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Omslagsbilden
Vägkanterna är en för Norden gemensam växt- 
miljö, som med tiden kommer att bli allt viktigare 
som reträttplats för kulturlandskapets arter. De 
är mångskiftande och kommer att finnas kvar 
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1985, får därför bli vinjett för detta temahäfte 
av Svensk Botanisk Tidskrift.
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Flora i förvandling - nordisk floravård

Symposiet Flora i förvandling - Nordisk floravård 
var ett samarrangemang mellan Botaniska träd
gården vid Uppsala universitet och Institutionen 
för ekologi och miljövård vid Sveriges lantbruks
universitet. Symposiet hölls den 15-17 augusti 
1987 i undervisningshuset på Ultuna.

Det formella skälet till symposiet var att Bota
niska trädgården 1987 firade sitt 200-årsjubileum. 
Trädgården hade genom bl a Projekt Linné länge 
engagerat sig i florabevarandet, varför ämnet 
som symposiet avsåg att belysa var särskilt ange
läget. Vid Institutionen för ekologi och miljövård 
hade också ett omfattande arbete utförts inom 
floravårdsområdet och ett behov förelåg att pre
sentera vad som gjorts.

Problemen med förändringarna av floran, för
svinnandet av arter och utarmningen av deras 
variation är samnordiska. Det gäller också beva
randearbetet - floravården. Eftersom dessa arbe
ten är kunskaps- och resurskrävande finns starka 
skäl för ett nordiskt samarbete. Symposiets avsikt 
var att stärka och initiera detta.

Symposiet lockade deltagare från samtliga nor
diska länder, i allt omkring 275 personer.

Floravårdsarbete täcker en rad olika problemfält. 
De tre viktigaste togs upp som avdelningar under 
symposiet. Den första behandlade inventerings- 
arbetet som ger ett underlag för en bedömning av 
florans aktuella status och ett analysunderlag. 
Den andra avdelningen tog upp forskningens 
betydelse. Den skall ge svar på hur bevarande
arbetet skall utföras för att ge ett långsiktigt och 
effektivt resultat. Den sista avdelningen behand
lade själva bevarandet med utblickar alltifrån 
lagstiftningen till det praktiska bevarandearbetet. 
Inte minst väsentlig var i sammanhanget informa
tionen till allmänheten. Inom de tre avdelning

arna samlades deltagare med växlande bakgrund, 
amatörer, tjänstemän och forskare. Som arran
görer ansåg vi att det var angeläget att uppnå 
denna breda spridning för att ge inblickar i skilda 
problemställningar och tankebanor som annars 
mest reserveras för den egna gruppen.

Utöver föreläsningssessionernas 24 titlar och 
de diskussioner dessa gav upphov till presentera
des en skärmutställning med 41 deltagare.

Symposiet avslutades med en jubileumshögtid i 
Botaniska trädgården.

I detta häfte av Svensk Botanisk Tidskrift pre
senteras inledningsanförandet, de flesta föredra
gen samt material från några av skärmutställarna. 
Bidraget om naturtyper med hotad mossflora har 
utökats till en redovisning av samtliga mossor 
som anses hotade i Sverige. Tyvärr har inte alla 
föreläsare haft möjlighet att bidra med sina in
lägg, vilket beklagas. De värdefulla diskussions- 
inläggen har heller inte varit möjliga att publi
cera. Förhoppningsvis ger uppsatserna en god 
bild av symposiets innehåll med aktuella översik
ter inom ett flertal för den nordiska floran väsent
liga områden.
Symposiet och jubileet, liksom denna publikation, 
erhöll generösa ekonomiska bidrag. Som arrangörer vill 
vi framföra ett varmt tack till Clara Lachmans fond, 
Forskningsrådsnämnden, Letterstedska föreningen, 
Nordiska Forskarkurser, Kungliga Vetenskapsakade
mien, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens Natur
vårdsverk, Svenska Naturskyddsföreningen, Uppsala 
kommun, Uppsala universitet, Utrikesdepartementet 
och Världsnaturfonden WWF. Vi vill också tacka före
läsare, skärmutställare samt alla övriga som på olika 
sätt hjälpt oss med förberedelser och genomförande.

Örjan Nilsson 
Torleif Ingelög 
Roger Svensson
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Lördagen den 15 augusti
Registrering
Rektor Mårten Carlsson och rektor Martin H:son 

Holmdahl: Hälsningsanföranden 
Generaldirektör Valfrid Paulsson: Inledningsanförande

Session 1. Det aktuella floraläget och pågående 
inventeringsarbeten
Torleif Ingelög: Floraläget i Sverige 
Pertti Uotila: Förluster och tillskott i Finlands flora 
Klaus Höiland: Vern og förvaltning av sjeldne planter 

i Norge
Bernt Löjtnant: Floraforurening og truede arter i Dan

mark
Eythör Einarsson: Floraläget på Island 
Roland Moberg: Praktiska och teoretiska synpunkter på 

floravårdsarbetet på kryptogamsidan 
Peter Stähl: Floravårdsinventeringar på lokal nivå. Ett 

exempel från Gästrikland
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Söndagen den 16 augusti

Session 2. Forskningen kring nordisk flora, speci
ellt de hotade arterna
Bengt Jonsell: Taxonomi och floravård - vad behöver vi 

veta om arters variation och relationer 
Ib Johnsen: Naturovervågning i Danmark - en översikt 

over igangvaerende aktiviteter og deres tilknytning til 
forskningens verden i Danmark 

Urban Emanuelsson: Ekologiska frågor i samband med 
floravård

Anders Nilsson: Pollinationsbiologin i floravårdsarbe
tet, exempel från orkidéerna 

Honor Prentice: Variation in disjunct plant populations 
Björn Widen: Populationsstudier som ett hjälpmedel 

för floravården
Leif Lindgren: Skötselproblem i ängs- och hagmarker- 

hotade kärlväxter i Finland 
Tomas Hallingbäck: Naturtyper med hotad mossflora 
Johan Nitare: Förändringar i svampfloran - forskning 

och artbevarande
Roger Svensson: Floravård i jordbrukslandskapet

Session 3. Bevarandearbetet-teori och praktik
Rune Frisén: Organisation samt samarbete för art- och 

biotopskydd i Norden
Staffan Westerland: Lagarna och artbevarandet 
Oie Hamann: Nordiskt floravårdsarbete i ett internatio

nellt perspektiv

Måndagen den 17 augusti

Session 3 forts
Örjan Nilsson: De botaniska trädgårdarnas roll i be

varandearbetet

Ebbe Kjellqvist: Genbankernas roll i bevarandearbetet 
Kelvin Ekeland: Kulturminnesvården och artbeva

randet
Torleif Ingelög: Praktisk floravård idag och imorgon
Jubileumshögtid i Botaniska Trädgården 
Jubileumsmiddag

Tisdagen den 18 augusti

Arbetsmöte för de nordiska botaniska trädgår
darna

Skärmutställning

Floraprojekt
Anders Bertilsson: Västergötlands flora 
Bengt Danielsson: Härjedalens flora 
Anders Delin: Hotade arter i Hälsingland 
Stefan Ericsson: Västerbottens läns florainventering 
Bo Göran Johansson: Gotlands flora 
Thomas Karlsson: Smålands flora 
Thomas Karlsson!Britt Snogerup: Svensk Botanisk 

Tidskrift och landskapsfiororna 
Jan MascherlEvert Mo: Ångermanlands flora 
Peter Stähl: Hotade och sällsynta växter i östra Gästrik

land

Övriga utställare
Lars Asklund: Nora kommuns flora 
Ursula Falkengrcn-Grerup: Markförsurning och vegeta- 

tionsförändringar i Skåne
Håkan Fogelfors m fl: Floravård i jordbrukslandskapet 
Ingeborg Forsmark/Per Anders Persson: Rariteter vid 

Lapplands sydport
Lena Gustafsson: Skogssvingel (Festuca altissima) - ett 

ovanligt skogsgräs
Lena Gustafsson: Floravård och energiskog 
Lena Guslafsson/Tomas Hallingbäck: Mossor i natur- 

och kulturskog-en jämförelse 
Mårten Hammer: Biotopanläggning i stadslandskapet - 

ett sätt att skapa ökat livsrum för floran 
Klas Hjelm: Svenska Naturskyddsföreningen 
Ulla-Maj Hultgård: Parnassia palustris 
Torleif Ingelög: Floravård vid SLU, Uppsala 
Olle Kellner: Mosippa och knärot - effekter av skogs

gödsling
E. Kemppainen/P. Uotila: Biological characters of the 

endangered vascular plants in Finland 
Ebbe Kjellqvist: Nordiska Genbanken 
Arto Kurtto: Atlas of the vascular flora of Finland 
Ingvar Kärnefelt: Hotade lavar i södra Sverige 
Lars Löfgren: Lokalt hotade Arboga växter 
Barbro Näslund-Landenmark: Flygbilden - en hjälp för 

floravården
Mikael Ohlson: Myrbräckan - en hotad våtmarksart.

Dynamik och variation i olika populationer 
Torgny Roosvall: Mosslunda- i går - i dag - i morgon 
Krister Sernbo: Floravård i kulturmarker och våtmarker 

på naturreservatet Östra Järvafältet 
Gunnar Weimarck: Botaniska trädgårdens verksamhet i 

Göteborg
Björn Widén: Viola-projektet
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Inledningsanförande

VALFRID PAULSSON

Under två korta sommarmånader i år har jag haft 
glädjen och förmånen att besöka en rad från 
botanisk och floravårdande synpunkt intressanta 
platser och områden: Sörmlands och Stockholms 
skärgårdar med Ängsö nationalpark som höjd
punkt, botaniska trädgården i Lissabon under 
några timmar och Gotland under de två soligaste 
och varmaste veckorna i år, då man på en gång 
kunde uppleva den sena vårens, försommarens 
och sommarens alla blommor. Fyra dagar på 
Svalbard, en halv dag på Flallands Väderö och 
lika lång tid på Balsgårds institution för frukt- och 
bärforskning och på Ugerups försöksgård för 
potatisodling. De två sista veckorna har jag till
bringat i en igenväxningshotad bygd i Väster
botten.

Ni som sitter här förstår säkert att för den som 
ständigt reser med en fältflora i bagaget så har 
spännvidden mellan de botaniska upplevelserna 
under de här sommarveckorna upplevts som 
större än de geografiska avstånden.

Att se spetsbergsvallmon Papaver dahlianum 
blomma i den ogästvänligaste av miljöer på 80:e 
breddgraden gav kanske det starkaste intrycket. I 
all sin bräcklighet representerar den en livs- och 
motståndskraft som måste skapa optimism även 
hos den mest pessimistiske naturvårdare. Men 
visst var det också en upplevelse att tack vare den 
försenade våren för första gången få se storsyss
lan Cephalanthera damasonium blomma i Mulde 
naturreservat på Gotland.

Att hitta ett tjugotal nya arter till de 80 jag fann 
på den sommarstugetomt som jag besökte och 
inventerade senast för 14 år sedan kändes också 
uppmuntrande i en värld där utarmningsspöket 
hotar. (Ja, jag vet att huvuddelen av ”nytillskot
ten” var sådana arter som tidigare varit utblom
made och svårupptäckta i juli. Men det fanns 
definitiva nytillskott.)

Besöken på lantbruksuniversitetets forsknings- 
och försöksanläggningar gav spännande visioner 
om framtida odlingsformer och skördar. Blir 
nypon och havtornsodling konkurrenskraftiga 
alternativ till skogsodling eller traditionellt jord
bruk i glesbygder? Lingonåkrar - vad kommer

7

Vi är många som skulle sörja storsysslan Cephalanthera 
damasonium om den försvann. Ju fler vi blir, desto 
lättare är det att motivera åtgärder för dess bevarande. 
En av floravårdens många viktiga uppgifter är att sprida 
kunskap.
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naturvårdare att tycka om dem? Vad sägs om 
hallon som smakar som åkerbär eller åkerbär 
som ser ut som hallon? Går det att få fram 
potatissorter av god kvalitet utan hjälp av be
kämpningsmedel? Kommer läplanteringarna att 
öka och vad betyder det för flora och fauna i 
slättbygderna? Kommer den landskapsbildför
ändringen att accepteras på alla håll? All föränd
ring brukar skapa debatt.

Det är en spännande tid vi lever i. Våra träd
gårdar och parkanläggningar blommar som aldrig 
förr tack vare ett ökat odlingskunnande, växtför
ädling och kemiska hjälpmedel. Våra vägkanter 
och dikesrenar blommar återigen som alltid förr 
tack vare att besprutningar med ogräsbekämp
ningsmedel förbjudits. Samtidigt minskar bloms
terprakten och artrikedomen både i det speciali
serade odlingslandskapet och i bygder där jord
bruket läggs ner och skogen får hjälp att åter
erövra den mark den berövades för generationer 
sedan.

Jag har valt att göra den här litet personliga 
inledningen för att därmed markera att vi nu alla 
här i Norden återvänder till ett nytt arbetsår med 
personliga färska intryck och upplevelser från en 
vår och en sommar. Årstiden som oberoende av 
vädrets växlingar visar upp all naturens rikedom 
och variation. Medvetenheten om rikedomen är 
nu som störst. Tyvärr är medvetenheten om de 
faror som hotar kanske som lägst.

Om vallmon på Spetsbergen försvann skulle 
det säkert upplevas intensivt av dem som arbetar 
där. Om tio arter försvann från sommarstuge
tomterna på Gotland eller från odlingslandskapet 
i stort så är det bara en relativt liten grupp 
experter och specialintresserade som skulle 
märka det. Om hundratals arter av växter och 
djur försvinner när de fattiga ländernas tropiska 
skogar exploateras är det ännu färre som reage
rar. Det man inte känt till saknar man inte. - Den 
som inte sett eller vet vad en storsyssla är saknar 
den inte när den försvinner, framför allt inte om 
den ersätts med något som stillar ens hunger eller 
som man tror ökar ens välfärd.

Personligen tror jag att en av våra viktigaste 
och mest brådskande uppgifter som naturvårdare 
av facket, floraspecialister och idealister är att 
sprida kunskap om vad som håller på att ske med 
vår flora. Kunskaperna måste spridas till den 
breda allmänheten och till beslutsfattare på alla 
nivåer. Det räcker inte med att skälla på politiker

och myndigheter. Det främjar inte den långsik
tiga naturvården. Nej, vi måste ge de rätta signa
lerna, göra oss förstådda och akta oss för att 
uppträda så att vi uppfattas som reaktionära 
kverulanter och bakåtsträvare.

Om en bonde gräver ett dike över sina ägor 
protesterar en grupp naturvårdare. Om han läg
ger igen ett gammalt, protesterar en annan grupp 
- eller ibland samma. Jag har själv fått ta emot 
protester, därför att naturvårdsverket krävt ut
byggnad av ett reningsverk och ändrat utsläpps- 
område. Anledningen till protesten var att i det 
befintliga utsläppsområdet hade upptäckts en 
sällsynt smutsvattenalg som blivit föremål för 
specialstudier.

Skämt åsido. Vi måste öka och sprida kun
skaperna om vår flora och de faror som lurar. 
Enbart i Norden är nära 100 arter hotade. Fort
sätter den hittillsvarande utvecklingen är risken 
stor att bortåt 20 procent av jordens växt- och 
djurarter kommer att utplånas inom 25 år. Allt 
detta kommer att redovisas noggrant under detta 
symposium och det finns ingen anledning att 
föregripa den redovisningen. Men det är ange
läget för mig att understryka att vi måste sprida 
kunskap om varifrån hoten mot floran kommer - 
att det är vårt eget handlande som skapar hotet 
om utrotning och utarmning. Vi måste hjälpa till 
att finna brukningsmetoder för jord- och skogs
bruk som tar tillräcklig hänsyn till floravårdens 
intressen.

Vi måste ge motiven för att hänsyn skall tas till 
floran. I den här församlingen känner alla till de 
starka ekonomiska, materiella, estetiska och 
etiska motiv som finns för floravården - skogs- 
och jordbruksforskningens behov av genmaterial 
för förädlingsarbetet inte att förglömma. Det är 
inte lika lätt att övertyga företrädare för andra 
viktiga samhällsintressen om behovet av en aktiv 
floravård. Varför exempelvis slå vakt om ogräs 
som bönder arbetat i sitt anletes svett för att få 
bort?

Hur många är det i välfärdens Norden som 
tänker på att växtvärlden är basen för alla andra 
former av högre liv? Det är alla vi här i salen som 
har till uppgift att redovisa växtvärldens rike
domar och värden, att tala om vilka faror som 
hotar och hur dessa skall undanröjas och varför. 
Var, när och hur skall floravården bedrivas och 
till vilka kostnader? Vi varken kan eller får dra 
oss undan de avvägningar som måste göras i en 
värld under ständig förändring och där männi
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skors eget agerande kan ha förödande verk
ningar.

Jag ser detta symposium, som är det första i sitt 
slag, som ett ytterst värdefullt bidrag till den 
kunskapsspridning jag efterlyst. Som chef för 
statens naturvårdsverk är jag glad och tacksam 
över det initiativ som Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet här gemensamt har 
tagit som ett led i firandet av Botaniska trädgår
dens 200-årsjubileum. Inte minst viktigt är sam
arbetet i sig. Samarbete på alla nivåer är en av 
förutsättningarna för att nå resultat. Naturvårds
verket har glädjen att få finansiera en rad flora- 
vårds- och forskningsobjekt och vårt samarbete 
med universiteten är väletablerat och gott.

Det behövs också ett samarbete över grän
serna. På nordisk nivå fungerar samarbetet ut
märkt så vitt jag kan bedöma. Nordiska minister
rådet finansierar sedan länge via den Nordiska 
ämbetsmannakommittén för miljöfrågor arbetet i 
den speciella gruppen för naturvårdsfrågor - ett 
arbete som bland annat avkastat de värdefulla 
rapporterna om hotade djur och växter i Norden.

Inom ramen för det bilaterala miljövårds- 
avtalet mellan Sverige och Sovjetunionen har ett 
kunskaps- och forskarutbyte skett. Vi har bland 
annat kommit överens om att inbjuda övriga 
östersjöstater till ett samarbete om artbevarande. 
Målet är en gemensam Red Data bok. Detta 
regionala samarbete har stor betydelse också när 
det gäller att effektivisera floravården inom 
ramen för andra internationella aktiviteter såsom 
Bernkonventionen, Europarådet och UNEP.

Detta symposium är i sig ett uttryck för sam
arbetsvilja och samarbetsbehov inte bara mellan 
universitet och myndigheter utan också mellan de 
nordiska länderna och mellan forskare, praktiskt 
arbetande naturvårdare, amatörbotanister och 
ideella organisationer. Det är naturligtvis fres
tande för mig att nu berätta om SNVs arbete på 
floravårdens område. Jag avstår i förhoppningen 
om att en sådan redovisning kommer att lämnas 
senare under symposiet.

Jag känner mig en smula avundsjuk på Er alla 
som har möjlighet att följa de kommande dagar
nas föreläsningar och diskussioner. Jag skulle 
gärna velat vara med för att lyssna och lära. Det 
går nu tyvärr inte. Andra plikter - också av för 
floravården positiv natur - kallar. I morgon reser

jag upp till Västerbotten igen för att vara med om 
invigning av ett nytt skyddsområde. 1.200.000 
hektar fjällskog avsätts då som domänreservat - 
det motsvarar den dubbla nationalparksarealen i 
Sverige. Därmed har under de senaste två-tre 
åren nära 2 miljoner ha orörda skogsområden i 
norra Sverige skyddats mot exploatering.

Det nya domänreservatet berör väl områden 
som ännu inte varit utsatta för något direkt ex- 
ploateringshot. Men det är områden som från 
naturvårdssynpunkt är viktiga för inte bara Sve
rige utan för hela Norden och Europa i övrigt och 
det berör områden som många människor i syd- 
och mellansverige trott vara redan skövlade. Så 
konstig kan den svenska miljödebatten ibland bli 
när den koncentrerat sig på misstänkliggöranden 
i stället för på saklig information. Inte minst mot 
den bakgrunden är det utvidgade skyddet av 
fjällskogen en viktig symbolhandling. Den kan 
bidra till ökad kunskap om faktiska förhållanden 
och därmed inrikta debatten mot för natur- och 
floravården centrala frågor. Det är en symbol
handling också i det avseendet att den inte 
minskar behovet av vaksamhet på vad som sker i 
andra oskyddade områden.

Det är viktigt att för all tid bevara vissa områ
den orörda. Men det är ännu viktigare att bevaka 
vad som sker i områden som människan utnyttjar 
för jord- och skogsbruk och andra nyttiga verk
samheter. Det är där som naturvården har sin 
största uppgift.

Alltför många går alltjämt omkring och tror att 
floravården är någon form av hobbyverksamhet. 
Ingenting kan vara felaktigare och vi måste se till 
att vinna förståelse och respekt för vår verksam
het. Vår uppgift är inte bara att bromsa. Vi skall 
vara med och bevaka att naturens resurser utnytt
jas på ett klokt och skonsamt sätt. Vi skall intelli
gent utveckla våra tillgångar och samtidigt se till 
att det ursprungliga bevaras på ett framsynt sätt. 
Utnyttja, utveckla och samtidigt bevara våra för
nyelsebara naturtillgångar, det är ett viktigt 
arbete i samhällets och därmed i människans 
tjänst.

Med de orden önskar jag Er lycka till i de 
kommande dagarnas arbete.

Valfrid Paulsson
Generaldirektör, Statens Naturvårdsverk
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In the early 1970s a comprehensive work on flora conservation started in Sweden. Project 
Linnaeus included inventory and documentation of a number of threatened vascular plant 
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documentation and proposed conservation measures for about 300 vascular plants, bryo- 
phytes, lichens and fungi. Since 1984 the flora conservation work is coordinated from the 
Swedish University of Agricultural Sciences, where a database for threatened plant species is 
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Medvetenheten om att människan förändrar flora 
och vegetation samt att en del växter är sällsynta 
och t o m hotade har funnits mycket länge i 
Sverige. Men det var först i början av 70-talet 
som den ledde till ett större och sammanhållet 
arbete för att klarlägga floraläget och bevara 
floran. År 1972 startades projekt Linné. Målet 
var att söka bevara hotade svenska växter och då 
i första hand kärlväxter. Projektet leddes av 
Örjan Nilsson, drevs tillsammans av Botaniska 
trädgården i Uppsala och Naturhistoriska riks
museet samt finansierades av statens naturvårds
verk och Världsnaturfonden WWF.

Projekt Linnés rapporter publicerades i Svensk 
Botanisk Tidskrift åren 1976-1985. Detta gedigna 
kunskapsmaterial har lagt grunden till mycket av 
dagens arbete med artbevarande vad gäller kärl
växter.

Också under första hälften av 70-talet startade 
vid dåvarande skogshögskolan projektet Flora- 
vård i skogsbruket. Detta inkluderade även mos
sor, lavar och svampar men enbart skogsarter. 
De handböcker som publicerats om floravård och 
faunavård i skogsbruket har genom många kurser 
och genom att böckerna fått stor spridning lett 
fram till en ökad medvetenhet om bevarandet av 
floran i skogen.

År 1984 inträdde arbetet med artbevarandet i 
Sverige i en ny fas. Då fick floravårdsforskarna 
vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala i sam
arbete med Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag 
av statens naturvårdsverk att under en femårig 
försöksperiod arbeta med frågor rörande det 
långsiktiga bevarandet av vår flora. Syftet är att 
genom uppbyggnad av en databank insamla, 
utvärdera och tillhandahålla den mest väsentliga 
informationen om de hotade arterna i landet. De 
viktigaste nyheterna är att informationen skall 
datoriseras och att kunskapsinsamlingen aktive
ras och samordnas genom fyra floravårdskommit- 
téer: för kärlväxter, mossor, svampar och lavar. 
Vi hoppas att snart kunna börja arbeta också med 
alger. Ett vittförgrenat samarbets- och kontakt
nät byggs ut ytterligare med landets botanistkår. 
Detta är för övrigt något som är karakteristiskt 
och unikt för floravården i Sverige: ett stort antal 
ideella floravårdare runt om i landet som gör ett 
ovärderligt arbete och som fint samverkar med 
samhällets naturvårdsinsatser. Ofta sker detta 
inom ramen för landskapsfloraprojekt.

För att bedöma läget för floran i ett land krävs 
kunskap om:
(1) Florans aktuella status, dvs antal lokaler, popula- 

tionsstorlekar, reproduktionsförmåga m m.
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Tabell 1. Översikt över antalet hotade växtarter i Sverige. (Uppdaterad maj 1988) 
Survey of the number of threatened plant species in Sweden.

Grupp Totalt antal arter total 
number of species

Hotade arter i Sverige 
threatened species in Sweden

Världen
The World

Sverige
Sweden

Försvunna
Extinct

Kategori 0

Akut hotade och 
Sårbara Endangered 
or Vulnerable 
Kategori 1-2

Totalt på rikslistan 
totally in the list

Kategori 0-4

Kärlväxter vase, plants ca 300 000 ca 2 000 39 (2%) 156 (8%) 416(21%)
Mossor bryophytes ca 25 000 ca 1 000 17(2%) 51 (5%) 216 (22%)
Lavar lichens ca 18 000 ca 2 000 17(1%) 76 (4%) 214(11%)
Svampar fungi ca 40 000 ca 10 000 9 9 ca 600 (6%)

(2) De förändringar i floran som hittills skett, främst 
under de senaste 100 åren, och orsakerna till dessa 
förändringar.

(3) Nuvarande och framtida hotbild för de olika 
arterna.

Det säger sig självt att det vi kan veta bäst av 
detta är florans aktuella status eftersom denna 
kan studeras och mätas objektivt just nu. För 
kärlväxter vet vi förhållandevis bra vilka föränd
ringar som skett. För de flesta arter känner vi i 
stora drag hur trenden varit under de senaste 100 
åren. För kryptogamerna, och särskilt då för 
svamparna, är läget i detta avseende mycket 
sämre. Men ändå finns här material som tydligt 
visar hur många arter gått tillbaka och är hotade.

En bedömning av hotbilden kräver kunskap 
om arternas biologi - en kunskap som även den 
är bäst för kärlväxterna och sämst för krypto
gamerna. Den framtida hotbilden är naturligtvis 
svår att bedöma - jag återkommer till detta 
senare.

Trots de begränsningar och reservationer som 
kan göras så börjar vi nu ändå få läget för den 
svenska floran rätt klart för oss. En översikt över 
antalet hotade arter inom olika växtgrupper ges i 
tabell 1. Definitionerna av de hotkategorier som 
används redovisas i tabell 2.

I några få fall i tabell 1 handlar det inte om art 
utan om underart eller varietet. För kärlväxter är 
listan mycket väl genomarbetad. Den har i om
gångar varit på remiss till botanistsverige och har 
fastställts av statens naturvårdsverk. För mossor 
och lavar finns förslag till rikslistor. För lavarna 
har vissa grupper, främst bland skorplavarna, 
hittills fått utelämnas. För svamparna råder en 
betydligt större osäkerhet än för övriga grupper.

Som framgår av tabellen är det bara någon 
enda procent av floran som hittills har försvunnit. 
Av kärlväxterna är det drygt 150 arter (eller 8%) 
som är akutfall och alltså i omedelbart behov av 
åtgärder. För mossor och lavar handlar det om 51 
resp 76 arter. Med hjälp av medel från natur
vårdsverkets nya flora- och faunavårdsanslag 
kommer vi nu att börja utarbeta konkreta hand
lingsprogram för så många som möjligt av dessa 
akutfall.

Men det är ett betydligt större antal arter som 
är i riskzonen utan att vara akutfall. På rikslis- 
torna över hotade arter återfinns 21% av kärl
växterna, 22% av mossorna och 11% av lavarna. 
Vid en internationell jämförelse inom den tempe
rerade zonen ligger vi på ungefär samma nivå 
som de flesta jämförbara länder eller något lägre. 
Jämfört med tropikerna är siffrorna naturligtvis 
mycket låga. I ett sådant här sammanhang är det 
dock föga tröst varken om det skulle vara sämre 
eller bättre i andra länder. Hotsiffrorna för Sve
rige är ändå i absoluta termer oacceptabelt höga.
Floravård handlar bara till en del om hotade 
arter - det är oftast den verksamheten som mest 
uppmärksammas. Om en art finns på tio lokaler 
och den försvinner från fem så noteras detta av 
botanisterna. Men om en art försvinner från 500 
av 1000 lokaler är det inte säkert att detta över 
huvud taget observeras och i varje fall brukar 
man inte kunna belägga det med siffror lika lätt 
som för en hotad art. Utan tvekan medförde 
fattigsveriges förändring till välfärdssverige en 
våldsam förändring av flora och vegetation. 
Ännu idag har dock de flesta bygder i Sverige 
kvar en rik flora i så måtto att de flesta växt-
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Tabell 2. Definitioner av hotkategorierna 
Definition of the categories of threat.

Hotkategori Innebörd

0 Försvunna 
Extinct

Arter (taxa) försvunna eller betrak
tade som försvunna som reproduce
rande populationer. Endast arter 
som försvunnit sedan 1850 har be
handlats

1 Akut hotade 
Endangered

Arter (taxa) som löper risk att för
svinna som reproducerande popula
tioner inom en nära framtid om hot
faktorerna inte snarast undanröjs

2 Sårbara 
Vulnerable

Arter (taxa) vars överlevnad inte är 
säkerställd på längre sikt. Innefattar 
bl a arter med allvarlig tillbakagång 
i numerär eller i geografisk utbred
ning och som möjligen snart kan be
höva föras till kategori 1

3 Sällsynta
Rare

Arter (taxa) som f n inte är akut 
hotade eller sårbara men som ändå 
är i riskzonen p g a en population 
som har liten totalstorlek eller har 
en utbredning som endera är myck
et lokalt begränsad eller utglesad

4 Hänsynskrä- 
vande Care 
demanding

Arter (taxa) som inte tillhör kate
gori 1-3 men som ändå kräver artvis 
utformad hänsyn

arterna ännu finns kvar. Detta tycker jag gör att 
floravårdsarbetet känns meningsfullt.

Men de senaste decenniernas förändrade meto
der inom skogs- och jordbruk har kraftigt ökat 
hastigheten för florans utarmning. De flesta bota
nister i Sverige är ense om att det nu pågår en 
påtaglig trivialisering i många biotoper - en tri- 
vialisering som innebär att ett mycket stort antal 
växtarter - i själva verket de flesta - minskar i 
förekomst, samtidigt som ett fåtal tuffare växter, 
t ex hundkäx Anthriscus sylvestris, ökar. Bio
toper förstörs i en mycket snabbare takt än vad 
de eventuellt kan tänkas nyskapas. Det är gläd
jande att naturvårdsverket har uppmärksammat 
detta i sin framtidsstrategi genom att identifiera 
utarmningen av flora, fauna och landskap som en 
av huvudfrågorna att arbeta med. Det är också 
glädjande att ett statligt bidrag (NOLA-bidrag) 
nu finns till lantbrukare som sköter sina ännu 
oförstörda fodermarker på ett naturvänligt sätt. 
Naturbetesmarkerna, som minskat i areal med 
minst 90% på ett sekel, är av utomordentligt stor 
betydelse för floran.

Av de 416 kärlväxtarterna på rikslistan hör 
ungefär 300, dvs 75%, hemma i det öppna jord
brukslandskapet. Utöver dessa arter minskar 
ytterligare flera hundra kärlväxter i förekomst i 
jordbrukslandskapet. Samtidigt som rationalise- 
ringsåtgärderna fortsätter, bl a genom att man 
fortsätter att ta bort småbiotoper, t ex åkerhol- 
mar, öppna diken, småkärr osv, så vilar ett ned
läggningshot över mellan 0,3 och 1 miljon ha av 
åkermarken. Om stora arealer åkermark och 
därmed automatiskt också en hel del betesmark 
skulle komma att läggas ned i skogs- och mel
lanbygder, skulle effekterna på flora och fauna 
bli mycket stora. Detta är ett av de största hoten 
mot den svenska floran idag. Om en nedläggning 
måste ske bör den styras så att minsta möjliga 
skada och största möjliga nytta från naturvårds- 
synpunkt erhålles. Detta skulle kunna ske genom 
ekonomisk styrning så att skogs- och mellanbyg
der kan bibehållas i så stor utsträckning som 
möjligt, liksom att man söker dämpa odlings- 
intensiteten och introducera alternativa markan
vändningsformer i slättbygder, t ex lövskog i tät- 
ortsnära områden.

Skogsbruket är likaså ett hot mot floran, sär
skilt för kryptogamerna. För att kunna bibehålla 
de hotade skogsarterna liksom över huvud taget 
en rik skogsflora krävs förutom skyddad skog i 
reservat också en långtgående floravårdshänsyn 
inom skogsbruket.

Det tredje stora hotet mot floran är luftför
oreningarna inklusive kvävenedfallet. Vi vet att 
luftföroreningar är orsak till många arters, sär
skilt lavars, minskning, men de kan även miss
tänkas ligga bakom en hel del andra, till synes 
oförklarliga, floraförändringar. Om inte luftför
oreningarnas skadeverkningar elimineras i tid, så 
kommer mycket av den reservatsskötsel och den 
hänsyn som tas inom skogs- och jordbruk att vara 
förgäves.

Även om många arter i Sverige är hotade och 
en stor del av floran är missgynnad av pågående 
markanvändning och av luftföroreningar, så finns 
i de flesta bygder ändå kvar en ganska rik flora, 
som är värd att kämpa för. Jag hoppas att den här 
konferensen ska ge god kunskap och många fina 
uppslag till hur vi tillsammans både genom forsk
ning och praktiska insatser ska kunna arbeta på 
att stoppa den pågående florautarmningen och 
att bevara och kanske också berika floran i våra 
nordiska länder.
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Activity in floristic studies has increased greatly in Finland in the 1980s. A new national flora 
was published in 1984, and a new floristic periodical, Lutukka, was established in 1985. The 
checking of sites for threatened vascular plants has been an important activity which up to 
now has resulted in a dozen local reports. A committee report, as well, concerning threat
ened Finnish animals and plants was published in 1986. According to this report only 7 
species of vascular plants, indigenous or established since 1850, have disappeared from 
Finland as a whole, but dozens of species have been lost from individual provinces, 
especially in the south. During the last two decades several new indigenous plants have been 
reported from Finland, and many other valuable floristic finds have been made. There are 
also numerous interesting finds of casual plants, especially because of immigration via 
Russian railway carriages, and along with North American maize, soya and sunflowers. 
Several North American plant species have been established in Finland.
Pertti Uotila, Botanical Museum, University of Helsinki, Unioninkatu 44, SF-00170 Helsinki, 
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Finlands kärlväxtflora är liksom det övriga Nor
dens välkänd. Under 1960- och 1970-talen värde
rades floristiska inventeringar inte högt bland 
yrkesbotanister i Finland. Antalet amatörbota
nister var då ganska lågt, den nationella floran 
var föråldrad och utsåld, och vi hade inga bota
niska sällskap eller botaniska tidskrifter som 
passade för amatörbotanister. Nu är emellertid 
situationen förändrad.

Societas pro Fauna et Flora Fennica arrange
rade 1978 ett symposium över den floristiska 
forskningen i Finland. Vid detta tillfälle betona
des behovet av en ny nationell finskspråkig flora. 
Man beslöt skriva floran, och den publicerades 
1984 (Hämet-Ahti m fl 1984). Den tredje om
arbetade upplagan publicerades redan 1986. Där 
hade bland annat en viktig förbättring gjorts: 
arkeofyter (gamla inkomlingar) skildes från ur
sprungliga arter och förekomster genom olika 
tecken på utbredningskartorna. Med hjälp av 
floran och andra uppgifter sammanställdes en 
förteckning över alla kärlväxtarter, underarter, 
varieteter och hybrider som har påträffats i Fin
land som ursprungliga, arkeofyter eller adventi
ver (Kurtto & Lahti 1987).

Floristiken aktiverades
Bristen på nationella floristiska tidskrifter elimi
nerades 1985 när tidskriften Lutukka grundades 
(lutukka är det finska namnet för lomme Capsella 
bursa-pastoris). Lutukka, som är knuten till 
Helsingfors botaniska museum, påminner ganska 
mycket om Svensk Botanisk Tidskrift, Urt eller 
Blyttia och innehåller artiklar om taxonomi, flo- 
ristik, växtgeografi, hotade arter samt behandlar 
såväl fanerogamer som kryptogamer.

Redan innan Lutukka startade ökade antalet 
amatörbotanister. En grupp amatörbotanister 
grundade 1976 i Tammerfors en lokal botanisk 
förening som varit mycket aktiv. De har t ex 
publicerat en egen tidskrift som heter Talvikki 
(det finska ordet för pyrola).

Behovet att följa upp lokaler för hotade arter 
aktualiserades i slutet av 1970-talet och under 
1980-talet. Just Tammerforssällskapet startade 
den första inventeringen av hotade arter på pro
vinsiell nivå. Den har senare följts av undersök
ningar på Åland, i Nyland, Tavastehustrakten 
osv. Våren 1983 tillsattes en kommission för att 
utreda hotade växt- och djurarter i Finland.
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Fig 1. Antal kärlväxtarter per 10 x 10 km-rutor av det finska enhetskordinatsystemet (Grid 27°E) enligt det 
databaserade floristiska registret i Helsingfors universitets botaniska museum. - A: Minst 8 arter. - B: Minst 64 
arter. - C: Minst 256 arter. - Ur Lahti 1985.
The number of vascular plant species per 10 x 10 km-squares of the Finnish Uniform Grid System (Grid 27°E) 
according to the computerized floristic register at the Botanical Museum of the University of Helsinki. - A: 
Records of at least 8 species. - B: At least 64 species. - C: At least 256 species (according to Lahti 1985).

Beträffande kärlväxter studeras också arter som 
är hotade i enskilda län. Utredningar av arter 
hotade i länen har gjorts av olika grupper av 
botanister, ofta amatörer. Fram till 1987 har 
rapporter eller publikationer utgivits över föl
jande sex landskap eller delar av landskap: Åland 
(Haeggström m fl 1982), Nyland (Väre & Kärki 
1981. Murto 1982, Pykälä 1987), Satakunda 
(Hakila & Kalinainen 1984), Södra Tavastland 
(Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry. 1985, 
Haikonen 1986), Norra Tavastland (Saari m fl
1984, Sundeil & Saari 1986, Välivaara & Saari
1985, Välivaara 1986, 1987) och Norra Karelen 
(Hakalisto 1987).

Den floristiska inventeringen i Finland har 
varit ojämn både vad gäller områden och i tiden. 
Sedan 25 år har floristiska uppgifter samlats till 
ett databaserat register som finns i Botaniska 
museet i Flelsingfors. Basenheten vid karteringen 
är rutor om 10 X 10 km. Idag innehåller registret 
ca 1,2 miljoner uppgifter. Tyvärr är informatio
nen i registret mycket ojämn (fig 1). För att få en 
jämnare täckning har man sedan 1985 drivit ett

växtatlasprojekt som skall täcka hela landet (se 
Kurtto & Lahti 1988).

Till sist kan konstateras att floran i ganska 
många kommuner och kommungrupper aktivt 
undersöks eller nyligen har beskrivits i någon 
publikation (fig 2). Endast tre projekt täcker en 
hel provins och hela kärlväxtfloran, nämligen 
Satakunda, Södra Österbotten och Enare Lapp
land (Kallio m fl 1969 och senare). Dessutom kan 
nämnas att Botaniska museet i Uleåborg syste
matiskt har studerat floran i Södra Lappland och 
Uleåborgs län, vilket utgör mer än en fjärdedel 
av hela Finlands yta.

Förluster

Enligt kommissionen för skydd av hotade djur 
och växter i Finland (Rassi m fl 1986) har föl
jande sju kärlväxtarter försvunnit som vild
växande i Finland: kambräken Blechnum spicant, 
uddbräken Polystichum aculeatum, ishavsstjärn- 
blomma Stellaria humifusa, bymålla Chenopo- 
dium urbicum, sibiriskt stenbär Rubus humuli-
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Fig 2. Floraprojekt i Finland. Landskapsfloraprojekt är 
markerade med streckning.
Local flora projects in Finland, published during the 
last two decades or actively in progress. The three 
provincial flora projects in progress are indicated by 
hatching.

folius, honungsblomster Herminium monorchis 
och lundstarr Carex montana.

Kambräken har påträffats på nio lokaler från 
Åland till Lappland; den sista observationen 
gjordes 1964. Endast en tuva av uddbräken har 
påträffats i Finland, nämligen i Savolax på 1920- 
talet. Troligen försvann den genom ett alltför 
intensivt samlande. Ishavsstjärnblomma har tidi
gare vuxit på Karlö nära Uleåborg, där den 
hittades på 1940-talet; den är sedan dess ej åter
funnen. Bymållan har vuxit som ett etablerat 
ogräs på Åland och det sista fyndet är från 1947. 
Det finns emellertid ett flertal senare adventiv- 
fynd. Sibiriskt stenbär har vuxit på en lokal i

Jyväskylä, men växtplatsen förstördes på 1950- 
talet. Några plantor flyttades till en trädgård 
innan lokalen försvann och sålunda lever popula- 
tionen fortfarande. Man har lyckats föröka väx
ten genom vävnadsodling och återflyttning till 
naturen planeras. Flonungsblomster har funnits 
på några lokaler på Åland och på en lokal i Södra 
Tavastland. Från Tavastland försvann den på 
1930-talet och från Åland för 15 år sedan. Insam
ling har bidragit till minskningen, men den slut
liga orsaken till försvinnandet har ändå varit 
förändring av växtplatserna (Erkamo 1979). Från 
1800-talet finns tre fynd av lundstarr, två från 
Åland och ett osäkert från Åbo.

De försvunna kärlväxtarterna utgör ca 0,5 % 
av landets ursprungliga och arkeofytiska arter. 
Det är något mindre än antalet försvunna krypto
gamer, men räknar vi med gamla lin- och råg
ogräs, som mestadels övervintrade i lager med 
sädesfrön, är dock antalet större. Av denna kate
gori har följande arter antagligen försvunnit: 
klätt Agrostemma githago, lindådra Camelina 
alyssum och macrocarpa, linsnärja Cuscuta epi- 
linum, linrepe Lolium remotum, åkerrödtoppa 
Odontites verna, rågvallmo Papaver dubium, 
jättespärgel Sper gula arvens is ssp. maxima och 
luddvicker Vida villosa.

Provinserna har förlorat en större andel av sin 
flora (fig 3). De högsta siffrorna återfinns i södra 
och sydvästra Finland, där floran också är rikast. 
Där är också antalet människor störst och mark
användningen intensivast.

Kärlväxtarter som enligt Rassi m fl (1986) har 
försvunnit från åtminstone två län samt arter som 
försvunnit från ett av de två län där de har 
påträffats ses i tabell 1. De flesta av arterna i 
tabellen är sådana som tillhör det gammaldags 
jordbrukslandskapet och sådana som växer i 
våta, frodiga sump- och kärrmarker.

Tillskott

Under de senaste 20 åren har man funnit några 
ursprungliga arter som är nya för Finland: hassel
ört Asarum europaeum i en kommun i sydöstra 
Finland (Kukkonen & Uotila 1972), lundbräsma 
Cardamine impatiens i Åbolandsskärgården (von 
Numers 1987), strandloka Ligusticum scoticum i 
Ålands sydvästra skärgård (Törnroth 1970) och 
Satakunda (Ellilä 1970, se även Koskinen 1986) 
och lundviol Viola reichenbachiana på Åland 
(Stork 1971).
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Tabell 1. Försvunna arter från olika län. Siffrorna anger 
antalet län där arten nu är försvunnen/antalet län där 
den påträffats som ursprunglig eller arkeofyt.
Vascular plant species disappeared from various provin
ces of Finland. Numbers indicate the number of provin
ces from which the species has disappeared/total num
ber of provinces from which it was known. Casual 
occurrences are not included.

Art Antal

Köseven Agrostis clavata 2/6
Grusviva Androsace septentrionalis 2/4
Rutlåsbräken Bolrychium matricariifolium 3/9
Dvärglåsbräken Bolrychium simplex 3/5
Stor låsbräken Botrychium virginianum 2/5
Norna Calypso bulbosa 2/9
Skogsklocka Campanula cervicaria 3/11
Strandbräsma Cardamine parviflora 2/5
Hårstarr Carex capillaris 2/12
Myrstarr Carex heleonastes 2/16
Blankstarr Carex otrubae 1/2
Loppstarr Carex pulicaris 2/3
Rundstarr Carex rolundata 2/8
Tågstarr Carex tenuiflora 2/15
Långbladig spåtistel Carlina vulgaris ssp.

longifolia 416
Fjälltåtel Deschampsia alpina 1/2
Granbräken Dryopteris cristata 3/15
Långsvingel Festuca gigantea 1/2
Angsgentiana Gentianella amarella 6/17
Grusnejlika Gypsophila muralis 2/4
Blåmunkar Jasione montana 2/9
Fältkrassing Lepidium campestre 1/2
Grusslok Melica ciliata 1/2
Vattenmynta Mentha aquatica var. aquatica 1/2
Knottblomster Microstylis monophyllos 2/13
Ormtunga Ophioglossum vulgatum 3/14
Rosettjungfrulin Polygala amarella 3/10
Näbbtrampört Polygonum oxyspermum 3/4
Vattenmöja Ranunculus aquatilis 1/2
Knutnarv Sagina nodosa 2/13
Sodaört Salsola kali ssp. kali 2/4
Myrbräcka Saxifraga hirculus 4/13
Stjärnbräcka Saxifraga stellaris 1/2
Spädbräcka Saxifraga tenuis 1/2
Vitknavel Scleranthus perennis 1/2
Vattenmärke Sium latifolium 2/3
Björnbrodd Tofieldia pusilla 2/12
Fjällveronika Veronica alpina 1/2
Fjällviol Viola biflora 1/2
Sumpviol Viola uliginosa 2/5

Dessutom har det gjorts många viktiga fynd 
som ökar kännedomen om t ex följande arters 
utbredning i Finland: småfingerört Potentilla neu- 
manniana från Åbotrakten (Havia 1986), klo- 
lånke Callitriche hamulata från norra Tavastland 
(Pakarinen 1986) och fjällbräcka Saxifraga nivalis

från samma område (Knuutinen m fl 1985), 
skogssallat Mycelis muralis från norra Karelen 
(Väre 1986) och styvnate Potamogeton rutilus 
från samma område (Rintanen 1985a), borstnate 
Potamogeton pectinatus från en sjö i Satakunda 
(Rintanen 1985b), hårsärv Zannichellia palustris 
från en sjö i södra Tavastland (Uotila 1985), 
tuvslok Melica picta från Åland (Haeggström
1985) , Åbo (Laine 1985a) och Helsingfors, samt 
köseven Agrostis clavata från Vichtis 50 km från 
Helsingfors och från Kuusamo (Kurtto & Ulvi- 
nen 1987).

Dessa fynd är följden av en ökad inventerings- 
aktivitet, men många arter har verkligen tillkom
mit eller naturaliserats under de senaste decenni
erna. Några har kommit österifrån, t ex glansruta 
Thalictrum lucidum på två lokaler nära östgrän
sen (Lempiäinen 1985, Heikkinen 1986) och tråd- 
viva Androsace filiformis som etablerats på en 
lokal i närheten av Tavastehus (Kemppainen & 
Lampinen 1987). Bland de etablerade växterna 
finns några inkomlingar från Nordamerika. Det 
första fyndet av svärdtåg Juncus ensifolius gjor
des i närheten av Helsingfors för 17 år sedan 
(Pohjakallio & Hämet-Ahti 1974). Strimgröe 
Glyceria striata hittades 1987 i Helsingfors (Lam
pinen 1987). Kvarnven Agrostis scabra förekom
mer lokalt rikligt nära Åbo (Nurmi 1985). Sump- 
klocka Campanula aparinoides påträffades på sin 
andra finska lokal vid Tammerfors (Lahtonen 
1987). En annan stor grupp är de förvildade 
trädgårdsväxterna, t ex vresros Rosa rugosa i 
skärgården, blomsterlupin Lupinus polyphyllus 
längs landsvägar, blek fetknopp Sedum hispani- 
cum i södra Finland (Laine 1985b) och jättebalsa
min Impatiens glandulifera i kustlundar (Jalas
1986) .

Antalet nya adventivväxtarter har också varit 
högt trots att t ex transportvägar, lagerplatser, 
kvarnar, järnvägsstationer och hamnar idag är 
mer sterila än tidigare. I synnerhet har nya arter 
inkommit med ryska järnvägsvagnar (Kääntönen 
& Lyly 1972, Kääntönen 1983). Sådant material 
har insamlats framförallt i Tammerfors; följande 
arter kan nämnas: sommarmalört Artemisia 
annua, Chenopodium acuminatum, C. aristatum, 
näbbdådra Euclidium syriacum, Rumex mar- 
schallianus och Trigonella grandiflora.

En annan rikligt företrädd grupp är växter som 
kommit in med nordamerikanskt solrosfrö, majs 
och sojabönor (Kurtto 1984), t ex amaranter 
Amaranthus spp, Anoda cristata, Bidens vulgata,
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Fig 3. Antal/procentuellt antal kärlväxter försvunna 
från olika län och delar av län i Finland.
Number of/percentage of vascular plant species dis
appeared from various provinces of Finland.

Cassia obtusifolia, ballongblomma Nicandra 
physalodes, Physalis angulata, kinesisk kavelhirs 
Setaria faberi, Sicyos angulatus, sida Sida spinosa 
och Solanum carolinense.

Även adventivförekomster av orkideer kan 
förekomma. Johannesnycklar Orchis militaris har 
hittats på fyra lokaler längs vägkanter och andra 
kulturpåverkade platser, och majnycklar Dac- 
tylorhiza majalis har påträffats på en ö i Finska 
viken. Det finns även några adventivfynd av Epi- 
pactis-arter längs vägkanter, bl a purpurknipprot 
E. atrorubens, skogsknipprot E. helleborine och 
kärrknipprot E. palustris.

Floran är dynamisk, arter både försvinner och 
tillkommer. Enligt Kurtto & Lahti (1987) och 
Suominen & Hämet-Ahti (1987) finns det i Fin
land
911 ursprungliga arter 
199 arkeofyter
133 etablerade adventivväxter 
434 förvildade trädgårdsväxter 
827 tillfälliga adventivväxter

Vi har förlorat en del av adventivväxterna, till 
exempel nästan hela barlastfloran, men under de 
senaste decennierna har fler arter tillkommit än 
vad som förlorats. Men de ursprungliga arternas 
värde är så mycket större att förlusten av dem 
inte kompenseras av de talrika fynden av nykom
lingar.
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Argumentene for å verne sjeldne arter, enten det 
er dyr eller planter, kan vaere av tre slag: etiske, 
biologiske og utilistiske.

Det etiske argumentet

For det fprste har vi det etiske argumentet: ”alle 
arter har sin egenverdi; vi mennesker har ikke lov 
til å utrydde artene”. Dette argumentet blir ofte 
brukt av naturvernere som står på et pkofiloso- 
fisk syn. I og for seg hederlig, men, hvis vi går 
argumentet naermere etter i s0mmene, klarar sj0l 
den mest idealistiske naturverner neppe å for- 
svare argumentet ”til siste art”. Jeg tviler for 
eksempel på at noe menneske ville hevde at 
kampen mot HIV-viruset, malaria-parasitten 
eller syfilis-spirochaeten er betenkelig, sj0l om 
det faktisk dreier seg om et fors0k på storstilet 
utryddelse av arter. Det etiske argumentet koker 
derfor lett ned til å bare omfatte arter som vi 
mennesker synes om på en eller annen måte. - 
Men jeg vil ikke her utdype dette etiske argumen
tet noe naermere.

Det biologiske argumentet

For det andre har vi det biologiske argumentet. 
Når det gjelder arbeidet med truete arter, er det 
fprst og fremst dette argumentet som ligger til

grunn for de verneplanene som utarbeides av 
forsknings- og forvaltnings-institusjonene.

(1) Enkelte arter har hele sin verdensutbredelse 
innskrenket til Skandinavia. Disse kaller vi ende- 
miske. For studiet av biogeografi og systematikk 
vil det vaere av uvurderlig betydning å sikre före
komster av slike arter. I Skandinavia har vi meget 
få endemiske arter, noe som henger sammen med 
istidene og deres utryddelse av saeregne planter 
for vårt verdenshjprne. De aller fleste endemiske 
artene finner vi blant fjellplantene, f. eks. Pri
mula scandinavica (fjällviva), Draba cacuminum 
(blockhavsdraba) og Papaver laestadianum 
(pältsavallmo).

(2) Hovedmengden av de sjeldne artene finnes 
også utafor Skandinavia. Noen av dem kan imid- 
lertid ha svaert isolerte förekomster hos oss og 
derfor vaere like verneverdige som de endemiske 
artene. Et godt eksempel på en slik disjunkt art 
er Oxytropis deflexa (bajkalvedel), som i Europa 
bare finnes på to lokaliteter i indre Finnmark, og 
hvor vi må helt til 0st-Sibir og Mongolia for å 
finne den igjen. Den norske formen reknes da 
også som en egen underart, O. deflexa ssp. nor
vegica (Nordhagen 1964). Også ei rekke av våre 
såkalte vestarktiske fjellplanter har svaert isolerte 
förekomster i Skandinavia. Her er de naermeste 
forekomstene på Grpnland og i Nord-Amerika.
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Fig 1. Braya purpurascens (purpurkrassing). - Nord
kapp 1984, foto Bengt Örneberg, Malmö.

Et godt eksempel på en slik vestarktisk art er 
Carex scirpoidea (grönlandsstarr), som finnes i to 
fjellmassiv i Nordland, og med nrermeste före
komster på Grönland. Andre arter har vid ut- 
bredelse i Europa, men opptrer i Norge på gren- 
selokaliteter. I Söröst-Norge finner vi flere 
varmekjaere arter med nordgrense hos oss, f. eks. 
Trifolium montanum (backklöver) og Cirsium 
acaule (jordtistel) på de kalkrike öyene utafor 
Oslo. På Vestlandet finnes kuldskjasre, oseaniske 
arter som Scilla verna (norsk blåstjärna) og Asp- 
lenium marinum (havsbräken). På Sörlandet 
kommer et lite element av sörlige, både kulds- 
kjtere og varmekjasre arter som for eksempel 
Corydalis claviculata (klängnunneört). I grense- 
traktene mot Sverige, Finland og Sovjetunionen 
finner vi flere östlige, kontinentale arter som 
Saxifraga hirculus (myrbräcka) og Moehringia

lateriflora (ryssnarv). Endeligt kommer et lite 
element av arktiske arter med sörgrense i Norge. 
Her er Braya purpurascens (purpurkrassing) med 
eneste skandinaviske forekomst på Nordkapp et 
slående eksempel (Figur 1).
(3) De sjeldne artene vil, på grunn av sine spesi- 
elle krav til jordbunn, klima, topografi ol., vasre 
gode indikatorarter på ökologiske forhold. Fram
gång eller tilbakegang kan derfor vasre tegn på at 
miljöet er i förändring. Vi har bl. a. grunn til å 
tro at enkelte sjeldne planter kan vasre gode 
markeplanter på urskog, andre på forurens- 
ninger. Spesielt vil vi tro at orkidéene kunne 
tjene som indikatorarter på urskog, urört myr 
eller gammeldags kulturlandskap.

Det utilistiske argumentet

For det tredje representerer de sjeldne artene 
genetiske ressurser. Nordlige förekomster av sör
lige arter kan inneholde gener som koder for 
kulderesistens og som derfor kan brukes i bio
teknologi. Andre planter kan gi oss nyttige medi- 
siner. 1 denne förbindelsen kan det vaere artig å 
nevne at cyklosporin, medikamentet som revolu- 
sjonerte organtransplanterings-teknikken, blir 
isolert fra en sjelden, mikroskopisk sopp, Toly- 
pocladium inflatum, som opprinnelig kom fra 
Hardangervidda.

Hva er og blir gjort i Norge?

Arbeidet med å verne de sjeldne plantene i 
Norge startet opp som en av de förste merke- 
sakene i norsk naturvern. Allerede i 1911 ble ei 
rekke navngitte sjeldne planter fredet på Statens 
fjellstueeiendommer på Dovrefjell. Denne fred- 
ningen var hjemlet i vår förste offisielle natur- 
vernlov, Lov om Naturfredning, fra 1910. Siden 
gikk det slag i slag med fredninger av enkeltarter 
og förekomster av sjeldne planter: For eksempel 
Aster Sibiriern (sibirisk aster) ved Aursjöen (Sör- 
Tröndelag) i 1915, Polemonium boreale (polar- 
blågull) og Crepis multicaulis (altaifibbla) i Finn
mark i 1919, Junkerdalsura-Balvatn plantefred- 
ningsområde (hvor ei rekke ikke navngitte plan
ter er fredet) - alle hjelmet i den nevnte Lov om 
Naturf redning. I tillegg fikk vi flere såkalte 
administrative fredninger hvor vernet er hjelmet i 
henhold til andre lover eller bestemmelser. For 
eksempel plantelivet på Hovedöya naer Oslo, som 
inkluderer Trifolium montanum.
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Fig 2. Översikt over antall arter i de ulike truethetskate- 
goriene med angivelser av hva som er vernet.
Number of species within the various categories of 
threat (proposed as extinct, endangered, vulnerable, 
rare and worthy of attention) with indication of num
bers of protected species within each category.

Ikke alle disse fredningene var like vellykkede. 
Stod det sterke dkonomiske krefter bak, kunne 
lett fredningene bli opphevet eller ikke bli tatt 
hensyn til fordi det bare var planten, og ikke 
miljdet, som var fredet. Da Aursunden skulle 
reguleres til kraftproduksjon, ble fredningen av 
Aster sibiricus opphevet, og planten flyttet til nye 
voksesteder - og fredet på nytt. Crepis multicaulis 
ble faktisk utryddet på grunn av en sasrdeles 
skjddesids förvaltning (se Nordhagen 1963).

Det ble etter hvert behov for å få naturvernet 
inn i mer strukturerte former. Spesielt var det 
behov for en lov som ga stdrre anledninger til å 
verne områder. Fram til midten av 1960-åra var 
plantefredningene ofte nokså tilfeldige. Noen 
spesiell målsetning eller plan var det ikke. Fred
ningene kom helst i stand på enkeltpersoners 
eller -organisasjoners initiativ.

Med den nye Lov om Naturvern fra 1970 ble 
det utvidet mulighet til å verne områder. Sam
tidig begynner den epoken vi gjerne kan kalle det 
pkologiske naturvernet. Man ville bort fra den 
tilfeldige strukturen vernesakene hadde hatt, og 
var heller ikke så interessert i vern av sjeldne og 
for Norge lite typiske vekster. Vi fikk istedenfor 
en interesse for å verne det ”typiske” av norsk 
natur. Begrepet område-vern stod i fokus. Ut fra 
dette sprang ei rekke verneplaner med utgångs
punkt i f. eks. myr, edellauvskog, våtmark osv. 
Disse munnet ut i flere naturreservater hvis

hovedhensikt var å verne type-områder innen 
landsdelene. Forekomst av sjeldne planter ble 
det lagt lite vekt på - dem fikk man eventuelt 
”på kjppet”.

Mot slutten av 1970-åra og utöver i 1980-åra 
har interessen for vern av sjeldne planter igjen 
0kt, og samtidig er arbeidet blitt betydelig Struk
turen. Dette kommer dels av at feltundersdkel- 
sene i ”område-vern-epoken" i 1970-åra av- 
dekket betydelige inngrep i naturen med fdlgelig 
tilbakegang for sjeldne arter; dels av at presset på 
naturen har 0kt fra mange hold (urbanisering, 
moderne skog- og jordbruk, avvikling av gam
meldagse jordbruksformer, vassdragsregulering 
og forurensninger); dels av en stigende interesse 
for genetiske ressurser koplet med anvendelse i 
bioteknologi ol.

I 1974 fikk Nordisk Ministerråds embets- 
mannskomité for Miljdvern i oppdrag å läge ei 
feiles nordisk liste for truete og sårbare plante- og 
dyrearter. Dette resulterte i en feiles nordisk 
publikasjon Hotade djur och växter i Norden som 
kom ut i 1978 og revidert i 1982. Dels basert på 
denne publikasjonen og dels på seinere erfaringer 
i Norge (omtales nedafor), gav Statens Natur- 
vernråd ut Truete planter og dyr i Norge i 1984.

Det ble mot slutten av 1970-åra imidlertid klart 
at det for de fleste artene var umulig å beddmme 
status i Norge uten feltunderspkelser. I 1980 
utkom derfor rapporten Truete og sårbare plante- 
arter i Spr-Norge (Halvorsen 1980a, b) som resul
tat av et prosjekt som ble igangsatt i 1977 av 
Miljdverndepartementet og utfdrt av Rune H. 
0kland ved Botanisk hage og museum i Oslo. 
Denne rapporten gjdr opp status for de utsatte 
plantene i Sdr-Norge.

I 1982 utvidet Miljdverndepartementet regist- 
reringene til også å gjelde Nord-Norge, og i 1984 
overtok Okoforsk (nå NINA; et forskningsorgan 
nedsatt av Miljdverndepartementet og Norges 
allmennvitenskapelige forskningsråd) ansvaret 
for dette prosjektet, samt alle andre prosjekter 
som har med sjeldne arter på nasjonal basis å 
gjdre. Registreringene av de nordnorske sjeldne 
plantene ble utfdrt av artikkelforfatteren. Rap- 
portene Utsatte planter i Nord-Norge utkom i 
1986-87 (Hdiland 1986a, b).

Det videre arbeidet

Status-rapportene over Sdr- og Nord-Norge (Hal
vorsen 1980a, b, Hdiland 1986a, b) inneholder
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lite om förvaltning og skj0tsel av de enkelte 
artene, samt deres lokaliteter. De gir hovedsake- 
lig informasjon om hva vi vet om de sjeldne 
plantene pr. i dag. Det som imidlertid rapportene 
forteller tydelig om, er at mange av de utsatte 
artene står i fare for å forsvinne fra landet eller 
landsdelene om det ikke snart gjpres noe. Derfor 
har vi fra NINA satt i gang med oppfplgingspro- 
sjekter for å komme med forslag til förvaltning og 
skj0tsel av nasjonalt truete planter. Dette blir 
gjort fylkesvis. - I denne sammenhengen b0r det 
også nevnes at miljpvernavdelingene i de ulike 
fylkene samtidig utarbeider rapporter over 
sjeldne planter for det aktuelle fylket, dvs. arter 
som er sjeldne innen fylket, men ikke npdvendig- 
vis i hele landet.

Av slike forvaltningsplaner for nasjonalt truete 
planter er det allerede publisert en plan fra 
Vestfold fylke (T. 0kland 1985). Videre er vi i 
gang med å publisere planer for fylkene 0stfold, 
Akershus, Oslo, Aust-Agder, Sogn og Fjordane 
og Nord-Tr0ndelag (Akershus og Oslo av artik- 
kelforfatteren, og de andre fylkene av Rune
H. Okland og Tonje 0kland). Målsetningen er å 
dekke alle fylkene. Ved NINA er det også satt i 
gang et pilot-prosjekt omkring sjeldne fjellplan- 
ter i S0r-Norge. Disse ble ikke tatt med i Halvor- 
sens (1980a, b) översikt over S0r-Norge.

De mer långsiktige målsetningene vil vasre (se 
Halvorsen 1984, R. 0kland et al. 1985): (a) 
Studier av artenes populasjonsbiologi og (b) sta
tus for sjeldne kryptogamer (moser, lav, sopp og 
alger). Og av kontinuerlige oppgaver: (a) ajour- 
f0ring av lokalitetsoversikter, (b) lppende kont
roll av bestandsutvikling og (c) skjptsel av sikrete 
förekomster. Når det gjelder sjeldne krypto
gamer i Norge, er det fra NINA satt igång et 
pilotprosjekt hvor vi skal innhente opplysninger 
fra fagmiljdene, samt gjennomgå floraer og her- 
barier. I f0rste omgång håper vi på å läge ei 
status-liste basert på dagens kunnskap. Arbeidet 
utfpres av Egil Bendiksen og artikkelforfattaren.

Fredete planter i Norge
Til slutt skal vi nevne hvilke planter som er 
totalfredet i Norge: Det er bare fire arter, Viscum 
album (mistel; fredet i 1956), Aster sibiricus (sibi

risk aster; fredet i 1981), Oxytropis deflexa (baj- 
kalvedel; fredet i 1983) og Braya purpurascens 
(purpurkrassing; fredet i 1983). imidlertid har vi 
mange sjeldne planter som er fredet innen natur
reservater, plantefredningsområder eller ad
ministrative fredninger, men som ikke er fredet 
utafor disse områdene. For noen av plantene vil 
dette imidlertid i praksis si omtrent hele det 
kjente utbredelseområdet, f.eks. Polemonium 
boreale (polarblågull), Papaver radicatum ssp. 
relictum (skredvallmo) og Saxifraga paniculata 
(silverbräcka).

De fleste av de sjeldne norske plantene er 
fredet innen områder som egentlig er vernet av 
andre årsaker, f. eks. urprt skog, myr, fjell osv. 
- naturreservater og nasjonalparker. Figur 2 
viser omtrentlig hvor mange antatt utgåtte, akutt 
truete, sårbare, sjeldne og hensynskrevende arter 
vi har i Norge, og hvor mange av dem som er 
underlagt et sikkert vern. Som vi ser, er det ennå 
mye som står igjen!
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En liste over truede, sårbare og sjceldne plante- 
arter på Island, d.v.s. en ”r0d liste” er endnu ikke 
blevet publiceret. Et udkast til sådan en liste blev 
dog lavet i 1966 af undertegnede som et forbere- 
dende arbejde til fredlysningen af nogle arter 
sjasldne karplanter, som Nåtturuverndarråö 
(Naturvaernradet) foretog i 1967 på mit initiativ, 
når 25 arter blev fredlyst ifölge dagasldende 
naturvasrnlov af 1956. Fredlysningen blev före
taget efter at Nåtturuverndarråö havde konsulte- 
ret fire andre isländske botanikere for at höre 
deres mening om planen. Plantearter havde ald
rig f0r vaeret fredlyst på Island.

Denne liste af fredlyste arter blev revidert ti år 
senere, og da ifölge den nye naturvasrnlov af 
1971. Den nye liste trådte i kraft 1978 og på den 
blev en af arterne fra 1967 udeladt, d.v.s. Saxi
fraga paniculata (silverbräcka), på grund af at nye 
lokaliteter var blevet fundet. Syv nye arter blev 
derimod tilföjet, hvoraf tre var nye for Island, 
Hymenophyllum wilsonii (hinnbräken), Juncus 
gerardii (salttåg) og Galium palustre (vatten- 
måra) og kun fundet på een-to lokaliteter; men 
fire ble lagt til på grund af nye oplysninger, d.v.s. 
Polygonum amphibium (vattenpilört) og Poten- 
tilla erecta (blodrot), hvor det var fastslået at der 
kun fandtes med sikkerhed een lokalitet for hver 
art, samt Callitriche brutia (skaftlånke) och Eu
phrasia calida (isländsk ögontröst) på grund af ny 
systematisk stilling af disse planter. På nuvae- 
rende tidspunkt er derfor 31 arter på listen over

fredlyste arter af karplanter og disse arter er alle 
kendetegnet i tabel 1.

Undertegnede deltog for Islands vedkom- 
mende i det forberedende arbejde i European 
Committee for the Conservation of Nature and 
Natural Resources indenfor Europarådet, der 
förte til udgivelsen af List of rare, threatened and 
endemic plants in Europe i Strasbourg 1977, hvor 
fire isländske arter naevnes: Euphrasia calida som 
endemisk art, Botrychium lanceolatum (topplås- 
bräken) som sårbar i hele Europa men sikker på 
Island, Botrychium simplex (dvärglåsbräken) 
som sjaelden og Primula egaliksensis (grönlands- 
viva).

Når denne liste blev revideret og genudgivet i 
Strasbourg 1983 udarbejdede jeg, i samarbejde 
med flere botanikere på Islands Naturhistoriske 
Museum, en ”r0d liste” for Island til brug ved 
revisionen. På vores liste fandtes 43 arter som alle 
förekommer i tabel 1 i denne artikel. I denne 
1983-udgave af Europarådets liste nasvnes alle de 
arter som er fredlyst på Island, og i et saerafsnit 
for Island ntevnes de samme fire arter som i den 
förste udgave, samt to arter til. Disse arter er 
Crassula aquatica (fyrling), som er sjaslden på 
Island, og Braya purpurascens (purpurkrassing), 
som er blevet rapporteret fra Island men ikke 
genfundet og ikke regnes for en isländsk art af 
botanikere på Island; men IUCNs Threatened 
Plants Unit i Kew, som udarbejdede Europa
rådets liste, ville have den med.
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Tabel 1. ”R0d liste” for karplanter på Island. - 
* Fredlyst. - Efter artsnavnet er angivet fra hvor mange 
lokaliteter arten er kendt.
Red data list for Icelandic vascular plants. - * Protected 
by law. - The figures after the names indicate from how 
many localities the species is known.

Forsvundeti?)
Primula egaliksensis, grönlandsviva* - 1?

Truede
Asplenium septentrionale, gaffelbräken* - 1 
Hymenophyllum wilsonii, hinnbräken* - 1

Sårbare
Allium oleraceum, backlök* - 1
Arrhenatherum elatius, knylhavre - 2
Blechnum spicant var. fallax, isländsk kambräken* - 2
Callitriche brutia, skaftlånke* -3-5
Danthonia decumbens, knägräs* - 1
Lycopodium clavatum, mattlummer* - 1
Polygonum amphibium, vattenpilört* - 1
Rosa dumalis, nyponros* - 1
Saxifraga granulata, mandelblomma - 2?
Spergularia marina, saltnarv* - 3-5

Sjaeldne
Andromeda polifolia, rosling- 1
Asplenium trichomanes, svartbräken* - 2
Ajuga pyramidalis, blåsuga* - 3-5
Asplenium viride, grönbräken* - 3-5
Botrychium simplex, dvärglåsbräken* - 3-5
Carex buxbaumii subsp. mutica, fjällklubbstarr- 2
Carex caryophyllea, vårstarr - 2
Carex flava, knagglestarr* - 2
Carex heleonastes, myrstarr* - 3-5
Carex pallescens, blekstarr - 3-5
Crassula aquatica, fyrling* - 2
Crepis paludosa, kärrfibbla - 3-5
Cryptogramma crispa, krusbräken* - 2
Cystopteris fragilis ssp. dickieana, fjällstenbräken - >5?
Equisetum sylvaticum, skogsfräken - 3-5
Euphrasia calida, isländsk ögontröst* - 3-5
Galium palustre, vattenmåra* - 2
Isoetes lacustris, styvt braxengräs - >5
Juncus gerardii, salttåg* - 1
Knautia arvensis, åkervädd - 3-5
Listera ovata, tvåblad* - >5
Oxalis acetosella, harsyra* - 3-5
Papaver radicatum ssp. stefanssonianum, Stefanssons 

vallmo* - >5
Paris quadrifolia, ormbär* - >5
Potentilla erecta, blodrot* - 1
Primula stricta, smalviva - >5
Rosa pimpinellifolia, pimpinellros* - >5
Sagina caespitosa, tuvnarv - >5
Saxifraga foliolosa, groddbräcka* - >5
Stellaria calycantha, norrlandsarv* - 3-5
Veronica anagallis-aquatica, vattenveronika- >5
Vicia sepium, häckvicker-3-5
Viola rlviniana, skogsviol* - >5

I den f0rste udgave af Hotade djur och växter i 
Norden, udgivet af Nordisk Ministerråd i 1978, 
blev isländske arter ikke taget med. Men når den 
anden udgave fra 1982 blev forberedt kom Island 
med, og på grund af den sasrstilling at ntesten alle 
karplanter som er sjaeldne på Island er alminde- 
lige i de fleste andre nordiske lande, blev 16 
isländske arter opfprt på tabel 7, tiltrods for at 
kun tre af dem er sjaeldne eller truede indenfor 
Norden.

Arbejet på en ”r0d liste” over isländske kar
planter er siden blevet f0rt videre, ikke mindst 
fordi Nåtturuverndarråö har taget den beslutning 
at revidere listen over fredlyste arter med mel- 
lemrum av ti-tolv år.

Tabel 1 viser listen på det stadium den nu 
befinder sig, med 46 arter, udarbejdet af under- 
tegnede, med gode råd fra flere andre isländske 
botanikere, men publice ret på mit ansvar. På 
listen förekommer alle arterne fra listen som blev 
udarbejdet for Europarådet i 1982 samt yder- 
ligere tre arter, d.v.s. Andromeda polifolia (ros
ling), som f0rst blev fundet i 1985 på en enkelt 
lokalitet, og Isoetes lacustris (styvt braxengräs) og 
Veronica anagallis-aquatica (vattenveronika), 
som man nu anser for at vaere mere sjreldne end 
man troede f0r. Tabellen viser kategorien for 
hver art, om den er forsvundet, truet, sårbar eller 
så sjaelden att den h0rer hjemme på en ”r0d 
liste”. Tabellen viser også arternes udbredelse på 
Island, d.v.s. antallet af kendte voksesteder, samt 
hvilke 31 arter er fredlyst ifplge naturvrernloven 
af 1971. Fredlysningen omfatter arterne på alle 
kendte, eller i djeblikket ukendte, voksesteder i 
landet, hvor det er forbudt at skade plantene på 
enhver måde, f. eks. ved at plukke dem, grave 
dem op, traede på dem eller rive blade, staengler, 
blomster eller r0dder af.

Kun meget få isländske karplanter anses for at 
vasre truede, eller kun to bregnearter kendt fra et 
enkelt voksested hver og hvor populationerne er 
meget små, for Asplenium septentrionale’s (gaf
felbräken) vedkommende kun to individer.

En enkelt art, Primula egaliksensis (grönlands
viva), kun kendt fra eet voksested i den nordlige 
del af Island, ser ud til at vasre forsvundet. Fred
lysningen af arten blev företaget når det kunde 
ses at populationen var i tilbagegang, sandsynlig- 
vis på grund af grpfter der var blevet gravet på 
skråningen ovenfor voksestedet, i en afstand af 
1-200 m eller mere. Grpfterne kunde ikke fyldes 
igen og gradvis blev området for t0rt for at arten
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kunde overleve, så dette eneste europeiske 
voksested for denne amerikanske art ser ud til at 
vaere gået tabt.

Yderligere 8 arter kendes kun fra et enkelt 
voksested hver, hvoraf een art, Polygonum 
amphibium (vattenpilört), var tidligere kendt fra 
to voksesteder, hvoraf det ene er blevet ödelagt, 
også ved udtörrelse, men det som er tilbage ser 
ud til at vaere i sikkerhed. Fleste disse arters 
populationer er dog så store at de menes ikke at 
vaere truede, men nogle er dog sårbare dersom 
populationerne er små, og en art er på graensen af 
at vaere det, Potentilla erecta (blodrot).

Nogle af de arter som er kendt fra to vokse
steder regnes for sårbare på grund af små popula
tioner, ligeledes to af de arter som er kendt fra tre 
voksesteder.

De fleste af arterne som kendes fra tre eller 
flere voksesteder tillhörer dog kategori 3, d.v.s. 
de er sjaeldne men hverken truede eller sårbare i 
öjeblikket, men individantallet er lille og derfor 
er arterne taget her med på den ”röde liste”. En 
art med meget få individer på hvert af de tre eller 
flere kendte voksesteder kan godt vaere mere 
truet eller sårbar end en stor og stabil population 
på et enkelt voksested. Det afhaenger af vokse- 
stedets natur, beliggenhed og tilgaengelighed, 
samt af artens biologi. Nogle af arterne er des- 
uden eftersögte af samlere og i haver, f. eks. 
begge J?OM-arterne samt Paris quadrifolia (orm
bär) og Listera ovata (tvåblad), Islands störste 
orkidé og vel at maerke den eneste orkidé på 
listen, dersom de seks andre isländske orkidéer er 
alle udbredte og almindelige.

Det er selvfölgelig altid vanskeligt at afgöre 
hvilke sjaeldne arter der skal med på en ”röd 
liste”, og meninger kan her vaere delte. Jeg vil 
isaer göre opmaerksam på at på listen har jeg 
anfört nogle arter som uden tvivl er kommet til 
Island med mennesket, men som for fenge siden, 
måske flere århundreder, er forvildet og idag er 
en del af den isländske natur og lige så gode

”borgere” af den isländske flora som arter der er 
kommet til landet ad andre veje, ifölge min 
mening. Jeg vil også göre opmaerksam på at nogle 
arter som kun er rapporteret een gang fra Island 
fra en enkelt lokalitet, og ikke genfundet der i 
flere årtier, regnes for tvilsomme og er ikke med 
på listen.

Det er grund til at henlede opmaerksomheden 
på at nässten alle arterne på listen er almindelige i 
de andre nordiske lande, selv om de er sjaeldne, 
sårbare eller truede på Island fordi Island ligger 
naer graensen af deres udbredelsesområde. Vi er 
selvfölgelig interesserede i at bevare disse arter 
og derfor er mange af dem blevet fredlyst ifölge 
naturvaernloven, selv om bevarelse af deres habi
tat er den mest effektive metode til at bevare 
dem. Men det er ikke altid let at gennemföre 
fredlysning af et område med et besternt habitat. 
Dog er det ofte lettere når det kan påvises at der 
vokser en allerede fredlyst art på det område man 
vil fredlyse.

Endnu er der ingen arter af mosser, laver, 
svamper eller alger fredlyst eller opfört på en 
”röd liste” for Island.

Til slut vil jeg lige naevne at draenering af 
vådmarker til opdyrkning af hömarker har haft 
stor indflydelse på vegetationen på lavlandet i de 
fleste dele af Island. I nogle tilfelde er det resul- 
teret i at vådmarksarter er blevet betydelig sjaeld- 
nere, i hvert fald lokalt, og som för sagt i et enkelt 
tilfelde i at en art sandsynligtvis er forsvundet fra 
Island.

Graesning af får har haft en endnu större ind
flydelse på Islands vegetation, og har bokstavlig 
talt forandret den totalt, men dog kender man 
ikke eksempler på at arter er forsvundet fra 
Island af den grund.

I enkelte tilfelde har udnyttelse af vand fra 
varme kilder til forskellige formål resulteret i at 
sjaeldne arters voksesteder er blevet ödelagt, men 
nogle af Islands sjaeldne arter kendes kun fra 
voksesteder med varmt vand eller jordbund.



Recension

Hur man sköter slåtteräng

Ekstam, U., Aronsson, M. & Forshed, N. 1988: 
Angar. Om naturliga slåttermarker i odlingsland
skapet. 209 sidor. Inbunden. Statens naturvårds
verk och LTs förlag. ISBN 91-36-02720-0. Pris 
300 kr.

I naturvårdsverkets serie Skötsel av naturtyper 
presenteras nu boken om ängar. Den kommer i 
sista minuten, därför att av välhävdad ängsmark 
återstår idag troligen bara omkring en halv pro
mille av vad som en gång funnits. Boken inleds 
med tio exempel på ängar från skilda delar av 
Sverige. Dessa bildar utgångspunkten för en 
genomgång av ängens historia, flora, vegetation 
och insektliv. Boken avslutas med rekommenda
tioner för skötseln av ängar och för hur arbetet 
kan organiseras.

Jag tror inte det är en överdrift att påstå att 
boken innebär något av ett genombrott för kun
skaperna om ängens skötsel och sätt att fungera. 
Boken är ett storslaget exempel på hur nödvän
digt och fruktbart det är att kombinera kulturhis
toria med modern ekologi och botanik. Urban 
Ekstams breda och djupa kunskaper inom alla 
dessa områden gör att ämnet blir belyst på ett sätt 
som någon aldrig tidigare lyckats med. Den peda
gogiskt upplagda texten följs genom hela boken 
av fotografier och Nils Forsheds illustrativa och 
utomordentligt vackra teckningar. Särskilt fäster 
jag mig vid alla de småfjärilar som tecknats 
bredvid den ängsväxt de i många fall är helt 
beroende av.

I kapitlet om ängens historia avfärdas en rad 
myter som följt den tämligen omfattande littera
turen om ängar i Sverige. Avsnittet innehåller 
rikligt inströdda citat ur bl a 1700- och 1800-tals- 
litteratur som på ett övertygande sätt bär upp de 
åsikter som förs fram. Ett exempel är vedväxter

nas roll i ängen. Studier av källmaterial visar att 
de flesta inägor med sina ängar var mycket fattiga 
på träd och buskar och att en stor del var helt 
kala. 1900-talets biologer och naturvårdare har 
begränsat intresset till den s k lövängen. Begrep
pet löväng används för övrigt inte i boken efter
som det är uppfunnet av 1900-talets vetenskaps
män. Här framhålls vikten av att vi nu börjar 
intressera oss för ängar av alla slag. Särskilt när 
det är i de helt öppna och av långvarig hävd 
utmagrade ängarna som den mest hotade floran 
finns. Även den traditionella bilden av den löv
rika ängen med sina vidkroniga träd och otuktade 
höga hasselbuskar ifrågasätts. I boken beskrivs 
hur träden och buskarna utnyttjas i grässvåls- 
bruket genom att tuktas regelbundet. De frigör 
näring till marken vid varje röjningsingrepp 
genom röjgödslingseffekten.

I avsnittet om ängarnas flora, vegetation och 
insektliv behandlas hur växterna som finns i 
ängen kan klara sig och till och med gynnas av 
slåtteringreppet. Olika strategier hos växterna 
beskrivs och exemplifieras med arter. Ett stort 
antal växtarter är nu hårt trängda på grund av 
upphörd slåtter och här visas att detta även gäller 
många svampar och insekter, främst bland små- 
fjärilarna.

Boken är mycket välkommen och välbehövlig 
t ex för alla de som förvaltar och sköter våra 
ängsreservat. Här har på många håll hittills rått 
osäkerhet i skötselfrågorna. Den botaniskt intres
serade kan efter att ha läst boken gå ut med ’nya 
ögon’ och kanske upptäcka att växtlokaler och 
intressanta växtsamhällen många gånger kan för
klaras genom hävdhistoriken.

Priset (300 kr) är högt men jag tror inte att du 
som ändå inhandlar boken blir besviken.

Magnus Wadstein



Hotade växter i östra Gästrikland

PETER STÄHL

Ståhl, P. 1988: Hotade växter i östra Gästrikland. [Threatened plants in SE Gästrikland, a 
province in C Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 393-400. Lund. ISSN 0039-646X.
In 1983-84 a survey of locally threatened plants was carried through in Gästrikland, a 
province in the middle of Sweden. The investigated area comprises 1603 km2 and, due to the 
presence of calcareous soils in the central part, it has a rich and interesting flora. 144 species, 
including 4 lichens and 4 bryophytes, have been controlled. 21 of the vascular plants turned 
out to be extinct. Seven are regarded as endangered and 21 as vulnerable. Many of the 
vanished and endangered species are tied to habitats of the former agricultural landscape. A 
smaller proportion belongs to natural habitats such as forests, bogs, waters and seashores. 
Botrychium virginianum, Microstylis monophyllos and Viola uliginosa have been found on 
several new localities while Taxus baccata and Chimaphila umbellata are examples of 
decreasing forest plants. The lichens Usnea longissima and Ramalina thrausta have not been 
refound and Evernia divaricata has disappeared from 25 old localities, probably due to 
acidification and modern forest management.
Peter Ståhl, Lugna gatan 74, S-802 30 Gävle, Sweden.

I Gästriklands flora är utan tvekan Gävletraktens 
den bäst kända. Den har dokumenterats från 
1800-talets mitt och framåt. De flesta uppgifterna 
är dock gamla, och osäkerhet har rått beträffande 
många arters aktuella status. Inom Gävleborgs 
Botaniska Sällskap togs därför initiativet till en 
översyn av de ur floravårdssynpunkt viktigaste 
arterna. Undersökningen har drivits som ett före- 
ningsprojekt under namnet Hotade och sällsynta 
växter i Gävle kommun. Det huvudsakliga inven- 
teringsarbetet genomfördes 1983-84, men komp
letteringar sker fortlöpande.

Denna artikel utgör en sammanfattning av in
venteringen. En mer fullständig inventeringsrap- 
port med beskrivningar och lokalangivelser för 
samtliga undersökta arter kan beställas från före
ningen.

Naturen i östra Gästrikland

Inventeringarna omfattar socknarna Hamrånge, 
Hille, Gävle, Valbo och Hedesunda. Tillsam
mans bildar de Gävle kommun, vilken täcker 
nästan halva Gästrikland (fig 1).

Om floran runt Gävle är väldokumenterad så 
gäller motsatsen för resten av kommunen. Det 
tycks nästan finnas ett matematiskt samband

mellan antalet fynduppgifter och avståndet från 
staden. Söderut avtar de linjärt, norrut nästan 
exponentiellt. Det beror givetvis huvudsakligen 
på ojämn undersökning, men i någon mån också 
på olikheter i de geologiska förutsättningarna.

I Bottenhavet utanför Gävle finns stora före
komster av sedimentär kalksten. Kalkstråket 
sträcker sig långt in i Gävlebukten men finns inte 
i fast klyft ovanför nuvarande havsnivå. Däremot 
har stora mängder kalk transporterats in över 
land med en nordöstlig isström. Kalkhaltig morän 
täcker således området kring centralorten. Kalk
påverkan avtar snabbt norrut men sträcker sig 
söderut ända fram till Dalälven. Moränkalkområ- 
dets gräns norrut torde i stort sett följa gränsen 
mellan Gävle och Hille socknar. Kalkrikast är 
öarna i Gävlebukten. De byggs huvudsakligen 
upp av sandsten och ortocerkalk. Det är inte 
ovanligt att andelen kalksten på stränderna här 
överstiger 75%. Övriga delar av kalkområdet 
hyser i regel ingen synlig kalk i markytan och 
betydligt lägre kalkhalter över huvud taget.

Berggrunden i kommunen domineras av sura 
bergarter. Lokalt finns basiska grönstenar och 
enstaka förekomster av urbergskalk. Längs kus
ten förekommer även skalgrus. I vilken omfatt
ning detta påverkar vegetationen är dock oklart,
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GÄVLE
KOMMUN

Fig 1. Undersökningsområdet i Gästrikland.
The investigation area. It is situated in the province of 
Gästrikland, C Sweden.

eftersom förekomster av moränkalk här sällan 
kan uteslutas. Kustområdet är genomgående 
rikare än inlandet.

Landskapet i kommunen är relativt flackt. 
Berg i egentlig mening saknas. En enda punkt når 
över 100 m. Området domineras helt av skogs
mark. Större odlingsstråk finns i Hamrånge, 
Valbo och Hedesunda. Dessa utgör dock en liten 
del av kommunens landareal.

Växtgeografi

Gävletrakten har i likhet med många andra flora- 
provinser utpekats som ett viktigt växtgeografiskt 
gränsområde. Detta gäller enbart med avseende 
på nordgränser. Almquist (1929) anger 43 arter 
med nordligaste fyndorter i Gävletrakten (= 
Hille, Gävle och Valbo socknar). Därtill kan 
fogas en handfull arter som har sin nordgräns 
genom området men har något nordligare före
komster i Uppland eller Dalarna. Det egentliga 
gränsområdet ligger dock som Almquist visat 
mellan Uppland och Gästrikland. Längs den 5 
mil långa kuststräckan mellan Älvkarleby och 
Gävletrakten finns ca 75 nordgränser (Almquist 
1929). Denna zon motsvarar övre delen av den 
boreonemorala zonen. Övriga delar av kommu
nen ligger i den boreala zonen (region 27 enl 
Nordiska ministerrådet), vilken hyser betydligt 
färre nordgränser. I Hamrånge socken slutar 
endast fyra arter - safsa Osmunda regalis, gräslök 
Allium schoenoprasum, lundbräken Dryopteris

Tabell 1. Undersökta kärlväxters fördelning på biotop och hotkategori. 0 utgångna, 1 akut hotade, 2 sårbara, 3 
hänsynskrävande, 4 sällsynta, 6 obestämda, 7 tillfälliga.
Distribution of the investigated vascular plants on habitats and different categories of threat. 0 extinct, 1 
endangered, 2 vulnerable, 3 worthy of attention, 4 rare, 6 undeterminate, 7 occasional.

Biotop
Habitat

Hotkategori category of threat 
0 1 2 3 4 6 7

Summa
Sum

Skog och berg forest and mountains 1 1 6 10 4 1 0 23
Myr och sumpskog bogs and peaty forest 1 0 1 9 2 0 0 13
Havsstrand seashore 0 0 3 1 7 1 1 13
Sötvattenstrand lake shore 0 0 2 1 4 1 0 8
Vatten water 2 0 1 2 1 4 0 10
Hävdad gräsmark seminatural grassland 5 4 6 7 5 2 1 30
Gård och boning/amis and dwellings 1 0 1 0 1 0 2 5
Vägkant och dike roadsides and ditches 1 0 2 3 2 0 0 8
Åker arable land 9 2 2 0 0 0 1 14
Ruderat och gräsfrö ruderals 1 0 1 0 0 1 1 4
Summa sum 21 7 25 33 26 10 6 128
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dilatata och sandstarr Carex arenaria. Dalälven i 
inskränkt bemärkelse bildar i området absolut 
nordgräns för tre arter - långsvingel Festuca 
gigantea, sumpviol Viola uliginosa och ängsskära 
Serratula tinctoria.

Metodik
Ett drygt hundratal växter, som föreföll intres
santa att undersöka, listades. Urvalet var inte så 
enkelt. Några huvudregler, som också avspeglar 
grundläggande principer för artbevarande, fick 
bli vägledande. Sålunda prioriterades: (1) arter 
med lång kontinuitet i området, (2) arter med 
liten population och (3) arter utanför eller på 
gränsen till sin huvudutbredning. I praktiken 
innebar detta bl a att ruderatväxter behandlades 
styvmoderligt till förmån för äldre kulturbundna 
växter eller helt ursprungliga floraelement. Arter 
med sin nordgräns i området kom härigenom att 
prioriteras. Arterna fördelades sedan mellan in- 
venterarna.

All botanisk litteratur över området samt riks
museets och Uppsala fytoteks samlingar grans
kades. Fynduppgifter för de utvalda arterna lista
des så noggrant som möjligt. För flera arter fanns 
ett rikt herbariematerial och flera tidigare ej 
publicerade lokaler tillkom genom herbariestu- 
dierna. Exempelvis hade näbbstarr Carex lepido- 
carpa, som i litteraturen uppgivits för 8 lokaler, 
samlats från hela 13 lokaler.

I fält samlades detaljerade uppgifter in om 
återfynd gjordes. En särskild fältblankett har 
använts, där förekomstens storlek, följearter och 
annat av intresse registrerats. Lokalerna läges- 
bestämdes med en noggrannhet av 100 m och 
koordinater enligt RUBIN angavs.

Efter första fältsäsongen reviderades artlistan. 
Några arter bedömdes vara så vanliga att ingen 
ytterligare undersökning var motiverad. Flera 
arter tillkom istället. Totalt har undersökningen 
omfattat 144 arter - 136 kärlväxter, 4 mossor och 
4 lavar.

Resultatet sammanställdes så långt som möjligt 
av inventerarna. Redovisningen har i regel skett i 
form av färdigskrivna artfaktablad, vilka efter 
redigering sammansatts till en rapport.

Följande inventerare har deltagit i projektet.
Berit Berglund Birgitta Hellström
Gun-Britt Eriksson Hans Hultin
Gunnar Eriksson Bengt-Olof Lundinger
Lars-Åke Haller Gunnar Nilsson
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Fig 2. Typisk växtplats för stor låsbräken (syns ej på
bilden) i sydöstra Gästrikland. Piprör dominerar med 
inslag av bl a örnbräken, liljekonvalj och älgört. Foto 
Peter Ståhl.
Typical habitat for Botrychium virginianum in SE 
Gästrikland. Calamagrostis arundinacea is dominating 
with sparse Pteridium aquilinum, Convallaria majalis 
and Filipendula ulmaria. Photo Peter Ståhl.

Anders Nordin Peter Ståhl
Ove Lennström Ulf Swahn
Lars Sjölin Kjell Wallin

Värdefull inventeringshjälp har också erhållits 
från Sten Ahlner, Gunnar Bakken och Roger 
Andersson.

Hotkategorier och trender
Arternas status har schematiskt angivits enligt en 
serie hotkategorier. Hotkategorin avser kommu-
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Tabell 2. Undersökta kärlväxter i östra Gästrikland fördelade på hotkategorier. Lägesbedömning 1988-03-30.
The investigated vascular plants in the eastern part of the province of Gästrikland classified into categories of 
threat. The status was surveyed 1988-03-30.

0 Utgångna - extinct
Acorus calamus kalmus 
Agrostemma githago klätt 
Anthemis arvensis åkerkulla 
Apera spica-venti åkerkösa 
Botrychium simplex 

dvärglåsbräken 
Bromus secalinus råglosta 
Camelina sativa lindådra 
Carex heleonastes myrstarr 
Centaurea cyanus blåklint 
Chenopodium urbicum bymålla 
C. vulvaria stinkmålla 
Chrysantemum segetum gullkrage 
Cuscuta epilinum linsnärja 
Herminium monorchis honungs- 

blomster
Lemna gibba kupandmat 
Lolium remotum linrepe 
Poa remota storgröe 
Polygala vulgaris jungfrulin 
Scorzonera humilis svinrot 
Senecio jacobaea stånds 
Verbascum nigrum 

mörkt kungsljus

1 Akut hotade - endangered
Botrychium lanceolatum 

topplåsbräken
B. matricariifolium rutlåsbräken 
Gentianella campestris fältgentiana 
Lithospermum arvense sminkrot 
Melampyrum cristatum korskovall 
Neslia paniculata korndådra 
Taxus baccata idegran

2 Sårbara-vulnerable
Androsace septentrionalis grusviva 
Allium ursinum ramslök
A. scorodoprasum skogslök 
Alyssum alyssoides grådådra 
Bromus benekenii strävlosta 
Carex arenaria sandstarr 
Carlina vulgaris spåtistel 
Centaurea phrygia finnklint 
Chenopodium glaucum blåmålla 
Dactylorhiza incarnata var. ochro- 

leuca vaxnycklar 
Epilobium hirsutum rosendunört 
Festuca altissima skogssvingel 
Helianthemum nummularium 

solvända
Honkenya peploides saltarv

Hordelymus europaeus skogskorn 
Hypericum hirsutum 

luden johannesört 
Juncus squarrosus borsttåg 
Melampyrum nemorosum 

natt och dag
Papaver dubium rågvallmo 
Polygala comosa toppjungfrulin 
Polygonum foliosum ävjepilört 
Potentilla tabernaemontani 

småfingerört
Serratula tinctoria ängsskära 
Spergula marina saltnarv 
Veronica anagallis-aquatica 

vattenveronika

3 Hänsynskrävande - worthy of 
attention
Adoxa moschatellina desmeknopp 
Allium schoenoprasum gräslök 
Artemisia campestris fältmalört 
Asplenium ruta-muraria murruta 
Botrychium multifidum 

höstlåsbräken
B. virginianum stor låsbräken 
Brachypodium pinnatum 

backskafting
B. sylvaticum lundskafting 
Campanula latifolia hässleklocka 
Carex acutiformis brunstarr
C. lepidocarpa näbbstarr
C. pulicaris loppstarr 
Corydalis intermedia smånunneört 
Cypripedium calceolus guckusko 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta

blodnycklar 
Draba incana grådraba 
Elatine hydropiper korsslamkrypa 
E. triandra tretalig slamkrypa 
Equisetum scirpoides trådfräken 
Epilobium parviflorum luddunört 
Geranium sanguineum blodnäva 
Laserpitium latifolium spenört 
Lathraea squamaria vätteros 
Liparis loeselii gulyxne 
Microstylis monophyllos 

knottblomster 
Osmunda regalis safsa 
Ophrys insectifera flugblomster 
Phleum phleoides flentimotej 
Primula farinosa majviva 
Pulsatilla vernalis mosippa 
Seseli libanotis säfferot 
Schoenus ferrugineus axag 
Viola rupestris sandviol

4 Sällsynta-rare
Botrychium boreale 

nordlig låsbräken 
Blysmus compressus plattsäv 
Campanula cervicaria skogsklocka 
Carex capillaris hårstarr 
C. cespitosa tuvstarr 
C. ericetorum backstarr 
Centaurium minus dvärgarun 
Cladium mariscus ag 
Cuscuta europaea nässelsnärja 
Draba nemorosa sanddraba 
Dryopteris cristata granbräken 
Festuca gigantea långssvingel 
Gentianella amarella ängsgentiana 
G. uliginosa sumpgentiana 
Geranium bohemicum svedjenäva 
Inula salicina krissla 
Isatis tinctoria vejde 
Lithospermum officinale stenfrö 
Platanthera chlorantha 

grönvit nattviol
Polygonatum multiflorum storrams 
Sedum sexangulare 

kantig fetknopp 
Sium latifolium vattenmärke 
Trifolium arvense harklöver 
T. montanum backklöver 
Veronica longifolia Strandveronika 
Viola uliginosa sumpviol

6 Obestämda - indeterminate
Chimaphila umbellata ryl 
Crassula aquatica fyrling 
Bidens cernua nickskära 
Epilobium roseum grendunört 
Fragaria viridis backsmultron 
Litorella uniflora strandpryl 
Peplis portula rödlånke 
Ranunculus circinatus hjulmöja 
Trollius europaeus smörbollar 
Vincetoxicum hirundinaria tulkört

7 Tillfälliga - occasional
Armer ia maritima trift 
Dactylorhiza sambucina 

Adam och Eva
Chamomilla recutita kamomill 
Cuscuta epithymum var. trifolii 

klöversnärja
Hyoscyamus niger bolmört 
Trifolium campestre jordklöver
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nens hela population av arten. På de enskilda 
lokalerna kan förhållandena givetvis avvika. 
Definitionerna följer i huvudsak de gängse (se 
t ex Ingelög m fl 1984). De har dock omarbetats 
för att bättre passa det lokala perspektivet. Bl a 
har begreppet reproducerande populationer ej 
använts. Om så skett hade t ex idegran Taxus 
baccata, som finns i kommunen men inte repro
ducerar sig under nuvarande förhållanden, ham
nat bland kategorin försvunna. En ny kategori är 
nr 7 - Tillfälliga. Arter inom kategori 5 - Utom 
fara - har ej redovisats i projektet.

Arternas nuvarande ställning i förhållande till 
tidigare förekomster i kommunen har uttryckts i 
begreppet trend. Följande trender förekommer: 1 
vikande, 2 stabil, 3 ökande, 4 okänd.

Resultat
Resultatet av undersökningen sammanfattas i 
tabell 1 och 2. Av de undersökta kärlväxterna är 
21 att betrakta som utgångna, 7 är akut hotade 
och 25 är sårbara.

Förhållandena i kommunen överensstämmer 
väl med situationen i landet som helhet. Detta 
åskådliggörs kanske tydligast av tabell 1. Siff
rorna belyser t ex det välkända faktum att det 
största antalet och de allvarligast hotade arterna 
är knutna till odlingslandskapet. Nästan samtliga 
undersökta åkerogräs är redan utgångna. I risk
zonen ligger nu ängs- och hagmarksväxterna, där 
hävden redan är kulturhistoria och igenväxning 
hotar. En viss tröst står att finna i de kulturmin- 
nesvårdade fornminnena som har lagligt skydd 
och i många fall tjänar som refugier för dessa 
arter.

Myr- och skogsarterna har ännu klarat sig 
relativt bra. Bilden kan dock förändras i fram
tiden, då de moderna skogarna på skyddsdikad 
och stubbruten mark ersätter dagens medelålders 
skog.

Strand- och vattenväxterna har också klarat sig 
bra och ser ut att göra det i framtiden. De två 
utgångna arterna är kalmus Acorus calamus och 
kupandmat Lemna gibba. Deras uppträdande i 
undersökningsområdet har möjligen bara varit 
tillfälligt.

Idegran - Taxus baccata

Idegranen har sina nordligaste spontana före
komster i Sverige i sydöstra Gästrikland och

Fig 3. Stor låsbräken Botrychium virginianum. Foto 
Peter Ståhl.
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nordligaste Uppland. Inom båda områdena har 
den minskat starkt under senare tid. Av två 
kända lokaler i Gästrikland återstår bara en. 
Idegranens utveckling på denna plats är förhål
landevis väl dokumenterad. 1957 fanns 18 ex av 
vilka två nådde 3 m i höjd. Under 1960- och 
70-talen dog samtliga träd och buskar. Ett par 
individer lyckades dock skjuta nya skott från 
marken. Idag finns tre ungefär meterlånga skott
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Fig 4. Nordlåsbräken Botrychium boreale på Estudden i 
Hamrånge socken, Gästrikland. Den växer här i 
sprickor i nordexponerade grönstenshällar ut mot 
havet. Förekomsten är rik men ormbunken drabbas 
hårt av långvarig torka och antalet exemplar - som mest 
72 - växlar avsevärt.
Botrychium boreale, growing in fissures in N-exposed 
rockfaces of greenstone facing towards the sea. The 
occurrence is rich but severe drought is negative and the 
number of visible specimens varies considerably from 
year to year.

och idegranens framtid i Gästrikland är således 
mycket oviss. Försök att mikroföröka skott av 
plantorna för utplantering har påbörjats som en 
sista utväg.

Man har också konstaterat en drastisk nedgång 
av idegransförekomsterna på Åland. Minsk
ningen hänger tidsmässigt samman med inplante
ringen av rådjuret och dess expansion. Rådjuren 
uppges på Åland begärligt äta de giftiga barren 
och i vissa fall gnaga av barken av idegranarna 
(Carl-Adam Haeggström muntl). Rådjursstam- 
men har även ökat mycket kraftigt i gävletrakten. 
Det förefaller alltså troligt att idegranens ned
gång vid nordgränsen av sin utbredning beror på 
rådjursbetet. I norra Uppland har buskformiga 
idegranar drabbats hårdare än trädformade 
exemplar (Swenson 1987).

Stor låsbräken - Botrychium virginianum

Arten har återfunnits på tre av sju gamla lokaler. 
Mer överraskande är det stora antalet nyfynd 
som gjorts. Arten är knuten till det kalkrika 
området SO Gävle, där 17 aktuella lokaler är 
kända. Den förefaller ha mycket bestämda miljö
krav och växer nästan alltid i glesa, ibland genom 
gläntor öppna tallungskogar (fig 2), ibland också 
på hyggen med gles plantskog eller buskvegeta
tion. Fältskiktet på typlokalerna är mycket väl
utbildat och domineras alltid av piprör Calam- 
agrostis arundinacea. Vanligen växer arten dold i 
groparna mellan de stora överhängande piprörs- 
tuvorna (fig 3).

Flera av lokalerna är mycket individrika. Rik
ligast är arten vid Dalkarlsrönningen i Kubbo, 
där 250 ex kunde inräknas 1984 (101 år sedan 
Robert Hartman upptäckte lokalen). För när
varande finns inga tecken på att arten skulle 
minska i området. Kalkområdet SO Gävle och i 
angränsande delar av Norduppland hyser av allt 
att döma den mest livskraftiga populationen i 
landet.

Andra låsbräkenarter

I området har alla svenska Botrychium-arter fun
nits. Dvärglåsbräken B. simplex är dock numera 
utgången. Den sågs senast 1976 på den klassiska 
och tidigare mycket individrika lokalen på Iggön. 
Arten hade kanske kunnat räddas om lämpliga 
vårdåtgärder hade satts in under 1960- eller 
1970-talet.
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Framtiden för rutlåsbräken B. matricariifolium 
och topplåsbräken B. lanceolatum ter sig oviss. 
Gästriklands enda kvarvarande lokal för dessa 
arter är ett några kvadratmeter stort område 
kring en stig på Iggön. Här finns ett ex av varje. 
Rutlåsbräken är inte ens årsviss. På samma lokal 
växer också låsbräken B. lunaria och några ex av 
nordlåsbräken B. boreale.

Nordlåsbräken har emellertid dessutom ett par 
rika förekomster efter Hamrånge-kusten. Den 
växer här på nordostexponerade grönstensklip- 
por ut mot havet (fig 4). Klipporna råkar vara 
belägna inom naturskyddat område och arten är 
därför inte hotad för närvarande.

Sumpviol - Viola uliginosa
Sumpviolen har återfunnits på de flesta av de 
gamla lokalerna. Ett stort antal nya har också 
påträffats. Ca 20 aktuella lokaler är kända i 
området. Sumpviolen är att betrakta som allmän 
efter Dalälven nedströms Hedesunda. Bitvis är 
det här knappast meningsfullt att avgränsa en
skilda lokaler. Den förekommer också på en 
handfull lokaler längs biflöden till älven. Ingen 
minskning av sumpviolen har kunnat fastläggas. 
Detta trots rensningar i tillrinnande vattendrag 
och omfattande reglering av Dalälven, vilket 
senast inneburit att vattenståndet i Hedesunda- 
fjärden höjts med 70 cm. Den faktor som är 
viktigast för arten är sannolikt den kraftiga vår
flod som medför att stora arealer av det älvnära 
landskapet årligen översvämmas.

Ryl - Chimaphila umbellata

Rylen är känd från 19 gamla lokaler i området. 
Bara från tiden mellan 1863 och 1883 har 11 
lokaler rapporterats. Även om arten är svår- 
inventerad förefaller det därför en aning märkligt 
att bara tre aktuella lokaler är kända. Möjligen är 
rylen känslig för skogsbruk. På vilket sätt den 
skulle missgynnas av detta i området är dock 
oklart.

Knottblomster - Microstylis monophyllos

Knottblomstret har visserligen bara kunnat åter
finnas på ett fåtal av de gamla lokalerna, men 
istället har tolv nya lokaler hittats. Arten är 
troligen mer eller mindre tillfällig på sina växt- 
platser. I området växer den företrädesvis i glest

Fig 5. Flentimotej Phleum phleoides. Foto Peter Ståhl

skogbevuxna extremrikkärr - gärna i kanten på 
någon stig. Andra lokaltyper förekommer emel
lertid också, t ex igenväxande grustag, gungfly- 
kärr och dikeskanter. Några tecken på att artens 
population som helhet i kommunen minskar finns 
inte. Den växer dock på sådan mark som ligger i 
farozonen för avverkning och skogsdikning.

Borsttåg - Juncus squarrosus
Borsttåget är en utpräglat sydvästlig art som 
egentligen inte hör hemma i Gästriklands flora. 
1918 hittade emellertid Harry Smith arten i en 
kraftledningsgata söder om Matyxsjön. Arten 
inkom med största sannolikhet i samband med att 
kraftledningen byggdes 1915. En liknande före
komst i Uppland längs samma kraftledning hitta
des några år senare av Erik Almquist. Almquist 
(1964) uppger att den hade försvunnit därifrån
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1955, då han åter besökte platsen. I Gästrikland 
finns arten däremot kvar på den ursprungliga 
lokalen. Den växer här på en fuktig stig under 
kraftledningen längs en sträcka av 40 m. Bestån
det uppgår till ca 75 tuvor.

Flentimotej - Phleum phleoides

Flentimotejen (fig 5) är en utpräglat sydöstlig art 
som har sin svenska nordgräns i området. Den är 
knuten till de äldsta odlingsbygderna i södra 
delen av kommunen. Arten växer nästan uteslu
tande på gravfält och indikerar måhända det 
gamla kulturlandskapets grässvålar bättre än 
någon annan växt i området. Det är tveksamt om 
någon nyspridning förekommer idag. En forn- 
minnesvård inriktad på att bevara även de bota
niska värdena är därför av avgörande betydelse 
för dess framtid.

Hotade lavar

Ett fåtal lavar ingår också i undersökningen. Bl a 
kontrollerades de gamla förekomsterna av lång
skägg Usnea longissima, ringlav Evernia divari- 
cata och trådbrosklav Ramalina thrausta som 
redovisades av Ahlner (1948). Den enda kända 
förekomsten av långskägg i Gästrikland, strax 
söder om Gävle, är nu utgången. Inte heller 
trådbrosklaven, som Ahlner angivit från ett 15-tal 
lokaler i kommunen, har kunnat återfinnas.

Av Ahlners 27 lokaler för ringlav i området har 
bara två återfunnits. Trots att ett 20-tal nya loka
ler påträffats och arten fortfarande verkar spridd 
är resultatet oroväckande. Ahlner (1948) betrak

tar ringlaven huvudsakligen som granepifyt. Idag 
är det mycket ovanligt att laven växer på gran; 
den förekommer nu nästan bara på gamla döda 
eller döende enar. Endast på särskilt gynnsamma 
lokaler växer den på andra trädslag. Sannolikt 
gör försurningen av nederbörden det omöjligt för 
ringlaven att växa på ett redan från början så surt 
substrat som gran. Troligen är försurningen också 
huvudorsaken till trådbrosklavens försvinnande 
och kanske även till långskäggets (lokalen är 
intakt).

Det är uppenbart att lavfloran i området har 
förändrats mer än kärlväxtfloran. Vår undersök
ning av det fåtal lavar som Ahlner så förtjänstfullt 
kartlade på 40-talet får ses som ett illavarslande 
stickprov. Alldeles säkert har lavfloran i våra 
skogar genomgått avsevärt större förändringar till 
följd av skogsbruk och luftföroreningar än vad vi 
i allmänhet vill föreställa oss.
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Kryptogamer som term infördes redan av Linné 
för att beteckna alla växter utom de blommande 
växterna, fanerogamerna. Denna onaturliga och 
mycket heterogena grupp innefattar alger med 
cyanobakterier, svampar, lavar, mossor och orm- 
bunksväxter. De senare sammanförs numera med 
fanerogamerna till gruppen kärlväxter. Krypto
gamerna brukar behandlas mycket styvmoderligt 
i undervisningen och tidigare också av naturvår
dande myndigheter, men nu finns en bättre för
ståelse för dessa s k lägre växter. Det har bl a 
resulterat i floravårdskommittéer för lavar, mos
sor och svampar.

I Sverige finns i runda tal 1 000 mossor, 10 000 
svampar och 2 100 lavar. För alger och cyanobak
terier finns inga moderna, tillförlitliga uppgifter, 
men en grov uppskattning ger ca 10 000. Totalt 
ger detta omkring 23 000 arter av s k kryptoga
mer och det skall alltså jämföras med de omkring 
1 800 kärlväxterna. Till hotkategorierna 0-4 räk
nar vi 216 mossor, 214 lavar och ca 550 svampar. 
Fördelningen inom de olika hotkategorierna 
framgår av tabellen på sid 377.

Kunskapsbrist

Med det begränsade intresse som alltså funnits 
för kryptogamer är naturligtvis kunskaperna ock
så mycket begränsade. Bäst känner vi kanske 
mossorna och sämst svamparna. Bristen på kun
skaper om arterna, både vad gäller avgränsning- 
ar, utbredning och ekologi, gör att vi ofta ställs 
inför problem som är främmande för dem som

arbetar med kärlväxter. Ofta får vi utesluta dåligt 
utredda taxa eller sådana som är kända i ett eller 
några få exemplar trots att de kanske borde tas 
med. Vi får alltså göra en slags rimlighetsbedöm- 
ning med utgångspunkt från våra kunskaper och 
hoppas att i framtiden kunna skaffa bättre känne
dom om arterna.

Ett speciellt problem utgör storsvamparna där 
fruktkroppen är det stadium som ger oss möjlig
het att hitta och identifiera arten. Vi har flera 
exempel på enstaka fynd som är över hundra år 
gamla och där svampen inte setts senare. Kan 
man förvänta sig att arten finns kvar på samma 
plats? Ibland har återfynd gjorts med omkring 
100 års mellanrum. Bör vi skydda vissa områden 
för säkerhets skull? När man har sådana problem 
är det kanske inte så egendomligt att indelningen 
i hotkategorier blir meningslös i många fall.

Spektakulärt artskvdd

Ett annat problem är att det stora flertalet arter 
saknar svenskt namn. Som vetenskapsman är 
man väl nästan glad åt ett sådant förhållande men 
när vi kommit i kontakt med den praktiskt arbe
tande naturvården har vi förstått att det kan vara 
svårt att få gehör för skydd av en växt som inte 
ens har ett svenskt namn. Numera finns det dock 
listor över svenska namn på alger, lavar, mossor 
och svampar publicerade (Willén & Waern 1987, 
Moberg 1985, Hallingbäck & Söderström 1987 
och Lundqvist & Persson 1987). Mosslistan är 
komplett med svenska namn på alla arter.
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De flesta kryptogamer är små och obetydliga, 
och det är ofta svårt att få någon entusiasm hos 
gemene man för ett skydd av en organism som 
knappast syns eller inte ger någon skönhetsupp- 
levelse. Där har ju t ex orkidéerna ett stort 
övertag. Resultatet har också blivit att åtskilliga 
guckuskobestånd är skyddade i Sverige medan 
mycket få mikrosvampar har något skydd. Om 
arten är mer spektakulär går det bättre. Lång
skägg Usnea longissima har i det närmaste fått en 
egen nationalpark. Ibland har vi också tur, som 
t ex när Taberg undgick att exploateras delvis 
tack vare den intressanta mossfloran. Utöver 
dessa två kan man på handens fingrar räkna de 
områden som blivit skyddade enbart för krypto
gamerna. I åtskilliga fall har kryptogamer dock 
spelat en viss roll vid diskussionen om ett områ
des skydd.

Skyddsområden

Om man undantar mikrosvamparna och vissa 
mossor är det i allmänhet mycket svårt att odla 
kryptogamer. Det innebär att reproduktionen 
måste säkerställas i naturen. Vi kan inte som för 
kärlväxter anlägga en genbank, åtminstone inte 
utan mycket stora kostnader. Därför är de prob
lem som berör reproduktionsområden mycket 
brännande. Hänsyn i brukningsmetoder kan 
tyckas tillräckliga många gånger, men om inte en 
art har ett uthålligt reproduktionsområde leder 
det ganska snart till katastrof för arten. Som 
exempel kan nämnas att flera kryptogamer är 
beroende av gamla aspar för sin överlevnad. Tar 
man hänsyn i skogsbruket lämnar man gamla 
aspar på hyggena så att arterna kan finnas kvar - 
förutsatt att de nu tål de förändrade livsvillkoren. 
Men vad händer när ny skog växer upp och när de 
gamla asparna dör? Finns det då nya ”gamla” 
aspar som kan härbärgera de husvilla arterna? Vi 
måste nog tona ner talet om hänsyn i skogsbruket 
och verkligen ägna oss åt att skydda biotoper där 
arterna finns, så att de kan överleva på lång sikt. 
Framför allt får vi inte slumpmässigt skydda stora 
arealer och sedan tro att vi skyddat biotoper med 
hotade växter.

Önskemål

Man kan väl knappast behandla hot av krypto
gamer utan att komma in på luftföroreningarna.

Många hyllmeter har skrivits om dessa problem 
och man frestas att säga att nu gäller det att sluta 
att utreda och göra något. Vi måste anstränga oss 
mera för att få våra industrier och andra utsläpps
källor att minska utsläppen rejält. Det är trots allt 
de svenska föroreningskällorna som är det största 
hotet mot våra växter. För algernas del är vatten
föroreningarna av samma dignitet som luftför
oreningarna. Enligt Torbjörn Willén (muntl) har 
characéerna, kransalgerna, reducerats avsevärt 
under 1900-talet, och flera arter är hotade på 
grund av bl a eutrofieringen och utdikningen.

I floravårdsarbetet har det vårdande inslaget 
många gånger fått dominera över skyddsaspek
ten. Kryptogamer måste i de flesta fall skyddas 
mot mänsklig aktivitet, där minsta lilla ingrepp 
kan vara ödesdigert. Om inte naturvårdarna för
står detta borde termen floravärd utbytas mot 
floraskydd. Eller varför inte använda uttrycket 
floravärd och floraskydd!

Slutligen bör framhållas med tillfredsställelse 
att kryptogamer blivit accepterade som betydel
sefulla organismer även ur skyddssynpunkt. Där
emot finns mycket övrigt att önska beträffande 
uthålligt skydd, och kryptogamerna befinner sig 
därför i en mycket allvarlig situation. För att 
rädda flera av de hotade arterna behövs skydd av 
biotoper där arterna finns, även om det inte går 
att förena skyddet med tanken på ett tilltalande 
rekreationsområde. Vi tycks ha lyckats i en del 
fall men än är tillgången till medel för knapp. 
Viljan finns dock och då kan vi i alla fall hysa gott 
hopp. Får vi sedan önskemålet uppfyllt om en 
förändring av den mycket godtyckliga s k hän
synen i skogsbruket mot klarare direktiv om 
skydd av hotade skogsbiotoper, låt säga upp till 
10% av produktiv skogsmark, skulle hotet mot 
åtskilliga kryptogamer minska avsevärt. För 
många kryptogamer är skogen den skyddande 
miljön.
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Växttaxonomin eller systematiken har bland sina 
uppgifter att definiera, alltså avgränsa och be
skriva, de evolutionens produkter vi kallar släk
ten, arter, underarter osv, från rent lokala till 
globala enheter. Det hör också till uppgifterna att 
kartlägga hur sådana enheter varierar i olika 
avseenden och söka klara ut orsaker till detta, 
samt att formulera och pröva hypoteser om dessa 
enheters släktskapsförhållanden. De vägar evo
lution och artbildning har tagit, de processer som 
ligger bakom, hör till växtsystematikens mest 
spännande frågor, och faller inom ett fält av 
denna som brukar benämnas biosystematik.

I mångt och mycket är allt detta av central 
betydelse för floravården. Den måste veta att det 
är väldefinierade och därmed praktiskt hanter- 
bara enheter den sysslar med. Jag skall ge exem
pel på att det inte alltid är sådana som döljer sig 
bakom namnen. Den nationella floravården bör 
ha kunskap om hur landets population av en art 
förhåller sig till det som finns utanför gränserna. 
Kanske är den unik, finns bara i egna landet och 
därmed endemisk för dess flora - eller finns 
kanske arten i stor mängd redan i grannlandet?

Är det då praktiskt taget samma form som växer 
där eller är skillnaderna så stora inom arten att 
det kan röra sig om exempelvis till olika miljö
krav anpassade former? Vid de prioriteringar av 
insatser som i dessa sammanhang alltid blir nöd
vändiga är den typen av kunskap viktig. Med den 
grundläggande inställningen att så mycket som 
möjligt av genetisk mångfald skall bevaras bör de 
för vår flora unika evolutionsprodukterna 
komma i första rummet, vilken ställning de än 
har i den taxonomiska hierarkin.

I fortsättningen skall jag hålla mig till fem grup
per av exempel för att belysa de inledande orden. 
Exemplen är alla hämtade ur den nordiska floran 
och inskränks till kärlväxterna, men resone
mangen bör på det hela taget kunna gälla också 
andra växtgrupper.

Totalutbredning

Betydelsen av det globala perspektivet, av att se 
den nordiska populationen i relation till arternas 
totalutbredning och totalvariation, skall jag be-
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Fig 1. Totalutbredning av nipsippa, fältsippa, mosippa och backsippa. Från Ftultén & Fries (1986).
The total distribution of Pulsatilla patens, P. pratensis, P. vernalis and P. vulgaris. From Hultén & Fries (1986).
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lysa med hjälp av släktet Pulsatilla. Släktet räk
nar fyra nordiska arter, alla skyddsvärda inte 
minst på grund av sin attraktionskraft.

Tre av dem, fältsippa Pulsatilla pratensis, mo- 
sippa P. vernalis och backsippa P. vulgaris har 
ganska stor utbredning i Sverige med många 
spridda, delvis mycket individrika populationer. 
Den fjärde arten, nipsippa P. patens finns i Sve
rige bara i två begränsade områden, Gotland och 
Ångermanland, och är någorlunda talrik bara i 
File hajdar på centrala Gotland. I Norden finns 
den dessutom i södra Finlands åsområde.

Ser man till totalutbredningen är de tre minst 
sällsynta arterna praktiskt taget inskränkta till 
Europa, medan nipsippan har så gott som cir- 
kumpolär utbredning (fig 1). Den saknas bara i 
Västeuropa och östra Nordamerika. Med det 
oerhörda tryck mot floran som råder i stora delar 
av Europa, inte minst de centrala och östra som 
det här är fråga om, kan våra populationer av 
de tre förstnämnda vara de livskraftigaste som 
existerar, de som kan bli avgörande för arternas 
överlevnad på längre sikt.

Nipsippans nordiska förekomster är de yttersta 
i ett väldigt, nästan sammanhängande område 
och vår sällsyntaste art kunde ur global synvinkel 
därmed tyckas mindre angelägen att ägna våra 
resurser. Då måste vi ställa frågan: hur förhåller 
sig vår nipsippa till den i resten av världen? I 
detta fall vet vi så mycket som att våra populatio
ner tillhör en ras (ssp. patens), som framför allt 
finns i Ryssland och som på ett ganska oklart sätt 
övergår i en annan ras (ssp. multifida) i västra 
Sibirien. Bara vår ras har de karakteristiska 
breda bladflikarna, annorstädes är nipsippans 
smalflikiga nästan som backsippans. Därmed är 
den nordiska nipsippan också ur internationell 
synvinkel mer skyddsvärd. Sedan kommer frågan 
om de isolerade, reliktartade nordiska populatio- 
nerna är i sig särpräglade, avviker inom sin ras. 
Den frågeställningen skall jag närmare belysa 
med ett par andra exempel längre fram. Här vill 
jag understryka den betydelse taxonomiska ut
redningar över det totala utbredningsområdet 
kan ha för synen på våra hotade arter.

Endemer

En enhets särprägel, man kan säga graden av 
endemism för vår flora, utgör som jag redan sagt 
ett viktigt kriterium för floravården. Att söka 
fastställa denna hör till den taxonomiska forsk

ningens viktigaste bidrag i dessa sammanhang. 
Nordens flora är fattig på endemer, i synnerhet 
på så distinkta att vi vill ge dem rang av arter, 
vilket givetvis har sin orsak i den korta tid som 
stått till evolutionens förfogande efter senaste 
nedisningen. De endemer vi äger, vare sig vi 
kallar dem arter eller ger dem lägre rang, har vi 
ett speciellt ansvar att bevaka och bevara, efter
som vi är ensamma om dem. En översikt av den 
nordiska kärlväxtflorans endemer har gjorts av 
Borgen (1987) och östersjöområdets behandlas 
särskilt av Jonsell (1988).

Jag skall ge några exempel på endemiska nor
diska taxa, alla uppsatta på den svenska listan 
över hotade arter. I de flesta fall har de upptäckts 
och definierats genom taxonomisk, särskilt bio- 
systematisk, forskning i senare tid.

Saxifraga osloénsis - hällebräcka
Hällebräckan finns med ett antal mer eller 
mindre rika lokalgrupper i ett band från. Oslo till 
trakten av Östhammar i norra Uppland (fig 2). 
Detta är artens totalutbredning. Hällebräckan 
är morfologiskt ett mellanting mellan klipp- 
bräcka S. adscendens och grusbräcka S. tridacty- 
lites, som har sina utbredningsområden i huvud
sak norr resp söder om hällebräckans. Denna har 
dubbelt så många kromosomer som de två andra 
arterna, vilket starkt tyder på att den uppstått på 
den snabba artbildningsväg som kallas allopoly- 
ploidi, dvs genom hybridisering mellan klipp- och 
grusbräcka åtföljd av kromosomtalsfördubbling. 
Upptäckten av denna art är ett vackert resultat 
inom den tidiga biosystematiska forskningen i 
Norden (Knaben 1954, 1961). Sedan den väl 
definierats morfologiskt framstod också dess eko
logiska särprägel: den hör hemma på klipphällar 
med tunt jordtäcke helst i öppna hagar eller 
andra naturbetesmarker. Nu är den beroende av 
ett småbrutet kulturlandskap. Den uppstod san
nolikt redan före jordbrukslandskapets tillbli
velse i öppna biotoper som nu är praktiskt taget 
försvunna.

Alisma wahlenbergii - småsvalting

En nordisk endem med helt annan uppkomsthis
toria är småsvalting Alisma wahlenbergii, som har 
mycket glest spridda lokaler i landhöjningsområ- 
det i norra Östersjön, Mälaren, Bottenhavet och 
Finska viken (Björkqvist 1967). Den har troligen
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Fig 2. Totalutbredningen av hällebräcka. Frän Knaben 
(1954) med korrigeringar och tillägg. På några lokaler 
utgången.
The total distribution of Saxifraga osloensis. From 
Knaben (1954) with corrections and additions. Vani
shed from some localities.

uppstått ur den i Mellaneuropa vittspridda gräs
svaltingen A. gramineum, som den bl a skiljer sig 
från genom nedsänkt levnadssätt - den går ned 
till ett par meters djup - och allmänt spädare 
växt. Här har sannolikt den dynamiska och unika 
ekologiska situationen med landhöjning i ett 
brackvattenhav drivit på evolutionen. Detta i 
kombination med dess sällsynthet och sårbarhet 
gör den till ett av Nordens mest skyddsvärda 
taxa, men de exakta relationerna till ’moder
arten’ grässvalting återstår att utreda med 
modern metodik.

Slåttergynnade ögontröstar

Men viktiga att klarlägga är också de endemer 
som uppstått i vår flora inom mer eller mindre 
vittspridda arter. För floravården är de som 
utbildats i samklang med äldre brukningsformer 
särskilt intressanta och många goda exempel

finns inom den halvparasitiska underfamiljen 
Rhinanthoideae bland lejongapsväxterna (Scro- 
phulariaceae), en grupp med stor förmåga att 
utveckla nya former. Så har Karlsson (1984) visat 
att de tidigblommande, slåtterängsbundna popu- 
lationerna av Euphrasia stricta på Gotland tillhör 
två olika varieteter: späd ögontröst var. tenuis i 
torrare ängen, svensk ögontröst var. suecica i 
något fuktigare. Den senare är en baltisk endem 
och har troligen uppstått på Gotland. I den mån 
det inte redan är för sent är liknande studier inom 
arter med ekotyper bundna till brukningsformer 
mycket angelägna.

Apomikter
Ett speciellt problem inom floravården utgör de 
apomiktiska endemerna, alla dessa småarter som 
särskilt i början av detta sekel beskrevs i stort 
antal, en verksamhet som ofta ansetts ’knappo- 
logisk’. Det har dock visat sig att många av dessa 
småarter, t ex inom fibblorna Hieracium, är indi
katorer på gamla odlingsmarker med lång konti
nuitet och de är nu på stark tillbakagång. En 
överblickbar grupp av betydande intresse i det 
kulturlandskap i östra Mellansverige där de före
kommer är mellansmörblommorna Ranunculus 
fallax. Inom den finns hos oss ett begränsat antal 
småarter (mot öster och redan i Finland betydligt 
fler) som det är angeläget att definiera morfolo- 
giskt och ekologiskt, både för att vi skall få 
kunskap nog för att kunna bevara dem och för att 
vi skall kunna använda dem som indikatorer på 
kulturlandskapsmiljöer. Dessa småarter kan 
mycket väl ha uppstått i den dynamiska situation 
som rådde när jordbruksbygderna bröts, varefter 
de på grund av sin apomixis förblivit konstanta.

Inom storlinjigare apomiktiska komplex har 
biosystematiskt inriktad taxonomi påvisat före
komsten av skyddsvärda endemer. Ett exempel 
är Sorbus teodori (avarönn), som genom studier 
av Liljefors (1958) slutgiltigt visades vara en tri- 
ploid apomikt inskränkt till norra Gotland och 
Åland. På norska Vestlandet finns en rad lik
nande exempel i släktet.

Disjunkt utbredning

Biologiskt sett upphör inte frågorna om ende
mism vid enheter som markeras av morfologiska 
karaktärer och därigenom kan beskrivas som 
systematiska enheter. Det är rimligt att antaga att
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isolerade populationer på långt avstånd från 
andra delar av en arts utbredningsområde kan ha 
genetiska särdrag som gör dem fysiologiskt och 
ekologiskt anpassade till sin miljö, även om detta 
inte manifesterats morfologiskt. Särskilt om 
populationerna är eller har varit små kan slump
artade genetiska förändringar också ha haft be
tydelse. För en floravård intresserad av att bevara 
så mycket som möjligt av det genetiska materialet 
blir arter med sådan s k disjunkt utbredning 
viktiga att uppmärksamma. Forskning på detta 
område, som syftar till att klarlägga graden av 
genetisk olikhet mellan isolerade populationer av 
en art, kan idag bedrivas med mycket större 
precision än för bara något årtionde sedan. 
Metodikutveckling inom allozymelektrofores och 
rader av program för hantering och analys av 
stora mängder biometriska och ekologiska data 
har betytt särskilt mycket. De exempel jag väljer 
är inte utforskade utan får ses som problem värda 
att ta itu med.

Inom ett begränsat område på Nordkalotten 
växer på älvstränder glest spridda, små populatio
ner av gräset venhavre Trisetum subalpestre 
(Nilsson & Gustafsson 1978). Detta är de enda 
europeiska förekomsterna. Arten finns därutöver 
i Sibirien, från Jenisejs mynningsområde österut, 
antagligen ojämnt spridd. Venhavre är inte en art 
med särskilt effektiv långdistansspridning, utan 
den europeiska förekomsten är snarare historiskt 
betingad, en rest av en mer sammanhängande 
utbredning, kanske i ett tidigt postglacialt skede. 
Med den moderna metodiken skulle denna hypo
tes kunna prövas förutsatt att levande material 
kunde uppbringas också från Sibirien. Skydds
värdet för isolerade förekomster av detta slag bör 
inte sättas lägre än för taxonomiskt erkända 
endemer.

Mitt andra exempel gäller kärrnycklar Orchis 
laxiflora subsp. palustris (ofta benämnd O. 
palustris), som i Norden bara finns på Gotland 
men har vidsträckt utbredning söderut i Europa, 
närmast i Nordtyskland och Polen. Mönstret går 
igen, ofta med större utbredningsluckor, hos en 
rad arter på Gotland och/eller Öland, av vilka en 
del sannolikt är gamla där, andra mer eller 
mindre nyspridda. Kärrnycklarnas fall komplice
ras av att arten i Europa är variabel (tre under
arter urskiljs) och att den gotländska växten 
aldrig kritiskt jämförts med populationer i övriga 
Europa. De lätta orkidéfröna gör att långdistans
spridning i relativt sen tid är en lika rimlig hypo-

En av mellansmörblommorna, Ranunculus fallax ssp. 
platycolpoides. Tecknad av Ulf Arup efter pressat 
material i LD från Uppland, Harbo sn, Harbonäs, sam
lat 1943 av J. A. Nannfeldt och Harry Smith.
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tes som hög ålder i Gotlands flora. Denna pa- 
ranta art kommer nog alltid att sättas mycket 
högt vad gäller skyddet oavsett historien, men 
graden av genetisk egenart är ändå av intresse i 
sammanhanget.

Det kan vara anledning att här peka på ett 
ganska likartat fall, alpnycklar Orchis spitzelii, 
där disjunktionen sträcker sig från Gotland till 
Sydtyskland-Österrike, men där det ändå inte 
var möjligt att konstatera morfologiska skillnader 
(Pettersson 1958). Möjligen skulle med nyare 
metoder dess omdiskuterade ålder i Gotlands 
flora kunna belysas.

Ganska annorlunda finns det ur floravårdssyn- 
punkt anledning att betrakta en art som jättefrä- 
ken Equisetum telmateia, som i Sverige bara har 
två begränsade förekomster i västra Skåne. 
Redan i Danmark finns arten här och var och 
den svenska populationen hänger därigenom 
samman med rikliga och vittspridda förekomster i 
Europas lövskogar. De svenska utpostbestånden 
kan knappast förutsättas ha nämnvärd genetisk 
särprägel. Ur nationell synvinkel är arten givetvis 
skyddsvärd men sedda i ett vidare perspektiv är 
de svenska förekomsterna inte speciellt intres
santa.

Oklara arter

Också i Nordens efter internationell måttstock 
mycket väl kända flora figurerar arter, om vilka 
vi egentligen inte vet om de utgör självständiga 
enheter eller om namnen står för t ex ett antal 
likartade populationer utan direkt evolutionärt 
samband. Genom sin ogripbarhet blir sådana 
arter lätt förment sällsynta och förs upp på flora- 
vårdens listor, åtminstone för säkerhets skull. I 
sådana fall måste taxonomisk forskning klara ut 
sammanhangen. Jag skall ge två exempel.

I flera nordiska floror (t ex Lid 1985, Hämet- 
Ahti 1986) förekommer ett taxon strandförgät
migej Myosotis baltica (eller M. laxa ssp. baltica), 
som har förekomster främst i norra Östersjö- 
området-Ålands hav men också vid norska kus
ten. Pågående undersökningar (se Apelgren 
1986) prövar emellertid den sannolika hypotesen 
att namnet står för vissa i skärgårdsmiljö upp
komna extrema lokalpopulationer, som i ett 
komplicerat mönster av övergångsformer, inom 
och mellan populationer, är förbundna med den 
både i kust- och inlandsmiljö ganska allmänna 
sumpförgätmigejen (M. laxa ssp. caespitosa).

En annan oklar art, också betraktad som 
endem i Norden, är ävjestarr Carex bergrothii 
med starkt disjunkta förekomster i några av de 
förnämsta kalkkärrområdena från Kuusamo i 
norr till Gotland i söder, och däremellan bi a 
Jämtland, Siljanstrakten och Norduppland. Den 
tillhör den taxonomiskt svårtolkade Carex flava- 
gruppen. Frågan är om det som sammanfattas 
under namnet är en enhet med sin egen upp
komsthistoria som spritts till de nämnda områ
dena eller om det är fråga om parallell evolution 
mot likartade former inom vart och ett av kalk
kärrområdena, eller en kombination båda pro
cesserna. Man bör ha grepp om det problemet 
och helst ett svar för att kunna bedriva verksam 
floravård i ett sådant fall.

Hybridisering och utsuddning av taxa

Under tämligen stabila förhållanden upprätthål
ler ekologiska barriärer gränserna mellan många 
närbesläktade taxa; ju skarpare gränser mellan 
de ekologiska nischerna, desto svårare har hyb
ridavkomma att uppstå och etablera sig. Under 
snabbt skiftande förhållanden, som i det moderna 
kulturlandskapet, uppstår många konkurrensfria 
och intermediära biotoper, vilket lätt kan med
föra att de ekologiska gränserna försvagas och 
hybridisering underlättas. Därtill kommer att 
avsiktligt eller oavsiktligt införda arter eller 
populationer med främmande geninnehåll idag 
lätt bringas i kontakt med de ursprungliga. Detta 
kan leda till hybridisering med avsevärd föränd
ring av de inhemska populationerna som följd. 
Dessa fenomen är viktiga att uppmärksamma i 
floravården och kan klarläggas genom biosyste- 
matisk forskning.

Speciell risk löper de taxa som upprätthölls 
genom brukningsformer i det gamla kulturland
skapet. Säsongbundna former har redan nämnts 
inom ögontröst Euphrasia; nära motsvarigheter 
finns eller fanns inom ängsgentiana Gentianella 
amarella och fältgentiana G. campestris, med 
försommarblommande varieteter på tidigt slagna 
marker, sensommarblommande på sent slagna 
eller betade. På de flesta håll går dessa inte längre 
att hålla isär, man får vara glad om arterna 
överhuvudtaget finns kvar. Även om ett och 
annat på gammalt vis hävdat område behållits blir 
deras areal så oerhört liten i jämförelse med de 
mer odefinierade biotoper (torrbackar, vägrenar, 
dikesslänter m m) där arterna till en tid kan dra
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sig fram fastän befriade från ett blomningstids- 
bestämmande selektionstryck. Genutbytet mel
lan artens alla populationer underlättas och de 
särpräglade suddas ut.

Ett fall värt att hålla ögonen på från dessa 
synpunkter är relationerna mellan svärdkrissla 
Inula ensifolia och krissla /. salicina på norra 
Gotlands kalkhällar (jfr Pettersson 1958). Den 
förra växer på de torraste, öppnaste hällarna, den 
senare i busk- och snårmarker intill. I övergångs- 
zoner finns gott om hybrider. Risken finns att 
med försvagat betestryck förskjuts miljöförhål
landena till krisslans förmån, vilket först innebär 
att hybrider allt lättare kan etablera sig på svärd- 
krisslans nuvarande område. På längre sikt - 
individen torde vara långlivade - skulle svärd- 
krisslan kunna bli bortkorsad och ge sig till känna 
bara som inslag i de hybridogena individ som 
Populationen skulle bestå av.

Ett uppenbart fall av ödeläggande hybridise- 
ring har drabbat Nordens enda kända population 
av polarblågull Polemonium boreale på Bugöynes 
i Sydvaranger. Den växer intill en kyrkogård och 
i kontakt med odlad blågull P. caeruleum, som så 
effektivt hybridiserat med den fåtaliga populatio- 
nen av P. boreale att individ med den rena artens 
karaktärer knappast längre går att uppleta.

Något liknande har konstaterats ifråga om de 
norska förekomsterna av fjäderklint Centaurea 
pseudophrygia, som växer sällsynt i Sydväst- 
norge, annars i Danmark och Centraleuropa. 
Landskapsförändringar har gynnat hybridisering 
med den mycket vanligare svartklinten C. nigra, 
vilket lett till långt gången utsuddning av fjäder- 
klintpopulationer (Wendelbo 1957 s 22).

Mer subtila men till sina effekter mer vitt
omfattande blir dessa processer när t ex frön av 
främmande ursprung används för vägslänter 
o dyl, där också kulturmarksformer oavsiktligt 
kan spridas. Finns inhemska populationer av

arterna i, låt säga, ett fjällområde genom vilket 
vägen dras, infekteras dessa av främmande gener 
och på längre sikt kan förändringar på så vis 
spridas inom den vilda populationen. Floravård i 
våra minst kulturpåverkade trakter måste särskilt 
uppmärksamma sådana risker.

Det är utan tvivel så att med kännedom om 
floravårdens kunskapsbehov kan man välja sitt 
material för många frågeställningar inom biosys- 
tematisk grundforskning på ett sådant sätt att 
resultaten kan komma floravården direkt till 
godo.
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En märklig växtlokal på Södertörn - eller?

I östligaste delen av Södermanland, några mil 
utanför Stockholm i Haninge kommun, ligger 
Sandemar, ett av stockholmstraktens rikaste 
naturområden. Här finns en märklig lundflora i 
en rasbrant bevuxen med resliga almar (RUBIN 
101 lj 38 05). Bland de stora stenblocken i den 
västorienterade branten växer bl a tandrot Denta- 
ria bulbifera, lundelm Ely mus caninus, spring
korn Impatiens noli-tangere, hässleklocka Cam
panula latifolia m fl. Detta låter ju inte så märk
värdigt, men för några år sedan upptäcktes några 
ganska sällsynta arter inom ett mycket begränsat 
område (några tiotal m2) i rasbranten. Det var 
lundgräsen strävlosta Bromus benekenii, lång- 
svingel Festuca gigantea och skogskorn Hord- 
elymus europaeus samt halvgräset skogsstarr 
Carex sylvatica, alltså indikatorer på en synner
ligen rik lundmiljö. Lite märkligt var det att ingen 
observerat dessa arter tidigare trots att det ex- 
kurerats flitigt i området. Men visst kan de ha 
blivit förbigångna, särskilt som de växer på en 
liten yta.

När jag sommaren 1988 hittade tre exemplar av 
månviol Lunaria rediviva i precis samma område 
kunde jag inte längre bortse från misstanken om 
inplantering. Skulle månviolen ha tagit sig hit på 
naturlig väg från sina få förekomster i sydligaste 
Sverige vore det ju en stor sensation. Men man 
kan ju aldrig vara säker.

Trots allt utgår jag ifrån att arten - och troligen 
även lundgräsen - har blivit utplanterad. Min 
fråga blir därför: vem har gjort utplanteringen 
och varför? Jag vill uppmana den som ligger 
bakom detta att höra av sig till mig så att de 
faktiska förhållandena blir klarlagda. Speciellt 
viktigt är detta eftersom området inom en snar 
framtid kan komma att bli naturreservat.

Tydligen är det en ganska utbredd sysselsätt
ning att plantera ut sällsynta växter lite här och 
var i naturen. Bl a har jag fått veta att just mån
violen planterats ut i ett annat ädellövskogsom
råde några mil norr om Sandemar. Från andra 
håll har jag hört att ett flertal sällsynta orkideer 
som kärrknipprot Epipactis palustris och Sankt

Pers nycklar Orchis mascula planterats ut i stock
holmstrakten.

Detta leder till en diskussion om hur man ska 
veta vad som är en spontan förekomst och vad 
som är inplanterat. Frågan ska bl a ses i relation 
till alla floraprojekt som pågår här i landet. Mas
sor av människor lägger en enorm energi på att 
inventera - vad då? De märkligaste fynden är 
kanske i själva verket bara resultatet av utplante- 
ringar? Genom att göra sådana utplanteringar 
tycker jag att man undergräver andra botanisters 
arbete.

Även ur naturvårdssynpunkt kan frågan om ut
planteringar ställa till knivigheter. En sådan här 
”fejkad” växtlokal kan ju göra att ett områdes 
skyddsvärde höjs avsevärt, och kan kanske leda 
till reservatsbildning, varvid man lägger pengar 
på något som borde ha stått tillbaka till förmån 
för andra objekt.

Jag vill med dessa rader väcka diskussion i frå
gan. Hur ska vi förhålla oss till manipulationer av 
växtarters förekomst i vårt land? Vad är etiskt 
riktigt? Tyck till!

Lars Magnusson 
Djuprännilen 307 
136 53 Haninge

Redaktionell kommentar:

Lars Magnusson tar upp ett viktigt problem
område. Det är väl alldeles klart att det är för
kastligt att göra inplanteringar av det slag som 
beskrivs ovan - om det nu är en inplantering! - 
där man sätter in traktfrämmande arter i ur
sprunglig natur. I andra lägen kan inplanteringar 
hjälpa hotade arter att överleva, och då är saken 
genast mindre självklar. Inom Floravårdskom- 
mittén för kärlväxter ska i den närmaste fram
tiden en policy diskuteras fram. Av det skälet 
vore det mycket nyttigt med en diskussion just nu 
om dessa frågor. Skriv gärna till SBT och ge syn
punkter och exempel!
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Emanuelsson, U. 1988: Två allvarliga naturvårdsproblem år 2010. [Two serious nature 
conservancy problems in 2010.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 411-416. Lund. ISSN 0039-646X.
Today there is a great interest to preserve large parts of the old-fashioned cultural landscape 
in Sweden. However, perhaps we do not have sufficient knowledge to manage this. Before 
the introduction of artificial fertilizers nutrients were continuously transported from pastures 
and meadows to the arable fields. The transport was mainly mediated by domestic animals. 
Many plant communities were therefore constantly depleted on nutrients. Today, most 
pastures are fertilized instead to improve the productivity. There are efforts to save some 
unfertilized pastures, but, just avoiding fertilization is probably not sufficient. First, there is 
today a much higher precipitation of nitrogen than previously, and, second, there is very 
little outflow of nutrients (by means of collecting of animal dung, peat-cutting, etc.) from 
present-day "unfertilized" pastures. The result is a continuous enrichment of the soil. A 
further problem is that many succession stages will disappear in the future. As we manage 
remnants of the old cultural landscape and leave the rest to commercial forestry and agri
culture the large areas of free succession in today’s landscape will disappear. Therefore, so 
large areas with traditional management must be left aside that it is possible to leave some of 
them to be overgrown from time to another. The regular occurrence of succession stages in 
even fully populated landscapes in earlier days can be explained by man’s inability to manage 
his land continuously in cases of disruptions. The amount of work needed to re-establish an 
overgrown wooded meadow is much larger than the yearly work to manage it.
Urban Emanuelsson, Växtekologiska avd, Ekologiska institutionen, Helgonavägen 5, 
S-223 62 Lund, Sweden.

Under det senaste årtiondet har forskare, politi
ker och allmänhet blivit allt mer intresserade av 
kulturlandskapet. Man har mer och mer kommit 
att uppskatta detta som en del av vår historia, 
som en fin miljö för rekreation, och som hemvist 
för en stor del av vår flora och fauna. Glädjande 
nog avspeglas också detta i myndigheternas an
strängningar att bevara och vårda åtminstone 
delar av kulturlandskapet. Om man är optimist 
kan man kanske hoppas att det kring sekelskiftet 
ännu kommer att finnas en hel del halvöppet, 
hävdat landskap i Sverige. Kanske inte hela vårt 
land behöver bli högeffektiv jord- eller skogs
bruksmark eller ren urskog. Detta kan kanske 
uppnås med en kombination av naturreservat och 
ändrad jordbruks- och skogsbrukspolitik, där vi 
stimulerar de brukare som använder traditionella 
brukningsmetoder.

Men trots att man kan ha viss anledning att 
vara optimist vad gäller samhällets intresse för att 
bevara ganska betydande delar av vårt traditio
nella kulturlandskap kan man frukta att samhället

på många punkter inte kommer att klara av detta. 
Inte av brist på intresse, utan på grund av att vi på 
väsentliga punkter saknar kunskaper om detta 
kulturlandskap.

Vi vet idag hjälpligt vilken uppbyggnad vårt 
kulturlandskap har haft under de senaste 300 
åren. Vi känner också hjälpligt till de stora dra
gen vad gäller förändringar i detta kulturland
skap. Slutligen vet vi också ganska mycket om det 
biologiska innehållet i de rester av ett äldre kul
turlandskap som återstår idag. Vad vi däremot är 
mycket okunniga om är den långsiktiga ekolo
giska dynamiken i kulturlandskapet i äldre tid och 
fram till i våra dagar. Vi vet också väldigt lite om 
den ekologiska funktionen hos äldre kulturland
skap och hur förändringarna hos detta kultur
landskap såg ut i detalj. Det är det som är en stor 
fara när det gäller att bevara och vårda rester av
ett äldre kulturlandskap. Vi får inte bara kortsik
tigt se att vi räddat ett antal växt- och djurarter. I 
så fall kommer den dag då vi får uppleva att 
många av dessa arter av mer eller mindre oför
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klarliga skäl försvinner. Därför måste vi se framåt 
och försöka förutse de faror som hotar kultur
landskapet. Vi kan dock inte göra detta utan in
gående kunskap om kulturlandskapets ekologiska 
funktion.

Med en god kunskap om kulturlandskapets 
ekologiska funktion har vi alltså möjligheter att i 
god tid förutse de förändringar i miljön som kan 
hota de kulturstyrda ekosystem som vi försöker 
bevara. Till detta fordras forskning, men redan 
idag kan vi ana ett par viktiga framtida problem 
för vården av kulturlandskapet.

Förändrade biogeokemiska kretslopp

I vårt klimat har sällan vattenbrist begränsat land
skapets förmåga att producera livsmedel. Sol
energi har inte heller varit en begränsande faktor. 
Däremot har troligen växtnäringsämnen som 
kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) varit brist
ämnen i kulturstyrda ekosystem. Därmed blir 
dessa ämnens cirkulation i kulturlandskapet 
nyckelprocesser som det gäller att beskriva och 
förstå. Förändringar i dessa processer har kunnat 
leda till stora och avgörande förändringar i 
resursunderlaget för en befolkning. Därmed har 
befolkningen i vissa fall kunnat öka drastiskt; i 
andra fall har den enskilda individen i genomsnitt 
fått mer resurser att utnyttja (Boserup 1973, 
1981). Man kan se dessa förändringar som män
niskans förmåga att öka den andel näringsämnen 
(huvudsakligen N, P, K) som i ett visst område 
kommit att kunna ingå i organismer lämpliga som 
människoföda, kontra de näringsämnen som del
tar i ekosystemets näringscirkulation utan att ingå i 
dessa organismer (Emanuelsson 1987, 1988a, b).

Utifrån detta synsätt tycks det vara möjligt att i 
en viss befolknings historia urskilja fyra olika 
”stora” teknologiska steg, alla grundade på för
ändringar av näringsämnescirkulationen i naturen 
(fig 1). Följaktligen skulle det finnas fem olika 
teknologiska nivåer med olika principiella cirku
lationer av näringsämnena N, P och K (jfr Grigg 
1974).

I nivå 1, där människan lever som samlare, fis
kare och jägare, skiljer sig inte hennes sätt att ta 
ut näringsämnen ur ekosystemet principiellt från 
de hos andra större allätare, t ex vildsvin. Hon 
kan då bara komma åt en mycket liten del av det 
näringskapital som finns i det ekosystem som hon 
lever i.

På nivå 2 utnyttjar människan röjgödslingstekni- 
ken och kan då avsevärt höja näringsuttaget ur 
ekosystemet. Samtidigt som hon styr över avse
värda mängder näringsämnen i ekosystemet till 
sin matproduktion bidrar hon också till att stora 
mängder näringsämnen försvinner ur systemet 
genom urlakning, ytavrinning och denitrifikation.

Till skillnad mot nivå 1 och 2 delar människan på 
nivå 3a upp sitt territorium i två principiellt skilda 
typer av mark. En typ av mark (vanligen åker) 
tillförs kontinuerligt näringsämnen, vilket möjlig
gör hög och uthållig matproduktion. Från en an
nan typ av mark samlas näringsämnen in för att 
föras till det förstnämnda markslaget. De ”nä- 
ringsexporterande” markslagen kunde i norra 
Europa vara av en lång rad typer: slåtterängar, 
hamlingsskogar eller betesmarker. Vanligtvis 
transporterades näringsämnena på något sätt med 
hjälp av tamboskap.

Att jag här talar om den tredje nivån som nivå 3a 
motiveras av att nästa, nivå 3b, inte principiellt 
skiljer sig från 3a. Däremot tycks den gå att ur
skilja mycket klart från nivå 3a i det historiskt 
empiriska materialet. Skillnaden är dels att födo- 
produktionen på nivå 3b är långt större än på nivå 
3a, dels att detta uppnås genom att transporten av 
näringsämnen från de ”näringsexporterande” 
markerna till de ”importerande” (åkrarna) är 
långt effektivare och långt mera omfattande på 
nivå 3b.

På den sista nivån, nivå 4, kan teoretiskt männi
skan helt slopa näringsexporterande ytor, hela 
hennes territorium kan bli importör av närings
ämnen, i regel i form av konstgödsel. Detta inne
bär enormt ökade möjligheter att producera mat 
(Emanuelsson 1988b).

För förståelsen av vegetationens utformning i 
dagens landskap kan det sagda vara en utgångs
punkt. I dagens landskap ser vi nämligen trots allt 
fortfarande olika Vegetationsrudiment som är 
resultat av de nivåer som landskapet genomgått. 
Synsättet kan också ha sitt värde då vi skall be
döma långsiktiga utvecklingstrender i närings
ämnenas cirkulation i olika ekosystem. Ur natur- 
vårdssynpunkt är det t ex viktigt att förstå om 
eventuella vegetationsförändringar kan bero på 
att tidigare ”näringsämnesexporterande” marker 
ej längre blir berövade på näringskapital. Troli
gen har vi i Sverige haft en lång rad vegetations-
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typer som varit beroende av att näringsämnen 
hela tiden fördes bort från dem.

Självuppgödsling

Idag fungerar större delen av den svenska skogs
marken enbart som virkesproducent. Äldre tiders 
halvöppna skogar där tama betesdjur gick finns 
knappast idag. Skogen är med andra ord knap
past tjänlig som biotop för en rad organismer, 
vilka tidigare tack vare dess halvöppna karaktär 
kunde klara sig här.

Betesmarkerna konstgödslas ofta idag, och då 
slås stora delar av floran och faunan ut. Ogöds
lade slåttermarker existerar praktiskt taget ej.

Återstår så de ogödslade betesmarkerna. 
Dessa marker försöker vi idag att bevara. Det 
görs huvudsakligen genom att vi försöker hålla 
igång betesdriften på dem och hindra dem att 
växa igen. Vidare försöker vi se till att de inte 
gödslas. Kommer vi då att få behålla dessa mar
ker i ett bra skick? Svaret blir att detta nog inte 
blir så lätt, eftersom sådana marker genom år
hundraden hela tiden exporterat näringsämnen 
till andra marker. I vissa fall har de t o m ut
armats på näringsämnen. Idag sker inte denna 
export av näringsämnen härifrån. Sakta men 
säkert höjs näringsstatusen på de ”ogödslade” 
betesmarkerna. Ingen borttransport av närings
ämnen sker längre, då djuren numera går ute 
dygnet runt. Mjölkkorna går aldrig på ogödslade 
ägor. Ingen samlar längre gödsel på betesmarker
na. Knappast bränns betesmarkerna av, och inte 
heller skär man gräs- och ljungtorv längre.

Betesdjuren på de ogödslade betesmarkerna är 
idag bara med i en cirkulation av näringsämnen 
inom dessa områden. Även om vi haft en 1800- 
talsatmosfär skulle många betesmarker under så
dana förhållanden troligen ha byggt upp sitt 
näringskapital så sakta. Idag har vi dessutom en 
icke obetydlig deposition av kväve på de ”ogöds
lade betesmarkerna”, bl a på grund av biltrafi
ken. Resultatet blir att de ”ogödslade” betesmar
kerna får ett allt större kväveförråd. Den cirkule
rande mängden kväveföreningar ökar också. I 
mindre grad gäller detta även kalium och fosfor.

Inga undersökningar har dock gjorts för att få 
siffror på ökningen. Man vet heller inget mera 
exakt om vad denna ”självuppgödsling” har för 
effekt på floran på lång sikt. Mina farhågor byg
ger snarast på teoretiska beräkningar och ett an
tal exempel i fält, där vi tror oss kunna konstatera

Jägare och 1. 
samlare

Mat till 1 pers/km2

Urlakning

Mat till 20 pers/km‘Herdar och
röjgödslings-
jordbrukare

Mat till 50 pers/km'
Jordbrukare med 
fasta gödslade åkrar

Mattill200pers/km‘Avancerade jord
brukare med fasta 
gödslade åkrar

Konstgödsel

Mat till 3000 pers/km‘
Konstgödsel-
jordbrukare

Urlakning

Fig 1. Fem principiella stadier i fråga om markanvänd
ning. Matproduktionen rör ett exempel från södra 
Skåne. Efter Emanuelsson 1988a och b.

vegetationsförändringar som har sin grund i 
”självuppgödsling”.

Ett sådant exempel är Skanörs ljung i sydväst
ligaste Skåne. Där har man idag stora skötsel
problem. Björk Betula, björnbär Rubus och pors 
Myrica gale håller på att översvämma området 
(Kraft 1987). Vanligt bete tycks ej hjälpa för att 
hålla vedväxterna stången. Upprepad manuell 
röjning har satts in men med ett mycket begränsat 
resultat. Liknande områden i Holland och Väst
tyskland, som man lyckats hålla rena från vedväx
ter, har dock med tiden förlorat sin ljungväxt- 
flora. Områdena blir dominerade av rödven 
Agrostis capillaris och kruståtel Deschampsia 
flexuosa.

Dessa ljunghedar har tidigare fått exportera 
stora mängder näringsämnen till åkrar. Detta har 
främst skett genom att ljungtorv har skurits upp 
och komposterats eller använts som bränsle 
(Bringéus 1963). Vidare har man med stor flit 
samlat ihop gödsel, och slutligen har djuren varje 
kväll förts till gårdarna eller till särskilda fållor. 
Nu sker inte detta, utan tvärtom har vi i dag en
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omfattande kväveuppgödsling via torrt och vått 
nedfall. I Skåne uppgår nedfallet ofta till ca 20 kg 
N/ha och år. I Holland är det betydligt mer.

Det finns alltså redan idag betesmarksreservat 
som absolut inte konstgödslas, men där borttrans- 
porten av näringsämnen har upphört samtidigt 
som kvävenedfallet har ökat. Här förändras nu 
floran.

Vi måste se sådana exempel som kraftiga var
ningar. Våra ”ogödslade” betesmarksreservat 
kommer att förändras allt mer om inte motåtgär
der sätts in. Som påbröd har vi försurningen som 
inverkar på betesmarksfloran. Man kan dock 
tänka sig att en traditionell ”markbehandling” 
skulle motverka försurningstendenser i högre 
grad än dagens ensartade bete. Då syftar jag på 
t ex ljungskärning, som bör ha bidragit till att 
röra om mineraljorden och motverkat podsole- 
ring. Vissa marker uppodlades då och då, vilket 
också bör ha motverkat en pH-sänkning.

Det generella receptet för att bevara våra ogöds
lade betesmarkers flora måste därför bli:

- Återuppta eller imitera äldre hävdformer.
- Gå ett steg längre vad beträffar bortförsel av 
kväve från betesmarkerna och låt uttaget bli stör
re än vad det traditionellt varit, samt låt om
röringen av marken i vissa vegetationstyper bli 
större än vad den varit. Detta för att motverka 
pH-sänkningen och kvävenedfallet.

I praktiken innebär detta:

- Betesdjuren bör tillbringa natten i fållor eller 
inomhus, där en stor del av den producerade göd
seln kan samlas.
- Saltstenar, vattenposter och andra anordningar 
som drar till sig djuren bör ej placeras i anslutning 
till de bästa ogödslade ytorna på en betesmark.
- Stora uppgödslade betesytor skall ej före
komma i betesfållor där det även finns ogödslad 
betesmark. Då är det bättre att ha flera fållor så 
att ingen onödig transport av näringsämnen från 
de gödslade till de ogödslade ytorna sker.
- Stödutfodring skall ej ske på ytor med ogöds
lad, värdefull vegetation.
- I flera fall kan kompletterande slåtter vara ett 
sätt att minska näringsomsättningen i marken.
- Torvskärning, eld och grund plogning skall an
vändas på vegetationstyper som tidigare skötts 
med dessa metoder.

- Det är naturligtvis inte lämpligt att sprida urin 
eller stallgödsel på ”ogödslade betesmarker”, nå
got som sker i många betesmarksreservat idag.
- För att minska försurningen på våra betesmar
ker har man diskuterat kalkning. Det är dock 
mycket svårt att förutsäga vad detta skulle leda 
till. Det finns bl a en risk att ett upplagrat kväve
förråd i marken blir tillgängligt för växtligheten. 
Kalkningen kan alltså få en effekt som liknar den 
av gödsling.

De försvinnande successionsstadierna

Det andra stora naturvårdsproblemet jag tänker 
ta upp har med intensiteten i utnyttjandet av 
landskapet att göra.

1700- och 1800-talens landskap i Syd- och Mel
lansverige ser ut att ha varit mycket hårt utnyttjat 
av människan. I en lång rad studier, som huvud
sakligen gjorts med hjälp av lantmäterikartor, 
framträder ett kulturlandskap som var utnyttjat 
intill sista kärrytan. Odlingen, betet och slåttern 
täckte hela landskapet. Accepterar man denna 
bild blir det svårt att förstå var de djur- och växt
arter, som trivs i ett igenväxande landskap, egent
ligen höll till. Det skall erkännas att en del sådana 
arter har invandrat eller återinvandrat efter 1700- 
och 1800-talens period av hårt utnyttjande av 
landskapet. Vasslevande fåglar som rördrom och 
skrattmås är exempel. Det kvarstår dock att 
mängder av djur och växter, som idag är allmän
na i det nyligen övergivna kulturlandskapet, 
måste ha varit ”svårplacerade” i ett hårdutnyttjat 
landskap.

Hur sann är då bilden av det hårdutnyttjade 
landskapet? Fanns det verkligen inga ytor med 
successionsstadier i landskapet? Jo, troligen fanns 
det mer ”outnyttjade” ytor i landskapet än vad de 
flesta beskrivningar ger sken av. Vi har troligen i 
många fall tolkat de historiska dokumenten allt
för bokstavligt. En teknik som ofta använts har 
gått ut på att sätta samman lantmäterikartor från 
ett längre tidsavsnitt. Kartorna visar dock då 
ingen ögonblicksbild av den faktiska markan
vändningen. Vidare kan vi inte utgå från att den 
markanvändning som visas på lantmäterikartorna 
verkligen bedrevs varje år på en yta. Kartan kan
ske snarare visar vad ett visst markområde var 
avsett att användas till. Den verkliga intensiteten 
i markanvändningen är ganska svår att få fram. 
Inte desto mindre är denna variabel avgörande 
när det gäller att förstå äldre tiders kulturland-
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skapsekologi. Förutom att det tycks ha funnits en 
stor uppsättning ”successionsorganismer” i vårt 
landskap under 1700- och 1800-talen är det föl
jande resonemang som antyder förekomsten av 
omfattande successionsytor.

Hävdbrottens betydelse
Ur historiska, arkeologiska och kvartärbiologiska 
data kan man utläsa eller få indikationer på att 
större befolkningsminskningar ägt rum genom 
tiderna. Sådana minskningar kan man i vissa fall 
förklara genom att någon av grundförutsättning
arna för markanvändningen ryckts undan. I andra 
fall kan befolkningsminskningar direkt kopplas 
till yttre orsaker som epidemier, krig och natur
katastrofer. Slutligen har vi befolkningsminsk
ningar som inte har någon tydlig orsak. Den 
norske historikern H. Kjekshus har under ett 
arbete med Tanzanias 18- och 1900-talshistoria 
påvisat en mycket intressant mekanism som hjäl
per oss att förstå befolkningsminskningar (Kjeks
hus 1977). Det finns en lång rad fakta som tyder 
på att Kjekshus’ mekanism är allmängiltig. Meka
nismen förstärker momentana befolkningsminsk
ningar som orsakas av t ex krig eller katastrofer. 
Den kan antagligen också startas av en relativt 
obetydlig händelse som ej medför dödsfall. Häri 
kan ligga en förklaring till synbarligen omotive
rade befolkningsregressioner.

För att kunna forma en vegetationsyta så att 
den producerar föda fordras mänskligt arbete i 
större eller mindre utsträckning. Detta arbete 
kan grovt delas upp i två typer. Den ena typen av 
arbete är det som behövs vid ett tillfälle för att 
forma vegetationsytan på lämpligt sätt för direkt 
eller indirekt födoproduktion. Den andra typen 
av arbete är det som fordras årligen (hävden). Nu 
visar det sig i nästan alla hittills studerade äldre 
agrara system att det årliga arbetet i omfattning 
vida understiger det initiala arbetet som fordras 
för att sätta en vegetationsyta i stånd för produk
tion. Det är t ex mycket mera arbetskrävande att 
anlägga en översilningsäng än att sköta den.

Följden av detta resonemang blir att männi
skorna under historien alltid varit mer eller 
mindre begränsade i fråga om hur stora ytor de 
vid ett visst tillfälle kunnat bringa under hävd. 
Ökningen av den hävdade arealen har maximalt 
kunnat bli så stor som det funnits arbetskapacitet 
till när det årliga arbetet på redan hävdade ytor 
var gjort. På grund av maktstrukturer med ”icke

födoproducerande” befolkning har tillgången på 
arbetskraft i överskott varit relativt ringa. Den 
hävdade arealen har därför ökat relativt lång
samt.

Skulle hävden försummas för en vegetationsyta 
under ett antal år räcker det inte med den nor
mala årliga arbetsinsatsen då man vill återfå ytans 
fulla produktionskapacitet. Ju längre hävdbrottet 
är, desto större blir den arbetsmängd som fordras 
för att full produktion skall kunnä återupptas 
(Emanuelsson 1988c). Hävdbrottet behövde san
nolikt i många traditionella agrarekosystem ej 
vara särskilt långt för att den behövliga arbetsin
satsen skulle överstiga den tillgängliga. Utan att 
gå in på detaljerade beräkningar är det lätt att 
konstatera att t ex krig med påföljande hävdbrott 
kan orsaka hungersnöd långt efter krigets upp
hörande på grund av att man ej har arbetskraft 
tillräckligt att sätta i stånd ohävdade, potentiellt 
födoproducerande marker. Med tiden uppstår 
dock en balans mellan befolkningens storlek och 
storleken på de hävdade födoproducerande ytor
na. Ett arbetsöverskott kan uppstå och en ökning 
av den hävdade arealen kan åter ske.

Det behöver inte vara så drastiska händelser 
som krig och pest som sätter igång mekanismen 
på ett lokalt plan. Skuldsättning, arvstvister och 
liknande kan ha givit upphov till hävdbrott och 
därpå följande försörjningsproblem. Därför kan 
det vara rimligt att tänka sig att det i ett äldre 
”hårdutnyttjat” landskap trots allt hela tiden fun
nits ohävdade ytor. Dessa har ”vandrat” runt i 
landskapet och kanske också varierat en hel del i 
omfattning på grund av konjunkturer och dylikt. 
I grunden låg hela tiden det faktum att arbets
insatsen för att sätta ett område i hävd var mycket 
större än vad som fordrades för att behålla häv
den.

Ohävdade områden behövs
Fram till dags dato finns det mig veterligt ingen 
detaljerad svensk undersökning av frekvensen av 
ohävdade ytor i något äldre kulturlandskap. Det 
är angeläget att sådana undersökningar kommer 
igång. Denna kunskap är av mycket stor betydel
se för den framtida naturvårdsplaneringen.

Idag har vi mängder med successionsstadier i 
vårt landskap. Detta till följd av upphörd hävd av 
betes- och slåttermarker, men också på grund av 
att man övergivit åkermark. Naturvårdare be
kymrar sig för detta faktum. Utan aktiva statliga
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och ideella naturvårdsinsatser hade vi bara haft 
sådana successionsstadier samt ytor med modernt 
skogs- och jordbruk. Om vi de närmaste 20 åren 
lyckas bedriva en framgångsrik naturvårdspolitik 
i Sverige kan resultatet bli en tudelning av land
skapet. Det mesta kommer att bli en högrationell 
råvarukälla. En mindre del kommer att bli natur
reservat eller skötas med någon typ av ”natur- 
vårdsbidrag”. Vi får ett landskap som å ena sidan 
är föga rikt på biologiskt innehåll och till stora 
delar ointressant ur rekreationssynpunkt, å andra 
sidan ett mycket välskött kulturlandskap med 
många djur- och växtarter. Kontrasten kommer 
att bli slående. Det som kommer att försvinna är 
det igenväxande kulturlandskapet. Antingen re
staureras det eller så kommer det att ingå i det 
storskaliga skogs- eller jordbruket. Få har be
kymrat sig om ”det igenväxande kulturlandska
pet”, dvs successionsstadierna, för dess egen 
skull. Naturligtvis har det blivit så då vi till stora 
delar fått kämpa emot igenväxningen för att be
hålla något av ett hävdat ”gammaldags” kultur
landskap. Vi har också kanske trott att igenväx- 
ningsytor inte spelat någon roll i ett äldre kultur
landskap. Dagens alla växt- och djurarter har vi 
kanske trott hade sin plats antingen i "urskogen” 
eller i det välhävdade slätter- och betesland
skapet.

Vi måste nu inse att det inte är nog med att 
bara ha välhävdade bitar av ett äldre kulturland
skap för att bevara kulturlandskapets alla inne
vånare. Igenväxningsstadiernas djur och växter 
måste också komma med i naturvårdsplane- 
ringen. Men i vilken omfattning måste man då 
tillåta successionen att spela fritt periodvis i ett 
framtida fläckvis bevarat äldre kulturlandskap? 
Ja, svaret på detta ligger till stora delar i förståel
sen av ohävdens omfattning i äldre tiders kultur
landskap. Vi måste alltså se bakåt för att kunna 
planera väl framåt. För att få antydningar om 
omfattningen av de successionsstadier som be
höver finnas så gäller det att studera den histo
riska aspekten på successionsstadierna i det äldre 
kulturlandskapet. Klart är emellertid en sak: att 
den totala ytan ”äldre kulturlandskap” som vi

måste bevara måste vara betydligt större än vad 
man kanske räknat med, om vi inom denna areal 
hela tiden också måste rymma successionsstadier.

Sammanfattningsvis

kan man konstatera att den gröna naturvården 
och särskilt den som berör kulturlandskapet brot
tas med stora problem idag. Farligt är dock att tro 
att allt är frid och fröjd om man klarar de dagsak
tuella problemen som att behålla ogödslade 
betesmarker hävdade och att få en relativt stor 
andel av landskapet skött med metoder som mer 
eller mindre ansluter till de traditionella. Vi 
måste också planera för att möta de framtida 
hoten mot resterna av kulturlandskapet. Den 
upphörda borttransporten av näringsämnen från 
betesmarkerna är ett sådant hot, den minskande 
mängden successionsstadier i det framtida kultur
landskapet ett annat. För att möta sådana hot 
fordras omfattande, långsiktiga åtgärder. Dessa 
måste styras av en djupgående kunskap om kul
turlandskapets ekologi och historia.
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Naturovervågning i Danmark

IB JOHNSEN

Johnsen, I. 1988: Naturovervågning i Danmark. [Surveillance of natural habitats.] Svensk 
Bot. Tidskr. 82: 417-418. Lund. ISSN 0039-646X.
Surveillance of environmental quality includes in its broadest sense measurements of 
physico-chemical parameters as well as characterization of plant and animal life on the 
localities in question. The latter activity is often, and erroneously, omitted, mostly because 
guidelines on ”recipient quality” normally only comprise concentrations of specific chemical 
components in the environment. The Nature Conservancy Council of Denmark suggests that 
action should be taken to develop ecological quality guidelines with respect to the terrestrial 
environment, setting certain limits to the extent of ecological variation within a defined area. 
The fulfillment of such guidelines would require continued surveillance of plant and animal 
life in order to detect trends, reveal causal relationships and identify relevant remedial 
action.
lb Johnsen, Inst, for 0kologisk botanik, 0. Farimagsgade 2D, DK-1353 K0benhavn K,
Danmark

Naturovervågning som begreb er meget bredt og 
indledningsvis skal idégrundlaget for naturover
vågning diskuteres.

Danmarks natur befinder sig og har altid be- 
fundet sig i en dynamisk tilstand, hvilket bl.a. 
illustreres ved at nogle plante- og dyrearter med 
mellemrum forsvinder samtidig med at andre 
dukker op. Lad os her for nemheds skyld ved 
natur forstå vore omgivelser (the environment). 
Årsagerne til naturens dynamik er primart klima- 
svingninger, geologiske processer, biologisk evo
lution og andringer i den menneskelige udnyt- 
telse af naturen (landbrug, skovbrug, jagt, fis- 
keri). Sekundiert, men med bekymrende styrke, 
den utilsigtede belastning af vore omgivelser med 
affaldsprodukter - den diffuse forurening, som er 
én af vor tids stprste udfordringer. Endelig skal 
navnes den starkt omsiggribende udveksling, 
forflytning og udsatning af dyre- og plantearter - 
fauna- og floraforfalskninger.

Kravet om naturovervågning udspringer af 
bekymring for den fart, der i de seneste årtier er 
kommet over denne dynamik. Derfor er der to 
hovedmål med naturovervågningen: For det 
fprste at udrede, hvad der egentlig föregår om
kring os målt ved trivslen af levende dyr og 
planter, for det andet at 0ge vor erkendelse af 
årsagssammenhaenge, så vi kan skride förnuftigt 
ind mod upnskede udviklingstendenser.

Det fprste mål er beskrivende, og har sin 
parallel i miljdforvaltningen i form af måling i 
luft, jord og vand af stofkoncentrationer, som 
kan sammenlignes med vedtagne gransevardier. 
Havde vi tilsvarende sat granser for den levende 
naturs trivsel - dkologiske målsatninger - ville en 
biologisk beskrivelse af naturens tilstand også 
kunne benyttes i kontrol-0jemed. Det har vi end- 
nu ikke gjort for landjorden og havet, hvorimod 
de ferske vandes tilstand målsattes biologisk.

Fastsattelse af graenser for et systems dkolo- 
giske variation forudsatter, at den naturlige 
variation i systemet er rimelig velkendt. Derfor er 
der god brug for en naturovervågningsindsats 
rettet mod opnåelse af tilstrakkelig viden om 
denne naturlige variation.

Det andet hovedmål med naturovervågning - 
at 0ge vor dkologiske erkendelse - hanger sam- 
men med det pnskelige i en förståelse af årsags- 
sammenhange. Opklaringen af årsags-virknings- 
forhold i naturen skal föregå ved parallelt at 
gennemfdre feltbeskrivelser, feltforsdg, og labo- 
ratorieforsdg dakkende samme problemkreds. 
Alt for ofte negligeres nddvendigheden af denne 
samk0ring af dkologisk forsknings- og udred- 
ningsarbejde med det sdrgelige resultat, at vi 
enten gennemfdrer dyre og fornemme laborato- 
rieforsdg med begranset feltmassig relevans, 
eller fors0mmer at gennemfdre de relevante labo-
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ratoriefors0g i kolvandet på feltunderspgelser. 
Naturovervågning, der omfatter feltunderspgel- 
ser, skal derfor, for at kunne tilgodese det andet 
hovedmål, tilretteltegges så sammenlignelige bio
logiske og fysisk-kemiske parametre så vidt 
muligt underspges samtidigt og så de herigennem 
indvunde hypoteser om årsagssammenhtenge kan 
efterprpves eksperimentelt.

Opbyggelsen af en naturovervågningstradition 
i Danmark må derfor hvile på fastlagde 0kolo- 
giske målstettninger - saerlig for landjorden og 
havet - og sandsynlige hypoteser om udviklings- 
tendenser samt deres mulige årsager. Disse for- 
udsastningers opfyldelse b0r vaere rammen for 
valget af metoder og planlasgning af naturover- 
vågningens praktiske udforskning.

Naturen i det åbne land kan kategoriseres 
således:

(1) Klimaksnatur
(2) Ekstensivt land- og skovbrug
(3) Intensivt land- og skovbrug
Formålet med naturovervågningen i Danmark er 
overalt at beskrive udviklingstendenser, finde 
årsagerne bag disse og ivaerksiette foranstalt- 
ninger mot evt. trusler. De p.t. erkendte trusler 
er forskellige for de tre ovennasvnte naturkatego
rier, og metodvalget må indrettes herefter.

1. Klimaksnatur

Ved klimaksnatur forstås de naturtyper, der til 
slut vil udvikle sig på stedet uden menneskelig 
påvirkning. Sådanne har vi ikke mange af i 
Danmark, og de fordeler sig bl.a. på fplgende 
naturtyper: Hpjmoser, ekstrenrfattigkaer, oligo- 
trofe s0er, kystnatre heder og heder på indsande, 
epifytiske samfund på traser samt lpvskov. Bort- 
set fra Ipvskovspartierne med urskovsprteg er de 
naevnte primasrt terrestriske samfund staerkt truet 
af den diffuse forurening. Inden for landets graen- 
ser er der stasrkt brug for grundige og gentagne 
beskrivelser af flora og fauna i disse samfund, 
kombineret med måling af stofstrpmme og 
-puljer, herunder ikke mindst luftens indholds- 
stoffer.

2. Ekstensivt land- og skovbrug

Denne kategori omfatter moderat menneskeligt 
udnyttede systemer såsom de fleste lpvskove, 
indlandsheder, överdrev, strandenge og ferske

enge og moser. Truslerne mod disse pkosystemer 
ligger primasrt i ophpr og aendring af den men- 
neskelige udnyttelse. Heraf fremgår, at styring af 
faktorer som draening og graesningstryk vil kunne 
impdegå de pkologiske trusler. Naturovervågning 
på sådanne naturtyper vil have til formål at påse 
og justere opfyldelsen af målstetninger for givne 
områder. Sådanne målsastninger föreligger ikke 
idag, hverken i form af en landsdskkende over- 
sigt over disse naturtypers pnskede representa
tion i det danske landskab eller i form af precis 
beskrivelse af den enkelte naturtypes optimale 
fremtoningsform.

3. Intensivt dyrket land- og skovbrug

Dette begreb omfatter resten af det dyrkede, 
åbne land, såsom korn- och roearealet, fr0- 
marker, arealet til gres og grpntfoderproduktion 
og vedvarende gres, for at nevne de vigtigste 
inden for landbruget. Måske kan nåleplantager 
med nogen ret benevnes intensivt skovbrug, men 
begrebet intensivt har en anden betydning for 
skovbrugets vedkommende. Danmarks skove 
drives gennemgående efter sunde pkologiske 
principper, mens treartsvalget overvejende er 
0konomisk besternt.

Inden for disse intensivt dyrkede områder er 
det adventivfloraen og -faunaen, der rummer de 
vassentligste naturvaerdier - hvis vi i denne sam- 
menhaeng ser bort fra landskabsoplevelsen. Trus
lerne mod denne flora og fauna er udtalte og 
htenger isasr sammen med pesticidanvendelse, 
gpdskning, pdelaeggelse af småbiotopstrukturen 
(der i forvejen er mishandlet) og nedgång i grtes- 
ningsarealet.

Afslutning

Der er i Danmark påbegyndt en overvågningsind- 
sats inden for ovennaevnte tre naturkategorier. 
Der vil også blive taget skridt til en samlet priori
tering af naturbeskyttelsearbejdet, også omfat- 
tende de ekstensivt drevne arealer i det åbne land 
i Danmark.
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Skötselproblem i ängs- och hagmarker - 
hotade kärlväxter i Finland

LEIF LINDGREN

Lindgren, L. 1988: Skötselproblem i ängs- och hagmarker - hotade kärlväxter i Finland. 
[Management problems in meadow land and wooded pasture - threatened vascular plants in 
Finland.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 419-422. Lund. ISSN 0039-646X.
The results of the investigation of the threatened plants in Finland was presented in 1985. A 
considerable part of the 182 species of vascular plants belongs to various types of meadow 
land in the southern and particularly the southwestern part of Finland. Of the extinct 
species, two of seven are meadow plants as well as 47% of the endangered, 39% of the 
vulnerable and 23% of the care demanding species. The main threat is that habitats are 
becoming overgrown due to reduced or ceased grazing and altered land use. Among the 
meadow species in the different categories of threat Cephalanthera longifolia. Orchis 
mascula, Carlina vulgaris ssp. vulgaris, Asperula tinctoria, Botrychium simplex, Ophrys 
insectifera, Viola uliginosa and Suaeda maritima are presented. The autecology of many 
species is often insufficiently known and studies to improve the knowledge have been 
initiated. There are many problems concerning the practical flora conservation work that 
still have to be solved.
Leif Lindgren, Tallmora 5, SF-02400 Kyrkslätt, Finland.

De hotade växterna i Finland kartlades under ett 
decennielångt utredningsarbete som blev klart 
1985. En betydande del av de hotade arterna hör 
hemma på olika slags ängsmarker i Finlands 
södra och i synnerhet sydvästra del. Av de för
svunna arterna har två av sju bedömts höra till 
olika slags ängsmarker. Av de akut hotade kärl
växterna hör 15, eller 47%, hemma på ängsmark, 
av de sårbara 16 (39%) och av de hänsynskrä- 
vande, inklusive de sällsynta, 22 (23%). Hotet är 
främst igenväxning till följd av upphörande betes
drift och ändrad markanvändning.

Som ängs- och betesmark har följande växt- 
platser klassificerats: löväng, hage, torräng, hed, 
fuktäng och strandäng. Av de i Finland hotade 
kärlväxterna - sammanlagt 182 arter - har jag 
bedömt att åtminstone de enligt tabell 1 bör 
räknas som ängs- och betesmarksväxter.

Artexempel

Cephalanthera longifolia och Orchis mascula. 
Svärdsyssla och Sankt Pers nycklar växer båda i 
Finland endast på Åland, där de förekommer i 
lövängar och hagar. De är uppenbarligen frost-

ömma och förekommer hos oss invid den öppna 
Östersjön. I motsats till förhållandet på t ex 
Öland och Gotland undviker de på Åland, i 
likhet med t ex fågelstarr Carex ornithopoda och 
flugblomster Ophrys insectifera, öppna platser.

Hoten är igenväxning och plockning. Fram till 
1930-talet var svärdsysslan känd från 26 åländska 
växtplatser. Flera lokaler omfattade trots plock
ning tusentals exemplar. På 1980-talet har C. 
longifolia återfunnits på bara 14 av lokalerna och 
individrikedomen har sjunkit så att en av före
komsterna omfattar ca 700 individer, några andra 
ett hundratal och de övriga högst något tiotal. 
Ingen av lokalerna ligger inom något naturreser
vat. Sedan 1935 är arten fridlyst i Finland. Det är 
framför allt igenväxningen med gran som har 
decimerat bestånden. Till följd av denna tillbaka
gång har arten bedömts höra till de sårbaras 
grupp bland de hotade växterna.

Sankt Pers nycklar har genom tiderna hittats på 
19 lokaler. Av dessa undersöktes femton och på 
tolv av dem återfanns arten. På en lokal fanns 
över 1000 exemplar, på fyra ca 100-500 och på de 
övriga sju hittades några tiotals exemplar. Sju av 
lokalerna ligger inom naturreservat och bestån-
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Tabell 1. Hotade arter i Finland, fördelade på olika hotkategorier. Ängs- och betesmarksarterna markerade med *. 
Av de hänsynskrävande redovisas enbart ängs- och betesmarksarter.
Threatened vascular species in Finland, divided into different categories of threat. Meadow species are indicated 
by *. Of the care demanding species only the meadow species are listed.

Försvunna - extinct
Blechnum spicant kambräken 
Carex montana lundstarr* 
Chenopodium urbicum bymålla 
Herminium monorchis 

honungsblomster*
Polystichum aculeatum uddbräken 
Rubus humulifolius sibiriskt stenbär 
Stellaria humifusa 

ishavsstjärnblomma?

Akut hotade - endangered
Agrimoniapilosa rysk småborre* 
Androsace septentrionalis grusviva* 
Bolrychium simplex dvärglåsbräken 
Bromus benekenii strävlosta 
Cardamine flexuosa skogsbräsma 
Carex hartmanii hartmansstarr*
C. kotilainii lysterstarr 
C. ornithopoda fågelstarr*
C. remola skärmstarr 
Carlina vulgaris ssp. longifolia 

långbladig spåtistel* 
Cephalanthera rubra röd skogslilja 
Crepispraemorsa klasefibbla* 
Epilobium obscurum mörk dunört 
Erica tetralix klockljung 
Festuca gigantea längsvingel 
Galium saxatile stenmåra* 
Gypsophila muralis grusnejlika 
Hypericum montanum 

bergjohannesört*
Melica ciliala grusslok 
Najas flexilis sjönajas 
Ononis arvensis stallört*
Ophrys insectifera flugblomster* 
Poasupina trampgröe*
Polygonum oxyspermum 

näbbtrampört*
Salix pyrolifolia pyrolavide 
Scirpus radicans bågsäv 
Sedum villosum klibbig fetknopp

Silene furcata ssp. angustiflora 
polarblära

Sium latifolium vattenmärke 
Veratrum album nysrot 
Veronica anagallis-aquatica 

vattenveronika 
Viola uliginosa sumpviol*

Sårbara - vulnerable
Aira praecox vårtåtel*
Armeria maritima trift*
Artemisia campestris ssp. bottnica 

bottenviksmalört 
Asarum europaeum hasselört 

* Asperula tinctoria färgmåra* 
Asplenium adulterinum brunbräken 
Botrychium virginianum 

stor låsbräken
Cardamine parviflora strandbräsma 
Carex hostiana ängsstarr 
C. lepidocarpa näbbstarr 
C. otrubae blankstarr 
C. vulpina rävstarr*
Carlina vulgaris ssp. vulgaris spåtistel* 
Cephalanthera longifolia svärdsyssla* 
Cladium mariscus ag 
Cerastium fontanum var. kajanense 
C. fontanum var. serpentinicola 
Cynoglossum officinale hundtunga 
Elatine alsinastrum kransslamkrypa 
Epilobium lamyi grå dunört 
Epipactis palustris kärrknipprot? 
Erigeron borealis rosenbinka 
Fritillaria meleagris kungsängslilja 
Kobresia simpliciuscula 

fleraxig sävstarr 
Liparis loeselii gulyxne 
Lonicera caerulea ssp. pallasii 

rysk blåtry
Melica uniflora lundslok 
Mentha aquatica var. aquatica 

vattenmynta*

Najas tenuissima spädnajas 
Polygala comosa toppjungfrulin* 
Potentilla neumanniana 

småfingerört*
Polygonum bistorta stor ormrot 
Puccinellia phryganodes ishavssaltgräs 
Salsola kali sodaört*
Samolus valerandi bunge*
Scleranlhus perennis vitknavel 
Suaeda maritima saltört*
Thalictrum aquilegifolium aklejruta 
Torilis japonica rödkörvel*
Trisetum subalpestre venhavre 
Vicia cassubica backvicker*
V. lathyroides vårvicker*
Viola reichenbachiana lundviol*

Hänsynskrävande (inkl sällsynta) care 
demanding find, rare)
Agrimonia procera luktsmåborre* 
Botrychium matricariifolium 

rutlåsbräken*
Campanula cervicaria skogsklocka*
C. latifolia hässleklocka*
Gentianella amarella ängsgentiana*
G. uliginosa sumpgentiana*
Lathyrus niger vippärt*
Malus sylvestris vildapel*
Metampyrum arvense pukvete*
Mentha aquatica ssp. litoralis 

strandmynta*
Phleum phleoides flentimotej* 
Potentilla anglica revig blodrot*
P. subarenaria grå småfingerört*
Rosa sherardii luddros*
Rubuspruinosus hallonbjörnbär* 
Sagina maritima strandnarv*
Sorbus intermedia oxel*
S. teodori avarönn*
Ulmus glabra alm*
U. laevis vresalm*
Viola collina bergviol*
V. persicifolia strandviol*

den på åtminstone några av dem har ökat. På fyra 
lokaler hotas arten av igenväxning (och plock
ning). På grundval av ovan nämnda orsaker har 
Sankt Pers nycklar inte bedömts som hotad i 
Finland och är kanske den enda sällsynta kärlväxt 
som räddats genom effektiva skyddsåtgärder.

Carlina vulgaris ssp. vulgaris. Spåtisteln förekom
mer i Finland på nio lokaler på Åland samt en

lokal i Åboland. Tidigare är den känd från minst 
50 lokaler. Den kräver hårt betade torrängar eller 
hagar och har gått kraftigt tillbaka hand i hand 
med boskapsskötselns minskning. Arten bedöms 
som sårbar.

Asperula tinctoria. Färgmåran är känd från tre 
finska växtplatser, en från Åland, en från 
Raumo-trakten och en från Åbolands skärgård.
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Växtplatserna är torrängar på kalkrik mark. 
Lokalerna på Åland och i Raumo är akut hotade: 
det ena lilla beståndet håller på att växa igen 
medan det andra hotas av byggnadsverksamhet. 
Den tredje lokalen, i Åbolands skärgård, är 
sedan 1984 föremål för kontinuerlig skötsel 
genom Världsnaturfondens försorg och har sedan 
dess återhämtat sig något. Arten har bedömts 
som sårbar.

Botrychium simplex. Dvärglåsbräken är tidigare 
känd från minst 17 finska lokaler, men är endast 
återfunnen på två av dessa. Arten kräver, för
utom hög kalkhalt och bete, uppenbarligen 
någon form av tillfällig översvämning. Den växer 
på berg med kalkhaltigt sippervatten, på över
silade strandängar samt i vätar. Uppträdandet är, 
liksom för andra låsbräkenarter, nyckfullt. Orsa
ken till detta är endast delvis känd. Tillbaka
gången torde främst bero på minskat fårbete. 
Arten anses vara akut hotad i Finland.

Ophrys insectifera. Flugblomster har tidigare 
hittats på 18 åländska lokaler och på sex av dessa 
har återfynd gjorts. Utöver dessa har tre nya 
lokaler upptäckts, två åländska samt en i Åbo- 
land. Växtplatserna är fuktiga lövängar, ofta 
källartade. Man hittar den även som tillfällig på 
nyligen blottad jord vid skogsbilvägar. Hoten 
mot arten är igenväxning, byggnadsverksamhet 
och växtinsamling. Alla nio kvarvarande bestånd 
är starkt decimerade och inskränkta till några få 
eller något tiotal exemplar. Ingen av förekoms
terna ligger inom något naturreservat och därför 
bedöms den som akut hotad i Finland.

Viola uliginosa. Sumpviolen hör till kalkfukt
ängarnas hotade arter - en växtgrupp som mer än 
någon annan gått tillbaka i Norden och förmod
ligen i hela Europa. Den har tidigare förekommit 
på 16 lokaler i Finland och är återfunnen på sju 
(Åland, Vammala, Hangö, Vichtis, Mäntsälä och 
Valkeala). På två av lokalerna kan bestånden 
räknas i tusentals individ, på de övriga i högst 
något hundratal. Alla växtplatser utom en är 
utdikade. En av lokalerna ligger inom ett natur
reservat. Arten växer på tidigare slåtterhävdad 
mark och hotas åtminstone ställvis av igenväx
ning med bl a älggräs Filipendula ulmaria. Sump
violen anses som akut hotad i Finland. Dess öde 
visar tydligt hur ineffektivt artskyddet för när
varande är i Finland. Den är fridlyst och får inte

plockas. Däremot går det bra att dika ut växtplat- 
sen eller på annat sätt förstöra den.

Suaeda maritima. Saltörten representerar en hel 
grupp av betesgynnade havsstrandväxter som på 
senare tid gått tillbaka kraftigt. Länge ansågs de 
s k skonorna med indunstat salt på flacka havs
stränder vara helt naturliga. Efter upphörande av 
betesverksamheten invaderas de öppna salt
ängarna så småningom av vass och andra hög
växta konkurrenskraftiga växter, och bl a salt
örten försvinner. Den är känd i Finland från 12 
lokaler på Åland, varav fem med återfynd. Arten 
bedöms som sårbar.

Pågående forskningsarbete

Kännedomen om de hotade kärlväxternas biologi 
och autekologi är mycket bristfällig. Egentligen 
är tall och gran de enda arter, vars biologi man 
känner någorlunda väl. I Finland inleddes 1986, 
under miljöministeriets och Finlands Akademis 
försorg, ett fyraårigt projekt för att råda bot på 
eländet. Projektet omfattar:

(1) Litteraturstudier över 83 försvunna, akut 
hotade och sårbara kärlväxter.
(2) Detaljundersökning av ett trettiotal hotade 
betesmarksväxter.

(3) Skydds- och skötselplaner för 76 akut hotade 
och sårbara växter.

Praktisk skötsel
Det praktiska floravårdande arbetet har omfattat 
omkring tio hektar löväng, hage, kalkfuktäng 
eller torräng på Åland och lika mycket i Åbo
lands och Nylands skärgårdar. Arbetena har 
främst utförts som frivilligt naturvårdsarbete av 
WWF och Forststyrelsen.

De praktiska skötselproblemen som uppstått 
hänger samman med bristande resurser och bris
tande sakkunnighet. Vi har i Finland inte tillräck
ligt personal eller pengar för ändamålet. Syssel
sättningsmedlen för minskandet av arbetslös
heten har inte kunnat användas för floravård. 
Därför utnyttjas för hävd och skötsel av ängs
mark i naturvårdssyfte årligen ett belopp som 
endast är någon procent av motsvarande i t ex 
Sverige.

Det frivilliga arbetet med hotade växter och 
deras biotoper har dels avslöjat stora luckor i
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kunskapen om de hotade kärlväxternas auteko- 
logi - i synnerhet med tanke på konkreta skötsel
problem - dels stimulerat till en renässans för 
forskning kring hotade arter samt till skydd och 
vård av deras livsmiljöer i Finland.

I praktiskt floravårdande arbete med återstäl
landet av olika slags ängsmarker har jag stött på 
följande frågeställningar, som väntar på artvisa 
svar:

(1) Hur reagerar de hotade arterna på risbrän
ning? När är det bäst att bränna?

(2) Vilka arter tål inte fårbete, nötbete respektive 
hästbete?

(3) Hur plötsligt kan man avlägsna växttäcket?

(4) Hur reagerar de hotade arterna på tramp och 
slitage?
(5) Vilka arter missgynnas av slätter? Hjälper det 
att slå senare?
För att komma vidare tror jag att vi behöver en 
nordisk databank med autekologiska fakta av 
ovannämnd typ - i synnerhet negativa erfaren
heter - kompletterad med data om frösättning, 
könlös förökning, sjukdomar, etc. Data behövs 
för varje särskild hotad art och de bör vara lätt 
tillgängliga för alla.

I Finland behöver vi dessutom massor med 
populär information om problemets vidd för att 
väcka opinion och få beslutsfattarna att lätta på 
pengapungen.

Lär dig ängssvampar!

Färggranna vaxskivlingar, ovanliga rödsporingar, 
fingersvampar, jordtungor och andra ängssvam
par kan du lära dig 2-4.9.1989. Då leder Johan 
Nitare en rundtur till hackslåttmarker i västra 
Medelpad, till brunkullaängar i Storsjöområdet 
och till ålderdomliga fäbodvallar i Klövsjö 
socken. Minibussar används och vi är ute hela 
dagarna. Natthärbärge i Borgsjö. Vid extrem 
torka inställes hela ängsturen.

Anmälningsavgiften 100 kr insattes på Sunds
valls Mykologiska Sällskaps postgiro 479 03 24-0. 
Ange Ängssvamp på talongen.

Upplysningar: Jan-Olof Tedebrand, tel 060- 
56 32 94 eller Håkan Lindström, tel 0660-511 71 
eller 401 63.
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Sweden. 20 species have been classified as endangered. 31 as vulnerable. 118 as rare and 30 
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wetland, alpine region, cliffs and outcrops of bedrock outside the alpine region) have been 
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one or more of the following characteristics: sensitivity to drought, sensitivity to pollution, 
low dispersal ability, specialization regarding substrate. Decreasing number of large logs in 
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and open ditches, fertilization and afforestation of meadows, removal of trees bordering 
roads and removal of stone walls. Many species are sensitive to pollution: in areas with a 
heavy pollution load the bryophyte flora is impoverished. The majority of the threatened 
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Floravårdskommittén för mossor, Sveriges lantbruksuniversitet, Databanken för botade 
växter, Box 7072, S-750 07 Uppsala, Sweden.

Floravårdskommittén för mossor bildades 1984. 
Floravårdskommittéerna för kärlväxter, mossor, 
lavar och svampar och deras verksamhet har getts 
en allmän presentation i SBT 1985 (Thor & Inge- 
lög 1985). Kärlväxtkommitténs och lavkommit
téns arbete har beskrivits och en preliminär hot
lista för lavar har publicerats i SBT 1985 respek
tive 1987 (Floravårdskommittén för kärlväxter 
1985 resp för lavar 1987). Mosskommittén består 
för närvarande av Tomas Flallingbäck (SLU, 
Uppsala, ordförande), Lena Gustafsson (SLU, 
Uppsala, sekreterare), Nils Cronberg (Lunds 
universitet), Lars Hedenäs (Naturhistoriska riks- 
muséet, Stockholm), Lars Söderström (Umeå 
universitet) och Torleif Ingelög (SLU, Uppsala, 
koordinatör).

Arbetsuppgifter

Floravårdskommittén för mossor arbetar med att 
samla in information om arter som är sällsynta, 
hotade eller på tillbakagång. En viktig uppgift är 
att analysera orsakerna till tillbakagången och ge 
förslag på åtgärder för arternas bevarande. En 
första preliminär lista över hotade arter samman

ställdes 1984 och har fortlöpande reviderats. Den 
lista som presenteras här är den första publice
rade totallistan över hotade svenska mossor. En 
lista över de hotade skogsarterna publicerades 
1984 i Floravård i skogsbruket - artdel (Ingelög 
m fl 1984, reviderad 1987).

Listan över hotade mossor baseras på informa
tion om arterna erhållen från mosskunniga i lan
det samt på litteratur- och herbarieuppgifter. 
Floravårdskommittén för mossor har gått igenom 
samtliga större svenska herbarier (GB, LD, S, 
UME? UPS) och registrerat alla kollekter för de 
arter som är upptagna på listan. Många av kollek- 
terna är felbestämda och en viktig framtida upp
gift är att urskilja och sortera bort dessa.

Kunskapsläget

Vår kunskap om många arter är bristfällig. Detta 
gäller speciellt en stor del av jordbruksarterna. 
Det beror dels på att förändringarna i jordbruket 
skett mycket fort och varit mycket genomgri
pande, dels på att få bryologer varit aktiva i dessa 
biotoper under de senaste decennierna. Många 
arter, särskilt de som lever på blottad jord, är
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Tabell 1. Biotoper med hotade mossor-en översikt. Med hot åsyftas här enbart de negativa konsekvenser som t ex 
jordbruk, skogsbruk etc kan innebära för mossor. Jordbruk och övriga förändringar i miljön som människan ger 
upphov till kan i vissa fall även ha gynnat en del hotade mossor. Observera att summan blir större än antalet arter, 
eftersom några arter förekommer i flera biotoper.
Main habitats with threatened bryophytes - a survey. The sum is larger than the total number of species because 
some species occur in more than one habitat.

Naturtyp type of habitat Främsta hot main threat Hotkategori Summa
0 12 3 4

Skog forest Skogsbruk, luftföroreningar 
forestry, air pollution 9 9 12 13 21 64

Jordbruksmark farmland Jordbruk, igenväxning, luftföroreningar 
agriculture, overgrowth, air pollution 6 2 8 3(1 7 53

Våtmark water, wetland Dränering, eutrofiering, föroreningar 
drainage, eutrophication, pollution 4 3 6 22 3 38

Fjäll alpine habitats Vattenreglering, turism, gruvdrift 
changed water regime, tourism, mining t) 3 2 40 1 46

Branter rocks and outcrops Luftföroreningar, stenbrytning, skogsbruk 
air pollution, stone quarrying, forestry 3 7 7 26 3 46

Summa sum 22 24 35 131 35 247
Antal arter i kategorin number of species in each category 17 20 31 118 30 216

dessutom små och besvärliga att identifiera. Det 
finns goda grunder att tro att särskilt de mark
levande småmossorna drabbas mycket hårt av 
kemiska förändringar i miljön (användning av 
konstgödsel och herbicider, luftföroreningar etc). 
Dessa mossors utbredning i Skåne vid mitten av 
1940-talet finns utförligt beskrivna (Waldheim 
1947). En uppföljning är mycket angelägen. 
Läget är något bättre för skogsmossorna, som 
man arbetat med sedan början av 1980-talet.

Några svåra släkten är särskilt dåligt kända, 
kanske speciellt Bryum. Materialet av detta 
släkte i våra herbarier tycks vara felbestämt i 
större utsträckning än andra släkten. Det är alltså 
möjligt att det kommer att ske stora förändringar 
inom Bryum i listan under det vidare arbetet. 
Listan måste även i övrigt betraktas som prelimi
när och i takt med ökade kunskaper kommer den 
att revideras.

Information från allmänheten viktig

Uppgifter om hotade arter läggs in i den data
bank som byggs upp vid SLU, Uppsala. I första 
hand lagras uppgifter om arter som är försvunna 
(hotkategori 0), akut hotade (hotkategori 1) och 
sårbara (hotkategori 2) men inom kort även om 
arter av hotkategorierna 3-4 (sällsynta respektive 
hänsynskrävande). Detta arbete kan inte utföras

utan hjälp från botanister runt landet. Hittar Du 
eller har Du tidigare hittat några av listans arter 
(med hotkategori 0-4) är vi mycket tacksamma 
om Du rapporterar in detta till databanken. 
Rapportblanketter kan rekvireras frän Tomas 
Hallingbäck, SLU, Databanken för hotade väx
ter, Box 7072, 750 07 Uppsala.

Om Du är osäker på bestämningen hjälper vi 
gärna till. Skicka material till Tomas Halling- 
bäck. Observera att material måste insamlas med 
stor försiktighet! Insamling får inte göras om före
komsterna är små.

Vi hoppas att listan ska inspirera till studier och 
inventeringar av olika mossarter. Kanske kan den 
leda till undersökningar av utbredning och eko
logi hos en eller flera arter i en socken, kommun, 
ett landskap eller län. Skulle Du vilja arbeta med 
detta och är intresserad av vad som finns i herba- 
rierna, kontakta Tomas Hallingbäck, adress som 
ovan.

Urvalskriterier

Floravårdskommittéerna tar i sina listor endast 
upp de arter som är hotade i Sverige som helhet. 
De arter som är sällsynta eller på tillbakagång 
enbart i en viss landsända är alltså inte medtagna. 
Av arter som försvunnit från Sverige har endast 
de som försvunnit efter 1850 medtagits.
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Uppställning av listan

Namnsättningen följer Hallingbäck & Söder
ström (1987). Varje art har angivits tillhöra en 
eller flera av fem naturtyper: S skog, J jordbruks
landskap, V vatten, stränder, myrar, F fjäll, B 
bergbranter och hällmarker nedanför fjällen. 
Den nuvarande kunskapen om substrat, biotop, 
utbredning i Sverige och status i nutid har sam
manfattats i några meningar. För flertalet arter 
anges efter varje landskap inom parentes antalet 
lokaler arten är känd från. Sist anges initialerna 
för den eller de som är huvudansvariga för infor
mationen: LH Lars Hedenäs, LS Lars Söder
ström, NC Nils Cronberg och TH Tomas Halling- 
bäck.

Faktablad

Faktablad för alla arter på listan håller på att 
utarbetas. De är uppställda enligt mallen för 
skogsarterna (Ingelög m fl (red) 1984, reviderad 
1987) och kommer att publiceras tillsammans 
med faktabladen för kärlväxter, lavar och svam
par. På bladen anges utbredning och status, 
biologi, hot, åtgärder och litteraturreferenser. 
Preliminära faktablad för enskilda arter kan er
hållas av Tomas Hallingbäck (adress ovan).

Översikt och analys av arter och hot

Av Sveriges ca 1000 mossor bedöms 216 arter 
vara hotade eller försvunna, dvs nästan 22%. 
Som framgår av tabell 1 är 17 av dessa försvunna, 
20 arter akut hotade, 31 sårbara, 118 sällsynta 
och 30 hänsynskrävande. Av de 17 försvunna 
arterna noterades 6 sista gången under perioden 
1850-1900. Under vårt sekel har 11 försvunnit; 
fyra från 1900 till 1950 och resterande sju från 
1950 fram till idag. För definitioner av hotkatego
rier se tabell 2.

Vad kännetecknar de hotade arterna?

Gemensamt för många av de hotade arterna är 
någon eller några av följande egenskaper: käns
lighet för uttorkning, känslighet för luft- och 
vattenföroreningar, dålig spridningsförmåga och 
specialisering vad gäller substrat.

Uttorkningskänsliga arter är t ex skirmossa 
Hookeria lucens (fig 7) och kurragömmamossa 
Haplomitrium hookeri. Experiment har visat att

Tabell 2. Hotkategorier - benämning och innebörd. 
Red data categories - definitions.

Hotkategori Innebörd

0 Försvunna

1 Akut hotade

2 Sårbara

3 Sällsynta

4 Hänsyns
krävande

Taxa försvunna eller betraktade 
som försvunna som reproducerande 
populationer
Taxa som löper risk att försvinna 
som reproducerande populationer 
inom en nära framtid om hotfakto
rerna inte snarast undanröjes
Taxa vars överlevnad inte är säker
ställd på längre sikt. Innefattar bl a 
taxa med allvarlig tillbakagång i 
numerär eller i geografisk utbred
ning och som möjligen snart kan be
höva föras till kategori akut hotade
Taxa som f n inte är akut hotade 
eller sårbara men som ändå är i risk
zonen på grund av att populationen 
totalt sett är liten, geografiskt starkt 
begränsad eller utglesad
Taxa som inte tillhör kategori 1-3 
men som ändå kräver artvis utfor
mad hänsyn

den förra skadas allvarligt redan efter några 
dagars torka (Dilks & Proctor 1979). Dessa 
mossor finns på platser med framför allt hög och 
jämn luftfuktighet. Det är vanligtvis platser med 
låg avdunstning, vindskydd, forsdimma eller med 
annat kontinuerligt tillskott av fukt, t ex från sjö, 
källa eller kärr.

Till de luft- och vattenföroreningskänsliga 
arterna hör bl a de som påverkas negativt av en 
pH-sänkning. En lång rad mossor som vanligen 
växer på underlag med pH över 5 hör hit. Även 
om underlaget har ett högt pH påverkas mossor
nas tillväxt i hög grad av surhet i regn, trädens 
krondropp och luftburet stoft. Regnets pH i 
södra Sverige är idag nära 4,0, vilket inverkar 
menligt på mossor som är beroende av ett pH 
högre än 5, t ex fällmossa Antitrichia curtipen- 
dula, fjädermossor Neckera-arter, baronmossor 
Anomodon-arter (fig 2) och vissa krypmossor 
Amblystegium-arter.

Svårspridda arter kan vara sådana där diaspor
produktionen (sporer eller asexuella groddkorn) 
är dålig samtidigt som diasporernas livslängd är 
relativt kort. Även arter med god diasporproduk
tion men med tunga diasporer kan vara svår
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spridda, och om diasporerna har svårt att etab
lera sig försvåras också den effektiva spridningen. 
Ett exempel är dunmossa Trichocolea tomentella 
(fig 13).

Substratspecifika arter är knutna till speciella 
underlag, t ex koppargrimmia Grimmia atrata, 
som växer på kopparrika klippor, liten hornflik- 
mossa Lophozia ascendens på grova lågor och 
aspfjädermossa Neckera pennata på grova, skug
gigt stående aspar.

I vilka biotoper finns de hotade arterna?

Av arterna inom hotkategorierna 0-4 finns eller 
fanns 30% i skog. De resterande fördelar sig på 
naturtyperna jordbrukslandskap (25%), branter 
och fjäll (båda 21%) och våtmarker (18%). Att 
summan blir mer än 100% beror på att somliga 
mossor förekommer i flera biotoper.

Försvunna arter

Av de försvunna arterna förekom nio i skogar, 
sex i jordbrukslandskapet, fyra i våtmarker och 
tre i branter nedom fjällen. Sju av skogsmossorna 
fanns företrädesvis i lövskog och flera var epify- 
ter. Av de försvunna arterna i jordbruksland
skapet förekom tre på stoftimpregnerade lövträd 
och två på bar jord med högt pH. Våtmarksmos- 
sorna fanns på sjö- eller åstränder eller i kärr av 
medelrik typ.

De akut hotade och sårbara arterna

De akut hotade samt sårbara arterna (hotkate
gori 1 och 2) är till stor del specialiserade till 
exklusiva lokaler och förekommer främst i skog 
(21 arter, 41%). De finns även i bergbranter 
nedom fjällen (14 arter, 27%), jordbruksland
skapet (10 arter, 20%), våtmarker (9 arter, 18%) 
och fjällen (5 arter, 10%).

Skogsarter med hotkategori 1 och 2 återfinns 
oftast i lövskog i södra Sverige (15 arter). 
Gemensamt för flertalet är att de har en utbred
ning begränsad till områden med suboceaniskt 
klimat, dvs med milda vintrar och hög nederbörd. 
Nio av dem växer på trädstammar och de övriga 
på marken (7 arter) eller på klipphyllor eller 
bergväggar (4 arter).

Jordbrukslandskapets akut hotade och sårbara 
arter återfinns nästan alltid i övergångszonen

mellan brukad mark och skog, eller på betes
mark, åbrinkar, betade stränder etc.

Våtmarksarter som hör till hotkategori 1 och 2 
finns på strandkanter vid strömmande vatten, på 
platser med forsdimma och, i södra Sverige, 
framför allt intill vattendrag med förhållandevis 
högt pH.

I fjällen finns fem av de akut hotade och sår
bara arterna. Dessa är till stor del funna i Abisko- 
området, dels i Abiskojokks kanjon och dels på 
sluttningen av fjället Nuolja.

Mossor i bergbranter är den näst största grup
pen hotade arter inom hotkategorierna 1 och 2 
(14 arter). Basiska bergarter dominerar som 
underlag. Flertalet växer i halvskuggiga och mer 
eller mindre fuktiga lägen, i några fall är växtplat- 
sen väggar eller tak i grottor.

De sällsynta arterna

Den hotkategori som omfattar flest arter är kate
gori 3, sällsynta. Detta är arter som inte alltid är 
direkt hotade men ändå kräver särskild hänsyn, 
eftersom en liten population lätt kan slås ut av 
oförutsedda händelser. Dessa 3:or finns framför 
allt i fjällen men även i jordbrukslandskapet, i 
branter, våtmarker och skog i fallande skala. De 
sällsynta är i stor utsträckning dåligt kända vad 
beträffar status och nuvarande utbredning och 
rangordningen av biotoper säger kanske inte så 
mycket om gruppen. Snarast visar den vilka 
biotoper som är bäst, respektive sämst, kända av 
bryologerna.

De hänsynskrävande arterna

Inom hotkategori 4, hänsynskrävande, är skogs- 
arterna i majoritet (21 arter, 70%). Dessa finner 
man dels på ved i barrskog, dels i sumpskog, i 
raviner och utefter stränder. Särskilt väl före
trädda är biotoperna naturskog på näringsrik 
mark och ädellövträd i kantzonen mot sjöar och 
vattendrag. På jordbruksmark finns idag åtmins
tone sju arter som kräver hänsyn.

Vad kännetecknar de hotade biotoperna?

Skogsbiotoper där hotade mossor finns känne
tecknas ofta av hög och jämn luft- och markfuk
tighet. Dessa skogar har i regel stort inslag av 
grova lövträd, speciellt ädla lövträd (ask, alm, 
bok och lönn) men även al, asp, fläder och sälg,



och grova, murkna, liggande trädstammar. Sär
skilt många är knutna till murken ved i granur
skog, ofta i fuktiga till friska skogstyper.

Växtplatserna i jordbrukslandskapet känne
tecknas vanligen av att underlaget har ett högt 
pH. Detta gäller såväl fuktiga platser (fuktiga 
trädesåkrar, diken i skogsbryn, betade strand
ängar) och torra platser (t ex hällmarker med 
tunt jordtäcke). I jordbrukslandskapet är det 
vanligaste underlaget lera, där nakna jordpartier 
uppstår genom jordrörelser och djurtramp. 
Många arter växer också på stoftimpregnerade 
träd, t ex utefter åkrar, i alléer och intill gårdar.

Hotade våtmarksarter finns bl a längs vatten
drag med klart och rent vatten samt på havssträn
der. Dessutom finns några i medelrikkärr bland 
vitmossa.

Biotoperna i fjällen utgörs oftast av kanjonbild- 
ningar med hög och jämn luftfuktighet, men 
hotade arter finns även i fjällsippehed och i några 
fall på klippor i högalpint läge. I fjällen är det 
vanligaste underlaget sten, och bergarterna kan 
vara såväl basiska som sura. Kalkrik jord är också 
ett viktigt underlag.

I branter nedom fjällen är sten det helt domine
rande underlaget. Mer än hälften av mossorna 
växer på basiska bergarter. De vanligaste växt
platserna är skyddade klippväggar av grönstens- 
eller kalkbergart. Några exklusiva arter finns i 
forsdimma intill vattenfall.
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Vad hotas mossor av?

De känsliga mossorna hotas främst av modernt 
skogsbruk och jordbruk, luft- och vattenförore
ningar, vattenregleringar, stenbrytning, jord- och 
torvtäkt, samt upplåtande av mark till byggna
tion, bad och rekreationsområden.

Skogsbruk

Det största hotet mot mossor i skog är utan 
minsta tvekan modernt skogsbruk. Flera av de 
hotade arterna är beroende av god tillgång på 
fuktigt och skuggigt liggande trädstammar i olika 
förmultningsstadier. En allvarlig hotfaktor är 
därför att döda grova trädstammar inte ligger 
kvar i skogen och multnar. Mossor som endast 
växer på liggande döda stammar har inte någon 
plats i dagens skog. Skogsvårdslagen stipulerar 
att ”för ett säkert skogsskydd bör all skadad skog

tas till vara”. Efterlevs lagen innebär det att få 
lågor blir kvar.

Den korta rotationstiden i modernt skogsbruk 
har lett till att flera mossarter inte hinner växa ut 
till reproduktivt stadium. Detta hotar särskilt de 
svårspridda arterna.

I södra Sverige har hagmarker med fritt stå
ende äldre lövträd blivit ovanligare. Flera epi- 
fyter är beroende av äldre lövträd som fått ”rätt 
skrovlighet”, passande kemi och vattenhållande 
egenskaper. När halvöppna miljöer som hagmark 
och herrgårdsparker samt antalet solitärer i 
skogsbryn minskar försvinner även dessa miljöers 
epifytflora. I norr finns en motsvarande epifyt- 
flora på asp och sälg. Här dödas ofta asp i barr
skog då asp bl a är mellanvärd för knäckesjuka, 
en svamp som kan angripa tallplantor.

Uttorkningskänsliga skogsmossor hotas fram
för allt av de lokalklimatiska effekter som följer 
då skogen slutavverkas. Ett stort antal mossor 
försvinner snabbt efter en slutavverkning. Dik
ning av sumpskog och uppodling av klibbalskog i 
södra Sveriges slättområden har nästan helt och 
hållet raderat ut biotoperna för en rad sump- 
skogsmossor, t ex platt spretmossa Herzogiella 
turfacea.
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Jordbruk
Negativt för mossor i jordbrukslandskapet är bl a 
att diken kulverteras, fuktängar dräneras och 
sjöstränder växer igen efter upphört strandbete. 
Andra hot är allmän igenväxning, konstgödsling 
och användandet av bekämpningsmedel på åkrar
na. De arter som växer på stengärdsgårdar och 
murar reduceras om dessa miljöer försvinner. 
Några arter hotas genom att allt fler alléer eller 
träd längs åkrar blir överåriga och sågas ner, eller 
tas bort av andra skäl. Nedhuggningen av almar i 
almsjukans spår gör detta hot mycket akut.

Luftföroreningar
Gemensamt för skogs-, brant-, jordbruks- och 
våtmarksmossorna är att luft- och vattenför
oreningar har blivit allt mer påträngande hot. 
Detta hot sträcker sig över alla nationsgränser. 
Mossor har visat sig vara minst lika känsliga för 
luftföroreningar som lavar. De har förmågan att 
anrika ämnen som når dem via luft och regn. En 
del av dessa ämnen är mycket giftiga för mossor.
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Svaveldioxid, kväveoxider och tungmetaller 
har i kombination med lågt pH i regnvattnet 
utarmat mossfloran runt många städer och in
dustriområden. Inte bara den befintliga floran är 
skadad. Beläggningar av föroreningar på sten och 
träd hindrar dessutom nykolonisation, eftersom 
protonemat (som växer fram efter sporgro- 
ningen) är betydligt känsligare för föroreningar 
än den utvuxna plantan. En stor del av epifytflo- 
ran i Skåne är idag av reliktkaraktär då detta 
landskap har varit och är extremt belastat av 
föroreningar.

I städer där svavelutsläppen på senare tid 
minskat till följd av minskad svavelhalt i eldnings
oljor och högre skorstenar har en återkolonisa- 
tion av mer föroreningståliga arter skett. Proble
men har däremot ökat på landsbygden. Detta 
beror inte enbart på att skorstenarna gjorts högre 
utan även på ökad biltrafik och på att utsläppen 
av luftföroreningar totalt sett blivit större i 
Europa.

Sydvästra Sverige har milda vintrar, vilket 
innebär att mossor kan vara fysiologiskt aktiva 
under vintermånaderna, då belastningen av för
oreningar är störst. Luftföroreningarna utgör 
därför ett särskilt allvarligt hot mot mossfloran i 
sydvästra Sverige.

En del epifytiska arter klarar inte längre att 
växa på sitt naturliga substrat men har lyckats 
överleva genom att kolonisera murbruk och 
andra byggnadsmaterial som är tillräckligt ba- 
siska för att neutralisera den sura nederbörden.

Ett stort hot utgör försurningen av bergbran
ternas översilningsvatten. Arter som gärna växer 
på öppna branter exponerade åt söder och syd
väst drabbas hårt av luftföroreningar. Av de 18 
stenväxande arterna i kategori 1 och 2 föredrar 13 
ett högt pH.

Även mossfloran på kalkrika jordar förefaller 
påverkas av luftföroreningar (During & Willems 
1986). Iakttagelser gjorda under 1980-talet i Skå
ne antyder att flera mossor på basiska jordar är 
sällsyntare idag än då Waldheim (1947) noggrant 
beskrev mossamhällena på öppen jord.

Övriga miljöförändringar

Reglering av vattendragens naturliga växlingar 
mellan låg- och högvatten inverkar negativt på 
den naturliga mossfloran, liksom eutrofiering av 
vattendrag och sjöar.

Många mossor hotas av stenbrytning. De flesta 
växer på kalksten. Ett fåtal är beroende av kop
parrika bergarter. Påverkan från stenbrytning är 
mångfacetterad. Dels bortförs substratet som 
sådant, dels blir ofta stoftimpregneringen kraftig 
och sippervattenstråk försvinner eller ändrar 
läge.

Jord- och torvtäkt ändrar markens hydrologi 
på ett för många mossor negativt sätt. Turism ger 
förutom direkt trampslitage på känslig mark 
upphov till fler vägar, stugbebyggelse och anlägg
ningar som spolierar små och till ytan begränsade 
lokaler. Det senare har skett utefter den nyan
lagda bilvägen genom Abisko nationalpark.

Skyddet av hotade biotoper

Att skydda växtplatser är i dagens läge det enda 
realistiska sättet att bevara sällsynta och hotade 
mossor. Ofta får man ”på köpet” även skydd av 
andra känsliga arter. Det har visat sig att biotoper 
med hotade mossor i stor utsträckning är samma 
som sådana med hotade insekter. Kan lokalen 
dessutom tänkas hysa de hotade arterna även på 
lång sikt är lokalen naturligtvis extra skyddsvärd. 
Detsamma gäller om skyddet kan utvidgas till 
anslutande marker.

Så gott som alla näringsrika skogsmarker har 
någon gång varit rörda av människan och därför 
har dessa oftast inte kunnat skyddas som natur- 
och urskog. De har inte ansetts tillräckligt ur
sprungliga. Magra marker med tallimpediment är 
däremot mer än väl representerade i naturvårds
verkets rikstäckande urskogsinventering. Detta 
är att beklaga då det inte är där de flesta hotade 
arterna finns. Det går inte att skydda ett område 
utan hotade arter och hoppas att de sprider sig 
dit. Större delen av dem har dålig spridnings
förmåga.

Det befintliga skyddet är alltså otillfredsstäl
lande. Av arter som hör till kategorierna 1 och 2 
har 35% (18 arter) större delen av (eller alla) sina 
kända förekomster i naturreservat eller national
parker. 10% (5 arter) har åtminstone en före
komst i naturreservat eller nationalpark medan 
de flesta finns utanför. Hela 55% (28 arter) sak
nar skydd.

Framtiden

Det är önskvärt att skydda de lokaler där vi vet 
att de hotade arterna finns och där de har en god
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chans att överleva. Men eftersom kunskapen om 
mossor bland naturvårdande myndigheter och 
organisationer är begränsad måste man dessutom 
skydda områden där de hotade arterna kan finnas 
(t ex naturskog med stort inslag grova lågor, 
kanjoner, vattenfall, branter med basiska berg
arter, översilade klippor). Att utarbeta listor över 
sådana tänkbara mosslokaler är därför en an
gelägen uppgift i floravårdskommitténs fortsatta 
arbete.

Summary
In 1984 the work on conservation of endangered species 
in Sweden was restructured. The Swedish University of 
Agricultural Sciences, Uppsala, organized plant experts 
into four committees treating vascular plants, bryo- 
phytes, lichens and fungi, respectively. There are also 
committes for vertebrates and invertebrates.

The committees will make lists of threatened species 
and classify them into Red Data categories. The lists 
will be updated continuously. The committees are also 
responsible for the collection, storage and evaluation of 
information on the threatened species. They also sub
mit proposals for conservation measures, initiate re
search etc.

Each of the committees is composed of 4-6 experts 
and meets 3-4 days each year. The bryophyte com
mittee consists of Tomas Hallingbäck, Uppsala (presi
dent), Lena Gustafsson, Uppsala (secretary), Nils 
Cronberg, Lund, Lars Hedenäs, Stockholm, Lars 
Söderström, Umeå, and Torleif Ingelög, Uppsala (co
ordinator).

Much time has been devoted to the compilation of 
the preliminary list of threatened bryophytes in Sweden 
which is presented in this paper. 216 taxa are included. 
The knowledge of many species is poor and regular 
revisions of the list will be necessary. The forest bryo
phytes are better known than the rest, since work on 
threatened plant species from this habitat was started 
already in the beginning of the 80’s (Ingelög et al. 
1984).

For many species there are notes about the need for 
research to confirm their actual state. Several such 
projects have been initiated the last years in Sweden. 
Anyone who finds a locality for a species on the list is 
encouraged to report to the committee. The committee 
is glad to help with examination of bryophyte collec
tions suspected to contain threatened taxa.

The following Red Data categories have been used:
0. Vanished. Taxa vanished (or regarded as vanished) 

as reproducing populations. Only species known to 
have existed in Sweden after 1850 have been inclu
ded.

1. Endangered. Taxa which are at a risk of vanishing as 
reproducing populations in the near future if the 
causal factors are not remoted.

2. Vulnerable. Taxa for which the survival is not 
secured in the long-range perspective. Includes i.a. 
taxa severely declining in numbers or with diminish

ing geographical distribution, and which may soon be 
classified as endangered.

3. Rare. Taxa which are not endangered or vulnerable 
at present but which are still at risk because their 
total populations are small, very restricted or very 
fragmented.

4. Care-demanding. Taxa which do not belong to the 
categories 1-3 but still require attention.

The habitats have been classified into five main types: S 
(forest land), J (agricultural land), V (water and wet
land), F (alpine region), B (cliffs and rocky outcrops 
outside the alpine region).

For each species the scientific name, the Swedish 
name, the category of threat and the main habitat types 
in which it occurs is indicated. In the text which follows 
the substrate, habitat, distribution in Sweden (number 
of finds within brackets) and actual state is presented. 
The signature at the end indicates the person respon
sible for the information. More detailed data sheets for 
each species will be published subsequently.

17 species are regarded as vanished from Sweden, 20 
as endangered, 31 as vulnerable, 118 as rare and 30 as 
care-demanding. The threatened species show one or 
several of the following characteristics: sensitivity to 
drought, sensitivity to pollution, limited dispersal capa
city, specialization regarding substrate.

Species of category 1 and 2 are mainly found in 
deciduous woods in S Sweden, in border zones between 
agricultural land and forests, on pastures, along streams 
and on alkaline cliffs.

Category 3 (rare) contains the largest number of 
species. As a rule the knowledge of these taxa is very 
limited. The category 4 (in demand of care) is domina
ted by forest species, especially of virgin forest on 
nutrient-rich soil and by species on deciduous trees 
growing close to lakes or rivers.

Forest habitats with threatened species are characte
rized by a high and even humidity and a large propor
tion of deciduous trees (Fraxinus excelsior, Ulmus 
glabra, Fagus sylvatica, Acer platanoides, Alnus gluti- 
nosa, A. incana, Salix caprea). Large fallen trunks is an 
important substrate.

On agricultural ground many threatened species are 
confined to sites with high pH. Important habitats 
include damp, newly abandoned fields, edges of ditches 
and small streams, forest margins, damp grazed 
meadows and dry calcareous soil. Many species are 
found on old, solitary trees along fields, roads etc.

The threatened species of wetlands are found on 
shores of clean lakes and rivers, on sea-shores and in 
nutrient-rich fens. Most of the threatened species of 
cliffs and rocky outcrops are found on alkaline bedrock. 
A few species are confined to the humid zone near 
waterfalls. In the alpine area the threatened species can 
be seen in canyons, on cliffs and on calcareous soil, e.g 
in Dryas heath.

The bryophyte species are threatened by forestry 
measures such as dear-felling, removal of large logs, 
cutting of solitary old deciduous trees, drainage of 
forest fens and short rotation times. In agricultural 
areas activities such as drainage, fertilization of pastu
res, afforestation, and removal of stone walls, affect the 
bryophyte flora in a negative way. A number of bryo
phyte species are sensitive to air pollution. In SW
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Sweden the climate is mild and the bryophytes remain 
physiologically active during the cold season, the period 
with maximum load of pollution. The bryophyte flora is 
thus greatly impoverished in Skåne, the southernmost 
province of Sweden. One threat to species on cliffs is 
acidification of seepage water, which can be seen espe
cially on rocks facing S and SW in the southern part of 
the country.

In order to preserve the species it is necessary to 
protect more sites. 55% of the listed species are only 
known from sites outside protected areas. It is impor
tant to define habitats which are known to host many 
rare species, tentatively virgin forests with large logs, 
mixed forests with old deciduous trees on fertile soil, 
ravines, canyons, waterfalls, forest fens, and alkaline 
cliffs with seepage water.

Tack
Stort tack riktas till Statens naturvårdsverk (SNV) och 
Världsnaturfonden (WWF) i Sverige för ekonomiska 
bidrag till kommitténs arbete och till tryckningen av 
denna uppsats. Stort tack även till alla de som bidragit 
med lokaluppgifter och information om arternas växt
sätt och utbredning.

Förteckning
* finns med i andra upplagan av Floravård i skogsbru
ket. Del 2 - artdel (Ingelög m fl 1987).
Acaulon mediterraneum, mindre pygmémossa - 3 J 

Små grupper på bar jord på åkrar, i dikeskanter etc. 
Troligtvis kalkgynnad. I Sverige endast känd från en 
lokal i Närke, där den upptäcktes 1987. Mossan är 
kortlivad och har dålig spridningsförmåga. Artens hot
bild behöver undersökas. (TH)
Aloina aloides, smal toffelmossa - 3 J

På kalkrik lera. Endast funnen en gång i landet: 
Skåne, Västra Karup, Killebäckstorps kvarn, 1946. Bör 
eftersökas. (NC)
Aloina ambigua, sydlig toffelmossa - 3 J 

På kalkrik lera. Endast funnen en gång i Sverige: 
Skåne, Ven, södra kusten 1967 (Crundwell & Nyholm 
1968). Bör eftersökas. (NC)
Amblystegium saxatile, sumpkrypmossa - 4 S

Växer i strandskogar, alkärr och andra sumpiga sko
gar. Arten är känd från några tiotal lokaler och finns i 
landets södra delar, norrut till Värmland, Dalarna och 
Uppland. Då den tycks vara knuten till sumpiga skogar 
är den hotad av skogsdikningar och andra åtgärder som 
påverkar vattenståndet. (LH)
Amblystegium tenax, sipperkrypmossa - 3 V

Växer i våta och fuktiga miljöer i eller vid rörligt 
vatten i kalkområden. Gott om äldre fynd från Skåne 
till Jämtland och Västerbotten, men endast fem fynd 
efter 1950. Aktuell status, utbredning och hot bör 
undersökas. (LH)
Anastrepta orcadensis*, snedbladsmossa- 4 S

På blockrik mark i fuktiga branter och raviner. Totalt 
är 23 lokaler kända från Skåne (1), Småland (1),

Fig 1. Snedbladsmossa Anastrepta orcadensis. x 5,0 
Foto Ingmar Holmåsen.
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Värmland (1), Dalarna (5), Gästrikland (1), Härjeda
len (6), Jämtland (7) och Lycksele lappmark (1). Före
komsterna i norra Sverige är mindre hotade än de i 
södra. Återfunnen i Småland (Skurugata) 1984, men 
inte i Skåne (Trolle hallar), Värmland (Karlskoga) och 
Gästrikland. (LS)
Anastrophyllum hellerianum*, vedtrappmossa - 4 S 

På murken ved i barrskog. Totalt 200-250 lokaler 
från Småland-Torne lappmark. Mest frekvent i barr
skogslänen (jfr Söderström 1983). Då barrskog med 
mycket lågor blivit och blir alltmer ovanliga minskar 
arten. Varierar i förekomst mellan åren och ses under 
torrår endast i fuktiga granskogar. (LS)
Anastrophyllum michauxii*, skogstrappmossa - 4 S 

På murken ved och skuggiga bergväggar i granskog 
med hög och jämn luftfuktighet. Totalt ca 50 lokaler i 
Sverige, från Skåne till Jämtland samt ströfynd i Väster
botten och Lycksele lappmark. Artens utbredning har 
sin tyngdpunkt i sydvästra Sverige. (TH)
Anastrophyllum sphenoloboides, myrtrappmossa - 3 V 

På kanten av en tuva i rikkärr tillsammans med bl a 
Lophozia grandiretis och Odontoschisma macounii. 
Endast ett fynd i Sverige: Lule lappmark, NV om 
Jokkmokk 1981. Jfr Schuster (1969). (TH)
Anomodon rugelii*, mörk baronmossa - 2 S

På skuggade grönstensklippor. Uppgiven från 13 
lokaler från Småland till Värmland varav fyra är besik
tigade under 1980-talet: Västergötland (Våmb och
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Gerumsberget) samt Värmland (Skillingmark och 
Östervallskog). (TH)
Aphanorhegma patens, muddermossa - 3 J

Växer på naken, fuktig jord, gärna vid små vatten
samlingar. Arten gynnas möjligen av hög näringstill
gång. Funnen från Skåne norrut till Medelpad. De 
flesta fynden har gjorts i Skåne och Uppland. Endast ett 
fynd är känt efter 1950: Södermanland, Ytter-Järna 
1984. Kan vara förbisedd p g a litenheten. (LH)
Arctoa anderssonii, liten jökelmossa - 3 F

På sura klippor i fjällen. Arktisk art rapporterad från 
Lule lappmark (1856, 1902) och Torneträsk-området 
(1941). Den kan vara förbisedd då Nyholm (1954-69) 
räknade den som en varietet av A. fulvella. (LS)
Arnellia fennica, parbladsmossa - 3 F

På kalkrika, översilade fjällsippehedar. Ett fåtal fynd 
från Lycksele lappmark (1950-talet) och Lule lappmark 
(även under 80-talet); flertalet fynd är gjorda i Torne 
lappmark, särskilt väster om Abisko, dock inget efter 
1960. (LS)

Atrichum angustatum, smal sågmossa - 3 J
På mager sand- eller lerblandad jord i vägskärningar, 

åkerkanter etc. Sydlig art som skyr kalktrakter. I Skåne 
ett drygt 30-tal lokaler från 1940-talet. I Blekinge, 
Småland, Halland, Västergötland och Bohuslän endast 
enstaka fynd. Aktuell status och hot bör undersökas. 
(NC)

Brachythecium ryanii, slåttergräsmossa - 3 J 
På gräsmark i kalkområden. Funnen på totalt 15 

lokaler i ett bälte från Bohuslän i väster till Uppland i 
öster. Sedd på tre lokaler efter 1950. Arten tycks vara 
konkurrenssvag och gynnad av slåtter och möjligen 
också bete. Sedd senast 1986 i Södermanland samt 
Dalsland, i det senare landskapet på mark som är 
årligen slåtterhävdad sedan lång tid. Då den kan för
växlas med andra Brachythecium-arter kan den vara 
något förbisedd. Bör inventeras. (TH)

Bryhnia novae-angliae*, brynia - 2 S
På sandig, fuktig jord intill källor eller vattendrag i 

skuggig miljö, helst i skogsmark. De flesta lokalerna är 
influerade av näringsrikt, rörligt vatten (Bohlin m fl 
1981). Den sågs på nio lokaler 1980: Halland (3), 
Västergötland (2) och Bohuslän (4). Flera av lokalerna 
saknar skydd. (TH)

Bryoerythrophyllum alpigenum, storfotsmossa - 3 F 
Funnen på vardera en lokal i Lule och Torne lapp

mark. Arten har ibland betraktats som taxonomiskt 
tveksam och kan därför vara förbisedd. Nyholm (1954- 
69) menar att alla övergångar finns mellan denna och B. 
recurvirostris. (LH)
Bryoerythrophyllum ferruginascens, rostfotsmossa-3 F 

På basisk jord i klippskrevor. Av denna fjällart finns 
fem fynd från Torne lappmark och ett från vardera 
Gotland och Småland (Taberg). Alla fynd utom det på 
Taberg är gjorda före 1950. Nyholm (1954-69) uppger 
den dessutom från Lule lappmark. De få fynden och det 
faktum att arten i fält liknar B. recurvirostris gör att 
dess utbredning, status och hotbild behöver under
sökas. (TH)

Fig 2. Mörk baronmossa Anomodon rugelii. x 0,58 
Foto Ingmar Holmåsen.
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Bryum axel-blyttii, jokkbryum- 3 F 
Växer på fuktig, sandig jord, ofta på stränder av 

vattendrag, i fjälltrakter. Fem fynd är gjorda mellan 
1907-17 i Torne lappmark. En ganska stor Bryum som 
borde hittats oftare om den var allmän. (LH)
Bryum blind'd, körsbärsbryum - 3 J 

Växer på fuktiga, kalkrika jordar i låglandet. Före
kommer i Skåne, Småland, Öland, Gotland, Västergöt
land och Närke (Persson 1940). Endast funnen på fem 
lokaler efter 1950. Utanför Öland och Gotland kan 
artens biotop vara hotad. (LH)

Bryum bornholmense, potatisbryum - 3 J 
På humusrika, sandiga och leriga jordar, såväl basis- 

ka som sura. Är funnen i Blekinge, på Öland, i Bohus
län, Västergötland och Värmland (ett fynd i varje land
skap men inget efter 1950). (LH)

Bryum funckii, stor silverbryum - 3 J 
På kalkrik sandjord. Ca 15 lokaler i Sverige från 

Skåne till Gästrikland. Fem fynd gjorda efter 1950. I 
kaolinbrottet på Ivö (Skåne) växte den i massvegetation 
våren 1985. (TH)

Bryum mamillatum, kustbryum - 3 V 
Växer på fuktig sand på havsstränder. Förekommer 

från Skåne till Uppland. Dessutom finns den angiven 
från Norrbotten. Ca 15 lokaler; fyra fynd gjorda efter 
1950. (TH)

Bryum nitidulum, glansbryum - 3 F 
På jord i fjälltrakter. Två lokaler i Torne lappmark 

(Abisko 1923 och Kiruna 1929). Bör eftersökas. (LS)

Bryum oblongum, dvärgbryum - 3 J 
Växer på fuktig sand- och lerjord. Många fynd har 

gjorts i vägskärningar. Arten är hittad på sammanlagt 
25 lokaler i Värmland, Närke, Södermanland och norr
ut till Lule lappmark. Endast tre fynd efter 1950, varav 
två i Uppland och ett i Jämtland. Med tanke på att
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Fig 3. Grön sköldmossa Buxbaumia viridis, x 5,93. 
Foto Ingmar Holmåsen.
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biotopen idag är allt vanligare är det märkligt att så få 
aktuella fynd blivit gjorda. Bör eftersökas. (TH)

Bryum rutilans. alpbryum - 3 F
Växer på fuktig kalkrik jord. Funnen på Oland, i 

Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Lule och Torne lapp
marker. Totalt 16 fynd, men endast ett efter 1950. Bör 
eftersökas. (LH)

Bryum lorquescens, karlsöbryum - 3 B 
Denna art är uppgiven från en lokal i Sverige: Stora 

Karlsö (Gotland) 1956 (Syed 1973). Eftersom Bryum 
capillare-komplexet reviderats ganska sent är troligen 
de ingående arterna ännu ej tillräckligt beaktade för att 
man ska kunna ha en god uppfattning om deras utbred
ning och status. (LH)

Bryum turbinatum, halsbryum - 3 J 
På fuktig, helst kalkrik jord. Funnen i Skåne, på 

Öland, i Dalsland, Västergötland, Närke, Uppland (?) 
och Ångermanland (enstaka fynd i varje landskap). 
Endast två fynd efter 1950. Arten har tidigare ansetts 
tämligen allmän men en nyligen gjord revision har visat 
att mycket äv det äldre materialet var felbestämt (Ny- 
holm muntl 1987). Bör eftersökas. (LH)

Bryum warneum, havsbryum - 3 V 
Växer på fuktig sandig jord vid havet eller vid sjöar 

och vattendrag. Totalt ca tio lokaler i sydligaste Sve
rige. Endast ett fynd efter 1950 (Gotland). Bör efter
sökas. (LH)

Buxbaumia viridis*, grön sköldmossa - 4 S 
På ruttnande lågor och stubbar, främst i granskog. 

Växer mer sällan direkt på marken eller på gamla 
myrstackar. Förekommer från Skåne till Hälsingland. 
Minst ett 30-tal fynd är från efter 1950. (TH)
Calypogeia arguta*, atlantsäckmossa - 3 SV 

På skuggad jord intill vattendrag i ofta tämligen 
”trivial” natur. Känd från 18 lokaler: Skåne (2), Hal
land (11), Västergötland (2) och Bohuslän (3). De flesta 
fynden har gjorts under 1970- och 80-talen. Arten är 
mycket känslig för uttorkning och kräver hög och jämn 
luftfuktighet. (TH)
Calypogeia azurea, blå säckmossa - 3 S 

På mullrik jord, murken ved och förna i örtrik skog. 
Är i Sverige mest funnen på näringsrika lokaler. Många 
äldre uppgifter gäller C. muelleriana. De enda säkra 
fynden (dvs kollekter med blå oljekroppar) är, bortsett 
från ett fynd på strandäng i Skåne (Arnell 1948), från 
gamla skogar med hög luftfuktighet på Gotland, i 
Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Värmland, Dalar
na, Ångermanland och Medelpad där den växer tillsam
mans med Plagiothecium undulatum och andra fuktig- 
hetskrävande arter. (LS)
Calypogeia suecica*, vedsäckmossa - 4 S 

På murken ved i granskog. Ca 50 lokaler kända från 
Småland norrut till Åsele lappmark. Funnen på 15-20 
lokaler efter 1950. Arten är knuten till skuggigt lig
gande, grova lågor i urskogsliknande områden. För 
utbredningen i Norrland se Söderström (1983). (TH)
Campylopus atrovirens, svart nervmossa - 2 B 

På bergväggar i skyddade lägen i områden med hög 
luftfuktighet. Endast fem lokaler i Sverige. Arten åter
fanns under 1970-talet på alla (Bohlin m fl 1980). Då 
den är stor och lätt igenkännlig, samt då Västsverige 
numera är ganska väl undersökt bryologiskt, är arten 
sannolikt en stor sällsynthet i Sverige. Ingen av loka
lerna är skyddade. (TH)
Campylopus schimperi, fjällnervmossa - 3 F 

Växer på klippor och jord i fjälltrakter. Endast fun
nen en gång, av T.-B. Engelmark 1975, i västra Padje- 
lanta. (LH)
Campylopus subulatus, grusnervmossa - 2 BS 

På mager jord på öppna eller halvöppna hällmarker 
med ljung. Möjligtvis gynnad av tramp. Funnen på 
totalt fem lokaler: Gotland (2), Bohuslän, Västergöt
land och Dalsland. Endast gotlandsfynden är gjorda 
efter 1950. Bör eftersökas. (TH)
Cephalozia catenulata*, stubbtrådmossa - 4 S 

På murken och fuktig ved. En sydlig art med drygt 
100 kända lokaler: Skåne (7), Blekinge (2), Öland (1), 
Gotland (1), Småland (ca 25), Halland (3), Bohuslän
(4), Dalsland (8), Västergötland (ca 20), Östergötland 
(10), Värmland (6), Närke (5), Södermanland (3), 
Uppland (7) och Dalarna (2). Förekommer liksom An- 
astrophyllum hellerianum rikligt när lämpliga förhållan
den finns. (TH)
Cephalozia lacinulata, nåltrådmossa -0S 

På murken ved i skog. Ett fynd i Sverige: Dalarna, 
Ludvika, Hillklinten, S. Arnell 1946. Arten är inte 
återfunnen. Den är i Nordamerika knuten till ved som 
ligger skuggigt i fuktiga partier av urskogsliknande
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områden (Schuster 1974). Arten har intensivt eftersökts 
på en mängd lämpliga lokaler i andra delar av Sverige 
men utan resultat. Bör ytterligare eftersökas. (TH)
Cephalozia macounii*, vedtrådmossa - 1 S

På murken, fuktig och skuggad ved i barrskog. Totalt 
12 lokaler i Sverige: Västergötland (1), Dalsland (7), 
Värmland (2), Medelpad (1) och Härjedalen (1). Bara 
två fynd är gjorda efter 1950, varav ett i Värmland och 
ett i Medelpad. På den värmländska lokalen växte den 
på en mycket grov låga i en fuktig sänka i urskogsreser- 
vatet Fänstjärn, medan den i Medelpad är funnen på 
små vedbitar i ett urskogsområde. (TH)
Cephaloziella dentata, strandmikromossa - 0 V

På stränder av sjöar och tjärnar tillsammans med bl a 
Fossombronia-arter. Endast tre lokaler kända, alla i 
Dalsland. Senast insamlad 1954. Eftersöktes 1984-85 
men utan resultat. (TH)
Cephaloziella elachista, tornmikromossa — 3 V 

Bland vitmossa i kärr och på mossar. Genom sin 
ringa storlek och på grund av sammanblandning med C. 
subdentata kan den vara förbisedd. Aktuell utbredning, 
status och hotbild ofullständigt känd. (TH)
Cephaloziella grimsulana, arktisk mikromossa - 3 F 

Arktisk art som växer på fjällhedar. Endast funnen 
på en lokal i Abisko 1972 (Schuster & Mårtensson 
1978). Äldre uppgifter grundas på felbestämd C. arctica 
(Arnell 1956). Bör eftersökas. (LS)
Cephaloziella massalongi*, kopparmikromossa - 2 B 

Växer på jord i raviner och vid vattenfall. Påstås vara 
knuten till kopparmalm. Endast känd från sju lokaler: 
Småland (2), Uppland, Dalsland (2) och Jämtland (2). 
Endast två fynd gjorda efter 1950 (ett i Småland och ett 
i Jämtland). Aktuell status, utbredning och hotbild 
ofullständigt känd. (TH)
Cinclidotus fontinaloides, forsmossa - 4 V 

På sten och rötter i vattendrag och sjöar med kalkrikt 
vatten. Skåne (5 olika vattendrag), Öland och Gotland 
(ett flertal lokaler), Västergötland (i Lidan och Nos- 
san), Östergötland (i Tinnerbäcken, Motala ström och 
Svartån), Lule lappmark vid Harsprånget (Krusen- 
stjerna 1954). Sedd under 1980-talet i Nossan och Lidan 
i Västergötland (i den senare ån såg den ut att vantri
vas) samt i Rönne å i Skåne. Frahm (1974) anser att C. 
fontinaloides är känslig för vattenföroreningar. Bör 
inventeras. (TH)
Cololejeunea calcarea*, spindelmossa - 3 BS 

Växer på fuktiga kalkklippor. Totalt ca 20 lokaler: 
Östergötland (bl a Omberg), Gotland (3), Bohuslän 
(1), Dalsland (4), Närke (3), Jämtland (5) och Lule 
lappmark (1). Endast rapporterad från fem lokaler efter 
1950. Arten är beroende av permanent översilning och 
hög luftfuktighet. Växer gärna nära vattenfall. (TH)

Cryphaea heteromalla*, mångfruktsmossa -0S
På lövträd i områden med oceaniskt klimat. Ett fynd: 

Västergötland, Angered, på ung asp (1925). Eftersökt 
1980 men utan framgång. (TH)

Cryptocolea imbricata, läppmossa-3 F 
Arktisk art som växer i enstaka skott på kalkrik 

fjällhed. Funnen endast en gång: Torne lappmark, 
Abisko (Schuster & Mårtensson 1978). Sent uppmärk-

Fig 4. Mångfruktsmossa Cryphaea heteromalla. x 0,95 
Foto Ingmar Holmåsen.

sammad art som genom sitt växtsätt kan vara förbisedd. 
Bör eftersökas. (LS)
Cryptothallus mirabilis*, huldremossa - 3 S 

Under mossa i fuktig, helst basisk skogsmark. Känd 
från 6 lokaler i landet: Södermanland (1). Uppland (1), 
Bohuslän (1), Västergötland (1), Gästrikland (1) och 
Härjedalen (1). Tre fynd gjorda efter 1950. Då arten 
växer helt dold är den säkerligen förbisedd. Dess eko
logi är fortfarande dåligt känd. (TH)
Cynodontium fallax*, praktklipptuss - 3 BS 

Förekommer på bergväggar som skuggas något av 
skog. Totalt är 31 lokaler kända: Småland (1), Väster
götland (4), Östergötland (3), Dalsland (3), Värmland
(5), Södermanland (2), Uppland (1), Dalarna (1) och 
Jämtland (11). Funnen på elva av dessa lokaler efter 
1950. (TH)
Cynodontium gracilescens, svanklipptuss - 3 F 

Endast två säkra fynd i Sverige: Jämtland, Blåham- 
marskläppen samt Dromskåran, båda fynden gjorda 
1971. I herbarierna ligger många kollekter under detta 
namn men de flesta är ”C. polycarpon". N. Hakelier, 
som gjort fynden i Jämtland, anger att den på ena 
lokalen växer i en brant östvänd sluttning på överhäng
ande jord vid krönet av stupen (små avsatser), alltså 
inte direkt på klippor. Han tror att den har en ”viss 
oceanisk utbredning”. (TH)
Cynodontium jenneri, stor klipptuss - 3 B 

På halvskuggade klippväggar. Enstaka fynd i västra 
Sverige från Halland till Dalarna med östliga utposter i 
Blekinge och Uppland. Endast fyra fynd gjorda efter 
1950. Utbredning och ekologi ofullständigt känd. (TH)
Cynodontium suecicum *, nordisk klipptuss - 3 BS 

På skuggade och halvskuggade bergväggar av silikat- 
sten. Finns från Dalsland till Lule lappmark med en 
koncentration av lokaler till barrskogsregionen nedom 
fjällkedjan. Drygt 10 fynd gjorda efter 1950. Endem i 
Skandinavien. (TH)
Desmatodon leucostoma, vittandad tuss - 3 F 

Funnen på kalkrik jord i fjällen. Endast fyra lokaler 
kända: Härjedalen (2), Lule och Torne lappmark.
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Fig 5. Hårklomossa Dichelyma capillaceum. x 1.42 
Foto Ingmar Holmåsen.

Lokalen i Padjelanta (Lule lappmark) undersöktes 
1984. Förekomsten var mycket liten men inte akut 
hotad. Arten kan vara förbisedd då den i fält inte går att 
skil ja från den betydligt vanligare D. latifolius. (TH)
Desmatodon randii, strandtuss - 2 V

På jord nära havet. Funnen på 1960-talet i Skåne (2) 
och på 1920-talet i Bohuslän (Sydkoster). Bör efter
sökas. (TH)
Desmatodon systylius, lapptuss - 3 F 

På kalkrik jord i fjällen (bl a i dolomitbranter). 
Funnen i Härjedalen (2), Jämtland (1) och Torne lapp
mark (2). Lokalerna i Härjedalen och Jämtland är 
upptäckta efter 1950. Äldre uppgifter från Lycksele och 
Lule lappmarker beror på felbestämningar. Kan vara 
förbisedd då den i fält är svår att skilja från den betyd
ligt vanligare D. latifolius. (LS)
Dichelyma capillaceum, hårklomossa - 3 V

Växer på periodiskt översvämmade lokaler invid 
bäckar, sjöar etc. Finns från Skåne till Hälsingland, 
men fynden är få utom från Skåne och Småland. I 
Småland finns tre nutida fynd, i Västmanland och 
Hälsingland vardera ett. Bör inventeras. (LH)
Dicranella humilis, strandjordmossa - 3 JV

Växer på öppen lerjord, ofta på uttorkade stränder 
och diken. Skåne (1), Dalsland (1), Västergötland (Ny- 
holm 1986), Värmland (3), Uppland (1), Jämtland (3), 
Ångermanland (1) och Lule lappmark (2). Efter 1950 är 
den endast sedd på två av de jämtländska lokalerna. 
Artens utbredning och ekologi behöver undersökas. 
(TH)
Dicranella riparia, nordlig jordmossa - 3 F 

1 Sverige endast känd från sandjord vid Rapaälvens 
strand i Lule lappmark (Anteil & Jensen 1907) och 
Torne lappmark (Nyholm 1986). Aktuell status, utbred
ning och hot bör undersökas. (LS)

Dicranodontium denudatum*, skuggmossa - 4 S
På ved och sten i skog och ravin med hög luftfuktig

het. Känd från ca 100 lokaler i landet; ca 50 fynd är 
gjorda efter 1950. Utbredningen har en tyngdpunkt i 
Halland och angränsande delar av Västergötland. I 
Skåne. Blekinge och Östergötland har få moderna fynd 
gjorts. Arten är känslig för uttorkning. (NC)

Dicranum fulvum, sydkvastmossa - 3 S 
På gråstensklippor i skog, ofta i bokskog. Totalt är ca 

60 lokaler kända i Sverige: Skåne (ca 20), Blekinge (ca 
10), Småland (5), Halland (6), Bohuslän (1), Västergöt
land (10), Södermanland (1) och Jämtland (1). Den har 
blivit funnen ett 10-tal gånger efter 1950. (TH)

Dicranum muehtenbeckii s str, frösökvastmossa - 0 B 
Känd från endast en lokal i Sverige: Jämtland, Frös- 

ön, 1910. Ej återfunnen trots intensiva försök av T.-B. 
Engelmark. Uppgifter om biotop och substrat saknas 
helt. Bör eftersökas ytterligare. (LH)

Dicranum scottianum, kustkvastmossa- 3 B
På klippor vid eller nära kusten. Fyra kända lokaler i 

Sverige: Skåne (1), Småland (1) och Bohuslän (2). 
Finns kvar på åtminstone två: Kullaberg och Mar
strand. (TH)

Dicranum tauricum*, nålkvastmossa-4 S
På murken ved i skogsmark. Funnen på ca 20 lokaler 

varav hälften på Gotland. Utbredd från Skåne genom 
östra Sverige norrut till Uppland. På kontinenten har 
den under innevarande sekel varit under spridning men 
knappast i vårt land. Status i Sverige dåligt känd. (TH)

Dicranum viride*, vedkvastmossa- 1 S
På murken ved, bark och trädbaser. Tre äldre fynd: 

Skåne (1), Västergötland (2) och ett fynd efter 1950: 
Uppland (Båtfors, på mycket grov eklåga, 1986). 
Materialet från Bohuslän, Östergötland och östra 
Skåne som omnämns i Ingelög m fl (1987) visade sig vid 
närmare granskning vara felbestämt. På kontinenten 
växer den ofta på basen av bokstammar. (TH)

Didymodon acutus, spetslansmossa - 3 B
På bar jord eller jordtäckta, fuktiga klippor i kalk

områden. Funnen i Blekinge, på Gotland, i Bohuslän, 
Västergötland och Uppland (totalt 34 fynd varav 4 efter 
1950). Den har tidigare sammanblandats med andra 
arter varför utbredningen är oklar (Crundwell & Ny
holm 1965). (LH)

Didymodon asperifolius, fjällansmossa - 3 F
Växer på kalkrika klippor. Två fynd i Sverige: Pite 

lappmark, Arjeplog, Mavas-Ikisjaure-området 1955 
och Lule lappmark, Kasakpuolta 1946. (TH)

Didymodon glaucus*, blå lansmossa - 1 BS 
På kalkrikt vittringsgrus under ett bergsstup som 

skuggas av en skogsridå. Endast en lokal i Sverige: 
Dalsland, Korpetjärnsberget. Senast sedd 1986. (TH)

Didymodon icmadophilus, berglansmossa - 3 FV 
På silikatsten intill vattendrag, gärna nära stänket 

från vattenfall. Totalt funnen på 6 lokaler, varav tre i 
Västergötland och tre i Torne lappmark. Senast sedd 
1985 i Västergötland: Fyrunga, gnejshäll intill Lidan. 
(TH)
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Didymodon luridus, kritlansmossa - 2 J
Växer på fuktig kalksten och kalkjord. Endast fun

nen på en lokal: Gotland, Hoburgen 1865 och 1957. Bör 
eftersökas. (NC)
Didymodon sinuosus*, skör lansmossa - 1 B V

Växer på våta stenar eller block vid bäckar i kalk
områden. Arten är funnen i Skåne (2-3 lokaler, varav 1 
fynd från 1956), Öland (1980-talet) och Västergötland 
(1 lokal: Råbäck, Kinnekulle, senast 1965). Flera in
samlingar från lokalerna Svenstorp (i Tosterup sn, 
Skåne) och Råbäck. (LH)
Didymodon spadiceus, bäcklansmossa - 3 V

Växer på kalkrik jord intill bäckar och andra våta 
platser. Totalt ett 60-tal lokaler från Skåne till Dalarna. 
De flesta lokalerna finns på Gotland, Omberg samt 
silurbergen i Västergötland. Sedd på fem lokaler sedan 
1950. Aktuell status, utbredning och hot bör under
sökas. (TH)
Didymodon vinealis, murlansmossa - 2 J

De flesta fynden är från murar i jordbruksbygd. 
Totalt ca 40 lokaler från Skåne till Dalsland med kon
centration till Skåne (ca 25). Fem äldre lokaler under
sökta i Skåne. Av dessa hade substratet (mur etc) 
försvunnit i tre fall. I ett fall hade muren restaurerats 
och saknade nu helt mossor. På en lokal, en kyrk
trappa, satt mossan kvar. (NC)
Discelium nudum, flaggmossa - 4 J

Växer på fuktig, bar lerjord i t ex lertag och vägkan
ter. Ca 50 lokaler i Sverige. De flesta fynden gjorda på 
1800-talet och i början av 1900-talet, endast sex efter 
1950 (Södermanland till Norrbotten). (LS)
Distichium hagenii, strandplanmossa - 3 V

Växer på basiska klippor vid havet. Funnen i Upp
land (Älvkarleby 1944), Gästrikland (Hille), Ånger
manland (enligt rykten) och Norrbotten (ett par loka
ler). På en av lokalerna i Norrbotten finns D. inclina- 
tum längre upp på stranden medan D. hagenii finns nära 
vattenytan. (LS)
Ditrichumpallidum, praktgrusmossa- 3 J

Funnen på bar lera som lagts upp intill ett grävt dike i 
tämligen näringsrik skogsmark i södra Halland år 1982 
(Nyårsåsen, N om Halmstad). Den växte tillsammans 
med bl a Atrichum undulatum, Dicranella heteromalla 
och Eurhynchium stokesii. Funnen tidigare endast en 
gång i landet, i Södermanland, på en lokal som nu är 
förstörd. I Nyholm (1956) anges även Västerbotten, 
men denna uppgift är grundad på felbestämt material. 
På den halländska lokalen fanns mossan kvar 1984 men 
lokalen håller på att växa igen. Arten är troligtvis en 
pionjär i likhet med de övriga i släktet. (TH)
Drepanocladus lapponicus, taigakrokmossa-1 V

Arten växer i djupa, källpåverkade kärr och ofta 
under vatten. Den är känd från Uppland (1), Dalarna 
(1), Hälsingland (2), Medelpad (1) och Norrbotten (1). 
Eftersökt 1986 på fem lokaler men återfunnen endast 
på den i Dalarna. (LH)
Encalypta longicollis, halsklockmossa - 3 F 

Ett svenskt fynd från Abisko-området där den växte 
på bar sipperjord på Nuoljas branta N-sluttning. Kalk- 
krävande. Fanns enligt Horton (1982) sparsamt. (LS)

Fig 6. Skuggmossa Dicranodontium denudatum 
x 2,26. Foto Ingmar Holmåsen.
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Encalypta mutica, trubbklockmossa- 3 B 
Arten växer på kalksubstrat, ofta i gamla kalkbrott. 

Funnen på ett tiotal lokaler: Öland, Västergötland, 
Närke, Västmanland, Dalarna, Härjedalen och Torne 
lappmark. Arten är sedd på sex lokaler efter 1950. (LH)

Encalypta spathulata, hårklockmossa - 3 B 
Arten växer på kalksubstrat. Fynd finns från Skåne, 

Öland, Gotland, Östergötland, Västmanland, Dalarna 
och Södermanland. Enligt Nyholm (1954-69) finns den 
även i Härjedalen. Ca hälften av fynden är gjorda efter 
1950. Denna art har varit förbisedd. (LH)

Entosthodon obtusus, hedkoppmossa - 2 J 
På sandig eller lerig, humusrik jord. Äldre fynd från 

Skåne (4), Småland (2), Halland (1), Västergötland (3). 
Bohuslän (3), Östergötland (1), Närke (1) och Uppland 
(1). Efter 1950 funnen endast i Skåne (1) och Närke (1). 
(TH)

Ephemerum recurvifolium, kalkdagmossa - 1 J 
Växer på naken, kalkrik lerjord. Hittad på Gotland 

(1) och i Uppland (1). Endast gotlandsfyndet är gjort 
efter 1950. Artens litenhet (1-2 mm) gör att man kan 
misstänka att den är förbisedd. (NC)

Ephemerum sessile, nervdagmossa - 2 J 
På kalkhaltig, lerig jord. Känd från tre lokaler i 

Dalsland och Södermanland, alla från tiden kring sekel
skiftet. Eftersom arten är mycket liten kan man miss
tänka att den är förbisedd. Bör eftersökas. (NC)

Eurhynchium pumilum*, dvärgsprötmossa - 1 BS 
På fuktiga klippväggar och jord i klippskrevor. Två 

lokaler i landet: Skåne (Kullaberg) och Gotland (L. 
Karlsö). Båda är naturreservat. Den är i Ingelög m fl 
(1987) felaktigt uppgiven för Bohuslän. Aktuell status 
och hot bör undersökas. (NC)



Eurhynchium schleicheri*, skånsk sprötmossa - 2 S 
På fuktig, lös, kalkrik jord i lövskog. Känd endast 

från Skåne (13 lokaler), men inget nytt fynd efter 1950 
är känt. Lokalerna vid Kvistofta och Stenshuvud be
söktes 1973 respektive 1976 och arten återfanns på 
bägge. (TH)
Eurhynchium speciosum*, strandsprötmossa - 2 SV 

På trädrötter och jord vid stränder i kalktrakter. 
Totalt 18 lokaler i landet: Skåne (13), Blekinge (1), 
Öland (1) och Gotland (3), av vilka två är upptäckta 
efter 1950. Lokalen i Fyledalen (Skåne) och vid Got- 
hemsån (Gotland) har återbesökts 1973 respektive 1987 
och arten blev återfunnen. (TH)
Eurhynchium striatulum*, kalksprötmossa- 3 BS 

På skuggade kalkklippor. Totalt ca 30 lokaler: Öland 
(5), Gotland (5), Dalsland (2), Västergötland (1), 
Östergötland (3), Närke (2), Västmanland (5) och 
Södermanland (6). En lokal på Öland, en i vardera 
Västergötland och Östergötland återbesökta 1973-84. 
Populationerna är små. (TH)
Fissidens crassipes, åfickmossa - 0 V

Växer på sten i vattendrag. Endast funnen i Dalarna: 
Askö- och Avestaforsen, båda 1880. Bör eftersökas. 
(LH)
Fiss idens gymnandrus, näckfickmossa - 3 V 

Växer i den periodvis översvämmade eller bestänkta 
zonen vid vattendrag, i stockholmstrakten gärna på 
alrötter invid bäckar. Arten är hittad i Södermanland, 
Uppland, Härjedalen och Norrbotten på totalt åtta 
lokaler. Då arten har uppmärksammats sent är det svårt 
att bedöma eventuella förändringar i frekvensen. Nya 
lokaler hittas fortfarande. (LH)
Fissidens incurvus, svanfickmossa - 3 J

Växer troligen på lerig jord. Samlad på flera lokaler i 
Dalsland, men inga fynd gjorda efter 1950. Föränd
ringar inom jordbruket kan ha lett till att arten minskat. 
Bör eftersökas. (LH)
Fissidens rufulus, rödkantad fickmossa - 3 V

Växer i kanten av bäckar och åar. Känd från endast 
en lokal i Skåne (Skäralid). Aktuell status, utbredning 
och hot ofullständigt känd. Bör eftersökas. (LH)
Fossombronia incurva, sandbronia - 3 V 

Växer på sjöstränder samt havsstränder med viss 
sötvattenspåverkan. Funnen i Dalsland (1), Söderman
land (1), Ångermanland (1) och Västerbotten (1). Efter 
1950 sedd endast i Ångermanland och Västerbotten. 
Lokalen i Dalsland är igenvuxen av vass och arten sågs 
inte 1984. (LS.TH)
Fossombronia pusilla, sydlig bronia -0J

Endast funnen en gång i Sverige: Halland, Laholm, 
på lera 1984. Lokalen igenväxt och arten inte återfun
nen (1986). Kan vara tillfällig. (TH)
Frullania bolanderi, pälsfrullania - 1 S

Endast funnen en gång i Sverige: Värmland, Bratt- 
fors, på gråal (1986) och på samma lokal som följande 
art. Den tycks kräva skog med extremt hög luftfuktig
het. (TH)
Frullania oakesiana*, värmlandsfrullania - 1 S 

Växer på bark av lövträd i skog med hög luftfuktig
het. Fram till nyligen känd endast från en lokal (Värm
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land: Norra Råda). Upptäcktes 1986 i en ravin i Värm
land. Brattfors, på gråal. (TH)
Funaria muehlenbergii, kalkspåmossa - 3 J 

På alvarmark. Funnen på Öland (5) och Gotland (ca 
10). Aktuell status, utbredning och hotbild ofullständigt 
känd. (TH)
Grimmia atrata, koppargrimmia- 3 F 

Arten är knuten till bergarter med hög kopparhalt. 
Är på sikt därför hotad av malmbrytning. Den före
kommer i Jämtland (1), Lule lappmark (1) och Torne 
lappmark (5-6). Funnen åtta gånger efter 1950. (LS)
Grimmia caespiticia, tuvgrimmia - 3 F

På klippor. Endast känd från två lokaler: Lule lapp
mark (Njuonjes, 1921) och Torne lappmark (Låkta- 
vagge, 1944). Bör eftersökas. (TH)
Grimmia decipiens, kustgrimmia - 3 B

Kalkfria, ofta dammimpregnerade klippor i jord
brukslandskapet. Förekommer från Skåne till Värm
land, Västmanland och Södermanland, men endast 
funnen på tre lokaler efter 1950. Kan eventuellt vara 
förbisedd genom sin likhet med Racomitrium hetero- 
stichum s lat. Kan ha minskat på grund av kemikalie
användningen i jordbruket. Bör inventeras. (LH)
Grimmia holleri, alpgrimmia- 3 F 

På silikatberg från övre björkregionen till högalpina 
regionen i fjällen. Hittad i Lule lappmark (Sarek, 1904) 
och Torne lappmark (Kebnekajse, 1961). Aktuell status 
och hot okänd. (LH)
Grimmia laevigata, ullgrimmia- 3 BJ 

Växer på torra klippor och block i varmt och expone
rat läge. Ett flertal äldre fynd från Skåne till Uppland 
(flest i Uppland). Efter 1950 endast få fynd. Artens 
lokaler kan vara hotade av igenväxning samt av jord
brukets kemikalieanvändning. (LH)
Grimmia plagiopodia, fågelgrimmia - 1 F

Växer på översidan av block av mjuk kalksten samt 
på fågeltoppar i fjällen. Två lokaler i Sverige: Abisko, 
Nissonjåkk och Kårsavagge. Eftersökt efter 1950 men 
utan resultat. (LS)
Grimmia sessitana, sippergrimmia - 3 F

Växer på fuktiga klippor, ofta intill glaciärbäckar, i 
fjälltrakterna. Hittad i Härjedalen, Jämtland, Lule och 
Torne lappmarker. Endast från Jämtland finns fynd 
gjorda efter 1950. (LH)
Gymnostomum calcareum, liten kalkkuddmossa - 2 B 

På kalkberg, skuggat och i skrevor. Flera lokaler på 
Gotland. Dessutom uppgiven från Skåne och Östergöt
land, men dessa uppgifter är eventuellt felaktiga. Tre av 
fynden på Gotland gjorda efter 1950. Bör eftersökas. 
(LH)
Gyroweisia tenuis, knattemossa-2 B

På lös sandsten påverkad av kalkrikt sippervatten. 
Arten är funnen i Skåne (2), på Öland (1), Gotland (4) 
och i Dalsland (1). Fyndet på Öland och ett av de två i 
Skåne är gjorda på 1800-talet, det i Dalsland under 
1920-talet och de gotländska efter 1950. Ett fynd gjor
des 1987 i Skåne (Ivö). Den återfanns vid Kettelviken 
och Hoburgen 1987 (Gotland) men inte på dalslands- 
lokalen 1980. (NC)
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Haplocladium microphyllum*, texasmossa -OS
Endast ett fynd känt från Sverige: Södermanland, 

Brännkyrka, Skarpnäck av S. O. Lindberg 1864. Efter
sökt av T.-B. Engelmark under 1970-talet men utan 
resultat. Skarpnäck är idag till stor del bebyggt. Tillfäl
lig. (LH)
Haplomitrium hookeri, kurragömmamossa - 2 V 

Funnen på sandiga stränder. Växer tillsammans med 
bl a Dicranella crispa, Bryum pallens, Fossombronia- 
arter och andra pionjärer. Känd från ett 20-tal lokaler 
från Skåne till Härjedalen; ett fynd i Lule lappmark. 
Efter 1950 endast sedd på tre platser (Uppland, Dals
land, Lule lappmark). Jfr Bråvander & Engelmark 
(1978) samt Sjögren (1955). (TH)
Harpanthus scutatus, liten måntandsmossa - 3 BS

Klippor och lågor i fuktiga raviner och slutna, äldre 
skogar. Ca 30 lokaler kända i landet. Arten kräver jämn 
och hög luftfuktighet. Tio fynd efter 1950: Småland (1), 
Västergötland (4), Bohuslän (1), Värmland (3), Jämt
land (1) och Ångermanland (1). (LS)
Herzogiella turfacea*, platt spretmossa- 4 S 

Murken ved och trädbaser och rötter i sumpskog eller 
i raviner. Totalt ca 50 lokaler i landet från Småland till 
Jämtland, men endast sedd på sju efter 1950. Bör 
inventeras. (LH)
Homalia webbiana*, rundfjädermossa - 3 BS 

På torra basiska klippor, dock sällan på ren kalk. 
Totalt ca 40 lokaler i Sverige: Småland (1), Dalsland 
(5), Västergötland (1), Värmland (15), Östergötland
(4), Närke (1), Västmanland (10), Södermanland (1) 
och Hälsingland (1). Populationerna på varje lokal 
vanligen individfattiga. Flera nya lokaler har tillkommit 
i Värmland under 1980-talet (S. Fransson muntl). 
Aktuell status i övriga landet ofullständigt känd. (TH)
Homalothecium geheebii*, gräslockmossa- 1 BS 

Arten är funnen på en grönstensklippa i en barr- 
skogsklädd östbrant i norra Värmland. Då arten är 
sällsynt i hela Europa och växer i en starkt hotad biotop 
bör arbetet med skydd för lokalen påskyndas. (TH)
Hookeria lucens*, skirmossa - 2 S 

Arten fanns under 1970-talet på 14 lokaler i landet 
från Skåne till Dalsland (Bohlin m fl 1977). Den är 
ytterst känslig för uttorkning och ljusexponering och 
dessutom beroende av rörligt grundvatten. (TH)
Hygrohypnum eugyrium, skogsbäckmossa - 3 V 

På klippor och block i bäckar och sjöar. Uppgiven för 
Småland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, 
Östergötland, Värmland, Närke och Västmanland men 
från få lokaler i varje provins. De flesta fynden är från 
1800-talet eller början av 1900-talet. Aktuell status, 
utbredning och hot ofullständigt känd. (LH)
Hygrohypnum montanum*, späd bäckmossa - 2 V 

Växer på klippblock och hällar intill bäckar. Känd 
från fyra lokaler i Värmland och sedd på tre av dem 
under 1980-talet. En västlig art som knappast borde ha 
förbisetts i området om den varit allmännare. Arten 
hotas av ändring i vattenregimen. (LH)
Hygrohypnum styriacum, uddbäckmossa - 3 F 

Fyra fynd i Sverige: Kvikkjokk-området och Padje- 
lanta (Lule lappmark) samt två fynd i Torne lappmark

Fig 7. Skirmossa Hookeria lucens. x 1,01. Foto Ingmar 
Holmåsen.

(Nuolja). Endast fyndet i Padjelanta gjort efter 1950. 
(LH)
Hygrohypnum subeugyrium. stor skogsbäckmossa - 3 V 

Denna art växer troligen på klippor och stenblock i 
vattendrag och sjöar. Arten har tidigare betraktats som 
varietet av H. eugyrium (var. mackayii). Den förekom
mer i Halland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, 
Värmland och Närke. Endast tre fynd är gjorda efter 
1950. Aktuell status, utbredning och hot ofullständigt 
känd. (LH)
Hylocomium brevirostre*, västlig husmossa - 4 S

Funnen på marken, block och trädbaser i lövskog, 
särskilt bokskog, från Skåne norrut till Uppland. Har 
en sydvästlig utbredning med flest lokaler i Skåne och 
på västkusten. Sedd på flera lokaler i Skåne och Hal
land under 1980-talet och återfunnen på sin enda got
ländska lokal 1987. Bör inventeras. (TF1)
Isopterygium alpicola, nordlig skimmermossa - 2 F 

På klippor eller i klippsprickor i fjälltrakterna. Tre 
lokaler i Lule och en i Torne lappmark. Dessutom 
uppgiven från Jämtland (Nyholm 1954—69). Arten är 
mycket liten och möjligen förbisedd. Lokalerna i Lule 
lappmark bör besökas. (LH)
Jamesoniella undulifolia, kärröronmossa - 0 V

Växer bland vitmossor i kärr och på fukthed. Funnen 
på fyra lokaler i Sverige: Dalsland (2), Västergötland 
(Mösseberg) och Uppland (Norrtälje). Ej sedd efter 
1955. Den dalsländska lokalen är spolierad av dikning 
och granplantering. Arten är även eftersökt på gamla 
lokaler i Danmark men utan framgång. Bör ytterligare 
sökas på lämpliga lokaler. (TH)
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Fig 8. Stor bandmossa Metzgeria conjugata. x 1,84 
Foto Ingmar Holmåsen.

Jungermannia borealis, nordslevmossa- 3 F
Funnen på basisk, fuktig jord i Jämtland samt Lyck

sele och Lule lappmarker (Damsholt & Våna 1977). Ett 
fynd har dessutom gjorts i Torne lappmark, 1945. (LS)

Kurzia trichoclados*, västlig fingerfliksmossa- 2 B 
Växer fuktigt på klippor eller mossor. Västlig art, 

funnen i Jämtland (4 lokaler, varav två efter 1950) och 
Bohuslän (1). Tycks i Jämtland vara bunden till vatten
fall. (LS)

Lescuraeapatens*, raspbågmossa - 4 BFS
På klippor i bergstrakter från Västergötland till Lule 

lappmark. Utbredning övervägande västlig. Totalt 13 
lokaler: Västergötland (2), Dalsland (1), Värmland (1), 
Östergötland (1), Dalarna (1), Härjedalen (2), Jämt
land (3) och Lule lappmark (2). (LH)

Lophozia ascendens*, liten hornflikmossa - 4 S 
Växer på grova, murkna lågor i fuktig, sluten gran

skog. Funnen från Småland till Lule lappmark. Artens 
utbredning i Norrland kartlades av Söderström (1983). 
Arten är på tillbakagång då biotopen raskt försvinner. 
Tycks variera i förekomst mellan åren och är mer 
bunden till gamla naturskogar under torrår. (LS)

Lophozia capitata, strandflikmossa - 3 V 
På fuktiga, sandiga översvämningsstränder. Upp

given från enstaka lokaler i Skåne till Värmland och 
Uppland. Endast fem fynd efter 1950. (LS)

Lophozia elongata, kärrflikmossa - 3 V
Växer i fattigkärr. Uppgiven från Jämtland, Norrbot

ten, Lycksele, Pite, Lule och Torne lappmarker, men 
endast två fynd är gjorda efter 1950. Kärr är invente
rade av flera, varför det är märkligt att den inte hittats 
på fler ställen. (LS)

Lophozia laxa, myrflikmossa- 4 V
Växer över vitmossor i fattigkärr. Funnen på enstaka 

lokaler i nästan hela landet, men få insamlingar är 
gjorda efter 1950. Förbisedd? (LS)

Lophozia pellucida, blek flikmossa - 3 F
Arktisk art funnen 1944 i Abisko av H. Persson. Är 

den förbisedd eller är det ett enstaka fynd av en hög- 
arktisk art? Bör eftersökas. (LS)
Lophozia perssonii, uddflikmossa-3 B

Växer på bar, kalkrik jord och jordtäckta klippor, 
oftast vid kalkbrott eller dylikt. Funnen i Närke, 
Dalarna, Västerbotten, Norrbotten, Lycksele och 
Torne lappmarker. Lokalen i Dalarna är numera igen
vuxen. (LS)
Marsupella andreaeoides, sotrostmossa - 2 F

Växer på fuktiga klippor och stenar vid stranden av 
rinnande vatten. Endemisk för Skandinavien. Något 
atlantisk, i Sverige endast funnen i området vid Abisko 
och Riksgränsen; vanligare i Norge. Kan tänkas växa 
även i andra västliga fjällområden. (LS)
Marsupella revoluta, blodrostmossa - 3 F

Växer på block, lodytor eller klippor täckta av tunn 
humusrik jord i fjällen. Funnen i Lule och Torne lapp
marker men senast 1947. (LS)

Meesia hexaslicha, alpsvanmossa - 3 F 
Växer i kärr. Endast funnen på en lokal i Torne 

lappmark där den fanns i stor mängd under 1940-talet 
(Nyholm muntl). Lokalen bör återbesökas. (LS)

Metzgeria conjugata*, stor bandmossa - 4 BS
På skuggiga och fuktiga bergväggar i södra och västra 

Götaland. Totalt ca 30 lokaler: Skåne (7), Småland (3), 
Öland (1), Halland (6), Bohuslän (6), Dalsland (3), 
Västergötland (6) och Värmland (1). Många av fynden 
är gjorda under slutet av 1800-talet. Bör inventeras. 
(TH)

Metzgeria fruliculosa*, kornbandmossa-2 S
På bok, asp och alm i bäckraviner eller rasbranter 

med hög luftfuktighet. Sex lokaler i Sverige: Halland 
(4), Dalsland (1) och Västergötland (2). De flesta fyn
den gjorda på 1980-talet. (TPI)

Micromitrium tenerum, millimetermossa - 1 V
På stränder av Helgeån i Skåne. Endast känd från sex 

lokaler och ej sedd sedan 1942. Helgeån är idag kraftigt 
reglerad. Arten bör eftersökas. (TH)

Mielichhoferia elongata, nickkismossa - 3 F
Sulfidmalmsbunden art. Fynd från Pite, Lule och 

Torne lappmarker. Arten är liksom övriga "koppar
mossor” flitigt eftersökt av bryologer. Man kan alltså 
vänta sig att artens växtplatser är tämligen väl kända. 
Är på sikt hotad av kopparmalmsbrytning. (LH)

Mielichhoferia mielichhoferi, kopparkismossa - 3 BF 
Växer på koppar- eller sulfidrik bergrund. Tre kända 

fynd: Västergötland på 1800-talet samt Torne lappmark 
1945 och 1980. Då få fynd finns trots att arten eftersökts 
är den sannolikt mycket sällsynt. Lokalen i Västergöt
land bör snarast återbesökas. (LH)

Mnium ambiguum, nordstjärnmossa- 3 BF
Växer på bäckstränder, i klippskrevor etc i skogslan

det. Då släktet Mnium utretts på senare år måste allt 
svenskt material kontrolleras. Arten är dock enligt 
Koponen (1980) sällsynt i boreala och tempererade 
låglandsområden i Europa. (LS)
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Neckera pennata*, aspfjädermossa- 2 S
På asp och andra ädla lövträd, norrut även på klip

por. Totalt 44 lokaler i Sverige, varav 31 från 1800-talet. 
Arten är försvunnen från flera parkliknande lokaler 
kring Uppsala och Stockholm. Den är sedd på fem 
lokaler under 1980-talet. Bör inventeras. (TH)
Neckerapumila*, bokfjädermossa- 4 BS

Förekommer på bokstammar i södra Sverige, norrut 
på klippor. Noterad från totalt 130 lokaler i landet med 
en koncentration till Skåne, Blekinge och södra Hal
land. I en återinventering av de skånska lokalerna blev 
den återfunnen på i genomsnitt varannan lokal (Hal- 
lingbäck opubl). Tillbakagången i Skåne samman
hänger sannolikt med ökade luftföroreningar. (TH)
Orlhothecium lapponicum. lappglansmossa - 3 F

Växer i rikare fjällområden, ofta tillsammans med 
andra Orlhothecium-arter. Totalt är sju lokaler kända i 
Lycksele, Pite. Lule och Torne lappmarker. Utanför 
Sverige finns idag inga kända lokaler. Arten är sent 
uppmärksammad. (LH)
Orthotrichum gymnostomum*, asphättemossa - 4 S 

På grova aspar. Känd från Skåne till Jämtland med 
flest lokaler i de östra landskapen. Aktuell utbredning, 
status och hot ofullständigt känd. (TH)
Orthotrichum pallens, parkhättemossa - 4 J 

Ädla lövträd i skogsbryn. alléer etc. norrut på klip
por. Totalt ca 50 lokaler från Skåne till Torne lapp
mark. Endast ett 20-tal fynd gjorda efter 1950. Aktuell 
utbredning, status och hot ofullständigt känd. (TH)
Orthotrichum patens, ägghättemossa - 3 J 

Växer på ädla lövträd, alléträd etc. Ca 15 lokaler i 
Sverige, från Skåne till Södermanland. Inga fynd gjorda 
efter 1950. Genom att alléer försvinner och luften på 
många håll är dålig kan tillbakagången vara reell. 
Aktuell utbredning, status och hot ofullständigt känd. 
(TH)
Orthotrichum pellucidum, arktisk hättemossa - 3 F 

Arktisk art som är funnen 1929 vid Pältsa i Torne 
lappmark (Lewinsky 1979). Växtsätt och status är 
okänd. (LS)
Orthotrichum pulchellum*, rödtandad hättemossa-2 S 

Lövträd (särskilt fläder och vide) i fuktiga raviner. 
Sydlig och suboceanisk. Totalt 20 lokaler från Skåne till 
Västergötland. Endast sedd tre gånger efter 1945. En 
liten population upptäcktes 1986 på en askstam i en 
fuktig ravin i Västergötland. Den återfanns på en fläder 
i naturreservatet Fågelsång (Skåne) 1987 och en ny 
lokal blev funnen 1988 i Andrarum (Skåne). Artens 
status behöver undersökas ytterligare. (TH)
Orthotrichum rogeri*, gotländsk hättemossa - 0 JS 

På lövträd. Totalt fem lokaler i Sverige, varav fyra 
från 1800-talet och en från 1953, Tofta på Gotland. 
Inventering av de äldre lokalerna pågår. (TH)
Orthotrichum scanicum*, skånsk hättemossa - 0 JS 

På lövträd. Totalt tre lokaler i Sverige: Skåne (Bör- 
ringe 1884), Gotland (Visby 1954) och Dalsland (Dal
skog 1923). Bör eftersökas. (TH)
Orthotrichum tenellum*, liten hättemossa - 0 JS

På lövträd. Totalt elva fynd i Sverige: Skåne, Gotland 
och Bohuslän. Senast funnen 1954 på Gotland. De tre

Fig 9. Rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchel
lum. x 4,10. Foto Ingmar Holmåsen.

CT;

gotländska lokalerna undersökta 1987 utan återfynd. 
Bör eftersökas ytterligare på lämpliga lokaler. (TH)

Pallavicinia lyellii, hedbålmossa - 1 J
På våt, torvhaltig jord i brynet av en alskog samt på 

och vid kostigar på Hallands Väderö (Skåne). Endast 
funnen 1965 (Crundwell & Nyholm 1968). Bör efter
sökas. (TH)

Paraleucobryum sauteri*, sydlig skärbladsmossa -0S 
Växer på sten och ved. Med säkerhet endast funnen i 

Västergötland (strandklippor nedanför Kinnekulle). 
Uppgiften från Pite lappmark (Nyholm 1986) är troli
gen felaktig (T.-B. Engelmark muntl). Müller & Frahm 
(1987) uppger oriktigt att inget svenskt fynd föreligger. 
Eftersökt och återfunnen i oktober 1988 av T.-B. 
Engelmark på lokalen i Västergötland. Hotkategorin 
kommer att ändras från 0 till 1 i nästa upplaga av listan. 
(TH)

Phaeoceros carolinianus, gul nålfruktsmossa- 4 J
På bar jord i åkerkanter och diken intill jordbruks

mark i södra Sverige, norrut till Dalarna (Mora kyrk
by). Många lokaler finns i Skåne. Med tanke på att få 
fynd efter 1950 föreligger och att arten är starkt knuten 
till jordbruksmark kan en tillbakagång misstänkas ha 
skett. Aktuell utbredning, status och hot ofullständigt 
känd. (TH)
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Fig 10. Bäcksidenmossa Plagiothecium platyphyllum. X 
2,16. Foto Ingmar Holmåsen.

Phascum curvicolle, nickknoppmossa - 3 J 
På bar, kalkhaltig jord. Hittad i Skåne, på Öland och 

Gotland samt i Västergötland och Dalsland. Totalt ett 
50-tal lokaler. Åtta fynd gjorda efter 1950. (LH)

Phascum floerkeanum, dvärgknoppmossa- 3 J 
På bar, kalkhaltig lerjord. Funnen i Skåne, på Got

land, i Dalsland, Närke, Västmanland, Södermanland 
och Uppland. Totalt ca 20 lokaler. Sex fynd efter 1950. 
(LH)

Physcomitrium sphaericum, klothuvmossa - 0 V 
På leriga stränder vid Dalsbysjön (Dalarna) 1915, 

1917. Arten har sin huvudsakliga utbredning i Central
europa. Ove Eriksson (Umeå) har letat efter den i 
Dalarna utan resultat. Troligen tillfällig. (TH)

Plagiothecium latebricola*, alsidenmossa - 4 S 
Växer på rutten, fuktig ved i fuktiga skogar (ofta 

klibbal). Sydlig art med flertalet lokaler i Skåne. Många 
äldre fynd även gjorda i Stockholmstrakten. Totalt ca 
50 lokaler: Skåne (ca 10), Blekinge (1), Småland (1), 
Halland (4), Västergötland (15), Bohuslän (7), Öster
götland (2), Närke (4), Värmland (4), Södermanland 
(10), Uppland (1) och Gästrikland (1). Då arten är 
knuten till ved i sumpskog eller strandnära skogar är 
arten hotad av både vattenreglering och skogsbruk. 
(TH)

Plagiothecium platyphyllum, bäcksidenmossa-3 B 
Växer på jord och klippor i fuktiga skogar. Totalt ett 

drygt 10-tal fynd från Skåne till Jämtland. Sex fynd efter 
1950. Arten liknar andra Plagiothecium-arter och kan 
vara förbisedd. Bör inventeras. (LH)

Pleuridium palustre, strandsylmossa - 3 J 
På dyiga stränder i södra Sverige. Totalt ca 50 lokaler 

kända: Skåne (ca 45), Småland (1), Halland (1), Väs
tergötland (4). Inget fynd efter 1950. Status och hotbild 
dåligt känd. (NC)

Pleurochaete squarrosa, stäppmossa - 0 BJ 
På sandig, kalkrik jord på torra ställen. Endast ett 

fynd i Sverige: Gotland. Hoburgen S. O. Lindberg 
1865. Flera bryologer har eftersökt den men utan resul
tat. (TH)
Pohlia atropurpurea, lappnicka- 1 F 

På jord i fjällen. En lokal i Sverige: Torne lappmark. 
Nuolja 1908 (A. Jansson). Bör eftersökas. (LS)
Pohlia erecta, upprätt nicka - 3 F

På bar, sandig jord översilad av smältvatten i alpina 
regioner. Arten är funnen i Jämtland och Pite lapp
mark. Då den är liten kan den vara förbisedd, men 
snölegor hör dock till de populära undersökningsob
jekten bland växtekologer. (LH)
Pohlia lutescens, gulknölsnicka - 3 J

På störd och lerig jord. Funnen på vardera en lokal i 
Skåne och Västergötland. Oftast steril. (LH)
Polytrichum pallidiselum, taigabjörnmossa- 1 S 

Hittad på ”en tämligen beskuggad lokal i blandskog 
av tall och björk” i Gästrikland (Torsåker, Korsån, av 
H. Möller, 1911). Liknar P. formosum och kan därför 
vara förbisedd. Bör snarast eftersökas. (LH)
Porella arboris-vitae*, pepparporella- 1 S 

På sten och träd i sydvästra Sverige. En oceanisk art 
som kräver lokaler med hög luftfuktighet och ett under
lag med högt pH. Endast 2 fynd efter 1950: Skåne, 
Skäralid och Uggleröd, på bok respektive klippa. Båda 
lokalerna inspekterade 1978 (Bohlin m fl 1982). (TH)
Pottia bryoides, klotpottia - 3 J 

På lerig eller sandig kalkjord. Totalt ca 50 lokaler: 
Skåne (ca 30), Öland (3), Gotland (10), Västergötland
(6), Östergötland (1), Närke (1), Södermanland (1) och 
Gästrikland (1). Sammanlagt tio fynd gjorda efter 1950. 
(TH)
Pottia davalliana, kalkpottia - 4 J 

På kalkrik jord. Totalt ca 50 lokaler: Skåne (ca 20), 
Öland (2), Gotland (8), Småland (1), Västergötland 
(4), Östergötland (3), Närke (6), Södermanland (1), 
Uppland (5), Gästrikland (2) och Ångermanland (2). 
Ca tio fynd är gjorda efter 1950. (TH)
Pottia starckeana, björnbärspottja -0J 

På bar, kalkrik jord. Med säkerhet funnen endast en 
gång: Uppsala, Galgbacken i jordhålor 1864 (Mosén, 
kontrollerad av E. Nyholm). Eventuellt en tillfällig art. 
Bör eftersökas ytterligare på lämpliga platser. (TH)
Pseudocrossidium hornschuchianum, spetsig rullmossa 
-4 J

På lerig kalkjord i södra Sverige. Totalt ett drygt 
hundratal lokaler, varav de flesta i Skåne (Waldheim 
1947). Förutom i Skåne finns den på Öland (12), 
Gotland (4) och i Västergötland (1), Dalsland (2), 
Bohuslän (2), Närke (1) och Uppland (2). Efter 1950 
funnen på endast några få platser i Skåne, på Gotland 
och i Bohuslän samt Dalsland. (NC)
Pseudocrossidium revolutum, trubbig rullmossa - 2 J 

Funnen på kalkjord och kalktuff. Tre lokaler i Sve
rige: Gotland: Bro sn, Dacker 1935, Sundre sn, Jures 
1953, Visby, hampfabriken 1956. Jfr Pettersson (1958). 
Eftersökt på lokalen vid Bro på 1980-talet men ej 
återfunnen. (NC)
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Psilopilum cavifolium, liten järvmossa - 3 F
På klippor i fjällen. Funnen på två lokaler i Torne 

lappmark 1969 (Lübenau & Lübenau 1971). Bör efter
sökas. (LS)
Psilopilum laevigatum, stor järvmossa - 3 F

På jord och grus. Endast ett 10-tal lokaler i de 
nordliga fjälltrakterna (Pite till Torne lappmark) men 
endast Lübenau & Lübenau tycks ha sett den efter 
1920. (LS)
Pterogonium gracile*, fågelfotsmossa - 2 BS

På vanligtvis sydvända bergväggar som skuggas av en 
ridå av lövträd. Ca 40 lokaler i Sverige: Blekinge (1), 
Halland (7), Bohuslän (11), Dalsland (4), Västergöt
land (11) och Värmland (3). En försämrad vitalitet har 
noterats på flera lokaler under 1980-talet, och arten har 
försvunnit från åtminstone tre lokaler på västkusten. 
Den missgynnas av luftföroreningar och försurning. Bör 
snarast inventeras. (TH)
Pterygoneurum ovatum, stjärtmossa - 4 J 

På kalk- och lerjord i södra Sverige. Totalt ett 60-tal 
lokaler: Skåne (ca 30), Blekinge (2), Småland (1), 
Öland (3), Gotland (10), Västergötland (6), Östergöt
land (3), Värmland (1), Närke (4), Västmanland (1) 
och Uppland (8). Sedd på ca tio lokaler efter 1950. 
(NC)
Ptychomitriumpolyphyiium*, atlantmossa- OBS 

På sten (sura bergarter). Funnen endast på en lokal i 
Sverige: Skåne, Skäralid, Zetterstedt 1873. Eftersökt 
1987 men ej återfunnen. (TH)
Pyramidula tetragona, pyramidmossa - 3 J 

På lerig och kalkrik jord. Totalt åtta lokaler i Sverige: 
Småland (1), Dalsland (1), Södermanland (1) och 
Uppland (5). Sista gången sedd våren 1938 (Uppland, 
Norrtälje). Bör eftersökas. (TH)
Rhizomnium andrewsianum, polarrundmossa- 1 F 

Arktisk art som växer på fuktiga fjällhedar. Endast 
funnen på Nuolja vid Abisko 1972, där den växte rikligt 
(Engelmark 1974). (LS)
Rhynchostegiella teesdalei, mjölig nålmossa - 1 B

Kalkklippor i skuggiga och fuktiga lägen. Med säker
het hittad endast på två lokaler: Västergötland (Kinne- 
kulle) och Östergötland (Omberg). Sedd på två av de 
tre Ombergslokalerna efter 1950. På Kinnekulle före
kom den mycket sparsamt 1983. (TH)
Rhynchostegium conferlum, broddnäbbmossa- 1 B 

På klippor och husväggar, ibland på rötter, i skug
giga, fuktiga miljöer i kalkområden. I herbarier finns 
material från 3 (ev 4) lokaler i Skåne. Bör eftersökas då 
alla fynd är från tiden före 1950. (LH)
Rhynchostegium megapolitanum*, sandnäbbmossa - 3 S 

På sandig, något fuktig skogsmark (ofta tallplante
ring). Totalt ca 20 lokaler i landet: Skåne (ca 15), Öland
(1) och Gotland (3). Sedd i alla tre landskapen på 
sammanlagt fyra lokaler efter 1950. Kan i fält likna 
Brachythecium curtum (Waldheim 1935). (TH)
Rhynchostegium murale, stennäbbmossa - 3 B

På fuktiga klippor och husväggar, även murar i kalk
områden. Hittad i Skåne (ca 10 lokaler), Blekinge (1), 
Öland (1), Bohuslän (1), Västergötland (1), Östergöt
land (1) och Närke (1). Gott om äldre material från

Fig 11. Fågelfotsmossa Pterogonium gracile, x 1,20. 
Foto Ingmar Holmåsen.

ii

msrm

Skåne, särskilt från Klosterkyrkan och Botaniska träd
gården i Lund. Endast två fynd gjorda efter 1950. Bör 
eftersökas. (LH)
Riccardia incurvata, rännbålmossa- 3 V

På sandiga-dyiga stränder i södra och mellersta Sve
rige samt på havsstränder efter norrlandskusten. Nu
varande status, utbredning och hotbild är ofullständigt 
känd. Arten bör eftersökas. (TH)
Riccia ciliata, hårig rosett - 3 J

På solexponerade hällar med tunt jordtäcke. Totalt 
tio lokaler i Sverige: Gotland (3) och Dalsland (7). De 
dalsländska lokalerna återbesöktes 1985 och arten åter
funnen på två av dem. (TH)
Riccia ciliifera, stäpprosett - 2 J

På solexponerade kalkhällar och djurstigar på alvar- 
mark. Endast funnen på Gotland (5) och Öland (3). 
Lokalerna besöktes 1985. Arten fanns kvar men hotas 
av långt framskriden igenväxning. Lokalerna är bland 
artens nordligaste. (TH)
Riccia gothica, kalkrosett - 2 J

På solexponerade kalkhällar med tunt jordtäcke. En 
nybeskriven art som hittills endast är känd från Sverige 
och vars utbredning ännu är dåligt känd. Funnen på 
Öland (2), Gotland (2) och i Västergötland (2) (Dams- 
holt & Hallingbäck 1986). Då arten kan vara endemisk 
är den extra skyddsvärd. (TH)
Riccia huebenerana, sydlig gaffel - 3 J

På dyiga stränder av små vattensamlingar eller vat
tendrag. Totalt 16 lokaler kända: Skåne (5), Öland (2), 
Västergötland (2), Dalsland (3), Östergötland (2), 
Värmland (1) och Uppland (1). Gynnas av boskaps- 
tramp och av strandbete. De öländska, dalsländska och 
en av de uppländska lokalerna har besökts 1985-87 men 
arten blev återfunnen endast på den ena öländska. 
(TH)
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Fig 12. Atlantmossa Ptycho- 
mitrium polyphyllum. x 
2,76. Foto Ingmar Holm- 
åsen.

Riccia warnstorfii, dvärgrosett - 3 J 
På solexponerad, bar jord med högt pH. Med säker

het endast funnen på sju lokaler: Skåne (1), Västergöt
land (1) och Dalsland (5). Sedd på två lokaler i Dals
land 1985-86. (TH)

Scapania apiculata*, timmerskapania - 4 S 
På murken ved intill vattendrag och sjöar. Totalt 23 

lokaler i Sverige: Småland (3), Dalsland (6), Värmland 
(1), Närke (1), Västmanland (1), Södermanland (2), 
Hälsingland (2), Medelpad (2), Ångermanland (4) och 
Åsele lappmark (1). Sedd på åtta lokaler efter 1950. 
(TH)

Scapania degenii, rikkärrsskapania - 3 V 
Växer dels i rikkärr och dels på berghällar som 

översilas av basiskt vatten. Känd från totalt ca 30 loka
ler: Småland (2), Halland (1), Västergötland (15), 
Bohuslän (1), Dalsland (2), Västmanland (1), Gästrik
land (2), Dalarna (1), Härjedalen (1), Jämtland (1) och 
Norrbotten (1). Sedd på ca tio lokaler efter 1950. 
Funnen i Västergötland senast 1974. Artens ekologi 
beskrivs av Larsson (1960). (TH)

Scapania gracilis*, blockskapania-3 B
Växer på stenblock i rasbranter. Endast funnen i 

områden med utpräglat oceaniskt klimat. Förekommer 
i Skåne (5), Göteborg (1), Bohuslän (8) och Lycksele 
lappmark (1). Återfunnen i SV-Sverige under 80-talet 
men alltid i små populationer och på exklusiva lokaler. 
(TH)

Scapania massalongi*, mikroskapania -0S
Växer på murkna och fuktigt liggande timmerstockar 

invid vattendrag. Endast funnen två gånger i vårt land 
(Värmland och Hälsingland). Mycket sällsynt även 
utanför Sverige. Eftersökt under 1980-talet utan fram
gång. Bör ytterligare eftersökas. (TH)

Scapania parvifolia*, listskapania- 3 S
Funnen på torvrik jord och bland murken ved i skog. 

Uppgiven från Västmanland (1), Uppland (1), Norrbot
ten (1), Lycksele lappmark (1) och Lule lappmark (3). 
Kännedom om aktuell status, utbredning och hot brist
fällig. Bör eftersökas. (TH)
Schistidium lenerum, trådblommossa - 3 F

På sten. Är enligt E. Nyholm (muntl) funnen i Torne 
lappmark. Kännedom om aktuell status, utbredning 
och hot bristfällig. Bör eftersökas. (LH)
Seligeria acutifolia, nåldvärgmossa- 3 B

På skuggade kalkklippor. Totalt ca 20 lokaler i lan
det: Gotland (17), Västergötland (1), Södermanland (1) 
och Dalarna (1). Funnen på åtta lokaler efter 1950. 
Sedd på Torsburgen (Gotland) senast 1987. (TH)

Seligeria calcarea, mörk dvärgmossa - 3 B
På skuggade kalkklippor. Funnen på Kinnekulle, 

Billingen och Djupadalen i Västergötland. Den är inte 
funnen på Billingen efter 1865, men på övriga lokaler är 
den sedd efter 1950, senast 1974 (Kinnekulle). (TH)

Seligeria campylopoda, krokdvärgmossa - 3 BF
På skuggade fuktiga kalkklippor. Totalt tio lokaler: 

Västmanland (6), Dalarna (1), Jämtland (2) och Torne 
lappmark (1). Sedd på fem av lokalerna efter 1950. 
(TH)

Seligeria oelandica, trumpetdvärgmossa - 3 BFV
På översilade kalkhällar. Totalt fem lokaler i Sverige: 

Öland (1), Gotland (1), Västergötland (1) och Torne 
lappmark (2). Sedd på tre av dem efter 1950. (TH)

Seligeria patula, gotländsk dvärgmossa - 3 B 
Växer på skuggade kalkklippor på Gotland (2), i 

Östergötland (1) och Västmanland (1, Nyholm 1986). 
Sedd på samtliga lokaler efter 1950. Återfanns på 
Torsburgen (Gotland) 1987. (TH)
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Seligeria subimmersa, nordisk dvärgmossa - 3 F
Funnen på översilad kalksten på två lokaler i Sverige: 

Pite lappmark (Nyman 1961) och Torne lappmark, 
Abisko 1907. (TH)
Seligeria trislichoides, kantdvärgmossa - 3 F

På skuggade kalkklippor. Totalt ca tio kända lokaler: 
Pite lappmark (1) och Torne lappmark (8). Två av 
fynden i Torneträskområdet (Torne lappmark) är 
gjorda efter 1950. (TH)
Sphagnum angermanieum, spatelvitmossa - 2 V

Växer i halvrika kärr. Arten har först i sen tid blivit 
uppmärksammad. Den är funnen på ett 10-tal myrar i 
Dalarna, på några få platser i Värmland och på en lokal 
i Ångermanland (typlokalen). På samtliga är den sedd 
efter 1950. (TH)
Sphagnum strietum, atlantvitmossa - 3V

På fukthed och stränder i SV-Sverige. Totalt ca 30 
lokaler: Skåne (5), Halland (4), Västergötland (10), 
Bohuslän (6), Värmland (1) och Dalarna (1). Nya fynd 
görs fortfarande på västkusten. (TH)
Splachnum melanocaulon, liten parasollmossa - 2 V 

På spinning på myrar och i sumpskog. Fyndet på 
Larve-myren i Lule lappmark var länge det enda (Möl
ler 1911). Arten har sedan dess hittats i Åsele lappmark 
(1982) och i Lycksele lappmark (1986). Antalet fynd i 
hela världen är 10-20 (Karttunen muntl). (LH)
Tayloria splachnoides, sätertrumpetmossa- 3 F 

Fuktiga, skuggiga platser på humus, murket trä etc i 
fjällskogsregionen. Funnen i Dalarna (1), Härjedalen
(2), Jämtland (3) och Lule lappmark (T.-B. Engelmark 
muntl). Flera fynd gjorda efter 1950. Arten är stor och 
är fertil ganska ofta. (LH)
Tortella flavovirens var. flavovirens, strandkalkmossa - 
3 V

På havsstränder. Det är osäkert hur vanlig denna 
varietet är i landet. Den finns belagd från någon en
staka lokal i Skåne, men kan eventuellt finnas även 
längre norrut i landet. (LH)
Tortula laevipila*, almskruvmossa-2 JS 

På alléträd och gamla lövträd i skogsbryn. Totalt 35 
lokaler i landet: Skåne (27), Halland (5), Västergötland 
(2) och Bohuslän (1). Arten är starkt hotad framför allt 
i Skåne genom att pilalléerna försvinner, att en stor del 
av almarna har dött i almsjuka och att luftföroreningar 
minskat populationernas storlek (Hallingbäck & Kris- 
tensson 1982). (NC)
Tortula princeps, stäppskruvmossa - 3 B 

På strandnära och solexponerade kalkklippor. En 
sydlig art som hos oss endast är funnen på Gotland (ca 
20). Endast ett 10-tal fynd är gjorda efter 1950 och arten 
är ej sedd efter 1954. (TH)
Tortula virescens, alléskruvmossa - 4 JS 

På lövträd, oftast alléträd, ibland sten. Totalt ca 100 
lokaler i landet: Skåne (60), Blekinge (3), Småland (2), 
Öland (3), Gotland (11), Östergötland (1), Halland (3), 
Närke (1), Västergötland (6), Bohuslän (6), Dalsland 
(4), Södermanland (1) och Uppland (1). De flesta äldre 
lokalerna är belägna i Skåne där luftföroreningarna nu 
är ett stort problem. Almsjukan och eliminering av 
alléer ingår också i hotbilden. (NC)

Fig 13. Dunmossa Trichocolea tomentella. x 1,22. Foto 
Ingmar Holmåsen.
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Trematodon laetevirens, rak tranmossa- 3 F 
På humusrik jord på klipphyllor i sydvända branter 

av basisk skiffer. En nyligen beskriven art som hittills 
endast är funnen på två lokaler i Jämtland, två i Norge 
och fyra på Grönland. Finns möjligen på fler ställen i 
fjällen. Bör eftersökas. (LS)
Trichocolea tomentella*, dunmossa - 4 SV 

På jord intill källor eller kärr i skog. Förekommer 
från Skåne till Hälsingland. Totalt ca 80 lokaler. Många 
nya fynd har gjorts på 1970- och 80-talen, men arten är 
hotad då den kräver källvatten och jämn markfuktig
het. (TH)
Trichostomum aretieum, arktisk lancettmossa - 3 F 

Ett fynd i vårt land: Lule lappmark, Kvikkjokk, 
Staloluokta, på fjällsippehed vid Virihaure (Engelmark 
1974). Bör eftersökas. (LS)
Tritomaria exseeta*, skugglobmossa - 4 S 

På rutten ved i fuktiga raviner. Totalt ca 30 lokaler: 
Skåne (2), Öland (1), Halland (1), Småland (7), Väster
götland (7), Dalsland (2), Bohuslän (2), Östergötland
(3), Södermanland (1), Uppland (1), Dalarna (1) och 
Gästrikland (2). Uppgifterna om Jämtland (Ingelög 
m fl 1987) har visat sig bero på felbestämning av T. 
exsectiformis. Fem fynd gjorda efter 1950. (TH)
Trochobryum carniolicum, vimpelmossa -1 B 

På temporärt översilad märgelsten i kalkbranter. 
Endast funnen på Gotland där några lokaler är kända. 
Sedd senast 1987 (Lickershamn). (LS)
Ulota eoaretata*, päronulota - 4 S 

Växer på lövträd som står nära vattendrag eller i 
raviner och branter med hög luftfuktighet. Är funnen 
på träd med slät bark, framförallt asp men även gråal, 
hassel och sälg. Uppgiven från 73 lokaler i landet. Nio 
fynd är gjorda efter 1950. De flesta lokalerna är belägna
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i Halland och den nederbördsrika västra halvan av 
Västergötland. Orsaken till att den blivit ovanligare kan 
vara att slät bark buffrar regnets låga pH sämre än träd 
med skrovlig bark. (TH)
Weissia perssonii, kustkrusmossa - 3 J 

Växer i klippsprickor och på jord i skrevor. Finns i 
Sverige åtminstone i Skåne och Bohuslän. Under nam
net W. controversa var. crispata har samlats material 
som åtminstone delvis torde höra till W. perssonii. 
Stämmer detta kan utbredningen vara större, av var. 
crispata finns material från Skåne till Gästrikland. 
Lokalerna på Kullaberg är på havsstränder och nås till 
stor del av vågorna vid högvatten och storm. Bör 
eftersökas. (LH)

Weissia rostellata, kortskaftad krusmossa - 3 J 
På lerjord. Totalt funnen på fem lokaler i Sverige: 

Skåne (1954), Dalsland (1923), Västmanland (1834, 
1942), Södermanland (1942) och Uppland (se Berndes 
1875). Eftersökt 1985 i Dalsland, men utan resultat. 
Om artens ekologi i Danmark se Brandt-Pedersen 
(1979). Bör eftersökas. (TH)

Weissia rutilans, stor krusmossa - 3 J 
På naken, kalkrik lerjord. Totalt funnen på 17 lokaler 

från Skåne till Dalarna. Sedd i Dalsland 1986 i en 
lövskogsravin. (TH)

Weissia squarrosa, spärrkrusmossa - 3 J 
På lerjord i kalktrakter. Totalt känd från sex lokaler i 

Sverige: Öland (år 1865), Gotland (1954), Dalsland 
(1913—24) och Västergötland (1954). Aktuell status 
okänd. Bör eftersökas. (TH)

Zygodon conoideus*, atlantärgmossa - 2 S 
På lövträdstammar (mest asp och bok). Totalt 13 

lokaler: Skåne (2), Halland (6), Västergötland (1), 
Bohuslän (2) och Dalsland (2). Återfunnen på två av de 
halländska lokalerna 1986. I övrigt är aktuell status 
oklar. (TH)
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An investigation of the flora of vascular plants in the commune of Arboga, C Sweden, an 
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etc. are refunded to the participants. The costs for the project 1973-1987 are c. 158.000 SEK. 
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Lars Löfgren, Storgatan 56, 5-732 00 Arboga, Sweden.

Arboga naturvårdsförening bedriver sedan 1973 
en inventering av traktens flora. Verksamheten 
kompletteras fr o m 1986 med projektet Hotade 
Arbogaväxter, ett försök att få ut information om 
växterna - och få in pengar till verksamheten. 
Efter hand har vi påbörjat ett praktiskt rädd
ningsarbete för vissa av de lokalt hotade arterna.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet omfattar i stort sett nu
varande Arboga kommun, dvs socknarna Ar
boga, Medåker och Säterbo i Västmanland samt 
Götlunda i Närke. Totalt omfattar ytan ca 5 
kvadratmil. Naturen är omväxlande. Inom kom
munens gränser finns delar av Hjälmaren med 
öar, där rika ädellövområden och säregen Strand
flora berikar bilden. Några smärre kalkområden 
löper genom Arboga stad. Kring Arbogaån ligger 
lerslätten helt uppodlad. Norrut tar skogslåglan- 
det vid.

Fältarbete
Fältinventeringen har bedrivits i mån av tid, men 
noggrant. Inventeringsåret har indelats i säsong
er, och varje lokal har besökts upp till fyra

gånger, helst årsskilt. Säsongindelningen grundas 
på vissa kortlivade arter m m.

Lokalerna har i princip uppsökts i ordning från 
artrikaste till mer triviala. För de flesta natur
typer är målsättningen en noggrann undersök
ning av alla på kartor framletade områden. Det 
gäller exempelvis källor, branter, raviner, sump
skog, hällområden, dammar m m. Därför är in
venteringen ännu efter femton år inte klar.

Kartor. Våra fantastiska fritidskartor (OL-kartor 
1:10 000 etc) har använts i fält. Överblick över 
verksamheten har åstadkommits genom inritning 
av inventerade områden, skalenligt, på fyra 
säsongsbundna topografiska kartor (1:50 000). 
Därigenom har onödigt dubbelarbete i fält kun
nat undvikas.

Register. Anteckningarna har gjorts på A5-ark. 
Registret omfattar avskrifter ur litteratur, hand
skrifter och herbarier. Fältanteckningarna finns 
både lokalbundna, med många art- och ekologi
anmärkningar, och sorterade efter beläggens 
numrering. Därtill kommer ark med enstaka 
anteckning. Allt sammanföres efter hand på 
textade registerkort, varefter en del av anteck
ningarna kan kastas.
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I fält antecknas åtminstone alla arter, som inte 
är fullt allmänna. Därvid uppnås frihet vid even
tuell framställning av prickkartor framledes. För 
varje art anges dessutom mängd och fördelning 
inom lokalen samt ekologiska anmärkningar 
m m.

Artbestämning. En riktig artbestämning är grun
den för en vederhäftig undersökning. Vi låter 
sakkunniga kontrollera alla insamlade belägg, 
som tas i rik omfattning.

Herbarier

Herbariestudierna är svårast att utföra och finan
siera. Vi har medvetet låtit dessa stå på väntelis
tan. Inte minst artbestämningen är problematisk, 
vilket brukar framgå av herbariearkens vidfäs- 
tade expertkommentarer. Och inte ens vårt sär
skilda räddningsprojekt har gett en ekonomi, 
som medger månadslånga herbariestudier när 
den korta semestern måste anslås till fältarbete.

Information

Artiklar om verksamheten har gått ut till dags
press samt regionala och lokala årsböcker. Våren 
1987 informerades de stora rikstidningarna om 
det preliminära resultatet av vår undersökning. 
Reaktionen blev tankeväckande. En lokal flora- 
katastrof i Arbogatrakten kunde inte ges ut
rymme eftersom ”det var fel årstid”, eftersom 
”miljöreporten var barnledig” osv.

Faktarapporter har framställts och distribue
rats till länsstyrelse, kommunalt naturvårdsråd, 
fackfolk över hela landet samt kommunala poli
tiker m fl. Dessutom har projekt Hotade Arboga
växter medfört brev med information till bidrags
givare och medhjälpare en gång om året.

Bedömningsgrunder

I en första sammanställning (Löfgren 1987) har vi 
klassat traktens arter i lokala hotkategorier. 
Denna klassificering är dels en praktisk hjälpreda 
för den fortsatta indelningen och dels ett sätt att 
få en jämförelse med hur hotad arten ifråga är på 
riksnivå respektive regional nivå. Den detalje
rade klassificeringen återstår. Vi kommer där att 
göra en genomgång art för art. Arbetet kommer 
att bygga på indelningen hos Malmgren (1978) 
och omfatta invandringstid, invandringssätt, ställ-

Grov småborre Agrimonia procera. Enligt den lokala 
hotkategoriskalan är arten sårbar i Arboga. Men efter
som förekomsterna där inte är av särskild betydelse för 
artens skandinaviska förekomst och arten inte växer i 
någorlunda ursprunglig omgivning är troligen andra 
växter i Arboga värdefullare, även om de skulle vara 
mindre hotade lokalt. Hotkategorierna belyser bara 
graden av hot - inte artens natur- och kulturhistoriska 
värde, vilket måste vara grunden för prioritering av 
insatser. - Närke, Götlunda sn, Getingviken 
1986-07-31. Foto förf.

ning i vegetationen m m. Det är nämligen skill
nad på värdet av en förekomst av bergglim Silene 
rupestris på krönet av en flertusenårig, väl utbil
dad hällhed och artens förekomst på en några år 
gammal vändplats vid en skogsväg i samma kom
mun.

Vi är också väl medvetna om att vi har ett 
särskilt ansvar för hällebräckan Saxifraga oslo- 
ensis, vars världsutbredning i stort sett är in
skränkt till mellansverige. Den förekommer i 
trakten utan att vara direkt hotad. Dessvärre är 
våra kunskaper om eventuella andra endemer i 
landsdelen bristfälliga. Någon fibbla Hieracium 
eller majsmörblomma Ranunculus auricomus- 
underart borde väl vara aktuell...
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Räddningsarbete

Även om tanken på aktiva räddningsinsatser för 
vår lokala flora funnits tidigare, har vårt till
komna projekt Hotade Arbogaväxter blivit en 
vitamininjektion också för oss i föreningen. Det 
är först nu vi har börjat det praktiska räddnings
arbetet med hjälp av intresserade lantbrukare, 
skogsvårdare m fl. Vi planerar naturtypsexempel 
att skötas av skolan och naturvårdarna gemen
samt, där ”gamla” arter skall kunna studeras. En 
kommunal räddningsrabatt, till glädje för turister 
och Arbogabor, mitt i stan, står på önskelistan. 
Hembygdsföreningarna, fyra stycken, har vid en 
särskild träff förklarat sig villiga att hjälpa till.

448 Lars Löfgren

Finansiering

Den ekonomiska sidan är problemfylld. Efter 
hand gav vi upp hoppet om att få ett rejält 
kommunalt stöd för verksamheten. Vi valde då 
att i ett projekt Hotade Arbogaväxter dels infor
mera om vårt arbete och dels söka få in pengar 
genom gåvor från enskilda, föreningar och före
tag - bl a genom ett spektakulärt säljande av 
arter till faddrar. Resultatet blev gott. Våra små 
behov, 9 000 kr 1986 och 19 000 kr 1987, kunde 
täckas in nästan helt genom gåvor och artförsälj
ning.

De första årens verksamhet 1973-85 - innan 
själva räddningsprojektet startade - kostade ca 
130 000 kr, varav en bråkdel bestods genom 
Arboga naturvårdsförening. Resten har tagits ur 
en privat hushållskassa. Totalt har vi alltså haft ca 
158 000 kr i reda utgifter.

Marknadsvärdet av verksamheten från starten 
19731 o m 1987 är ca 1,2 miljoner kronor.

Publicering

På grund av ständig tidsbrist har halvfärdiga 
manuskript lagts åt sidan till förmån för projektet 
Hotade Arbogaväxter. Krafterna kommer nu att 
koncentreras på en publicering av vårt nya pro
jekt, framför allt därför att vår syn på vad som är 
viktigt i floravårdsarbetet bygger på egna, lokala 
fälterfarenheter. Av kommentarerna kring vår 
utställning vid floravårdssymposiet förstår jag att 
det finns ett behov av att framlägga förklaringar, 
även av logisk art, till varför vi tror oss kunna 
titta in i en mörk framtid för den svenska floran.

Resultat

Vi har arbetat efter principen att det hela är 
summan av sina delar. Den som i årtionden läst 
länsstyrelsernas hoprafsade gamla skåpmat för
står vad jag menar. Vi gjorde tvärtom. Vi före
satte oss att först inventera noggrant - och sedan 
försöka göra en sann beskrivning av verkligheten.

Om vi räknar bort en mängd tillfälliga arter 
(efemerofyter), så kalkylerar vi i dagsläget med 
att vi i Arboga kommun har 95 försvunna, 30 
akut hotade, 40 sårbara, 55 sällsynta, 30 hänsyns- 
krävande och 120 obestämda arter (indelning: se 
Löfgren 1987). Allt gäller förstås det lokala 
hotet. Av de försvunna arterna var 43 inhemska 
(idiokorofyter). Mellan 1850 och 1986 försvann 
två bofasta arter vart tredje år!

Vi har upptäckt att t ex den i landet ganska 
ovanliga granbräknen Dryopteris cristata och 
repestarren Carex loliacea har betydligt fler före
komster i trakten än vad man kände till tidigare.

Å andra sidan avslöjar inventeringen, att arter 
som slåtterfibbla Hypochoeris maculata, svinrot 
Scorzonera humilis, kattfot Antennaria dioica, 
nattviol Platanthera bifolia, grönvit nattviol P. 
chlorantha och andra ”allmänna” arter är på 
retur. En florakatastrof smyger sig över oss, bl a 
genom nedgångar i de enskilda beståndens livs
kraft.

SLUs sällsynta och spektakulära arter har blivit 
den svenska hotade florans ansikte utåt. Man 
trodde att Projekt Linné och dess efterföljare 
berättade hela sanningen om hoten. Sedan vi har 
studerat hela artstocken i kommunen, visar sig 
situationen vara betydligt allvarligare. Vi håller 
på att förlora en stor del av våra vanliga, gammal
dags, svenska växter också - svinrot och nattviol, 
tusenåriga levande kulturminnen. Är bilden som 
vi i Arboga fått representativ även för andra delar 
av Sverige? Vilka växtgrupper och arter gäller 
det? På vilka ståndorter?

Vi måste få en landsomfattande, noggrann 
växtinventering i många kommuner för att av
slöja hela omfattningen av den här utarmningen!
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I faunavården har man länge intresserat sig för 
enskilda arters populationsdynamik. Näralig
gande exempel är de stora satsningar som gjorts 
på flera arter av rovfåglar i Skandinavien. Här 
har man studerat sådana faktorer som antal indi
vider, ålder och könsfördelning i naturliga popu- 
lationer, liksom födoval och beteenden. Denna 
typ av kunskaper används för modeller och teo
rier om optimala skyddsåtgärder och reservats- 
storlekar (Soulé & Simberloff 1986).

I den traditionella floravården har man där
emot gjort mycket lite utöver fridlysning av en
skilda arter och skyddet av biotoper. Under den 
senaste tioårsperioden har dock intresset för 
växternas populationsdynamik ökat stort, främst 
genom engelsmannen John Harpers pionjärinsats 
i boken Population biology of plants (Harper 
1977). Detta har även medfört att hotade arters 
populationsbiologi i allt större utsträckning blivit 
föremål för studier (Bradshaw & Doody 1978, 
Synge 1981, Palmer 1987).

Orsakerna till den starka förändringen av flo
ran i vår del av världen måste i första hand sökas i 
den ändrade markanvändningen inom jord- och 
skogsbruk. De få rester av orört naturlandskap 
och äldre odlingslandskap vi har kvar försvinner i 
allt snabbare takt och detta medför att allt fler 
växter har svårt att överleva. Arter som i årtusen

den kunnat leva i harmoni med människans tradi
tionella markanvändning har en mycket osäker 
framtid. Att återskapa en traditionell mark
användning som ett led i floravården låter sig ej 
göras annat än i undantagsfall. I stället har tan
ken på hänsynsregler i de areella näringarna vuxit 
fram (Ingelög 1981). För att kunna ta hänsyn 
krävs dock att vi vet mycket mer om enskilda 
arters krav än vi gör idag. Vi behöver veta vilket 
stadium i livscykeln som utgör flaskhalsen för den 
enskilda artens fortbestånd och vilka omvärlds- 
faktorer som påverkar detta stadium.

Problemställningar

Man kan ha olika syften med populationsstudier i 
floravården:

(1) Studier av generella biologiska problem i 
artbevarandet är viktiga. Den praktiska flora
vården måste baseras på teoretiska kunskaper för 
att ge ett långsiktigt och framgångsrikt artbeva
rande. Detta är forskning som har nära anknyt
ning till grundforskningen inom populationsbio
logi och populationsgenetik.

Den teoretiska bevarandebiologin har under 
senare år aktualiserat frågan varför vissa taxa är 
sällsynta och utrotningshotade. Man har försökt



450 Björn Widen SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988)

Fig 1. Fältnockan Senecio integrifolius är en perenn ört 
som blommar i juni, vanligen med 2-6 korgar på en 
10-50 cm hög stjälk från en vertikal jordstam. Enskilda 
plantor blommar vanligen med några års mellanrum. 
Habitus och basalblad x 0,6, korg x 1,5, frukt med 
pensel x 2,7. Teckning: Örjan Nilsson.
Senecio integrifolius. Habit and basal leaf x 0.6, capitu- 
lum (some ray florets removed) X 1.5, achene X 2.7.

definiera olika typer av sällsynthet (Harper 1981, 
Rabinowitz 1981, Kruckeberg & Rabinowitz 
1985, Fiedler 1986), och vissa forskare försöker 
kartlägga specifika egenskaper som skulle ut
märka sällsynta taxa (Greig-Smith & Sagar 1981, 
Fiedler 1987). Studier av populationsdynamiken 
hos sällsynta och hotade arter blir allt viktigare i 
bevarandeforskningen. Det sker en allt större 
fokusering på problem kring små, isolerade 
populationer. Små populationer utsätts för större 
risker eller osäkerhetsmoment än stora popula
tioner och dessa risker ökar sannolikheten att den 
lilla populationen utplånas. Dessa risker kan 
sammanfattas i fyra kategorier (Shaffer 1981). 
Demografisk osäkerhet uppkommer som en följd 
av slumpmässig överlevnad och reproduktiv 
framgång bland ett begränsat antal individer. 
Osäkra omvärldsfaktorer kan bero på tidsmässig 
variation i biotopen, sammansättning av konkur
renter, predatorer, parasiter och sjukdomar. 
Naturliga katastrofer såsom översvämningar, 
bränder och torka kan inträffa med slumpmässiga 
intervall. Genetiska risker är en följd av slump
mässiga förändringar i genfrekvenser orsakade av 
s k founder-effekt, genetisk drift och inavel.

(2) Kunskaper om enskilda arters populations- 
biologi och allmänna ekologiska krav är nödvän
diga för att man skall kunna vidta praktiska 
skötselåtgärder. Våra kunskaper om enskilda 
arters krav är fortfarande bristfälliga. Denna typ 
av studier kan ha olika ambitionsnivåer (jfr Pal
mer 1987). Ett första steg är ofta att man genom
för en inventering för att fastställa den enskilda 
artens aktuella status. Härvid gör man vanligen 
en skattning av antalet plantor i kvarvarande 
populationer. En något högre ambitionsnivå 
innebär att man genom någon repeterbar metod 
skaffar sig data om viktiga egenskaper hos vege
tationen och populationen. Dessa studier kan 
bl a innefatta vegetationsanalys och en skattning 
av andelen reproducerande individ i populatio
nen. Den mest detaljerade kunskapen får man 
genom demografiska studier. Härvid registreras 
enskilda plantor i fasta provytor, som sedan följs 
under en längre tidsperiod med längre eller kor
tare intervall.

Jag kommer i det följande att i huvudsak be
handla demografiska metoder som hjälpmedel i 
floravården, och jag exemplifierar med studier 
utförda vid Institutionen för systematisk botanik i 
Lund.
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Fig 2. Utbredningen på olika nivåer av fältnocka Senecio 
integrifolius. - A: Aktuella (1988; •) och tidigare före
komster (O) i Skåne. Det skuggade området anger alkalisk 
markreaktion (pH över 7; från Waldheim 1942). Med en 
lokal avses en samling bestånd där avståndet mellan en
skilda plantor inte överstiger 300 m. 1 Benestads backar i 
Benestad, 2 Hobjärsbackarna i Kverrestad, 3 Tosteberga i 
Trolle-Ljungby, 4 Åby backar, 5 Edenryd, 6 Grödby, 7 
Råby (alla i Ivetofta och 8 Lövhalla i Österslövs. - B: 
Blommande plantor vid Grödby 1984. - C: Blommande 
(•) och icke blommande plantor (O) i en permanent 
provyta (1 m2) vid Grödby 1983.
The distribution of Senecio integrifolius at different levels. - 
A: All present-day (•) and previous (O) localities. - B: 
All flowering individuals at one locality (Grödby) 1984. - C: 
Flowering (•) and non-flowering (O) plants in a permanent 
plot (1 nr) at Grödby in July 1983.

100 m

Demograf!

För att förstå de mekanismer som påverkar en 
arts överlevnad främst på kort sikt krävs ingå
ende kännedom om artens biologi. Detta innebär 
att man studerar såväl den enskilda växtens gro- 
ningsbiologi, blomningsförlopp och pollinations- 
biologi som dess specifika anpassningar till kli
mat, jordmån och markkemi. En del av dessa 
studier kan göras i odling, men det är viktigt att 
arten studeras i sin naturliga miljö. Artens livs
cykel innefattar flera olika stadier, där olika fak
torer har betydelse för dess fortbestånd. För att 
förstå en arts populationsdynamik måste därför

hela livscykeln studeras i naturliga populationer. 
Bland viktiga faktorer kan nämnas: (1) Fröreser
ven (hur länge finns grobara frön i marken). (2) 
Dödlighet hos groddplantor och vuxna individ.
(3) Reproduktiv livstid. (4) Fertilitet, dvs andelen 
individ som reproducerar sig vid en given tid
punkt. (5) Fekunditet, dvs antalet frön som bil
das; detta beror i sin tur på antalet blommor och 
effektiviteten i pollinationen. (6) Sambandet 
mellan fekunditet och ålder. (7) Vegetativ för
ökning kontra förökning med frön.

Dessa faktorer måste sättas i relation till den 
påverkan växten utsätts för från omvärlden i 
olika miljöer, t ex olika typ av bete. Genom att
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Tabell 1. Några fakta om fältnockans liv och popula- 
tionsdynamik.
Some facts about the life form and population dyna
mics of Senecio integrifolius.

Perenn ört, som övervintrar med basala rosetter 
Knuten till betesmark på kalkgrund i S och O Skåne 
Självsteril och fröförökad 
Ingen fröreserv
Groningen sker huvudsakligen på hösten 
Blomning i juni
Ett långt juvenilt stadium (> tre år)
Stora växlingar i blomningsfrekvens mellan år 
Flertalet plantor blommar med flera års mellanrum 
Fruktsättningen är frekvensberoende 
Livslängden varierar mellan populationer och har ett 

samband med betestrycket

jämföra dödlighet mellan lokaler med olika bete 
kan man få klara indikationer om vilket betes
tryck som är lämpligt för arten ifråga.

Fältexperiment kan i vissa lägen vara nödvän
diga för att förstå en arts populationsdynamik och 
för att utforma ett lämpligt skötselprogram. 
I lotade arter är dock mindre lämpliga för experi
mentella ingrepp. Generella frågor kan i sådana 
lägen bättre studeras på mindre känsliga arter.

Jag skall exemplifiera med två studier av 
hotade växter. I det ena fallet studeras den frid
lysta fältnockan Senecio integrifolius i naturliga 
populationer med mycket små experimentella 
manipulationer, och i det andra fallet genomförs 
skötselexperiment i naturliga populationer av 
storviolen Viola elatior.

Tabell 3. Andelen blommande stänglar av fältnocka 
som ej betades före fröspridningen. Fem fasta provytor 
per lokal 1980-82.
Number of flowering stems and stems not grazed before 
dispersal in permanent plots. Pooled data for five plots 
per population 1980-82.

Population Antal blommande stänglar

Totalt Ej betade

Kverrestad 59 53 89.8 %
Grödby 109 81 74.3 %
Tosteberga 172 66 38.4 %
Benestad 44 2 4,5 %

Tabell 2. Antal individ av fältnockan som blommade i 
fem fasta provytor per lokal 1979-83 (Tosteberga och 
Benestad: 1980-83). Lokalerna är ordnade efter 
ökande betestryck.
Number of individuals (%) of Senecio integrifolius 
which flowered once to five times at different sites.

Population Antal Antal plantor (%) som 
plantor blommade angivet antal
totalt gånger.

1 2 3 4 5

Kverrestad 100 84,0 15,0 1.0 0,0 0,0
Grödby 96 60.4 31.3 7.3 1.0 0,0
Tosteberga 114 50.9 31.6 16.6 0,9
Benestad 68 52,6 39,5 2.6 5.3

Fältnockan

Fältnockan Senecio integrifolius (fig 1) är en 
perenn ört knuten till betesmark på kalkgrund i 
två områden i S och Ö Skåne (Widén 1986, 1987). 
Den är känd från 8 lokaler (Nilsson & Gustafsson 
1977, Ekman & Olsson 1988), vilka ligger som 
isolerade öar i jordbrukslandskapet (fig 2). Samt
liga lokaler kan betecknas som restbiotoper som 
inte utnyttjas intensivt i det moderna jordbruket. 
Det främsta skälet till att arten finns kvar är att 
terrängförhållandena försvårar användningen av 
handelsgödsel. Bete är ett nödvändigt krav för 
artens fortbestånd. Fältnockan studerades mer 
eller mindre intensivt i fasta provytor i fyra popu
lationer 1980-83, medan översiktliga studier har 
bedrivits i sex populationer 1980-88. I tabell 1 ges 
en sammanfattning av artens livscykel.

Blomningsfrekvens
Fältnockan karakteriseras av stora växlingar 
mellan år i antal blommande stjälkar (fig 3). I 
England har man noterat en varannanårscykel i 
fältnockans blomning (Smith 1979), medan de 
skånska populationerna uppvisar ett mönster 
över flera år. Variationen är synkroniserad mel
lan populationerna med vissa förskjutningar, 
vilket tyder på att klimatiska faktorer påverkar 
mönstret. Tosteberga-lokalen är den rikligaste 
förekomsten under perioden 1980-88, men har 
tidigare angivits vara liten. Här noterades endast 
ca 50 blommande stjälkar 1976 (Nilsson & Gus
tafsson 1977) medan populationen beräknades
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producera över 8000 blommande stjälkar 1982. 
Skillnaden mellan dessa extremer är delvis sken
bar, eftersom betet 1976 troligen avsevärt reduce
rade antalet observerade stjälkar. Den minsta 
förekomsten är registrerad vid Lövhalla där 
Populationen har minskat kraftigt under under
sökningsperioden. Mer än 300 stjälkar noterades 
1980 men bara en stjälk 1982; växten var helt 
försvunnen 1983-85 och bedömdes då vara ut
död. Den återkom dock med 6-7 stjälkar 
1986-87.

Blomning är en energikrävande process och 
enskilda plantor orkar sällan blomma varje år 
(tabell 2). Det råder stora variationer mellan 
populationer, och blomningsfrekvensen har ett 
samband med betestrycket. 1 den hårt betade 
populationen vid Benestad blommar enskilda 
plantor oftare än på den svagt betade lokalen vid 
Kverrestad. Härmed är jag inne på en viktig 
faktor som reglerar populationsdynamiken hos 
fältnockan - betestrycket. Betet gynnar klart 
blomningen på de två hårt betade lokalerna 
Benestad och Tosteberga.

Fröproduktion
Även om hårt bete gynnar blomningen så har 
medaljen en baksida: hårt bete minskar mängden 
frukter som mognar, eftersom de flesta stjälkar 
avbetas före fruktmognaden (tabell 3). På den 
hårt betade lokalen Benestad lyckades knappt 
5% av stjälkarna undgå bete före fruktmognaden 
1980-82 medan hela 90% lyckades sprida sina 
frukter på Kverrestad-lokalen.

Pollinationsbiologi

En viktig faktor i växtens liv är dess samspel med 
pollinatörer. Fältnockan är självsteril och måste 
besökas av insekter för att sätta frukt. Ingen 
insekt tycks vara specialiserad på just fältnockan, 
som besöks av en rad arter av skalbaggar, flugor, 
bin och fjärilar (Widén 1986). För att en insekt 
skall besöka en blomma krävs att den får eller - 
om den blir lurad av växten som hos vissa orki
déer - tror sig få en belöning. Om insekten 
dessutom skall utföra en effektiv korspollinering 
är det viktigt att den inte behöver spendera för 
mycket energi på att leta upp nya blommor. 
Annars finns risk att pollinatören byter till någon 
mer ’givande’ växt. Ett experiment med fält
nockan utfört i Helsingborgs botaniska trädgård
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Fig 3. Antal blommande stjälkar av fältnockan Senecio 
integrifolius per lokal 1980-88. Det övre diagrammet 
representerar tre stora lokaler, där någon gång mer än 
1000 stänglar har noterats (K Kverrestad, G Grödby, T 
Tosteberga), medan det undre diagrammet represente
rar små populationer (B Benestad, L Lövhalla, Å Aby 
backar). Observera de olika skalorna. Uppgifterna från 
Grödby berör bara en del av lokalens yta eftersom 
några mindre partier med fältnocka upptäcktes efter 
1980 (jfr Widén 1987).
Number of flowering stems. All stems were counted at 
each site when the population size was <2,000. In larger 
populations the size was estimated by counting sections 
of the population area.

belyser detta. Där gav täta planteringar av fält
nockan högre fruktsättning än glesa, därför att 
pollinatörsbesöken blev mer effektiva i stora och 
täta bestånd -sk täthetsberoende fruktsättning. 
Även i fält kan ses att individrika populationer av 
fältnocka har bättre fruktsättning än individfat
tiga (Widén 1986).

Groning och etablering
Groning och etablering av nya individ är en 
ovanlig händelse i sluten vegetation (Tamm
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Tabell 4. Beräknad fröproduktion hos fältnockan i fem 
fasta provytor per lokal 1980-82 och antal registrerade 
groddplantor i samma ytor. Procenttalet ger en grov 
skattning av groningsprocenten i naturliga populatio- 
ner.
Estimated seed production of Senecio integrifolius and 
recorded seedlings in five permanent plots per site 
1980-82.

Population Antal pro
ducerade 
frön

Registre
rade grodd
plantor

Gro
ning
(%)

Kverrestad 14972 201 1.4
Grödby 28542 2393 8.4
Tosteberga 18546 1956 10,5
Benestad 129 97 75,2

1972). Ofta krävs en s k ’safe site’ (Harper 1977) i 
form av en bar fläck efter ett kreaturstramp eller 
dylikt. I ett såddförsök i fält simulerade jag 
kreaturstramp genom att blotta naken jord i 1 x 
1 dm-ytor. Dessa ytor och ytor med intakt vegeta
tion besåddes med frön av fältnocka samlade på 
respektive lokal (Grödby och Kverrestad) och 
grodda plantor avlägsnades var fjortonde dag. 
Groningen var högst på den relativt kraftigt 
betade Grödby-lokalen, 53% på naken jord och 
33% i sluten vegetation. I Kverrestad grodde 
endast 12% på naken jord och 3% i sluten vege
tation. Den höga vegetationen i och kring sådd
ytorna förhindrade effektivt groning och etable- 
ring i Kverrestad.

I tabell 4 visas en sammanställning av beräknad 
fröproduktion och antalet registrerade grodd

plantor i fasta provytor 1980-82. Resultatet visar 
klart att hårt bete gynnar groningen. I Kverrestad 
kunde bara 1% av den beräknade fröproduktio
nen återfinnas i form av groddplantor, medan 
hela 75% registrerades i Benestad.

Populationsdynamik

I floravården är det viktigt att kunna bedöma 
populationsstorleken. Vanligen räknar man an
talet blommande plantor, men i fallet fältnockan 
ger detta en grov underskattning. Om vi bortser 
från ungplantor grodda under året så utgjorde de 
blommande plantorna 1980 bara 2% av alla plan
tor i Kverrestad, 12% i Grödby, 26% i Toste- 
berga och 7% i Benestad (jfr fig 2C). Det är 
därför viktigt att man även uppskattar antalet 
icke blommande plantor. Genom demografiska 
studier i fasta provytor under några år kan man få 
en god bild av åldersfördelningen i populationen.

Ur de data man samlar genom demografiska 
studier kan viktiga populationsdynamiska para
metrar beräknas. Ett förenklat beräkningssätt 
visas i tabell 5. Av den framgår att fältnockan 
ökade i 3 av 4 populationer mellan 1980 och 1983. 
I Grödby ökade populationsstorleken mer än 5 
gånger. Orsaken till denna kraftiga ökning är 
främst att etableringen av groddplantor gynnades 
de regniga somrarna 1979-81.

Omsättningshastigheten, dvs den tid det tar för 
alla plantor vid en given tidpunkt att ersättas av 
nya plantor varierar mycket mellan de under
sökta populationerna (tabell 5). På den svagt 
betade lokalen Kverrestad dör plantorna snab-

Tabell 5. Fältnockans populationsdynamik i fem fasta provytor per population 1980-83 
Population flux of Senecio integrifo'ius in five plots (1 m2) per site July 1980-July 1983.

Parameter Kverrestad Grödby Tosteberga Benestad

(a) Antal plantor i juli 1980 191 181 179 97
(b) Antal plantor i juli 1983 165 957 565 154
(c) Förändring (b-a) -26 776 386 57
(d) Populationsökning 0,8 5,3 3.2 1.6
(e) Nya plantor mellan juli 1980 och juli 1983 201 2402 1623 77
(f) Försvunna plantor 1980-83 227 1626 1237 20
(g) Observerade plantor 1980-83 (a+e) 392 2583 1802 174
(h) Procent dödlighet (f/g-100) 57,9 63,0 68,6 11,5
(i) Plantor i juli 1980 som fortfarande lever 

i juli 1983 143 151 141 92
(j) Overlevnadsprocent efter tre år (i/a-100) 74,9 83,4 78,8 94,8
(k) Omsättningstid (3/(100—j)-100) 12,0 18,1 14,2 57,7
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bare än i övriga populationer och omsättnings
tiden är här 13 år. Det hårda betet i Benestad 
gynnar lång livslängd och omsättningstiden är 58 
år.

Storviol

Storviolen Viola elatior (fig 4) är en perenn ört 
bunden till kalkrik, ibland översvämmad mark på 
Öland. I flororna uppges den förekomma i lundar 
(Sterner 1986), men i sådana miljöer är den 
troligen en kvarleva från ett mer öppet landskap. 
Storviolen har gått starkt tillbaka (Nilsson m fl 
1982) som en följd av igenväxning. Arten har en 
riklig lokal på mellersta Öland, medan dess 
övriga lokaler, ett tiotal, är små. Undersökningen 
av storviolen påbörjades 1985 med en demogra
fisk studie i två populationer och odlingsexperi- 
ment med material från ytterligare några lokaler.

Ett skötselexperiment startade 1987 på den 
rikliga lokalen samt på en av de små lokalerna. 
Avsikten är att studera effekter av olika skötsel
ingrepp på storviolens livscykel. Ingreppen skall 
efterlikna den traditionella markanvändningen, 
men skall även kunna användas i praktisk flora- 
vård. De åtgärder som kommer ifråga är röjning 
av träd och buskar, bete, slåtter och bränning av 
vissa artfattiga vegetationstyper. För varje åtgär
dad yta finns en orörd kontrollyta och innan 
åtgärderna vidtogs genomfördes en omfattande 
vegetationsanalys. Försöket kommer att pågå i 
första hand under en treårsperiod innan en utvär
dering kan göras. Vissa preliminära resultat redo
visas i det följande.

Groning och etablering
Storviolens frön kan gro efter första vintern, men 
många frön blir liggande i markens fröreserv. 
Troligen är ljustillgången avgörande för att gro- 
ningen skall komma igång i maj-juni. På den 
starkt igenvuxna lokalen registrerades enbart fyra 
groddplantor under 1985 och 1986 trots en riklig 
fröproduktion. Efter en kraftig röjning av träd 
och buskar våren 1987 startade en massiv groning 
från fröreserven. Populationsstorleken ökade 
från 145 geneter (genetiska individ) till 1550 i 
slutet av vegetationsperioden!

Blomning och fröproduktion

Storviolen har två typer av blommor: chasmo- 
gama, stora skyltande blommor, och kleistogama,

mm
Fig 4. Storviol Viola elatior förekommer i Sverige bara 
på Öland. Den blommar med stora, skyltande blommor 
i juni och med små, slutna blommor från juni till sep
tember. Foto Roy Franzén.
Viola elatior is in Sweden restricted to the island of 
Öland. In June it produces chasmogamous flowers and 
from June to September with cleistogamous ones.

små oansenliga blommor som aldrig öppnar sig. 
Den chasmogama blomningen inträffar under 
några veckor i början av juni. Den kleistogama 
blomningen påbörjas något senare, men pågår 
under hela vegetationsperioden. De två blom
typerna har olika roller i reproduktionen. Chas
mogama blommor möjliggör korsbefruktning och 
är viktiga för den genetiska variationen i popula- 
tionen. Kleistogama blommor är strängt själv- 
pollinerade och oberoende av pollinatörer för en 
säker fröproduktion. Frekvensen av chasmogama 
blommor är mycket låg i de flesta populationer 
och är troligen beroende av ljustillgång och 
näringsstatus (jfr Jasieniuk & Lechowicz 1987, 
Waller 1980, Schemske 1978). Den huvudsakliga 
fröproduktionen sker via kleistogama blommor. I 
vissa populationer sker en kraftig predation på 
omogna kapslar av en vivel, Orobites cyaneus.

Praktisk floravård

Kunskaperna om fältnockan kan lätt omsättas i 
praktiska skötselråd. Att ogödslad betesmark är 
en absolut nödvändighet för artens fortbestånd är 
en trivial slutsats som säkert kunnat dras även 
utan ingående kännedom om fältnockans livs
cykel och populationsdynamik. Den detaljerade 
kunskapen om hur bete påverkar olika stadier av
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livscykeln gör det dock möjligt att utforma betes
trycket så att arten får optimala möjligheter att 
expandera på befintliga lokaler. Det enkla rådet 
blir att beta hårt men att påbörja betet först när 
fröspridningen har kommit igång, dvs i slutet av 
juni. Om man i det enskilda fallet befarar att så 
radikala skötselåtgärder missgynnar någon annan 
känslig art kan man lätt modifiera betet. Ett sätt 
är att variera betet mellan olika år och ett annat 
är att skapa ett varierat betestryck genom en 
enkel fållindelning av betesmarken.

I fallet storviolen är undersökningsresultaten 
ännu preliminära men pekar mot att en kraftig 
röjning av s k lundlokaler där arten förekommer 
eller har förekommit kan vara en viktig åtgärd.

Diskussion

Demografiska studier kan inte komma ifråga för 
alla hotade arter, därtill är metoden alltför 
arbetskrävande. Men det är viktigt att fler hotade 
arter studeras demografiskt. Man behöver inte 
vara fackbotanist för att lära sig identifiera en arts 
olika stadier från groddplanta till vuxet individ. 
Förenklade registreringar i fasta provytor, kan
ske en gång per år, kan ge varningssignaler om 
någon förändring är på gång. Nya hot mot vår 
flora tillkommer ju ständigt. Vi har på ett skräm
mande sätt under senare år blivit medvetna om 
de miljöförändringar i form av markförsurning 
och kvävenedfall som följer i luftföroreningarnas 
spår. Ingen kan i dag överblicka de långsiktiga 
effekter detta kommer att få på florasammansätt- 
ningen i den industrialiserade delen av världen. 
Redan idag finns indikationer om en kraftig för
ändring i artsammansättningen som en följd av 
kvävedepositionen. I Västeuropa håller lundskaf- 
ting Brachypodium pinnatum på att ta över tidi
gare artrika gräsmarker på kalkgrund som en 
följd av det luftburna kvävet (Bobbink & Wil
lems 1987). Ett liknande men dåligt belagt exem
pel från vår egen flora är den kraftiga ökningen 
av hundkäx Anthriscus sylvestris under senare 
decennier. Här tror jag att många icke fackbota
nister kan göra en viktig insats genom att i fasta 
provytor studera någon hotad eller känslig art i 
sin hemtrakt.

Mycket av den teoretiska diskussionen kring 
hotade arter utgår från djur och då främst från 
däggdjur och fåglar. Växter skiljer sig dock i flera 
avseenden från djur. Den främsta skillnaden lig
ger i att växter står där de står medan djur kan

välja lämpliga biotoper alltefter omständig
heterna. En viktig faktor för en arts överlevnad 
är förmågan till etablering på nya lokaler. En 
växt kan sprida sig till nya lokaler genom olika 
typer av diasporer, främst frön. Människan har 
troligen varit en viktig hjälp till långspridning. I 
det gamla bondelandskapet transporterades 
många diasporer oavsiktligt som beståndsdelar i 
utsäde, foder och packmaterial över långa av
stånd och detta har säkert bidragit till många 
växters utbredning (Karlsson 1982). Vi saknar 
dock kvantitativa data här, vilket försvårar en 
vetenskaplig hypotesprövning angående lång
spridningens effekter på populationsdynamik och 
överlevnad. Våra spekulationer bygger på säll
synta fall av lyckad långspridning t ex till av
lägsna oceanöar eller introduktion av s k ogräs. 
De flesta växter har en passiv fröspridning och de 
studier som finns visar att avstånden över vilka 
fröspridning sker är små (Levin & Kerster 1974). 
Etablering av nya populationer är därför för 
många arter trolig bara över mycket korta av
stånd och innebär att lämpliga biotoper måste 
finnas i nära anslutning till etablerade populatio
ner. Hotade arter har sällan lämpliga biotoper på 
nära håll. Detta är ett eftersatt forskningsområde 
där mycket grundforskning behövs innan kun
skaperna kan användas i floravården. Jag tror att 
bevarandeforskningen i framtiden måste satsa 
mycket på experimentella populationsstudier för 
att förstå spridning och nyetablering.
Den forskning som behandlas i denna uppsats stöds 
genom anslag från Statens naturvårdsverk och Världs- 
naturfonden. I Fro/a-projektet deltar följande forskare: 
Roy Franzén, Hilde Nybom, Ejvind Rosén, Linus 
Svensson, Björn Widén, Marie Widén och Charlotta 
Wiking.
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Floravård i jordbrukslandskapet

ROGER SVENSSON

Svensson, R. 1988: Floravård i jordbrukslandskapet. [Flora conservation in the Swedish 
agricultural landscape.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 458-465. Lund. ISSN 0039-646X.
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which was rich in species. During the last centuries and especially after World War II, human 
activities have resulted in loss of species and habitats, decreasing plant populations and a 
more uniform and monotonous agricultural landscape. Field investigations in three of the 
eight agricultural regions of Sweden, with about 50% of the arable land, has shown that the 
agricultural landscape of today still is relatively rich in species. About 900 species of vascular 
plants were found, i.e. about 50% of the Swedish flora. Of the various habitats natural 
pasture had the highest number of species (c. 600), but e.g. verges were not far beyond. 
Verges are interesting from the conservation point-of-view since they will persist in the 
landscape better than many other habitats and they are to some extent mowed. The grain 
overproduction problems may lead to afforestation of arable land and natural pasture which 
has turned out to be devastating for the flora, especially when spruce is planted. To minimize 
the negative effects, it is of utmost importance to reach the farmer with adequate informa
tion. Many measures may be taken which are of minor cost or effort to the farmer but may 
be of major importance for wildlife.
Roger Svensson, Department of ecology and environmental research, Swedish university of 
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Idag, när människans negativa inverkan på sin 
egen livsmiljö debatteras ivrigt, kan det vara värt 
en tanke att det faktiskt är tack vare människan 
och då främst bönder, som ett mångformigt och 
artrikt odlingslandskap vuxit fram (fig 1).

Våra förfäder vandrade in i Norden och öpp
nade skogarna för odling och boskapsskötsel för 
ca 6000 år sedan. Åkerbruket var en typ av 
svedjebruk. Så småningom blev man mera bo
fast; byar förekom vid Kristi födelse. I och med 
att man blev tvungen att hålla djuren inne om 
vintern, och eftersom man inte hade tillgång till 
konstgödsel, utvecklades ett stort antal olika 
markslag, framför allt av fodermarker men även 
av åkrar (tabell 1). På så sätt skapades en mängd 
olika miljöer, lämpliga för ett stort antal växter 
och djur, som därigenom fick ett avsevärt utökat 
livsrum eller som annars kanske inte skulle kun
nat existera. Med uppodlingen ökade diversiteten 
för att troligen nå ett maximum under 1700-talet. 
Viktiga orsaker till att mångformigheten därefter 
minskade är att landskapet överutnyttjades under 
1800-talet samt att den naturliga fodermarken 
minskade drastiskt. I och med att vinterfodret

kan produceras på vallar, som genom gödsling 
blir högavkastande, har ängsmarkerna kunnat 
omföras till åker, övergå till betesmark eller 
planteras med skog. Sverige är till 60% ett skogs
land, bara ca 10% utgörs av åker och betesmark. 
Av detta utgjorde betesmarken 1987 ca 337.000 
ha (SCB 1988).

Jordbruket har även förändrats på många 
andra sätt. En successiv effektivisering har lett till 
att andelen jordbrukare idag är blott ca 3% av 
befolkningen. I början av 1900-talet var de den 
dominerande folkgruppen. Mekanisering, växt
förädling, konstgödsel och kemiska preparat har 
ökat skördarna. Husdjursaveln har bl a givit 
större kor med högre avkastning, vilket medfört 
att antalet gårdar med mjölkkor idag endast är ca 
35.000, medan det år 1950 fanns ca 255.000 
mjölkproducerande gårdar.

Det är således avsevärt färre både människor 
och djur som skall hålla dagens jordbruksland
skap i hävd. Det är självklart att detta inte kan 
ske på ett traditionellt sätt och att många marker 
påverkas annorlunda än tidigare. Floran och 
faunan avspeglar dessa förändringar, tyvärr ofta
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Fig 1. Århundraden av trägen odlarmöda har i många skogsbygder skapat ett varierat landskap med livsrum för 
många växt- och djurarter. Att bevara detta landskap för framtiden är av stor betydelse för naturvården. Men 
vårdproblemen med dessa, liksom alla andra hävdberoende miljöer, är stora. Med spannmålsöverskott, införande 
av genteknik m m kommer kanske cirkeln att slutas genom att dessa marker omförs till den skog de en gång var. 
Skivermåla, Östergötland, 25.7.1985.
Generations of hard working farmers have in many areas given us a diversified landscape which is rich in species. 
Changes in the agricultural systems of today will tomorrow perhaps result in a forest landscape comparabe with the 
forest cleared by our first farming ancestors. Skivermåla, Östergötland, 25.7.1985.

på ett negativt sätt, och man kan fråga sig hur 
situationen är idag och vad som kommer att 
hända.

Forskningsprojekt

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) pågår 
sedan 1982 projektet Floravård i jordbruksland
skapet. Syften med projektet är bl a att klargöra 
betydelsen för floran av olika faktorer i jord
brukslandskapet, att belysa den aktuella situatio
nen för de växtarter som tillhör jordbruksland
skapet samt att ge förslag till åtgärder för att 
minimera de negativa konsekvenserna för floran i 
samband med jordbruk. Huvudfinansiärer är 
statens naturvårdsverk (SNV) och Världsnatur- 
fonden (WWF).

Genomförande och resultat

En väsentlig del i projektet är studier av dags
läget för floran i de tre jordbruksregioner där 
landets mest rationella jordbruk bedrivs (fig 2). I 
dessa regioner finns ca 50% av landets åkerareal. 
Här utlades slumpvis 45 stycken 50 ha-rutor, 
vilkas kärlväxtflora totalinventerades. Hela in- 
venteringsmaterialet innehöll ca 900 arter, dvs 
ungefär hälften av Sveriges flora.

Mellan 600 och 700 arter noterades i respektive 
region. Den södra var den artrikaste och avviker 
även i annat från de andra två regionerna. Där 
fanns färre diken, skogselement och inga odlings- 
rösen. Å andra sidan förekom t ex märgelgravar, 
solitärträd och läplanteringar bara här. Tvärt 
emot vad man skulle kunna tro innehöll den 
södra regionen störst yta fuktmarker, tack vare 
märgelgravarna.



460 Roger Svensson SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988)

Fig 2. Karta över studerade jordbruksregioner och för
delningen av undersökningsområden. - Region 1: 
Götalands södra slättbygder (Gss). - Region 3: Göta
lands norra slättbygder (Gns). - Region 4: Svealands 
slättbygder (Ss).
Map over studied agricultural regions and the distribu
tion of investigated areas.

I materialet identifierades ett 50-tal olika 
markslag, av vilka flertalet tas upp i tabell 2. Av 
dessa är det få som minner om det äldre jord
brukslandskapet. Ingen slåttermark förekom och 
eventuella ängsrester hävdades inte på traditio
nellt sätt.

Det artrikaste markslaget var naturbetesmar
ker med ca 600 arter, men åker- och vägrenar 
kom, lite förvånande, inte långt efter i artinnehåll 
(tabell 2). Vägrenarna är intressanta på flera sätt. 
Det är ett markslag som inom överskådlig framtid 
kommer att bestå i en eller annan form. Diskute
rar man vägkanter tänker man gärna på de ofta 
magnifikt blomrika vägkanterna på t ex Öland 
och Gotland. Ett sådant inslag i landskapsbilden 
skall värderas högt och bör vårdas ömt. Artrike
domen beror bl a på att det kan förekomma 
växter från många olika vegetationstyper. Det 
finns rena ogräs- och ruderatarter, hedväxter,

Tabell 1. Förändringen i markanvändning. En jämfö
relse mellan Smålands skogsbygder ca 1650-1800 (efter 
Aronsson 1979) och intensivodlad bygd, t ex i Skåne ca 
1970-1980.
The land use in the wooded district of Småland c. 
1650-1800 in comparison with areas with intensive agri
culture, for instance in Skåne c. 1970-1980.

Markslag habitats Småland
-I860

Skåne
1970-t

Inägoniark infield
Gård farm + +
Väg road + +
Brukningsväg path + +
Fägata cattle path + -
Åker arable field + +
Träda fallow + —
Slåtteräng hay meadow + -
Naturbetesmark natural pasture + ?
Skogsträda wooded pasture + —
Linda field in grass + -
Svalåker temporary field + -
Lövtäktsmark leaf fodder area +

Utmark marginal land
Brukningsväg path + +
Hagmarksbete wooded pasture + 7
Svedja burnt-over woodland + —

Svedjeåker temporary field + -
Svedjeträda fallow + -
Lyckåker cultivated plot
Svedjad hagskog burnt-over

+

wooded pasture + -
Skogsbete woodland pasture + -
Myrmark peat soil + -
Skog forest + +

ängsarter från både torra och fuktiga miljöer och 
man kan även hitta vattenväxter. Ofta är även 
antalet träd- och buskarter stort. Vägrenar är 
dessutom ett av de få markslag som idag, åtmins
tone delvis, hävdas genom slåtter - låt vara att 
den inte sker på traditionellt sätt.

I tabell 2 anges förutom det totala artantalet 
även antalet arter i medeltal för respektive mark
slag. Detta medeltal måste förstås ses som den 
förenkling av verkligheten som den är, särskilt 
när det är få element som ingår. Men siffran kan i 
alla fall ge en viss uppfattning om hur många 
arter man kan förvänta sig på olika markslag.

Det skulle t ex innebära att en genomsnittlig 
naturbetesmark innehåller ca 100 arter. I en ravin 
kanske man kan finna ett 80-tal arter. En stenmur 
kan härbärgera ca 50 arter. Kring en gödselstad
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Tabell 2. Exempel på olika markslag i inventeringsmaterialet. Förekomst i antalet jordbruksregioner (REG), 
antalet inventerade element (ELEM), ytan hos inventerade element (YTA) i m2. antalet arter funna totalt 
(ARTANT) samt antalet arter per inventerat element (ART/EL). Artantalet är inte helt exakt då det ingår en del 
ofullständigt bestämda taxa.
Examples of different habitats found during the investigation. Number of agricultural regions where the habitat 
was found (REG). Number of investigated elements (ELEM). Investigated area (YTA), m2. Number of species 
totally found (ARTANT). Number of species per investigated element (ART/EL).

Markslag habitats

Allé avenue 
Allmän väg public road 
Bryn edge of forest 
Brukningsväg road 
Damm pond 
Dike ditch
Dike, fuktigt ditch, wet 
Fornminne relic of antiquity 
F d åker formerly arable field 
Fägata cattle path 
Gödselstad manure pit 
Järnvägsbank railway embankment 
Ladugårdsplan cowshed yard 
Läplantering windbreak planting 
Märgelgrav marl pit 
Naturbetesmark natural pasture 
Odlingsröse cairn 
Park park 
Ravin ravine
Ruderatmark ruderal ground 
Skog forest
Solitärträd solitary tree 
Stenmur stone wall 
Stolpe pole
Trädfattig mark sparse woodland 
Täckdik. brunn drainage well 
Vägren verge 
A, bäck river, stream 
Åkerholme/teW island 
Åker arable field 
Åkerren field edge 
Åkerudde field point 
Ängsmark meadow land

REG ELEM YTA ARTANT AR

1 7 1030 101 32
3 7 5290 172 47
3 45 38010 398 64
3 99 44165 407 45
3 10 670 70 18
3 132 71873 465 49
3 115 73818 479 49
1 1 100 67 21
3 105 380585 487 58
I 1 800 54 54
3 15 5175 123 28
2 11 9100 232 82
3 60 52203 337 48
1 7 3035 80 27
1 29 13595 254 41
3 173 904987 607 97
2 15 2397 197 35
2 2 4000 69 42
3 8 30500 222 84
2 27 20349 315 49
3 158 424545 512 60
1 2 24 34 21
3 53 17642 290 50
3 47 402 104 12
2 30 156800 365 77
2 8 111 67 14
3 182 73800 562 58
1 3 1250 123 42
3 120 51015 403 47
3 508 370535 465 35
3 369 124125 573 47
3 61 85737 404 61
3 52 111359 342 63

är omkring 30 arter möjliga att finna, medan man 
kring stolpar i åker eller täckdikningsbrunnar får 
nöja sig med 10-15 arter. Noterbart är att järn
vägsbanken ligger högt med över 80 arter.

Intressanta och hotade arter

Man kan tänka sig att detta rationellt brukade 
jordbrukslandskap bara skulle innehålla vanliga 
och triviala arter, men så var inte fallet. Ett 
relativt stort antal växter skulle kunna betecknas 
som intressanta, och bland de mer ovanliga

arterna som stimulerar en botanist kan nämnas 
småtörel Euphorbia exigua, hårgängel Galinsoga 
ciliata, kärrjohannesört Hypericum tetrapterum, 
rödlånke Peplis portula och smultronklöver Tri
folium fragiferum.

Ett 30-tal arter som anses vara mer eller 
mindre hotade förekom (tabell 3). De flesta fanns 
i region 1. Detta är logiskt i och med att denna 
region är artrik. Samtidigt är det beklagligt efter
som omdaningen av jordbrukslandskapet i södra 
Sverige varit stor, vilket medfört ett starkt tryck 
på många marker.
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Tabell 3. Arter i inventeringsmaterialet som ingår i riks- 
listan över hotade arter i Sverige. Hotkategorier och 
biotoptillhörighet. - 1: Akut hotad. - 2: Sårbar. - 3: 
Sällsynt. - 4: Hänsynskrävande. - J: Jordbruksland
skap. - S: Skog. - V: Vatten. - Förekomsten i respek
tive region anges med antalet inventeringsområden 
arten är funnen i (antalet områden per region kan alltså 
variera mellan 1 och 15).

Species in the inventory material which are on the list of 
threatened vascular plants in Sweden. Hof. Categories 
of threat and main habitat types. - 1: Endangered. - 2: 
Vulnerable. - 3: Rare. - 4: Care demanding. - J: Agri
cultural land. - S: Forest land. - V: Water and wetland. 
Occurrence in each agricultural region is given by the 
number of investigation areas where the species was 
found (1 to 15 areas per region).

Arter
species

Hot Region
1 3 4

Ajuga reptans, revsuga (odlad?) 3 J 1
Acer campestre, naverlönn

(odlad?) 1 J 1
Anthriscus caucalis, taggkörvel 2 J 2
Aphanes microcarpa,

småfruktig jungfrukam 4 J 4
Asperugo procumbens, paddfot 4 J 2
Ballota nigra, bosyska 3 J 1
Bromus arvensis, rcnlosta 3 J 5
Camelina sativa, dådra 3 J 2
Chrysanthemum segetum,

gullkrage 4.1 6 1
Consolida regalis, riddarsporre 4 J 3 2
Cuscuta europaea, nässelsnärja 4 J 2
Dryopteris cristata, granbräken 4 S 1
Euphorbia exigua, småtörel 2 J 2
Gentianella camp estris,

fältgentiana 4 J 2
Geranium dissectum, fliknäva 4 J 7
Gypsophila muralis, grusnejlika 2 J 1
Hypericum hirsutum,

luden johannesört 4 J 1
Hypochoeris glabra, åkerfibbla 2 J 1
Juncus inflexus, blåtåg 3 V 1
Leersia oryzoides, vildris 2 V 1
Lilhospermum arvense,

sminkrot 4 J 4 6 4
Malva neglecla, skär kattost 4 J 2 i
Malva pusilla, vit kattost 2 J 1
Mentha longifolia, gråmynta 3 J 1
Nesliapaniculata, korndådra 4 J 1
Nonea versicolor, nonnea 3 J 1
Ononis arvensis, stallört 2 J 2
Papaver argemone, spikvallmo 4 J 4 1
Pedicularis sylvatica, granspira 4 JV 1
Ranunculus fallax,

mellansmörblomma 4 J 1 I
Sherardia arvensis, blåmadd 4 J 3
Symphytum asperum,

fodervallört 3 J 2 1
Vida villosa, luddvicker 2 J 1
Antal arter per region 21 12 8

Tabell 4. Floraförändringar vid förlust av olika mark- 
slagsgrupper i de tre studerade jordbruksregionerna. 
Procentandelen arter med mer än 50% tillbakagång av 
utbredningen (m2).
Flora changes after loss of different habitat groups in 
the three studied agricultural regions. Number of spe
cies in per cent with more than 50% decrease of the 
distribution (m2). - 1: Habitats easy to remove, like 
ditches and verges. - 2: Habitats suitable for afforesta
tion, like natural pasture. - 3: Wetland. - 4: Habitats 
possible to remove with modern technique, like field 
island, stone wall and cairn.

Markslagsgrupper
Habitat groups

Region
1 3 4

1 Linjära element
Dike, vägren, åkerren

6 6 7

2 Skogsplanteringsmarker
Naturbete, fd åker, ängsmark

34 36 25

3 Våtmarker
Märgelgrav, damm, å/bäck

11 1 1

4 Odlingshinder
Åkerholme, odlingsröse, stenmur

1 1 0,3

Dessa m e in ovanliga arter ingår i Rikslistan 
över hotade arter (Floravårdskommittén för kärl
växter 1985). Den omfattar ca 400 kärlväxter som 
är m e m hotade i Sverige, alltså ca 20% av 
floran. Av dessa tillhör ca 300 arter jordbruks
landskapet.

Överskott och nedläggning

Idag diskuteras överskottsproblemen intensivt 
och det har beräknats att kanske 1 miljon hektar 
åkermark blir överflödig för livsmedelsproduk
tion fram mot år 2000. Detta kommer att inne
bära stora förändringar för jordbruket, och åt
skilliga jordbruksföretag i skogs- och mellanbyg
derna, t ex i Småland, kommer troligen att läggas 
ner. Stora åkerarealer kan således utnyttjas för 
andra ändamål än livsmedelsproduktion. Även 
om det kommer fram alternativa grödor och 
specialodlingar kan det inte förslå för så stora 
arealer som det här gäller. Det innebär att det för 
dagen ekonomiskt mest realistiska alternativet 
för största delen av överskottsarealen är att plan
tera skog, framför allt kanske gran.

Men samtidigt som nedläggningshotet hänger 
över många åkrar pågår en rationalisering i åker
miljöer som fortfarande brukas. Man kan i vårt
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Fig 3. Slåttergubbe Arnica montana, ett levande kulturminne. Den är ett bra exempel på en art som trivs pa 
ljusöppen, mager, frisk till torr mark. Den är klart slåttergynnad men förekommer idag mest på betesmarker, även 
om trampet kan skada rosetterna en del. Som många korgblommiga arter är den flitigt besökt av olika insekter och 
en malfjäril är helt beroende av slåttergubben. Björksebo, Småland, 21.7.1987.
Arnica montana is a good example of the hay meadow flora of southern Sweden. It does not like wet or shady 
places and is less competitive in nutrient-rich habitats. It is visited by many insects and at least one is dependent 
upon the species. Björksebo, Småland, 21.7.1987.

inventeringsmaterial åskådliggöra olika föränd
ringar i landskapet genom scenario. Om man 
genomför en drastisk rationalisering och på åkern 
lägger igen öppna diken, gräver ner stenmurar 
och schaktar bort åkerholmar, tar bort fuktmil
jöer samt planterar naturbetesmarkerna med 
gran så skulle ca 10% av artstocken förloras och 
ca hälften av alla arterna skulle minska sin ut
bredning med minst 50% (tabell 4). Den artgrupp 
som skulle missgynnas mest är fuktarterna. Den 
enskilda förändring som ger den största negativa 
floraförändringen är att plantera granskog på 
naturbetesmarkerna. I det sammanhanget är det 
mycket glädjande att SNV initierat inventering av 
ängs- och hagmarker i Sverige samt startat och 
stöttat NOLA-projektet för att på sikt kunna 
säkerställa hävden av de värdefullaste områdena.

Man kan göra samma scenario beträffande 
åkern och tänka sig den planterad med gran.

Även det alternativet innebär stor negativ effekt 
på floran och visar att även åkern och de åker
nära miljöerna som åkerrenar och diken har stora 
floristiska kvalitéer som måste värnas.

Positivt och negativt

Trots den utarmning och trivialisering av floran 
som redan skett är dagens jordbrukslandskap 
fortfarande relativt artrikt, även i rationellt bru
kade jordbruksbygder. Men framtidsutsikterna 
innehåller åtskilliga negativa inslag. En svårighet 
ligger i att upptäcka floraförändringar som ofta 
kommer sakta och smygande. Man tycker kanske 
inte att det spelar så stor roll om en art minskar 
något men när populationsstorleken når en kri
tisk nivå kan det gå mycket snabbt till ett försvin
nande (fig 4). Förutom de redan nämnda anled
ningarna till floraförändringar är t ex luftförore-
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Fig 4. Minskat livsrum och allvarlig populationsminsk- 
ning är svåra hot för många arter i dagens jordbruks
landskap. Här ett exempel, situationen för slåttergub- 
ben Arnica montana (efter M. Aronsson 1979 och 
opubl).
With less suitable habitats available, many species show 
a serious decrease in populations in the agricultural 
landscape of today. Here is an example of the situation 
for Arnica montana. In the older agricultural landscape 
it could be found in meadows, natural pastures, grazed 
open woodland as well as areas with shifting cultivation. 
Today the decreasing natural pastures are the only re
maining habitat available.

ningarna, som både försurar och gödslar mar
kerna, smygande företeelser som det är mycket 
väsentligt att studera. I det här sammanhanget 
kan landskapsfloreprojekten spela en viktig roll 
och bidra med värdefull information, liksom den 
av WWF startade väktarfonden, som på lokal 
nivå skall stödja en kontinuerlig uppföljning av 
växtplatser för hotade arter.

Vad göra?

Vad kan man då göra för att bibehålla en artrik 
flora? När det gäller ett mera ”musealt” be
varande kan t ex ideella föreningar göra mycket 
genom att t ex fortsätta hävden av slåtterängar. I 
det sammanhanget skall betydelsen av lokala 
eldsjälar i olika trakter framhållas. Vid hem

bygdsgårdar kan olika växter odlas och göra 
miljön mer levande. Botaniska trädgårdar kan 
spela en viktig roll i artbevarandet. Men när det 
gäller att bevara ett mångformigt och artrikt 
jordbrukslandskap i större skala är det nödvän
digt att nå fram till bonden med information, för 
det är ju bonden som har varit och kommer att 
vara den viktigaste naturvårdaren.

I Sverige finns idag en hänsynsparagraf till 
lagen om skötsel av jordbruksmark (LBS 1984, 
1988). Men hur många bönder känner till den och 
hur ser tillsynsmyndigheten, lantbruksnämnden, 
till att lämplig information når bonden och att 
lagen verkligen efterlevs? Lantbruksstyrelsens 
allmänna råd till hänsynsparagrafen innehåller 
många anvisningar med bör men det finns även 
en del skall och får inte vilket innebär mer kraft 
bakom orden:

Akerholmar och odlingsrösen
- Skall bevaras om de är av väsentlig betydelse 
för landskapsbilden, floran och faunan eller från 
kulturminnesvårdssynpunkt.
- Sprängsten samt andra massor och avfall från 
stenröjning och jordbruksproduktion får inte 
deponeras på åkerholmar, längs åkerkanter och 
skogsbryn, eller på öppen mark om detta medför 
skada för landskapsbilden, värdefull flora eller 
kulturhistoriskt värdefull miljö.

Träd och buskar
- Skyddsplanteringar som gjorts för att hindra 
jord- och sandflykt får inte tas bort så länge behov 
av skydd föreligger.
- Alléer av väsentlig betydelse för landskapsbil
den får inte tas bort om de kan bibehållas med 
hänsyn till jordbruksdriften.

Våtmarker och småvatten
- Våtmarker och mindre ytvatten får inte fyllas 
igen eller på annat sätt förstöras om de är lokaler 
för hotade eller sällsynta växt- och djurarter.
- Igenfyllning av våtmarker och mindre ytvatten 
som främst syftar till arealvinst/år inte ske om det 
inte medför betydande brukningsfördelar.

Handelsgödsel
- Gödsling av åkerholmar, skogsbryn, vägkanter 
och dikesrenar skall undvikas.
- Våtängar, hällar, rösen, övre delen av åsar och 
kullar med tunt jordtäcke som tidigare inte göds
lats och som därför har en speciell härav betingad 
flora får inte gödslas.



Kemiska bekämpningsmedel
- Spridning av bekämpningsmedel utanför den 
egentliga jordbruksmarken, t ex på åkerholmar, 
vägkanter och dikesrenar skall undvikas.
Oppna diken
- Schakt- och rensmassor skall i känsliga områ
den transporteras till lämplig upplagsplats om de 
inte kan utplaneras i anslutning till diket.

Bevattning
- Vattenuttag får inte ske om lokaler för värdefull 
flora och fauna utsätts för betydande skada.
- Överskott av schaktmassor vid nyanläggning av 
vattenmagasin skall utplaneras eller deponeras så 
att skada undviks på landskapsbilden samt på 
värdefull flora och fauna.

Nyodling
- Områden av naturlig betesmark, hagmark och 
strandäng, vilka är av liten ekonomisk betydelse 
men väsentliga med hänsyn till flora, fauna eller 
landskapsbild får inte uppodlas.

Får bara bönderna klart för sig vad det är som är 
de stora problemen för bl a floran är det säkert 
många som skulle ställa upp, om det inte kräver 
för stora tidsmässiga och ekonomiska uppoffring
ar. När man pratar med bönder får man i varje 
fall ofta ett ganska positivt gensvar. Man kan 
föreslå en lång rad åtgärder som bonden kan göra 
utan att det skulle kosta så mycket:

- Spara restbiotoper, t ex åkerholmar, sten
murar och märgelgravar.

- Undvik att gödsla naturbetesmark där artrike
domen är stor.

- Spara våtmarker.
Var rädd om floran längs diken, renar, murar 
etc vid sprutning och gödsling.

- Slå vägkanter relativt sent på året, under 
slutet av juli eller i augusti.
Försök bibehålla mångfald av träd- och busk- 
arter.

- Gynna bärande träd, apel, oxel, rönn, hag- 
torn.

- Spara en del sälg Salix, särskilt hanträd, som 
pollenkälla.

- Föryngra alléer, pilevallar och solitärträd.
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Stängsla gärna så att kreaturen kan beta i 
brynen.

- Slå gärna någon ogödslad rikblommande 
ängsrest med t ex lie i slutet av juli. Även små 
ytor är värdefulla. Glöm ej ta bort det slagna 
höet!

Aktiviteter

Idag är det relativt stor aktivitet inom olika 
organisationer när det gäller frågor kring jord
brukslandskapet. Vid Sveriges lantbruksuniversi
tet (SLU) har en forskargrupp fått tillfälle att 
arbeta med naturvårdsfrågor i jordbrukslandska
pet, statens naturvårdsverk (SNV) är aktivt bl a 
genom att ha initierat arbetet med ängs- och 
hagmarker, Världsnaturfonden (WWF) stöttar 
många angelägna projekt, Sveriges naturskydds
förening (SNF) verkar som opinionsbildare, 
Lantbruksstyrelsen (LBS) presenterar t ex hän- 
synsregler och informationsmaterial, Lantbrukar
nas riksförbund (LRF) producerar kursmaterial 
och böcker och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
och Riksförbundet för Hembygdsvård är också 
på alerten.

Sammantaget känns det mycket positivt att 
idag arbeta med dessa frågor. Med gemensamma 
ansträngningar skall det förhoppningsvis gå att 
hitta många smultronställen även i morgondagens 
jordbrukslandskap. Ity, vi har inte ärvt jorden av 
våra föräldrar utan har den bara till låns av våra 
barn.
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I 1984 ivasrksatte the International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN) og the World Wide Fund for Nature 
(WWF) et internationalt program for plante
bevarelse (IUCN, WWF 1984), Faseret på den 
moderne opfattelse af naturbevarelse, som kom
mer til udtryk i the World Conservation Strategy 
(IUCN. UNEP. WWF 1980) (dansk udgave: 
Naturbevarelse - en verdensstrategi, Verdens- 
naturfonden 1982). Dette Internationale Pro
gram for Plantebevarelse bygger på principperne 
i Naturbevarelse - En Verdensstrategi, men 
fokuserer specielt på tropernes truede planter og 
Vegetation. I lpbet af de fprste 3 år af program
mets levetid er mere end 50 forskellige projekter 
blevet sat i gang for samlet investering af godt 2 
millioner US $. I forhold til problemernes st0r- 
relse er dette et lille belpb, men dog betydeligt 
for en målrettet indsats for at bevare planter og 
vegetation.

For at opnå den stprst mulige effekt tilstraebes 
at g0re alle aktiviteterne katalytiske, altså sig- 
tende mod at aktivere andre organisationer, rege
ringer, enkeltpersoner, osv. Programmet har 
betydet, at IUCN og WWF fra at vaere svage på 
feltet ”bevarelse af planter” - som del i det inter
nationale naturbevarelsearbejde - er blevet nogle 
af de fprende. Denne succés skyldes flere fakto
rer: Programmet blev grundigt forberedt og rea

listisk udformet ved at bygge på erfaringer fra 
tidligere programmer, som f.eks. det Tropiske 
Regnskovsprogram; man placerede en fag-bota- 
niker (O. Hamann) i IUCN’s og WWF’s failles 
hovedkvarter i Schweiz for at sikre en central 
koordinering og videreudvikling af alle aktivite
ter; nogle af verdens fprende botanikere deltager 
i en rådgivningsgruppe, the IUCN-WWF Plant 
Advisory Group, som på sserdeles positiv måde 
har bidraget med råd og vejledning, således at de 
forskellige aktiviteter sikres en videnskabelig 
basis. Resultatet er, at IUCN-WWF’s Internatio
nale Program for Plantebevarelse med betydelig 
trovaerdighed har formået at fremhaeve bevarelse 
af planter som et fundamentalt element i det 
internationale arbejde for bevarelse af naturen og 
dens levende ressourcer (fig 1).

Programmets specifikke formål

Aktiviteterne i programmet fordeler sig stort set 
på to typer: (1) de strategiske projekter, udarbej- 
det med henblik på at udvikle og klargpre de 
grundlegende principper og metoder på et 
videnskabeligt grundlag, og derneest sikre at re- 
sultaterne gpres vidt tilgasngelige; og (2) model- 
projekter i feiten, ofte i sasrligt udvalgte områder, 
hvor principper og metoder kan demonstreres i
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praksis. Programmets aktiviteter grupperes om
kring 6 bredt formulerede formål:
(1) Udbredelse af information og oplysning.
(2) Slyrkelse af kapaciteten for plantebevarelse, dvs. det 

drejer sig om at involvere den botaniske videnskab. 
og at sikre korrekte data og informationer som 
grundlag for indsatsen, som f.eks. gennem opbyg- 
ning af databaser for naturbevarelse.

(3) Bevarelse af genetiske ressourcer, forst og fremmest 
med henblik på in situ bevarelse af vilde slasgtninge 
til kulturplanter.

(4) Bevarelse af pkonomisk vigtige planter, som f.eks. 
medicinplanter og andre aktuelt eller potentielt 
vigtige planter.

(5) Slyrkelse af de botaniske havers rolle i naturbevarel- 
sen.

(6) Gennemf0relse og slyrkelse af projekter i udvalgte 
lande, med saerligt henblik på tropiske og subtro- 
piske områder, hvor praktiske projekter kan gen- 
nemfpres i feiten.

Med disse formål, og de dertil knyttede projek
ter, fokuserer programmet stterkt på flora og 
vegetation i troperne og subtroperne. Det er 
simpelthen dér, de stprste problemer findes, og 
dér lpsninger er mest påkrasvede.

Data-grundlaget

I dag findes en betydelig maengde information om 
truede planter og deres status. Denne informa
tion er ofte samtidig anvendelig til vurdering af 
vegetationens status, idet truede arter gerne er 
gode indikatorer på miljpets generelle tilstand. 
De fleste industrialiserede lande har udarbejdet 
rpdlister (Red Data books) over deres truede 
plantearter. I Europa f.eks. er der kun 5 lande, 
som ikke har en Rpdliste, og kun Albanien og 
Italien synes ikke vasre i gang med at udarbejde 
en national liste.

For flere europaeiske lande gaslder det, at 
detail-informationen er betydelig: F.eks. er 149 
arter af karplanter rpdlistet i Danmark; 15 arter 
er registreret som uddpde eller muligvis uddpde i 
landet, og af dem er 3 arter akut truet i Norden, 1 
akut truet i Europa og 1 angivet som sårbar i 
Europa. Der er 51 arter, som angives at vtere 
akut truede i Danmark, og af disse er samtidig 4 
sårbare i Europa, mens 1 art angives som vae- 
rende sårbar på verdensbasis (Lpjtnant 1986).

Information om truede planter fra hele kloden 
sarnies og behandles af IUCN’s datacenter, the 
Conservation Monitoring Centre. I 1987 inde- 
holdt databasen over planter information om ca. 
43 000 arter, hvoraf over 18 000 klassificeredes 
som truede (tabel 1). Men alle disse data stam-
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Fig 1. Garajonay nationalparken på Gomera, de Kana- 
riske 0er, huser en enestående reliktflora fra tertiasr- 
tiden, domineret af flere arter stedsegrönne medlem- 
mer af Laurbaerfamilien, Lauraceae. I 1986 blev Gara
jonay optaget på Unescos liste over World Heritage 
Sites, dvs. områder af globalt og enestående betydning, 
på grundlag af en evaluering företaget af IUCN. Denne 
evaluering fremhaevede nationalparkens meget store 
botanisk-videnskabelige vasrdi, og det er fprste gang et 
naturområde er blevet optaget på listen over World 
Heritage Sites primaert på grund af den botaniske betyd
ning. - Foto J. Thorseil, IUCN.
The Garajonay National Park on Gomera, the Canary 
Islands, contains a unique flora which is a relict from 
the Tertiary. It is dominated by several members of 
evergreen Lauraceae. In 1986 the Garajonay National 
Park was included in Unesco’s list of World Heritage 
Sites, i.e. sites of unique and outstanding global signifi
cance. This was based on evaluation made by IUCN, 
which emphasised the botanical and scientific value of 
the Park. It is the first time that a site has been included 
in the World Heritage List primarily for its botanical 
importance. - Photo J. Thorsell, IUCN.

mer overvejende fra tempererede og subtropiske 
egne af verden, og fra per og 0-grupper.

Når det drejer sig om de kontinentale tropelan- 
des flora er det af mange årsager oftest omsonst
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Tabel 1. Data pr. 7 december 1987 over verdens truede 
planter, klassificeret efter IUCN’s rpdliste-kategorier. 
Data overvejende fra tempererede og subtropiske dele 
af verden, og fra per. Kilde: IUCN’s database over 
truede planter, Kew, England.
Data as of 7 December 1987 on the threatened plants of 
the world, classified according to the IUCN Red Data 
Book categories. Data mainly from temperate and 
subtropical parts of the world, and from islands. 
Source: IUCN Threatened Plants Unit Database, Kew, 
England.

Kategori Antal arter
Category Number of species

Ex Udd0de extinct 368
Ex-E Måske udd0de possibly extinct 73
E Akut truede endangered 3147
E-V Akut truede-sårbare

encJangered-vulnerable 85
V Sårbare vulnerable 2779
V-R Sårbare-sjaeldne vulnerable-rare 78
R Sjaeldne rare 6112
E-R Akut truede-sjaeldne endangered--rare 27
I Ubesternt kategori indeterminate 5897

Sum 18566

at fors0ge at g0re status over art efter art. For det 
f0rste gror langt de fleste af verdens planter i 
troperne, godt to tredjedele af alle arter, med 
halvdelen i Latinamerika og den anden halvdel i 
Afrika og Asien. For det andet findes der i tro
perne tusinder eller ti-tusinder af arter, som slet 
ikke er opdaget eller beskrevet endnu. For det 
tredje er informationsmamgden for tropiske arter 
som regel så lille, at det er umuligt at vurdere 
deres status. Og endelig, for det fjerde, de fleste 
af verdens botanikere og st0rsteparten af verdens 
ressourcer for botanisk videnskab findes uden for 
troperne. Sammenholdes disse forhold med den 
accellererende pdelaeggelse af tropeskoverne ver
den over, tegner der sig et dystert billede. FAO 
anslog i 1982 at 75 000 km2 tropisk regnskov 
forsvinder hvert år, og at yderligere 38 000 km2 
andre tropiske skovtyper går samme vej (Lanly 
1982). Disse tal anses af mange for at vasre ”opti
mistiske”, men fremskrives de, betyder det, at så 
godt som alle tropiske regnskove vil vaere vask 
omkring midten af nässte århundrede, på naer 
dem som er beskyttet som reservater eller natio
nalparker. I 0vrigt er der i FAOs beregninger 
ikke taget hensyn til den voldsomme befolknings- 
tilvaskst i tropelandene, men det vil givet medfpre 
et endnu hårdere pres på tropeskovene.

Ved at kombinere disse tal for rydningen af 
tropeskovene med 0-biogeografiens principper 
har Peter H. Raven, Missouri Botanical Garden, 
anslået at op til 60 000 plantearter, eller godt en 
fjerdedel af alle verdens hpjere planter, risikerer 
at udd0 f0r midten af nässte århundrede, såfremt 
de nuvasrende tendenser fortsastter. Hvis man vil 
forspge at bevare tropernes planter er det derfor 
klart, at en fokusering alene på arter ikke er 
realistisk. Der må i langt hpjere grad fokuseres 
på de biologisk set mest vasrdifulde områder, dvs. 
dem med den hpjeste diversitet og endemisme- 
grad.

Aktiviteter og projekter

Udbredelse af information og oplysning. - Sam
tidig med at programmet blev startet i 1984 lance- 
rede WWF en international oplysnings- og ind- 
samlingskampagne, the Plants Campaign, for at 
rette opmasrksomheden på vigtigheden af plante- 
bevarelse. Der udarbejdedes informationsmate
riale, annoncer, audio-visuelle programmer til 
brug i skoler, og ikke mindst en populasr bog om 
plantebevarelse, Green Inheritance af Anthony 
Huxley, som siden er blevet oversat til flere sprog 
og som har fået en stor udbredelse. WWF’s saer- 
lige plantekampagne varede 18 måneder, men 
aktiviteterne er blevet fortsat i selve programmet, 
f.eks. i form af et stort projekt i Indien, som 
sigter mod at oplyse ungdommen om plantebeva
relse. IUCN er desuden i gang med to vigtige 
projekter på dette felt, nemlig förberedelse af en 
laerebog i biologi med sasrlig vaegt på naturbeva- 
relse, og förberedelse af et st0rre program for 
undervisnings- og oplysningsaktiviteter gennem 
botaniske haver.

Styrkelse af kapaciteten for plantebevarelse. - 
Dette felt omfatter en rakke projekter af funda
mental vigtighed, inklusive den udvikling af data
baser og informationssystemer, som varetages af 
afdelingen for planter ved IUCN’s Conservation 
Monitoring Centre i Kew, England. En håndbog 
om principper og metoder for bevarelse af plan
ter er under udarbejdelse, og den udformes så
ledes at den kan tilpasses forskellige kulturelle og 
sproglige regioner med henblik på, at den skal 
kunne anvendes i praksis, f.eks. af administratö
rer af reservater og nationalparker, af planlaeg- 
gere og beslutningstagere, osv. Med andre ord, 
den vil give kontant vejledning i hvordan man 
bedst kan bevare planter og vegetation.
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Bevarelse af genetiske ressourcer. - Dette er et 
forholdsvist nyt felt for naturbevarelseorganisa- 
tioner som IUCN og WWF, selv om emnet i 
international sammenhasng har vaeret genstand 
for betydelig debat i de senere år. IUCN og 
WWF har valgt at koncentrere sig om in situ 
bevarelse af vigtige genetiske ressourcer, som 
f.eks. vilde slasgtninge til kulturplanter. Et sam- 
arbejde er blevet etableret med FAO og IBPGR, 
the International Board for Plant Genetic Re
sources, for at 0ge indsatsen på dette feit, der er 
af den allerstdrste vigtighed for avi og forasdling 
af de vigtigste afgrpder. Samtidig er der ivaerksat 
projekter i feiten, som fokuserer specielt på vilde 
slasgtninge til velkendte dyrkede planter. F.eks. 
er et stprre projekt i gang på Borneo og i Malay
sia for at undersdge de vilde arter af slasgten Man- 
gifera, mango-traeer, med henblik på at udnytte 
eventuelle nyttige arveegenskaber hos de vilde 
arter i mango-dyrkningen i troperne, og på at 
sikre disse vilde arters fortsatte eksistens.

Bevarelse af pkonomisk vigtige planter. - Vilde 
plantearter, som spiller en Okonomisk rolle, 
enten lokalt eller globalt, er blevet forspmt i 
naturbevarelsen. Eksempelvis udgpr rattan-pal
mer en 0konomisk vigtig plantegruppe i Sydost
asien, men så godt som alle rattan-arter samles i 
naturen og flere af arterne er ved at vaere udryd- 
det. For at bevare den slags planter er IUCN og 
WWF i gang med at udarbejde en prioritetsliste 
over de arter, som anses for at vasre vigtige både 
for naturbevarelse og for pkonomisk udvikling.

En anden plantegruppe, som er af stor inte- 
resse, er medicinplanter. IUCN og WWF arbej- 
der sammen med WHO for at finde frem til faslles 
retningslinier for hvorledes man sikrer den fort
satte bevarelse af medicinplanter, samtidig med 
at man sikrer en basredygtig udnyttelse af disse 
planteressourcer. Der ivaerksasttes også feltpro- 
jekter, som f.eks. i Sri Lanka, hvor de medicin
planter, der anvendes i den traditionelle Ayur
veda medicin er ved at forsvinde som folge af 
rovdrift og pdelaeggelse af voksesteder. De vigtig
ste områder for medicinplanter i Sri Lanka er nu 
blevet identificeret, og der planlasgges sasrlige 
reservater samt dyrkning af de hårdest udnyttede 
arter.
Styrkelse af de botaniske havers rolle i naturbeva
relsen. - Dette feit har udviklet sig til et af de 
mest fremgangsrige i hele det internationale pro
gram. IUCN arrangerede i 1985 en vellykket

konference i Las Palmas på Gran Canaria, Spa
nien, hvor verdens botaniske haver deltog for at 
diskutere hvorledes de i samarbejde med IUCN 
og WWF bedst kan arbejde med bevarelse af 
planter. IUCN havde forberedt et udkast til en 
Strategi for naturbevarelse for botaniske haver, 
og konferencen anbefalede denne strategi som 
grundlag for botaniske havers arbejde på dette 
felt fremover. Endvidere blev IUCN anmodet om 
at hjaelpe med den internationale koordinering af 
de botaniske havers arbejde med naturbevarelse, 
hvilket forte til oprettelsen den 1 januar 1987 af 
et saerligt international sekretariat, the Botanic 
Gardens Conservation Secretariat. Dermed har 
de 1400-1500 botaniske haver og arboreter i 
verden fået mulighed for at etablere et snaevert 
indbyrdes samarbejde, foruden direkte sam
arbejde med de store internationale organisatio
ner på naturbevarelseområdet som IUCN og 
WWF. Alene i betragtning af. at besogstallet i 
verdens botaniske haver er på mindst 100 millio
ner mennesker hvert år, ligger der en enorm 
mulighed for udbredelse af information om 
plantebevarelse gennem haver og arboreter.

Gennemfprelse og styrkelse af projekter i udvalgte 
lande. - Begreber og metoder, som udvikles i de 
strategiske aktiviteter må npdvaendigvis omsaettes 
til praktisk arbejde i feiten. Derfor er stptte til 
igangvasrende projekter f.eks. i den tropiske 
regnskov, eller ivasrksasttelse af nye modelprojek- 
ter, meget vassentlige dele af programmet. Blandt 
regnskovsprojekterne kan naevnes Manu natio
nalparken i Peru - et område på storrelse med 
Nordirland - som huser flere fugle og sandsynlig- 
vis også flere plantearter end nogen anden natio
nalpark på jorden. Tilsvarende projekter for 
oprettelse og sikring af nationalparker er igång i 
Elfenbenskysten, Tanzania, Sri Lanka, Indone
sien, Brasilien, osv. En raekke projekter er startet 
med saerlig henblik på truede floraer og områder, 
som f.eks. i Mauritius, de Kanariske 0er, Juan 
Fernandez 0erne, Sri Lanka, og Brasilien. Og 
endelig er der ivaerksat en raskke projekter, som 
har karakter af basale underspgelser, der skal 
tilvejebringe den botaniske viden som er npdven- 
dig for et videre bevaringsarbejde. Disse projek
ter omfatter dels saerlige områder, som f.eks. 
Socotra (Yemen), saerlige vegetationstyper som 
Campo Rupestre i Brasilien og Kaya-skovene i 
Kenya, eller saerlige plantegrupper som f.eks. 
vilde palmer i Sydpstasien.
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Tabel 2. Eksempel på foreldbig liste over prioritets- 
områder for plantebevarelse på Borneo. På Borneo 
findes de rigeste områder af stedsegrön, tropisk regn- 
skov i Sydostasien. Borneo er diversitetscentrum for 
Dipterocarpaceae, med 267 arter ud af et totalt antal 
368 for den Malesiske region. Der kendes 59 endemiske 
slaegter på Borneo, og antallet af arter anslås til omkring 
10 000-15 000, hvoraf omkring 30 % er endemiske. 
Kilde: IUCN 1987. - * Identifikation af prioritetsområ- 
der endnu ikke företaget, men muligvis vil området 
omkring Mt. Silam vise sig at vtere det vigtigste.
Example of preliminary list of candidate sites for plant 
conservation in Borneo. Borneo contains the richest 
areas of evergreen rain forest in South East Asia. It is 
the centre of diversity of the Dipterocarpaceae, with 
267 species out of a total 386 for the whole of Malesia. 
There are 59 endemic genera on Borneo; the number of 
species is estimated to be 10 000-15 000, with about 
30 % endemism. Source: IUCN 1987. - * Selection of 
site to be made, but the area around Mt. Silam may be a 
candidate for inclusion.

Bako National Park (Sarawak, Malaysia)
Bukit Raya (Kalimantan, Indonesien)
Gunung Mulu National Park (Sarawak, Malaysia) 
Kinabalu Park (Sabah, Malaysia)
Kutai (Kalimantan, Indonesien)
Lambir Hills (Sarawak, Malaysia)
Nordöst Borneos ultramorfiske flora*

(Sabah, Malaysia)

Den naeste fase i programmet

Efter 3 års forlöb er den f0rste fase af det Inter
nationale Program for Plantebevarelse ved at 
vaere fuldfprt. IUCN og WWF har arbejdet med 
botanikere og andre fagfolk for at udvikle nogle 
af de basale principper og metoder, der er nod- 
vendige. Undervejs har det tydeligt vist sig, at de 
begreber og metoder, som gennem de sidste 20 
års tid er blevet udviklet og anvendt inden for den 
zoologisk praegede del af naturbevarelsen, ikke er 
velegnede når det drejer sig om planter og vege
tation. De bedste resultater i programmet er 
opnået ved at gå tilbage til den botaniske viden- 
skab og fagfolkene, gennemarbejde problemerne 
udfra en botanisk synsvinkel, og dernaest om- 
forme ideerne til praktiske projekter.

Et grundelement for lUCN’s og WWF’s fort
satte arbejde med plantebevarelse er fokuse- 
ringen på områder af saerlig botanisk interesse, 
udvalgt på grundlag af diversitets- og endemisme- 
grad samt rigdom på saerligt vigtige vegetations- 
typer. Den nödvendige information herfor er ved

at blive samlet til publicering; Centres of plant 
diversity - a guide and strategy for their conserva
tion (udkast fra IUCN 1987). I denne strategi for 
bevarelse af planter beskrives de ca. 150 artsrige 
områder i verden, som bör have den hpjeste 
prioritet i bevaringsarbejdet (tabel 2). I sin ende- 
lige form vil strategien fremstå som en håndbog, 
der kan benyttes af alle som arbejder med be
varelse af naturen og dens ressourcer, inklusive 
regeringer, udviklingsbistandsorganisationer, 
planlaeggere osv. De tidligere omtalte aktivitets- 
felter vil fremover også blive udvidet, således at 
der til hvert felt knyttes både strategiske og 
praktiske projekter. Eksempelvis er der på oplys- 
ningsfeltet planlagt udarbejdelse af en serie laere- 
b0ger til brug i skoler, stdtte til udarbejdelse af 
felthåndböger for prioritetslande, og praktiske 
undervisnings- og oplysningsprojekter vedr. 
plantebevarelse i lande hvor WWF koncentrerer 
indsatsen, som f.eks. Madagascar.

I sin naeste fase vil programmet derfor i hpjere 
grad kunne bidrage til naturbevarelse i bred 
almindelighed, hvadenten det drejer sig om en 
regerings udarbejdelse af en national strategi for 
naturbevarelse, om drifts- og plejeforanstalt- 
ninger for nationalparker, om opbygning af eks- 
pertise og institutioner på feltet, eller om udbre- 
delse af information. Ved at fokusere på saerligt 
artsrige områder med stor diversitet og h0j ende- 
mismegrad vil man satse på at redde flest mulige 
plantearter og på at modvirke det accellererende 
tab af arter og pkosystemer, som i dag finder sted 
isaer i tropernes planteverden.
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Under 1970-talets första år började man inse att 
många växter blivit utrotningshotade. Ofta var 
det olika mänskliga aktiviteter som var orsaken. 
Insikten var säkert inte ny för alla men nu be
tonades det allt oftare att bevarandeåtgärder 
måste vidtas. De första impulserna kom från 
Belgien och England.

De botaniska trädgårdarna fick i dessa sam
manhang en ny och angelägen uppgift. I varie
rande omfattning och med växlande inriktning 
har de efter hand engagerat sig i arbetet med att 
bevara hotade arter. Numera har de flesta nor
diska trädgårdar byggt upp en sådan verksamhet. 
Vanligen har det skett inom en nationell ram, 
men många trädgårdar har i sina samlingar ett 
material som ur bevarandesynpunkt har ett inter
nationellt värde. Som exempel kan nämnas det 
ärtväxtträd från Påskön, Sophora toromiro, som 
bevarats i Göteborgs botaniska trädgård. Det 
utrotades på Påskön men har kunnat återplante- 
rats där med material från Göteborg. I Uppsala 
odlas talrika saintpaulia-arter, som på sina origi
nallokaler i Usambarabergen i Tanzania är starkt 
hotade. Talrika ytterligare exempel kan ges.

Bevarandet av växter kan ske genom att deras 
växtplatser skyddas som reservat eller national
parker, bevarande in situ. Genom in situ-beva
rande nås många fördelar, framför allt att växten 
ej rycks ut ur sitt ekologiska sammanhang utan 
kan fortsätta leva i sin naturliga miljö. Ibland är 
dock sådana skyddsformer otillräckliga eller 
ogenomförbara, och vissa växter, särskilt odlade,

saknar en naturlig miljö. Då kan växten bevaras 
ex situ, exempelvis genom odling i botaniska 
trädgårdar eller i klonarkiv, som frön i fröbanker 
eller som cellkulturer.

Under en nödvändig självkritisk inställning till 
sina möjligheter är de botaniska trädgårdarna väl 
ägnade för bevarandearbete. Inom få institutio
ner finns motsvarande kompetens representerad. 
De kan även arbeta mellan ex situ och in situ- 
bevarandet genom att föröka upp en hotad växt 
inför utplantering i naturlig miljö. Trädgårdarnas 
möjligheter har insetts av flera av de stora inter
nationella organisationer som arbetar med beva
randets problematik, t ex IUCN, FAO och 
WWF (Bramwell 1987). I Norden har in situ- 
bevarandet haft prioritet vad avser inhemska 
växter, men de olika ländernas naturvårdsverk, 
liksom t ex Nordiska genbanken och de natio
nella WWF-organisationerna, har även de insett 
de botaniska trädgårdarnas värde i samman
hanget.

IUCNs samarbete med de botaniska trädgår
darna går tillbaka till två konferenser i Kew, 
London, 1975 och 1978. Vid båda dessa var 
nordiska trädgårdar representerade. I samband 
med den senare konferensen antogs en resolution 
rörande de botaniska trädgårdarnas roll i beva
randet. Den upptar följande sex huvuduppgifter:

Att informera och sprida kunskap om den hotade
floran.

Att bygga upp en egen kunskap om hur bevarande
arbete skall gå till.
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Att följa florans utveckling med avseende på såväl 
artförluster som förlust av genetisk variation inom 
arterna.

Att bevara så stora delar av växternas genetiska resur
ser som möjligt, inte minst hos arter av ekonomiskt 
intresse.

Att utvidga de botaniska trädgårdarnas roll i beva
randearbetet.

Att hjälpa botaniska trädgårdar i utvecklingsländerna 
att delta i bevarandet av dessa nationers flora.

Under konferensen 1978 beslöt man också att 
bilda ett internationellt samverkansorgan för 
bevarandearbetet inom de botaniska trädgår
darna, The Botanical Gardens Conservation Co
ordinating Body. Inom detta organ har informa
tion om bevarandearbetets framsteg samlats lik
som uppgifter om vilka hotade växter som odlas i 
olika trädgårdar. Sammanställningar av verksam
heten har publicerats i bl a tidskriften Threatened 
Plants Newsletter. Samverkansorganet har ut
vecklats och på en konferens på Gran Canaria 
1986 togs initiativet till en omorganisation och 
instiftandet av the Botanic Gardens Conservation 
Secretariat med professor J. C. V. Heywood som 
verkställande chef. Sekretariatet har samma mål 
som tidigare men med ett nytt program och kansli 
i Kew. Omorganisationen har skett under med
verkan av 1UCN och WWF och den nya organisa
tionen presenterade sig 1987 med ett prospekt.

Redan 1972 lades ett program upp vid Uppsala 
universitets botaniska trädgård för bevarande av 
hotade svenska växter. Det erhöll stöd från WWF 
och SNV och fick så småningom namnet Projekt 
Linné. Målet var att bevara så mycket av den 
svenska floran som möjligt genom att
inhämta kunskaper om det aktuella tillståndet för ett 

antal växtarter som bedömts som hotade samt att 
stimulera till inventeringar; 

analysera och arkivera inkomna rapporter; 
publicera det inkomna materialet och bedöma situatio

nen för varje art;
bedöma möjligheterna av att bl a genom odling/åter- 

plantering söka bevara arter och genetisk diversitet; 
understryka behovet av forskning inom bevarandearbe

tet, såväl ex situ som in situ;
informera om hotade växter och stimulera allmänhetens 

intresse för den svenska växtvärlden samt uppmuntra 
enskilda och myndigheter till aktiva åtgärder för att 
bevara hotade arter.

Projektet avslutades 1985 samtidigt som flora- 
vårdskommittéerna vid lantbruksuniversitetet 
bildades. Dessa tog över flera av projektets upp
gifter och arbetar med bättre resurser. Målet är 
detsamma, det långsiktiga bevarandet av vår 
flora.

Även om flera av Projekt Linnés uppgifter nu 
övertagits av floravårdskommittéerna återstår 
några, varav de viktigaste skall nämnas och som 
jag antar de flesta botaniska trädgårdar i Norden 
kan ställa sig bakom.

Trädgårdarna måste väcka och stimulera ett int
resse för växtvärlden hos allmänheten. Därige
nom kan ett medvetande om det angelägna i att 
bevara en rik och varierad flora växa sig starkt. 
Vi måste visa att nordisk flora innehåller stora 
värden, som aldrig kan ersättas. Detta torde vara 
en av trädgårdarnas allra angelägnaste uppgifter 
och ligger dessutom nära de funktioner som 
redan finns hos flertalet.

En annan viktig uppgift är att bevara vissa 
kulturväxter, kanske främst prydnads- och träd
gårdsväxter, som av olika skäl försvinner och vars 
fortsatta existens är beroende av odling.

Trädgårdarna har en stor kompetens inom 
odlingsområdet att ställa till förfogande i arbetet 
med bevarandet ex situ. Kunskaperna måste dock 
förbättras om hur man förhindrar att ett stort 
växtmaterial förändras på lång sikt t ex genom 
olika typer av hybridbildning och selektion. Vi 
måste också lära oss att använda moderna för- 
ökningsformer bättre, t ex vävnadskulturer. 
Vidare är våra kunskaper om långtidsförvaring i 
kyla av vilda växters frön mycket ofullständig. 
Skall fröbanker byggas upp är denna kunskap 
helt nödvändig. Registreringen av material och 
ajourhållandet av register är viktig, inte minst vid 
kommunikationen trädgårdarna emellan. Även 
inom detta område finns ännu brister.

Det är angeläget att vi inom de nordiska bota
niska trädgårdarna förmedlar de erfarenheter vi 
erhåller inom bevarandearbetet till områden och 
länder som behöver hjälp för att bevara sin flora. 
Genom det nya internationella sekretariatet blir 
detta lättare.

De botaniska trädgårdarna behöver utvecklas 
och aktiveras inför detta aktuella och angelägna 
verksamhetsfält. Initiativ måste tas för att för
stärka informationsinsatserna och bredda kompe
tensen för bevarande ex situ. Bevarandearbetet 
skall vara ett led i skyddet av hotade växter - det 
blir då ett trädgårdarnas bidrag till naturvården.

Citerad litteratur
Bramwell, D. m fl 1987: Botanic Gardens and the

World Conservation Strategy. London, Academic
Press.
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Bakgrund och historik

Innan man går in på genbankernas roll i beva
randearbetet må först något förklaras om gen
banker i allmänhet, lämpligen kanske i form av 
en kort historik över tillämpliga delar av genban
kernas tillkomst.

1 bakgrunden ligger Vavilovs teorier om gen
centra, dvs att den genetiska variationen hos våra 
kulturväxter skulle vara olika i olika geografiska 
områden, störst i ifrågavarande kulturväxts ur
sprungsområde. Studier för att verifiera dessa 
teorier och ett stort intresse för kulturväxters 
uppkomst och historia ledde till ett intensivt in
samlingsarbete under 1930-talet, vilket bl a resul
terade i att stora kollektioner av kulturväxter och 
dessas närmaste vilda släktingar insamlades, 
framför allt i Ryssland.

Efter andra världskriget inleddes ett omfat
tande restaurerings- och utvecklingsarbete även 
på jordbrukets område. Härigenom inleddes om
fattande förändringar i användningen av jord, 
något som medförde förstöring av växtlokaler i 
stor skala, liksom en satsning på växtförädling, 
vilket ledde till ett snabbt införande och en livlig 
omsättning av moderna sorter.

Man fick redan på 50-talet upp ögonen för att 
en följd av dessa aktiviteter kunde bli ett massför-

svinnande av gamla lantsorter och former i od
ling, särskilt i tredje världen. Man hade ju erfa
renheter från Europa att falla tillbaka på: Efter 
den systematiska växtförädlingens genombrott i 
Norden, till exempel, försvann det övervägande 
antalet gamla sorter redan på 30-talet. Sedan 
visade den s k ”gröna revolutionen” exempelvis i 
Turkiet ganska snart hur snabbt nya vetesorter 
kunde tränga ut ett äldre odlingsmaterial.

En åtgärd för att stärka utvecklingen på jord
brukets område internationellt som är av intresse 
i detta sammanhang var bildandet 1972 av The 
Consultative Group on International Agricultural 
Research (CG1AR), som sponsras av bl a FAO, 
Världsbanken och United Nations Development 
Programme. Förutom internationella centra för 
förädling av olika grödor bildades också The 
International Board for Plant Genetic Resources 
(IBPGR), 1974, som särskilt skall svara för be
varandet av växtgenetiska resurser.

IBPGR har att huvudsakligen bevara hotat 
material av traditionella sorter, lantsorter och 
vilda släktingar av odlade arter. Detta blev 
IBPGRs mandat; man talar ibland om IBPGRs 
50-arterslista, dvs att mandatet skulle vara be
gränsat till ca 50 av de mest betydelsefulla odlade 
arterna. Även om detta inte är riktigt, har dock 
IBPGR naturligtvis på grund av sina begränsade
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resurser måst prioritera. De arter man huvudsak
ligen sysslat med är:
Cerealier: havre Avena sativa, Eleusine coracana, tef 

Eragroslis tef, korn Hordeum, ris Oryza, hirs Pani- 
cum, Pennisetum spicatum, råg Secale, kolvhirs Seta
ria, durra Sorghum, vete Triticum, majs Zea mays. 

Oljeväxter: jordnöt Arachis, Cajanus cajan, kikärt 
Cicer, soja Glycine, lins Lens, lupin Lupinus, böna 
Phaseolus, ärt Pisum, Psophocarpus, bondböna 
Viciafaba, Vigna.

Grönsaker: lök Allium, amarant Amaranthus, paprika 
Capsicum, cruciferer. pumpa Cucurbita, Hibiscus, 
tomat Lycopersicum, Solanum melongena.

Rotfrukter: batat Ipomoea batatas, maniok Manihot, 
potatis Solanum tuberosum.

Industrigrödor: beta Beta, bomull Gossypium, socker
rör Saccharum.

Foderväxter: Olika arter.

Eftersom 1BPGR haft stort inflytande på utform
ningen av de genbanker som tillkommit efter 
1974 - inte många fanns innan - är det kanske 
naturligt att de genbanksinstitutioner som inrät
tats, inklusive Nordiska Genbanken, givits eller 
antagit mandat som omfattar i stort sett liknande 
artlistor. Dvs med de inom ifrågavarande gen
banks ansvarsområde mera betydelsefulla jord- 
bruksväxterna som första prioritet, grönsaker och 
övrigt först i andra hand. Om den vilda floran var 
det aldrig något tal, om man undantar vissa vilda 
släktingar till betydelsefulla kulturarter.

Ytterligare ett fenomen av den traditionella 
genbankssynen är av betydelse i sammanhanget, 
nämligen att man under lång tid sett genbanker
nas roll i första hand som bevarande av kollektio
ner av frö eller andra förökningsorgan ex situ, dvs 
insamlade från sin förekomstort och därefter 
bibehållna och lagrade på ett eller annat sätt vid 
en institution, för evigt avlägsnade från sitt ur
sprung.

De flesta kulturväxter har numera sina största 
användningsområden mer eller mindre fjärran 
från sina eventuella ursprungsområden och är 
således sällan en del av den indigena floran. Det 
tog tid innan man fick förståelse för att en gen
bank hade ett primärt ansvar för de arter, som 
har en indigen genpool inom ifrågavarande gen
banks ansvarsområde. Man var ofta spontant 
inriktad på att samla på sig en mängd accessioner 
av den för landet eller området ekonomiskt mest 
betydelsefulla arten, oavsett om det fanns något 
unikt att bevara eller inte.

Mot denna bakgrund är det kanske inte svårt 
att förstå att genbankernas roll i bevarandet av 
växtgenetiska resurser kom att begränsas till ett

jämförelsevis ringa antal arter. Från den mera 
vetenskapligt orienterade inriktningen på insam
lingarna under Vavilov-eran gick såväl inriktning
en som urvalet av arter mer och mer i utilistisk 
riktning.

Problem och behov

Hur stämmer då denna bild av genbankernas roll 
ined dagens och morgondagens problem och 
behov?

Den faktor som kanske mest drastiskt kollide
rar med den traditionella rollen är förmodligen 
den ökade insikten om behovet av bevarande in 
situ för att genbankerna både sakligt och finan
siellt skall kunna klara av sina åtaganden. Om 
man tar Nordiska Genbankens arbetsområde, de 
nordiska länderna, som exempel, är det framför 
allt tre grupper av grödor där bevarandet till 
största del må ske in situ (i vidsträckt bemärkelse) 
för att bevara den genetiska identiteten och varia
tionen med en något så när rimlig arbetsinsats, 
nämligen indigena buskar och träd, foderväxter 
och stora delar av de gamla lantsorterna av prak
tiskt taget alla arter. Därmed har man också täckt 
in praktiskt taget allt vad NGB primärt har beva
randeansvaret för och utanför står i stort sett bara 
moderna sorter och vissa specialkollektioner.

Buskar och träd
För buskar och träd gäller att intagning i ex situ 
arboreta eller klonarkiv, etc, kommer att ställa 
sig mycket kostnadskrävande över huvud taget 
och troligen i det närmaste olösligt om man 
kräver en någorlunda tillfredsställande täckning 
av den befintliga genetiska variationen. L denna 
grupp kan nämnas Prunus-arter som fågelbär P. 
avium och slån P. spinosa, som i Norden har en 
indigen genpool. Under de svåra vintrarna nyli
gen på 80-talet visade det sig att vinterhärdighe
ten i befintligt modernt sortmaterial lämnar 
mycket övrigt att önska och att den nordiska 
genpoolen troligen har mycket att bidraga med.

Vidare kan nämnas att den indigena nordiska 
genpoolen av Ribes- och Rubus-arter också är av 
internationellt intresse för en pågående förädling. 
Av andra släkten av intresse för födoämnesin- 
dustrin kan nämnas Rosa, havtorn Hippophaé 
och Vaccinium.
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Foderväxter

Den andra mycket stora gruppen består framför 
allt av gräs och ärtväxter för foder. Här finns ett 
ganska stort antal indigena arter som har stort 
intresse för växtförädlingen inte enbart i Norden 
utan för stora delar av norra halvklotet liksom för 
motsvarande breddgrader på södra. Sådana arter 
som ängssvingel Festuca pratensis, rödsvingel F. 
rubra, ängsgröe Poa pratensis, timotej Phleum 
pratense, vildtimotej P. bertolonii, hundäxing 
Dactylis glomerata, vitklöver Trifolium repens, 
alsikeklöver T. hybridum, rödklöver T. pratense, 
humlelusern Medicago lupulina och gullusern M. 
falcata har en utbredning som, särskilt om man 
inkluderar vilda släktingar, täcker mycket stora 
delar av Nordiska Genbankens ansvarsområde. 
Ett täckande bevarande av detta material ex situ 
ter sig därför minst sagt svårt att åstadkomma.

Gamla lantsorter
Den tredje gruppen, gamla lantsorter, presente
rar ett något annorlunda problem. Många sådana 
sorter är genetiskt starkt heterozygota och/eller 
heterogena och kan förökas och föryngras med 
bibehållande av genetisk identitet och variation 
endast under selektionstryck som motsvarar det 
under vilket lantsorten uppkommit och används. 
Detta betyder med dagens jordbruksdrift stora 
svårigheter med förökning och föryngring av 
denna typ av material. NGB har här ett behov av 
jordbruksenheter som drives enligt gamla meto
der, exempelvis utan biocider, med begränsade 
givor av växtnäring och i olika växtföljder.

Framtida roll

Framför allt för dessa tre grupper material kan 
man se in «/«-bevarande som den mest lämpliga,
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kanske enda realistiska, bevarandeformen. In 
s(7n-bevarande innebär emellertid i princip att 
man bevarar arterna och formerna genom att 
bevara deras växtmiljö.

Att bevara en växtmiljö innebär emellertid att 
man må bevara inte endast de arter som en 
genbank har inom sitt ansvarsområde utan givet
vis hela ekosystemen ifråga. I och med att man 
accepterar detta kommer in .«Vw-bevarande av 
material av intresse för genbanken automatiskt 
att gripa in i bevarandet av genetiska resurser i 
stort, växter såväl som djur. Därmed uppkommer 
ett klart behov av att diskutera och få fastlagt 
genbankernas framtida roll i genbevarandet.

Reservat för genres ursbevarande

En aspekt av denna framtida roll är då för NGBs 
vidkommande behovet av reservat för genresurs- 
bevarande. Ett alternativ är att NGB går ut helt 
på egen hand och försöker skapa någon form av 
NGB-reservat för växtgenetiska resurser i Nor
den. Ett annat alternativ är att söka en integre
ring i det omfattande nät av olika former av 
naturreservat som redan finns utbyggt. Osökt 
synes det senare alternativet att föredra.

Detta kan tänkas genomföras från NGBs sida 
som en inventering, först av befintliga reservat, 
sedan som en inventering av floran i dessa reser
vat. På grundval av den information som då 
framkommer kan NGB bedöma, dels vilka reser
vat av de befintliga som NGB kan utnyttja för 
sina ändamål, dels eventuella behov av nya reser
vat huvudsakligen motiverade utifrån NGBs be
hov. Detta förutsätter en diskussion med berörda 
parter och en överenskommelse om formerna för 
NGBs utnyttjande och medverkan.

Ganska självklart är att NGB i detta invente- 
ringsarbete behöver allt det understöd och sam
arbete från olika institutioner och specialister 
som står till buds. För att inventera reservatbe
ståndet kan förhoppningsvis data erhållas från 
olika nationella naturvårdsinstanser, statliga så
väl som ideella. Vad gäller reservatens botaniska 
innehåll sättes förhoppningar till florainvente- 
ringar i Nordens olika länder.

Då floristiska inventeringar i allmänhet sysslar- 
med växtbeståndet på artnivå, medan genban
kerna även - och framför allt - har intresse av

beståndet på genotyp-, dvs populationsnivå, bör 
ett av genbankernas bidrag i sammanhanget bli 
en ökad kunskap om reservaten just på popula
tionsnivå. När man idag bedömer hotbilden för 
nordiska arter med stor utbredning utanför Nor
den bör ihågkommas att de nordiska populatio- 
nerna i många fall kan ha en genetisk samman
sättning som ganska starkt avviker från popula- 
tioner i artens övriga utbredningsområde. Gen
bankens behov kan då bli ett ytterligare bidrag till 
motiveringen för ett visst områdes, en viss popu
lations, skyddande.

Ett annat bidrag från genbankens sida borde 
komma att ligga i det förhållandet att viss insam
ling av frö etc får förutsättas från in situ-reservat, 
då en av genbankernas uppgifter är att betjäna 
växtförädling och forskning genom att ställa 
material och information till förfogande. Detta 
skulle innebära att en viss materialreserv blev 
bevarad ex situ. Hur omfattande denna kan bli 
och vilka arter den kan omfatta är några av de 
punkter som behöver tas upp till diskussion.

Gemensamma problem

Ett särskilt intresse kan kanske knytas till den 
ovan nämnda tredje gruppen av växter, gamla 
lantsorter. Genbanken har här ett stort behov av 
tillgång till jordbruksenheter som drivs med äldre 
brukningsmetoder. Samtidigt är det ju så att en 
stor grupp hotade vilda växter återfinns just 
bland hagmarksarter, ängsarter, åkerogräs, rude- 
rat- och gödselstadsväxter. Det speciella och 
allmänna genresursbevarandet har här stora 
gemensamma problem att lösa.

Sammanfattningsvis kan man säga att genban
kernas roll i genbevarandet idag i stort sett är 
baserat på ex satn-bevarande och begränsat till ett 
jämförelsevis litet antal arter av ekonomisk bety
delse. Att så är fallet har historiska förklaringar.

I och med att insikten om att in iitw-bevarande 
av en stor del av dessa arter är den mest lämpliga 
eller ibland enda möjliga bevarandeformen vin
ner terräng, samtidigt som man fått klart för sig 
att naturskydd innehåller en stor komponent 
genresursbevarande, finns det ett behov av en ny 
och förutsättningslös diskussion om genbanker
nas roll i genbevarandet i stort.
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Gotland utgör från botanisk synpunkt ett av vårt 
lands mest intressanta landskap. Sedan Linnés 
dagar har ön varit ett attraktivt besöksmål för 
svenska botanister. Trots detta saknar Gotland 
en modern aktuell landskapsflora.

Den senaste gotlandsfloran med fullständig 
växtförteckning utgavs 1897 av adjunkten vid 
Visby läroverk, Karl Johansson. Gotlands Bota
niska Förening, som bildades 1980, har som ett av 
sina huvudmål att verka för utforskandet av 
Gotlands flora med sikte på en modern land
skapsflora. Det nu pågående arbetet i projektet 
Gotlands flora syftar till att inventera alla kärl
växter på Gotland och påbörjades 1983.

Metod

Gotland har indelats i 180 delområden (invente- 
ringsrutor) om 5x5 km enligt de ekonomiska 
kartbladen. Vid årsskiftet 1987-88 var 45 rutor

Fig 1. Inventeringsläget på Gotland 1987/88. Mörkgrå 
områden är färdiginventerade, i ljusgrå pågår arbete. 
Vita områden är ännu ej bokade.
The status of the floristical investigation of Gotland 
1987/88. Dark grey areas are completed (25%), while 
work is in progress in light grey areas (60%). In about 
15% of the areas work has not yet started.
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Fig 2. Hybriden mellan gotländsk haverrot och ängs- 
haverrot på en lokal i Väskinde, där den gotländska 
haverroten förekommer massvis. Foto Gun Ingmans
son.
The hybrid between Tragopogon crocifolius and T. 
pratensis subsp. pratensis from a locality in Väskinde 
parish, where the first-mentioned parent occurred in 
great quantity 1987.

färdiginventerade, och ytterligare drygt 100 var 
bokade av inventerare (fig 1). Det finns alltså 
ännu lediga rutor för den som vill tillbringa någon 
vecka på Gotland med inventering. Arbetet redo
visas fortlöpande i föreningens tidskrift Rindi. 
Förhoppningsvis kommer det att vara avslutat till 
1993.

Parallellt pågår dessutom en inventering base
rad på ett slumpat urval av smårutor (10 x 10 m) 
bl a för att få säkrare underlag för framtida jäm
förelser.

Arterna har fördelats på tre kategorier, som 
antecknas med olika grad av noggrannhet vid 
inventeringen:

Kryssarter, de vanligaste arterna (drygt 300). 
Blott närvaro/frånvaro i inventeringsområdet 
markeras.

Ettstrecksarter, arter som bedömts mer ovanliga- 
eller som önskas mer noggrant karterade av 
andra skäl (exempelvis att prickkartor har publi
cerats tidigare), ca 340 arter. Närvaro markeras 
en gång per lxl km-ruta, i vilken arten påträf
fas. Kortfattad biotopbeskrivning är önskvärd.

Tvåstrecksarter, de ovanligaste arterna. Varje 
lokal noteras. Läget anges med koordinater 
(RUBIN) och beskrivs efter karta. Biotopen 
beskrivs kortfattat.
Antalet arter i en färdiginventerad ruta brukar 
ligga mellan 400 och 600. Det sammanlagda 
antalet uppgifter ligger dock högre, eftersom det 
ofta finns flera uppgifter för en ettstrecks- eller 
tvåstrecksart.

Som ett exempel på artgrupperingen kan man 
ta familjen Orchidaceae:

Kryssarter-. Kärrknipprot Epipaclis palustris, skogs- 
knipprot E. helleborine, tvåblad Listera ovala, nattviol 
Platanthera bifolia, grönvit nattviol P. chlorantha, stor 
brudsporre Gymnadenia conopsea var. densiflora, ängs- 
nycklar Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata, Sankt 
Pers nycklar Orchis mascula och johannesnycklar O. 
militaris.

Ettstrecksarter'. Purpurknipprot Epipactis atrorubens, 
vit skogslilja Cephalanthera longifolia, röd skogslilja C. 
rubra, nästrot Neottia nidus-avis, honungsblomster Her- 
minium monorchis, brudsporre Gymnadenia conopsea 
var. conopsea, luktsporre G. odoratissima, blodnycklar 
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, vaxnycklar D. in
carnata ssp. ochroleuca, Adam och Eva D. sambucina, 
sumpnycklar D. traunsteineri, skogsnycklar D. maculata 
ssp. fuchsii, göknycklar Orchis morio, krutbrännare O. 
ustulata, salepsrot Anacamptis pyramidalis och flug
blomster Ophrys insectifera.

Tvåstrecksarter: Guckusko Cypripedium calceolus, kal 
knipprot Epipactis phyllanthes, stor skogslilja Cephal
anthera damasonium, skogsfru Epipogium aphyllum, 
spindelblomster Listera cordata, knärot Goodyera 
repens, grönkulla Coeloglossum viride. Jungfru Marie 
nycklar Dactylorhiza maculata ssp. maculata, alpnyck
lar Orchis spitzelii, kärrnycklar O. laxiflora ssp. palust
ris, korallrot Corallorhiza trifida och myggnycklar Lipa- 
ris loesetii. I denna grupp ingår också de på Gotland 
utgångna arterna knottblomster Microstylis monophyl- 
los och myggblomster Hammarbya paludosa.

Exempel

För att illustrera vilka kunskaper floraarbetet 
hittills givit har vi valt två exempel. Det ena är en 
sent inkommen art, gotländsk haverrot Trago
pogon crocifolius, som länge haft en mycket 
begränsad utbredning, men som nu påträffats på 
hällmark i ett stort, långsmalt bälte på västra 
Gotland. Det andra exemplet är en äldre art, 
skogskorn Hordelymus europaeus, som har stora 
miljökrav och tidigare varit känd från mycket få 
lokaler på ön.
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Fig 3. Gotländsk haverrot, ursprungligen inkommen i 
Visby, har under 100 år spritt sig främst till ett stråk av 
hällmarker öster om Visby.
The distribution of Tragopogon crocifolius is limited to 
dry limestone areas not far from Visby (there is an 
isolated occurrence in the parish of Othem further 
north). The present picture is the result of a single 
introduction in Visby in the 1860s.

Gotländsk haverrot - en expanderande art

Det första fyndet av gotländsk haverrot gjordes 
norr om Visby vid Snäckgärdet 1866. Troligen 
har arten nått Gotland som inblandning i ut
ländskt gräsfrö. Den expanderade långsamt: fram 
till 1980 var endast fem lokaler kända från ön (två 
i Visby, två i Hejdeby och en i Othem) med allt 
som allt ca 50 exemplar. År 1980 rapporterades 
nya lokaler i Visby, Väskinde och Bro. Efter 
dessa nyfynd uppskattades det gotländska be
ståndet till ca 1400 exemplar.

Under inventeringsarbetet har nya lokaler i 
Träkumla, Stenkumla, Väskinde och Väster- 
hejde rapporterats (fig 3), och 1987 hittades en

Fig 4. Skogskorn är nu känt från cirka 250 lokaler på 
mellersta Gotland. Det växer främst i örtrika ängsbarr- 
skogar.
Hordelymus europaeus is now known from about 250 
sites in the central parts of Gotland.

otroligt rik lokal i Väskinde med någon miljon 
exemplar. Där växte också ängshaverrot Trago
pogon pratensis ssp. pratensis, småhaverrot T. 
pratensis ssp. minor och stor haverrot T. dubius 
samt olika hybrider mellan dem (fig 2).

Gotländsk haverrot verkar vara under sprid
ning. Möjligen finns ett samband med myxo- 
matosens härjning bland vildkaninerna under de 
senare åren (det är observerat att kaninerna 
gärna betar haverrötter).

Skogskorn på Gotland
Detta skuggigt växande skogsgräs uppges för 
Gotland först i Rosén och Wahlenbergs (1821) 
Gothlandiae plantae rariores. Rosén hade rest på 
ön 1816-18 och påträffat skogskorn i Mickels-
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ängen norr om Vänge kyrka på mellersta Got
land. Enligt lantmäterikartor från 1800-talet 
fanns Mickelsängen i ett område som i dag är 
åker. I det anslutande Vänge kyrkänge finns dock 
skogskornet fortfarande kvar längs skuggiga sten- 
vastar under hassel, ask och ek.

Karl Johansson (1897) anger förutom nämnda 
lokal följande växtplatser: Hörsne, Sjonhem 
nedanför kyrkan, Viklau i kyrkhagen, Vänge i 
skogen norr om Mickelsängen samt i barrskogen 
väster om Bjerges station. Skogskornet har åter
funnits på samtliga dessa lokaler under 1980- 
talet.

Jörgen Petersson, som särskilt inventerat 
denna art, skriver:
Mitt första fynd av detta gräs tog jag omedvetet i Roma 
klosteränge 1982. Då jag vandrade genom denna igen
vuxna lövskog plockade jag med mig de gräs jag inte 
kunde identifiera. Efter att ha konsulterat diverse floror 
bestämde jag det till skogskorn och kontaktade Rolf 
Jacobson som då arbetade på Länsstyrelsens natur
vårdsenhet. Enligt hans uppgift fanns då ingen känd 
lokal på Gotland. Under 1983 startade Projekt Got
lands Flora, och jag åtog mig att inventera tre rutor i 
skogsområdena mellan Vallstena, Bäl och Gothem på 
östra Gotland. Dessa skogsområden visade sig vara 
mycket rika på skogskorn. Här växer arten främst i 
örtrika ängsbarrskogar, som främst innehåller gran 
Picea abies, men också tall Pinus sylvestris, ek Quercus 
robur, lundalm Ulmus minor och hassel Corylus avel- 
lana är vanliga. Andra arter som förekommer tillsam
mans med skogskorn är t ex blåsippa Hepatica nobilis,

vitsippa Anemone nemo rosa, vårärt Lathy rus vernus, 
harsyra Oxalis acetosella, midsommarblomster Gera
nium sylvaticum, murgröna Hedera helix, lundviol Viola 
reichenbachiana, myska Galium odoratum, skogskovall 
Melampyrum sylvaticum, linnea Linnaea borealis, 
skogsfibblor Hieracium grupp Silvaticiformia, ormbär 
Paris quadrifolia, långsvingel Festuca gigantea, lund- 
skafting Brachypodium sylvaticum, lundelm Elymus 
caninus, strävlosta Bromus benekenii, skugglosta B. 
ramosus, hässlebrodd Milium effusum, bergslok Melica 
nutans, skogsstarr Carex sylvatica m fl. Senare under 
1983 hittades flera lokaler i socknarna Sjonhem, Vänge 
och Viklau på mellersta Gotland. Även här förekom
mer skogskorn i ängsbarrskogar med dominerande 
gran. De är något mindre örtrika och innehåller ofta 
mer tall och mindre av lövträd.

I dagsläget är skogskornet känt från cirka 250 
gotländska lokaler (fig 4). En intressant omstän
dighet i utbredningsbilden är att skogskorn gärna 
växer i områden med järnåldershusgrunder 
(”kämpgravar”) och till dessa hörande sten- 
strängsområden. Dessa inhägnade områden inne
fattade dåtidens åkerområden och uppvisar tyd
ligen ännu bördiga jordförhållanden.
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Kärlväxtfloran i Finland är, åtminstone i stora 
drag, mycket väl känd. Emellertid saknas oftast 
noggranna och enhetliga floristiska uppgifter som 
lämpar sig för olika statistiska studier. Med syftet 
att skaffa fram sådana data startades 1985 projek
tet Atlas över kärlväxtfloran i Finland som leds 
från Botaniska museet vid Helsingfors universi
tet.

Mål

Huvudmålen för projektet kan summeras på föl
jande sätt:

1. Att få fram noggranna och relativt enhetliga 
data för numerisk analys av den regionala sam
mansättningen av Finlands kärlväxtflora och 
skillnader mellan olika delområden.

2. Att färdigställa det databaserade floristiska 
registret vid Botaniska museet vid Helsingfors 
universitet. Idag innehåller registret omkring 1,2 
miljoner uppgifter.

3. Att ta fram basdata för kontroll av tidigare och 
framtida förändringar i floran inom olika delar av 
Finland.

4. Att aktivera och koordinera det floristiska 
fältarbetet i Finland.

5. Att ta ett steg närmare en sann Atlas över 
kärlväxtfloran i Finland, dvs en bok som innehål
ler noggranna utbredningskartor.

Fältmetodik

De basobjekt som studeras är 181 stycken syste
matiskt utvalda 10 x 10 km-rutor i det enhetliga 
rutnätet (Grid 27°E; fig 1). De flesta av dessa 
rutor är placerade i sydvästra hörnet av rutnätets 
50 X 50 km-rutor. Avståndet mellan invente- 
ringsrutorna är alltså 50 km. Vid kusten eller nära 
gränsen har andra rutor valts för att få rutor med 
tillräckligt stor landyta. Också andra rutor om 
100 km2 (tilläggsrutor) kan studeras.

I fält listas kärlväxtfloran så komplett som 
möjligt i åtminstone 10 delrutor om 1 km2 inom 
100 km2-rutan. Med hjälp av kartor, tidigare 
fälterfarenhet och äldre floristiska noteringar 
väljs delrutorna så att alla områdets huvudbioto
per blir representerade. Målet med detta är för
stås att få med alla ekologiska växtgrupper i 
datamaterialet. Från andra delrutor noteras
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Fig 1. Utvalda rutor för detaljerad studie inom projek
tet "Atlas över kärlväxtfloran i Finland”. Fyllda rutor: 
basrutor. Öppna rutor: förflyttade rutor.
Squares chosen for detailed study in the project Atlas of 
the vascular flora of Finland. Solid squares: basic 
squares. Open squares: transferred squares.

endast kompletterande taxa. Tidigare floristiska 
noteringar från de studerade rutorna, lagrade i 
dataregistret vid Botaniska museet i Helsingfors, 
kan utnyttjas av fältarbetarna.

Fältdata summeras på speciella blanketter och 
lagras in i databasen vid Botaniska museet. 
Denna utnyttjas sedan för numeriska analyser 
och traditionell floristik.

Dagsläget

Idag, februari 1988, är antalet 100 km2-rutor med 
inventerare 165 stycken (fig 2). Denna siffra inne
fattar 115 grundläggande och förflyttade rutor

Fig 2. Läget för fältarbetet i februari 1988. Fyllda rutor: 
avslutad. Öppna rutor: mindre än 10 delrutor avslu
tade. Cirklar: ej påbörjade eller inga data erhållna.
Stage of field work in February 1988. Solid squares: 
completed. Open squares: less then 10 partial squares 
completed. Circles: to be started or no data received.

och 50 tilläggsrutor. Fältarbetet har avslutats i 40 
rutor. Omkring 100 amatörer och yrkesbotanister 
har deltagit i fältarbetet. Insamlade data under 
1985 och 1986 har lagrats in i databasen och 
använts för preliminära beräkningar.

Resultat

Totala antalet arter, antalet arter som tillhör 
olika utbredningstyper och ekologiska element 
liksom frekvenser av arter i olika delar eller zoner 
i Finland kan enkelt tas fram ur projektets insam
lade data. Relativa antalet delrutor, i vilken en 
art förekommer, kan användas för att uppskatta
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frekvensen (fig 3). Frekvenserna kan sedan rela
teras till klimatiska, topografiska, edafiska och 
andra ekologiska faktorer. Olikheter (eller lik
heter) mellan floror inom begränsade områden 
kan analyseras med t ex likhetsindex och ordina- 
tionsmetoder. Detsamma gäller för utbrednings- 
typer hos arterna.

Det finns ofta äldre floristiska uppgifter från de 
rutor som studeras inom projektet. Detta gör det 
möjligt att upptäcka förändringar i frekvens hos 
enstaka arter eller till och med floristiska element 
(t ex speciella ogräs, neofyter eller myrväxter). 
Översikter av den floristiska förändringen i två av 
de studerade rutorna har redan publicerats (Hin
neri m fl 1986, Kurtto 1987) och andra kommer 
att publiceras i en nära framtid. Insamlade data 
kommer säkerligen att få stor betydelse för över
vakningen av framtida förändringar i floran. 
Metodiken för atlasen uppfyller väl kraven på 
reproducerbarhet, dvs om undersökningen upp
repas och man får annat resultat är skillnaderna 
sannolikt verkliga.

Några viktiga floristiska fynd, t ex av köseven 
Agros tis clavata i sydvästra Finland, har fram
kommit som biprodukter vid projektets fält
arbete. Smärre tillägg till tidigare kända utbred
ningar har varit talrika.

Analys av teoretiska och praktiska problem 
med den floristiska metodiken är en annan 
aspekt. Jämförelser mellan data för atlasen och 
data insamlade genom andra metoder kan troli
gen belysa dessa frågor.

English version
The vascular flora of Finland is, at least in broad 
outline, very well known. However, accurate and uni
form numerical floristic data, suitable for various statis
tical studies, are almost lacking. In order to get such 
data a project called Atlas of the vascular flora of 
Finland was initiated by the Botanical Museum, Uni
versity of Helsinki, in 1985.

Aims
The main aims of the project may be summarized as 
follows:
(1) To get accurate and relatively uniform data for 
numerical analyses of the regional composition and 
differences of the vascular flora of Finland. (2) To 
complete the computerized floristic register at the 
Botanical Museum, University of Helsinki. Today the 
register already includes about 1,2 million records. (3) 
To get basic data for the monitoring of past and future 
changes in the floras of different areas of Finland. (4)

Fig 3. Frekvenser (%) i 40 atlasrutor för åkervädd 
Knautia arvensis, en huvudsakligen sydöstlig art i Fin
land. Kartan är provisorisk p g a ännu ofullständiga 
uppgifter. Tjock linje indikerar den ungefärliga västra 
gränsen för det område inom vilket svedjebruket var 
den dominerande jordbruksformen under tidigt 1800- 
tal.
Frequencies (%) of Knautia arvensis, a mainly south
eastern species in Finland, in 40 Atlas squares. The map 
is provisional because the data are still incomplete. The 
thick line indicates the approximate western limit of the 
area, in which slash and burn cultivation was the domi
nant agricultural practice in the early 1800s.

To activate and coordinate floristic field work in Fin
land. (5) To take a further step towards a true Atlas of 
the vascular plants of Finland, i.e., a book containing 
accurate distribution maps.

Field method
The basic objects of study are 181 systematically chosen 
10 X 10 km squares of the uniform grid system (Grid 
27°E; Fig. 1). Most of these squares are situated in the 
southwestern corners of the 50 x 50 km squares of the
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grid system. The distance between the squares is thus 50 
km. On the coasts and near the frontiers the study 
squares have been substituted if they contain too little 
land area. Also any other squares of 100 km2 (additio
nal squares) may be studied.

In the field the vascular plants of at least 10 partial 
squares of 1 km2 are listed as completely as possible in 
each of the 100 km2 squares. On the basis of maps, 
previous field experience and earlier floristic records 
the partial squares are chosen to include all the main 
habitats present in the area concerned. The aim of this 
is of course to include in the data all the ecological plant 
groups present. From other partial squares only the 
additional taxa are noted. Earlier floristic records from 
the study squares, saved in the computerized floristic 
register at the Botanical Museum of Helsinki, are 
delivered to the field workers.

The field data are summarized on special forms and 
saved in a database at the Botanical Museum. The data 
are then used for numerical analyses and traditional 
floristics.

Present state

Now (February 1988) the total number of 100 km2 
squares with investigators is 165 (Fig. 2). This figure 
includes 115 basic and transferred squares, and 50 
additional squares. The field work has been completed 
in 40 squares. About 100 amateur and professional 
botanists have participated in the field work. The data 
collected in 1985 and 1986 have been saved in the Atlas 
database and used for some preliminary calculations.

Some results

The total numbers of species, numbers of species be
longing to different chorological and ecological ele
ments, and frequencies of species in different parts or 
zones of Finland are easily calculated from the data

achieved in the project. The relative number of the 
partial squares, in which a species is present, can be 
used as an estimate of the frequency of that species 
(Fig. 3). The frequencies may then be related to various 
climatic, topographic, edaphic and other ecological 
factors. Differences (or similarities) between the floras 
of variously limited areas can be analyzed with, e.g., 
similarity indices and ordination techniques. The same 
holds true for the distributional types of the species.

Previous floristic data exist from many of the squares 
studied in the project. This often makes it possible to 
detect changes in the frequencies of individual species 
or even floristic elements (e.g. certain weeds, neo
phytes, bog plants). Reviews on the floristic changes in 
two of the study squares have already been published, 
and others will be published in the near future. Cer
tainly the Atlas data will also have great significance in 
the monitoring of future changes in the flora. The Atlas 
method well fulfills the criteria of repeatability.

Some significant floristic finds (e.g. Agrostis clavata 
in SW Finland) have been made as by-products in the 
field work. Minor additions to the previously known 
distributions are numerous.

Analysis of the theoretical and practical problems of 
floristic methodology form an additional aspect of the 
project. Comparisons between the Atlas data and those 
gained by other methods will possibly elucidate these 
questions.
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Diskussioner om svampar och naturvård tillhör 
alltjämt undantagen i vårt land. Det är dock 
glädjande att denna koppling alltmer har upp
märksammats under senare år, både bland natur
vårdande myndigheter och bland mykologer. 
Svampar spelar ju en fundamental roll i många 
ekosystem och har en avgörande betydelse för 
förekomsten av många kärlväxter. En uppskatt
ning av antalet kärlväxter som är beroende av 
mykorrhizasvampar i den brittiska floran (Moore 
1987) visar att ca 3/4 av alla växter lever i samver
kan med svampar.

Svamparnas betydelse i naturen kan därför 
knappast underskattas. Av det skälet känns det 
angeläget att säga något om svampar i detta 
temahäfte om flora och floravård. Samtidigt vill 
jag också påpeka de svårigheter som finns då man 
vill belägga förändringar i svampfloran samt 
några problem vid bevarandet av hotade svamp
arter.

Långsiktiga förändringar

Under de senaste åren har det kommit rapporter 
från olika delar av Europa om att många svamp
arter minskat. Förändringarna har olika orsaker. 
Två viktiga faktorer är ändrad markanvändning 
inom jord- och skogsbruk samt exploatering av 
känsliga miljöer. Även markförändringar som en 
följd av ökade luftföroreningar har ansetts vara 
en bidragande orsak till många arters tillbaka
gång.

Som föregångsland i forskningen om långsik
tiga förändringar i svampfloran framstår Holland. 
Man har studerat dessa problem från olika infalls
vinklar (Bas 1978, Arnolds 1985, 1988. Jansen & 
van Dobben 1987, Jansen & de Vries 1988) och 
visat att det sker statistiskt signifikanta föränd
ringar i svampfloran, både kvantitativt och kvali
tativt. Detta har kunnat visas på framför allt tre 
olika sätt: (1) genom långa undersökningsserier 
av fasta provytor i olika växtmiljöer, (2) genom 
jämförelse av gamla och nya exkursionsrapporter 
i olika områden, och (3) genom att framställa 
kartor över vissa arters utbredning före och efter 
år 1950.

I Holland har de mest drastiska förändringarna 
skett på sandiga och basfattiga jordar i ek- och 
barrskog. Det är svampar som bildar ektotrof 
mykorrhiza som har gått starkast tillbaka. Vid en 
jämförelse av 130 mykorrhizasvampars före
komst under perioderna 1912-1955 och 1973— 
1982 visade det sig att drygt 40% minskat signifi
kant. Ett urval av dessa har sammanställts i tabell 
1. Många av arterna är kvantitativt viktiga i 
skogsmark. Även några populära matsvampar 
ingår, bl a kantarell och stensopp. Orsaken till 
mykorrhizasvamparnas minskning är sannolikt 
ökade luftföroreningar med nedfall av svavel och 
kväve (Arnolds 1985, 1988, Jansen & van Dob
ben 1987, Jansen m fl 1988).

Många undersökningar pekar på att just eutro- 
fiering av skogsmark genom kvävenedfall och 
skogsgödsling är en väsentlig orsak till många
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Tabell 1. Ett urval av mykorrhizasvampar som minskat i 
Holland under senare år (efter Arnolds 1985). Jämfö
relsen gjordes mellan perioderna 1912-1955 och 1973— 
1982. Minskningen kan sättas i samband med markför
surning och eutrofiering genom luftföroreningar. En 
statistiskt säkerställd minskning anges med asterisker: 
** 1% nivå , * 5% nivå.
Some of the ectomycorrhizal fungi which have shown a 
statistically significant decrease in the Netherlands 
when comparing the periods 1912-1955 and 1973-1982 
(from Arnolds 1985).

Amanitapantherina* panterflugsvamp
Bankera fuligineoalba* talltaggsvamp
Boletus edulis* karljohan, stensopp
Boletus erythropus** blodsopp
Cantharellus cibarius** kantarell
Cantharellus tubaeformis* trattkantarell
Chroogomphus rulilus* rabarbersvamp
Corlinarius alboviolaceus** blekviolett spindling
Cortinarius armillatus* rödbandad spindling
Corlinarius bolaris** brokspindling
Cortinarius cinnabarinus** cinnoberspindling
Cortinarius cinnamomeus** kanelspindling
Cortinarius hinnuleus** glesskivig spindling
Cortinarius mucosus** hedspindling
Cortinarius pholideus* tofsspindling
Corlinarius semisanguineus** rödskivig kanelspindling
Gomphidius glutinosus** citronslemskivling
Hebeloma sinapizans** senapsfränskivling
Hydnellum compactum* kompakt taggsvamp
Hydnellum concrescens** zontaggsvamp
Hydnum repandum* blek taggsvamp
Inocybe geophylla* sidentrådskivling
Lactarius blennius* grönriska
Lactarius uvidus* lilariska
Lactarius vellereus** luden vitriska
Lactarius vietus** gråriska
Phellodon melaleucus** svartvit taggsvamp
Pseudocraterellus sinuosus* kruskantarell
Ramaria "flava"** gula fingersvampar
Sarcodon imbricatus* fjällig taggsvamp
Suillus bovinus* örsopp
Suillus lute us** smorsopp
Suillus variegatus** sandsopp
Tricholoma albobrunneum** kastanjemusseron
Tricholoma columbetta** silkesmusseron
Tricholoma flavovirens** riddarmusseron
Tricholoma saponaceum** såpmusseron
Tricholomasulphureum** svavelmusseron

mykorrhizasvampars tillbakagång (Wästerlund 
1982, Höiland 1986, 1987, Gähne 1987a, b). I 
Holland har också vissa kvävegynnade, saprofy- 
tiska förnasvampar, bl a trattskivlingar Clitocybe, 
ökat under senare tid. Detta har satts i samband 
med ett ökat kvävenedfall (Arnolds 1985).

Vi kan vänta oss att svampfloran även i vårt 
land har ändrats eller kommer att ändras som en

följd av försurning och eutrofiering av skogsmar
ken. 1 Norge har Hpiland (1986, 1987) och 
Brandrud (1988) undersökt försöksytor i skog 
som behandlats på olika sätt. Liknande under
sökningar genomförs i Sverige, bl a av Gahne 
(1987a, b). De norska och svenska undersökning
arna pekar också på att antalet arter minskar i 
försurade ytor. De största förändringarna tycks 
dock ske på eutrofierade försöksytor. Några 
arter, t ex pepparriska Lactarius rufus, ökar där
emot då andra arter minskar och försvinner. 
Förändringar kan även inträffa vid introduktion 
av nya trädslag. I vårt land kan nämnas det 
explosionsartade uppträdandet av slemsopp Suil
lus flavidus i skogar av planterad contortatall 
(Kardellm fl 1987).

Konsekvenserna för skogsnäringen om floran 
av mykorrhizasvampar minskar kan idag inte 
överblickas. Det är frågan om inte skogsnäringen 
sågar av den gren den sitter på genom att gödsla 
bort mykorrhizasvampar. Förmodligen finns här 
en del av förklaringen till skogsdöd. Även till
bakagången för vissa örter kanske kan ses mot 
bakgrund av olika svampars känslighet för mark- 
eutrofiering och försurning. Som exempel kan 
nämnas låsbräken Botrychium och gentianor 
Gentianella, vilka samtliga har mykorrhiza.

Ändrad markanvändning

Under de senaste 30-40 åren har det skett omfat
tande omläggningar och rationaliseringar inom 
jord- och skogsbruk. Detta har missgynnat ett 
stort antal svampar som är knutna till de växtmil- 
jöer som minskat eller försvunnit. Även mark
exploatering av olika slag, t ex grustäkter i rull- 
stensåsar, har decimerat många särpräglade växt- 
miljöer. Några miljöer som är intressanta ur 
svampsynpunkt återges i tabell 2.

Här ska bara nämnas något om de stora för
ändringarna inom odlingslandskapet, där öppna 
betesmarker och slåtterängar har vuxit igen. 
Svampar som förekommer i magra mulbetade 
eller lieslagna gräsmarker är t ex olika vaxskiv- 
lingar Hygrocybe, rödskivlingar Entoloma, 
fingersvampar Clavaria och Clavulinopsis och 
jordtungor Geoglossum (Nitare 1988b). I Medel
pad har Lindström (1980) tidigt pekat på dessa 
arters tillbakagång.

En studie av bombmurklan Sarcosoma globo- 
sum (Martinsson & Nitare 1986) är ett exempel 
på hur vårt rationella skogsbruk har påverkat
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Tabell 2. Några mykologiskt intressanta biotoper med exempel på hotade svampar.
Some mycologically interesting habitats with examples of threatened macrofungi in Sweden

Urskog och naturskog

Ceraceomerulius serpens vindeigröppa 
Amylocystis lapponica lappticka 
Pycnoporellus alboluteus storporig brandticka

Skog med källor, bäckraviner etc

Amanita friabilis alflugsvamp 
Microstoma protracta tulpanskål 
Urnula craterium rökpipsvamp 
Chamonixia caespitosa blåtryffel (barrskog)

Kalktallskog

Cortinarius orichalceus kopparspindling 
Sarcosphaera coronaria kronskål

Olikaldrig bondskog, betesskog

Sarcosoma globosum bombmurkla 
Onnia tomentosa luddticka 
Hydnellum mirabile raggluden taggsvamp 
Gomphus clavatus violgubbe

Gammal bokskog

Cortinarius auroturbinatus orange lökspindling 
Albatrellus cristatus grönticka 
Melanogaster tuberiformis slemtryffel

Slutna hassellundar, ädellövskog

Pluteus aurantiorugosus rödskölding 
Holwaya mucida lindskål 
Cordyceps entomorrhiza grå larvklubba 
Elasmomyces mattirolianus naveltryffel 
Elaphomyces aculeatus svarttaggig hjorttryffel 
Peziza saniosa blåmjölkig storskål

Hagmark, öppna lövängar

Cortinarius praestans jättespindling 
Hygrophorus russula kremlevaxskivling

Boletus satanas djävulssopp 
Russula virescens rutkremla

Slottsparker, trädgårdar

Tremellodendropsis tuberosa skruvbusksvamp 
Boletus rhodoxanthus rosensopp 
Trichasler melanocephalus hårig jordstjärna

Solitärträd i parker, alléer, hagar

Oudemansiella longipes luddnagelskivling 
Aurantioporus croceus saffransticka 
Piptoporus quercinus tungticka

Öppna gräsmarker, hackslått, naturbeten

Hygrocybe ovina sepiavaxskivling 
Clavaria pullei brun fingersvamp 
Entoloma bloxamii blårödskivling 
Geoglossum atropurpureum purpurbrun jordtunga

Kalktorrängar, alvar, sandstäpp

Tulostoma fimbriatum fransig stjälkröksvamp 
Disciseda Candida liten diskröksvamp 
Geaslrum corollinum rulljordstjärna 
Gastrosporium simplex stäpptryffel 
Poronia punctata fatsvamp (på hästspillning)

Sanddyner

Phallus hadriani dynstinksvamp 
Peziza ammophila dynskål

Rikkärr

Agrocybe paludosa sumpåkerskivling 
Bovista paludosa sumpäggsvamp 
Ascocoryne turficola myrmurkling

förekomsten av en enskild art. Bombmurklan var 
förr inte ovanlig i t ex östra Svealand men finns 
nu endast kvar på ett fåtal lokaler i vårt land. 
Svampen är framför allt knuten till granskog i 
jordbruksregioner, vilka skötts på gammalt sätt 
med plockhuggning i kombination med skogs- 
bete. På samma sätt har vissa marklevande tagg
svampar, tickor, fingersvampar och tryfflar mins
kat i takt med ett ändrat skogsbruk (jfr Nitare 
1988a). En äldre torgförsäljare berättade att han i 
Uppland under 40- och 50-talen utan större svå
righet kunde plocka 100-150 1 kantareller Can- 
tharellus cibarius, C. pallens till försäljning på

Hötorget i Stockholm. Under senare decennier 
har det endast gått att samla ca 25-30 1 innan 
försäljningen. Mannen menade att detta berodde 
på att modernt skogsbruk förstört de flesta goda 
svampskogar.

Hotade arter och artbevarande

Svampar är delvis beroende av andra ekologiska 
faktorer än gröna växter. Ett område som är 
mycket värdefullt ur mykologisk synpunkt hyser 
inte med nödvändighet intressanta kärlväxter och 
vice versa. Lokaler kan därför behöva skyddas
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enbart på grund av sin svampflora (Arnolds 
1981). Tyvärr har vi ännu så länge bara något 
enstaka exempel där detta skett. Ett sådant är 
Gullvalla naturreservat (Kila socken) i Västman
land, som avsattes 1973 för att det där förekom
mer rökpipsvamp Urnula craterium och hassel- 
ticka Dichomitus campestris (Nordin muntl). Ett 
annat exempel är att en del av exercisfältet i 
Rommehed i Dalarna har skyddats på grund av 
en förekomst av liten diskröksvamp Disciseda 
Candida, som visar på en hotad typ av torrmarks- 
vegetation (Kers 1978).

I vissa fall kan svampar bättre än kärlväxter 
indikera en viss hotad miljötyp. Sådana speciali
serade svamparter är särskilt viktiga att lyfta fram 
i diskussionen om hotade arter och artbevarande. 
Detta har också gjorts i några fall, t ex Kers 
(1975a, b, 1978, 1985), Martinsson & Nitare 
(1986), Jeppson (1986).

Problem vid svampforskning och artbevarande

Många problem är gemensamma för hela det 
biologiska fältet när det gäller hotade arter och 
artbevarande. När det gäller mykologi finns det 
dock några speciella svårigheter:
(1) Det finns få historiska dokument om svampflorans 

tidigare sammansättning.
(2) Utbredning och ståndortskrav är bara kända hos ett 

fåtal arter.
(3) Många grupper, även vanliga och kvantitativt vik

tiga som kremlor Russula och spindlingar Cortina- 
rius, är taxonomiskt dåligt utredda.

(4) Fruktkroppsbildningen hos svampar varierar avse
värt mellan olika år.

(5) Vissa arter uppträder bara med många års mellan
rum.

(6) Många svampar har kortlivade fruktkroppar.

Vid en bestämd tidpunkt visar sig alltså bara en 
bråkdel av ett områdes svamparter. Detta gör det 
svårt att avgöra om en svampart minskat eller 
försvunnit. Mot bakgrund av dessa svårigheter 
kan det tyckas omöjligt att avgöra vilka svampar 
som idag är hotade. Det är dock inte så. Många 
arter förekommer endast i miljöer som vi vet var 
allmännare förr. Vi kan därför utgå från att 
sådana arter blivit sällsyntare, trots att vi inte har 
kunskap om deras tidigare utbredning och frek
vens.

Hotlistor och svampkommittéer

I boken Floravård i skogsbruket - Artdel (Ingelög 
m fl 1984) finns en presentation av 50 hotade

svampar i skogs- och hagmarksmiljöer i vårt land. 
För denna svarar huvudsakligen Svengunnar 
Ryman och Stellan Sunhede. Ett fortsatt arbete 
med hotade svampar har skett inom Floravårds- 
kommittén för svampar (jfr Thor & Ingelög 
1985). Där har nu arbetats fram en preliminär 
förteckning om ca 550 sällsynta och hotade svam
par från olika miljöer.

Liknande förteckningar har också tagits fram 
på andra håll i Europa under de senaste åren. För 
att åstadkomma ett internationellt samarbete om 
hotade svampar bildades en kommitté under den 
nionde europeiska mykologiska kongressen som 
hölls i Norge 1985 (jfr Nitare 1988a). Kommittén 
sammanställer nu de olika listorna och jämför 
hotsituationen för de svampar som tagits upp. 
Det har visat sig att vissa arter är hotade i hela 
Europa medan andra endast är nationellt hotade.
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Fig 1. Tungticka Piptoporus quercinus är en av många starkt hotade eksvampar, som kommer att försvinna med de 
gamla, grova solitärekarnas fall, om vi inte redan nu planerar för nästa ekgeneration. En inventering av vårt lands 
eksvampar pågår vid Göteborgs universitet (Stellan Sunhede). - Öland, Halltorp 1985-07-30, J. Nitare.
Piptoporus quercinus will disappear from the Swedish flora if we do not secure a new generation of old oaks.
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Äreminnen

Omsorg om minnesmärken blev 
statens angelägenhet under 
Sveriges "storhetstid".
En stormakt skulle ha en 
ärorik historia.
1666 ärs fornminneslag sade: 
Ingen får föröda de gamble 
monumenter.

Lagen hindrade inte att miljön förändrades. 
Skador av odling och igenväxning, som även 
slog ut växter, uppträdde tidigt.

Gustaf II Adolf

Skador av plöjning. Luttra, Vgl. T 
Igenväxning. S.Ryr, Vgl 

Trägravyrer ca 1870.
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Bondens ära
K-A Gustavsson, "fornvårdens fader", 
hävdade att det 1000-åriga odlings
landskapet, är vårt värdefullaste 
kulturminne.
Eget lagskydd fick det dock aldrig. 
Närmast når formuleringen:
"Fasta fornlämningar äro - - - 
naturföremål till vilka åldriga 
bruk - - - äro knutna."
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Täppans lov
Trädgårdskulturen försummas 
ofta. Munkar förde t ex hit 
krydd-, läke- och prydnads
växter .

Hit hör storm
hatten; en gång 
odlad för att ge 
gift åt dödsdömda. 
Hos oss nu en 
skyddsvärd 
"torparblomma".
Tar man bort 
blommans hjälm 
liknar resten en 
vagn dragen av 
duvor.
Om ekipaget 
finns en minnes
värd sägen. t

K-A Gustavsson 
(1897 - )

Seklers lövtäkt har 
format linden.
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Fornvården och artbevarandet

KELVIN EKELAND

Ekeland, K. 1988: Fornvården och artbevarandet. [The preservation of ancient monuments 
and the conservation of biological species.] Svensk Bot. Tidskr. 82\ 490-498. Lund. ISSN 
0039-646X.
The preservation of ancient monuments aims at protecting and saving our cultural heritage 
as it is reflected by the landscape and also to make it accessible and apprehensible to 
everyone. Its legal base is the ”Law for Protection of Ancient Sites and Monuments”, which 
originally dates back to 1666 A.D. This law authorizes the State to take adequate measures 
in the maintenance of the monuments - even in sheer practical details. The legal protection 
does not confine itself to the actual and visible monument. It also includes the area which is 
needed to preserve its character and the qualities of the surroundings. Conservation of 
biological species in flora and fauna is often a fortunate side effect, but has never been the 
main reason or motive. There is unfortunately a lack of biologically trained staff and this 
results in unnecessary mistakes when the preservation measures are carried through. The 
purpose of preservation of ancient monuments and sites ought to be, or should be, to value 
the entire landscape and the whole environment. When forced to choose between several 
objects, priority should be given to the most complete ones, where you can find a historical 
combination of buildings, vegetation, animals, ancient monuments and sites as well as traces 
of more recent activities in the landscape. A close and constant cooperation between all 
those working in, with and for the inherited landscape is necessary.
Kelvin Ekeland, Nordic Association for the Cultural Landscape, Östra Storgatan 25, S-611 34 
Nyköping, Sweden.

Fornvård kallas den del av kulturminnesvården, 
som handlar om att skydda minnen av våra för
fäders verksamhet i landskapet från förstörelse 
och att göra dessa minnen tillgängliga - både 
fysiskt och känslomässigt - för dagens genera
tion. Fornvård innebär med andra ord att bevara 
eller göra landskapets kulturarv levande.

Denna ”moderna” vårdideologi började ta 
form i mitten av 1920-talet. Då startade man 
avverkning av granskogen på Uppsala högar och 
liknande arbeten på några andra kulturhistoriska 
riksklenoder. 1931 grep man sig an landets största 
gravfält - Birka på Björkö i Mälaren - som hade 
inköpts av staten och fridlysts 1912. Denna gamla 
kulturmark hade lämnats att växa igen samtidigt 
med ett annat odlingsdokument - Ängsö natio
nalpark. Det var förste antikvarie Karl-Alfred 
Gustawsson vid Riksantikvarieämbetet, ”svensk

fornvårds fader”, som med stor ekologisk insikt 
kom att svara för de första decenniernas vård
verksamhet. Denna kom så småningom att om
fatta ett drygt dussin nationalmonument. Vården 
kunde utföras tack vare donationer och genom 
att så kallade samvetsömma (vapenvägrare) 
kunde anlitas för de praktiska arbetena. 
I dag (1987) sker vård av ungefär 2500 fornvårds- 
objekt. Alla värdefulla, men ofta betydligt mind
re storslagna än de monument man först grep sig 
an. Denna mer allmänna vård kunde inledas 
1962, efter en överenskommelse mellan Riks
antikvarieämbetet och Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Den innebar att uppröjning och iordningställande 
av förslummade ängs- och hagmarker med forn- 
lämningar ansågs lämpligt som beredskapsarbete. 
Också den eftervård, som iordningställandet 
krävde, skulle kunna ske som beredskapsarbete.

Fig 1. Despite longstanding legal protection many ancient monuments have been severely damaged by tillage or by 
neglect. The most valuable monument of all - the cultural landscape itself - has never had an adequate 
protection.



mm

'■J*'?-%»
0 'ÅJärk

'2L£±L ■ '''■■■
Fig 2. Bete är ofta bra som eftervård. Ibland är röjning och hjälp med hägnad den enda vårdinsats som behövts för 
att få brukaren att släppa på djur igen. Det gäller dock att få rätt antal djur och bete vid rätt tidpunkt för att det 
skall fungera. Kreaturen vid Skalunda hög i Västergötland gör ett gott arbete. Foto Tore Hagman/N (ur Mulens 
marker).
Grazing at the right time and with the right kind and number of cattle gives the best maintenance.

Nu, tjugofem år efter överenskommelsen, är 
ansvaret delegerat till länsstyrelser och läns
arbetsnämnder. Synen på fornvård som lämpligt 
beredskapsarbete är också en aning förändrad. 
Däremot har fornvården inte fått något eget 
verksamhetsanslag. Det är fortfarande arbets
marknadsmedlen, som är avgörande för att vård 
skall kunna ske. Ett av kraven från arbetsmark
nadsmyndigheterna är att vården skall ge ett stort 
antal dagsverken till låg kostnad. Dessutom skall 
arbetet ske vid den tid på året och på den plats, 
som arbetsmarknadsläget kräver.

Med de förutsättningarna blir kulturminnes
värdena en andrahandsfråga. Det händer förstås, 
men numera sällan, att vårdbehovet sammanfal
ler med arbetsmarknadens krishärdar. I synner

het inte sommartid, när eftervården behöver 
utföras. Då skall ju folk vara lediga. Det är minst 
sagt komplicerat att, ens någorlunda hjälpligt, 
pussla ihop den eftervård som måste ske på cirka 
5000 hektar. Att tacka ja till de vinterjobb, som 
erbjuds, vore att binda ris åt egen rygg. De inne
bär att nya områden ställs iordning, som i sin tur 
kräver eftervård och så vidare ...

I några län har beredskapsverksamheten upp
hört under de senaste åren eller skurits ned 
mycket drastiskt. I andra län har verksamheten 
aldrig varit särskilt omfattande. Från bevarande
synpunkt, och kanske särskilt från artbevarande- 
synpunkt, är förhållandena naturligtvis upprö
rande, och såväl inom kulturminnesvårdens egen 
organisation som i riksdagen arbetar man för att
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få vården av dessa kulturmiljöer finansierade på 
ett annat sätt.

Budgetåret 1988/89 fick Riksantikvarieämbetet 
för första gången ett särskilt anslag, för vård av 
kulturmiljöer, att administrera. Skogsstyrelsen 
och Lantbruksstyrelsen fick motsvarande anslag 
för åtgärder inom sina verksamhetsområden. 
Tidigare var Naturvårdsverket ensamt om denna 
typ av anslag. För att pengarna skall komma till 
bästa nytta krävs en samordnad och enkel byrå
krati.

Viktig lag

Omsorgen om fornminnen har annars en lång 
historia i Sverige. Det är mer än 350 år sedan 
Riksantikvarieämbetet inrättades och nuvarande 
fornminneslag har sitt ursprung från 1666. Konse
kvent och planmässigt tillämpad kan lagen ge bra 
förutsättningar för en framgångsrik fornvård - att 
hålla landskapets kulturarv levande. När det 
gäller lagskydd av rena odlingsmiljöer är kultur
minnesvården dock hänvisad till de möjligheter 
naturvårdslagen erbjuder.

Första paragrafen i fornminneslagen - portalpara
grafen - definierar fasta fornlämningar genom att 
säga att de bevarar minnet av fäderneslandets 
tidigare inbyggare. Det finns inget krav på viss 
minsta ålder för att en ”lämning” skall betraktas 
som ”forn”. Det skall dock inte röra sig om 
produkter av den levande generationen.

Ingen får utan tillstånd skada fast fornlämning. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Andra paragrafen lämnar exempel på vad som 
kan vara fasta fornlämningar. Genomgående är 
det kulturminnen, som inte är avsedda att flyttas: 
resta stenar, gravrösen, gravfält, övergivna 
kyrkogårdar, fossila åkersystem och så vidare.

Beträffande artbevarande finns två avsnitt som 
är av särskilt intresse därför att de mer än andra 
berör ”levande” objekt:

(1) Olika lämningar av övergivna bostäder, bo
platser eller arbetsplatser samt bildningar som 
uppkommit vid bruket av sådana bostäder och 
platser, är fasta fornlämningar. En plats, där 
strukturen av ett system med ryggade åkrar be
varats, kan tas som exempel.

(2) Fasta naturföremål, till vilka åldriga bruk, 
sägner eller märkliga historiska minnen är
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Fig 3. Låsbräken växer i ängs- och hagmarker och 
gynnas av den hävd som sker på många fornvårdsområ- 
den. Det krävs dock ett botaniskt tränat öga för att 
upptäcka den oansenliga växten. Foto Tore Flagman/N 
(ur Mulens marker).
Botrychium lunaria thrives when the ancient monu
ments are properly maintained. The effect is unintentio
nal, and the staff in charge might not even notice the 
small plant.



Fig 4. En sista rest av Västsveriges en gång oändliga ljungvidder. Skall ljungheden fungera som betesmark måste 
den svedas med jämna mellanrum, som här vid Kärtared på Svältorna, Västergötland. Foto Tore Flagman/N.
Little remains today of the heatherclad moors. Heathy pasture land must be burnt regularly.
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knutna, är också att anse som fasta fornläm- 
ningar.

Även om lagen gäller generellt, så saknas för 
närvarande en helt klar linje för hur andra para
grafen skall tolkas. Trots att Riksantikvarieäm
betet skall ge anvisningar, kan det finnas variatio
ner mellan olika län.

Tredje paragrafen är också viktig. Där sägs att till 
fast fornlämning hör så stort område som behövs 
för att bevara fornlämningen och dess miljö. 
Arealen bestäms bland annat av fornlämningens 
typ och omgivningens topografi. Det kan vara ett 
ganska omfattande område som hör till en forn
lämning.

Femte paragrafen ger länsstyrelsen rätt att vidta 
de åtgärder som behövs för att vårda och skydda 
fornlämningar. Fornvården vilar på femte para

grafen. Markägarnas och brukarnas tillmötes
gående är stort.

1989 träder en ”samlad kulturminneslag” i kraft. 
Vissa språkliga och redaktionella ändringar har 
gjorts i avsnittet om fornlämningar. Lagens inne
börd är dock oförändrad.

Kunna - utan att veta

Artbevarandet har aldrig varit en huvudsak för 
fornvården. Principen har dock - även om det 
varit svårt att följa den - varit att tillämpa en 
skötselform som ligger så nära den traditionella 
som möjligt. Tanken är att på så sätt - utan att 
ha tillgång till specialkunskaper om olika organis
mers speciella krav - bevara, inte bara en forn- 
lämnings form och struktur, utan också en histo
riskt riktig miljö med allt som denna kan inne
hålla. Många gånger blir resultatet bra. Fornvår-
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den/kulturminnesvården är dock mycket okunnig 
om vad den egentligen åstadkommer när det 
gäller artbevarande.

Också för icke fackbotanister kan det ibland 
vara lätt att se att artbevarandet lyckats. Andra 
gånger kan en vetenskaplig studie, som till exem
pel den om floran på bronsåldershögar kring 
Landskrona (Nilsson 1982), ge en bekräftelse. 
Där konstateras att bronsålderns betesväxter 
fortfarande finns kvar i dagens helåkerslandskap.

Torrbackarnas växter har nog kulturminnes
vården gjort mest för. Där finns många välhäv- 
dade fornvårdsprojekt. Mycket riskerar dock att 
bli förbigånget. Vilken vanlig människa noterar 
exempelvis låsbräken Botrychium lunarial Ingen 
fornvårdare är fackman på botanik. Kanske är 
det ett tiotal fornvårdare i landet, som kan kalla 
sig biologer - allmänbiologer. Och vem funderar 
på om det är tidigt eller sent på säsongen, om 
blicken skulle falla på en ögontröst Euphrasia 
eller slåtterblomma Parnassia palustris? Sådant 
är ju egentligen utomordentligt viktigt! Detta kan 
ju behöva styra hävden.

Ibland blir vårdeffekterna lustiga, med mass- 
uppslag av någon art, kanske fibblor Hieracium 
eller smultron Fragaria vesca - nästan som på 
forna tiders svedjefall ... Det är en dröm, en 
önskan, att få återuppta bruket av eld i vården. 
Varför inte idka svedjebruk vid någon av Värm
lands gamla övergivna finngårdar? Det vore att 
göra ytterligare en del av kulturarvet levande och 
förmodligen skulle det ha betydelse också för 
artbevarandet. Kontinuerlig hävd måste ju ge 
helt andra effekter än de kortvariga försök med 
svedjebruk, som hittills gjorts, bland annat vid 
lantbruksuniversitetet (Kardell & Dehlén 1983).

Elden hörde också till skötseln av ljungryarna i 
Västsverige. I Fjärås finns en av fornvårdens mer 
intressanta ljunghedsrester. Jag anser att det 
områdets värde kunde ökas ytterligare genom 
insådd av förslagsvis tysk ginst Genista germanica 
och nålginst G. anglica. Men överlever ginsten 
vid en hävd, som enbart innebär slåtter, när 
ljungen blivit grov och högvuxen? Här är ju eld
bruk eliminerat eftersom beredskapsarbetet är 
basen för vården.

Traditionsbevarande

På Svältorna i Västergötlands gamla ljungmarker 
finns flera exempel på gammaldags, genuina 
kulturmiljöer. Där kan en art som ljungögon-

Fig 5. Ljungögontrösten var en av ljunghedens karak
tärsväxter. Den intensiva hävden med bete, slåtter och 
bränning påverkade ljungen så att den parasiterande 
ögontrösten lätt fann angreppspunkter. Kraftig och 
högvuxen ljung kväver ljungögontrösten, som varje år 
måste få upp nya fröplantor. Foto Tore Hagman/N (ur 
Mulens marker).
Haymaking, grazing and burning of the heatherclad 
moors are measures facilitating the growth of Euphrasia 
micrantha.
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Fig 6. Gården Örsbråten i Ödenäs är ett av Västergötlands mest genuina odlingsminnen. Genom ohörsamhet mot 
den officiella jordbrukspolitiken har här bevarats, för artbevarandet och den svenska kulturminnesvården, 
oersättligt dokumentationsmaterial. Gården har tusentals detaljer, alla oerhört fängslande, såväl för biologer som 
landskapshistoriker. Det är deprimerande att det fortfarande finns de, som anser att sådana värden skall förvaltas 
utan ersättning. Foto Tore Hagman/N (ur Mulens marker).
Only through cultivation, in all details traditional, of the historical and cultural landscape can all those rare values 
created by the farming methods of yesterday be saved for the future.

trösten Euphrasia micrantha leva kvar därför att 
driften har en helt annan intensitet än någon 
institutionell vård kan garantera. Om kulturmin
nesvården skall nå riktigt bra resultat behövs 
särskilda traditionsbevarande jordbruk med kul
turmiljövärden som dominerande ”gröda”. Vi 
bör ha råd att avsätta några småbruk till detta nu, 
när det påvisats att en kvadratkilometers jord
bruksmark i dag kan föda tusen personer, mot 
femtio den gång då energihushållningen var ett 
viktigt krav (jfr Emanuelsson 1988).

Tittar man närmare på jordbruk av traditions
bunden typ ser man vilken betydelse hävden har 
för landskapets utseende och vegetationens sam
mansättning. Alla olika hävdfaktorer och kombi
nationer av dessa ger förutsättningar för olika 
arter att få sina speciella krav tillgodosedda, 
bredvid varandra. Riksantikvarieämbetet har 
gett visst stöd för att få detta förhållande belyst i 
studier av exempelvis Herrön i Bohuslän (Olsson 
1986) och Krokshult i östra Småland. Teckningen 
med hävdfaktorerna (fig 7) är från OH-materialet 
till kursen Vård av odlingslandskapet, som Riks

antikvarieämbetet och Naturvårdsverket drivit i 
tio års tid och som nått mer än 600 arbetsledare 
och planerare. Också detta av viss betydelse för 
artbevarandet.

Sedan länge har det funnits en strävan att inom 
kulturminnesvården prioritera hela, fullständiga 
miljöer. Till fullständigheten hör bebyggelse och 
även kultiverade växter - och andra helt kultur
bundna arter. Det kan vara svårt, för både antik
varier, konsthistoriker, arkitekter och brukare, 
att till exempel inse en mållas värde, även om det 
t ex gäller lungrot Chenopodium bonus-henricus. 
Andra arter, som kryddväxter och prydnadsväx
ter, exempelvis krollilja Lilium martagon och 
trädgårdsstormhatt Aconitum X cammarum kan 
lättare få gehör. Men, till bevarande bör inte 
enbart höra omsorgen om själva växten, utan 
också om traditioner knutna till den - som exem
pelvis berättelsen om stormhattens duvor ... För 
artbevarande i dessa genuina miljöer krävs, 
kanske mer än annars, information och fostran.

Går vi tillbaka till ödekyrkogårdarna, har den 
ideella kulturminnesvården här - kanske mer än
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Fig 7. Alla hävdfaktorer har sin speciella betydelse för växtlighetens variation. Stordia av författaren efter idé av 
Mårten Aronsson.
Every measure of preservation - haymaking, grazing, copse-clearing and so forth - puts its stamp on the actual 
biotope.

någon annanstans - gjort en artbevarande insats, 
som regel nog minst lika omedveten som den 
officiella kulturminnesvårdens. Genom årlig slåt
ter av pietetsfulla hembygdsvårdare har dock 
många genuina slåtterarter beretts livsrum på 
dessa gamla begravningsplatser.

Ser man på en specifik lämning - en gravhög 
eller en ruin - är växtligheten där helt fredlös den 
stund en arkeologisk undersökning av graven, ett 
förstärkningsarbete på ruinen eller någon annan 
antikvariskt motiverad åtgärd är aktuell. I sådana 
situationer ger fornminneslagen inget skydd, vare 
sig för brudbröd Filipendula vulgaris, solvända 
Helianthemum nummularium, fältgentiana Gen- 
tianella campestris, murruta Asplenium ruta
muraria eller andra levande organismer. Här 
vilar ansvaret för artbevarandet på enskilda

arkeologer och tekniker, och de hänsyn som tas 
är beroende av deras medvetenhet om biologiska 
värden.

Ibland hör man - också från mycket seriöst håll 
- önskemål om att på fornlämningsområden 
rekonstruera ett typiskt stenålderslandskap eller 
bronsålderslandskap, med autentisk växtlighet 
och så vidare. Försök har gjorts. Jag tror emeller
tid inte på tanken. Allt för mycket blir falskt. Det 
har hänt så mycket under årtusendena: landhöj
ning, klimatförändringar, föroreningar ... Tänk 
bara på kvävenedfallets hundkäx-smörblomme- 
maskroslandskap! Vill någon trots allt försöka sig 
på en rekonstruktion är det nog förnuftigast att 
utgå från en lämplig växtbiotop och där rekonst
ruera kulturinslagen. Men då är det inte fråga om 
bevarande. Och jag vill inte vara den som skall
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Nordiska förbundet för kulturlandskap

Kontaktperson i Sverige är Kelvin Ekeland, Ö. 
Storgatan 25, 611 34 Nyköping. Mats Nettelbladt, 
Småtindveien 18, N-8000 Bodö, Norge, är kassör. 
Medlemsavgiften är f n 100 NKR och kan betalas in 
på norskt postgiro 4 51 14 32 Nordisk förbund for 
kulturlandskap, N-8000, Bodö.

I medlemskapet ingår ett nr av tidskriften Bygd, 
vilket huvudsakligen presenterar kulturlandskapet 
på platsen för föregående årsmöte. På förbundets 
program står bl a de återkommande kurserna Kul
turlandskapets värd och Lien och slåtterängen.

rensa ut de senaste årtusendenas invandrare av 
växter och djur.

Samordna resurserna

Den viktigaste bevarandeinsatsen i dag - också 
för kulturminnesvården - är enligt min mening 
att slå vakt om de levande och okonstlade miljöer 
av det gamla odlingslandskapet, som ännu finns 
kvar. Först när dessa är räddade kan man kanske, 
med stöd av den kunskap de har att ge och det 
växtmaterial som finns där, börja lappa och laga 
de många störda miljöer som finns.

I dagens bevarandearbete har vi inte råd att 
misshushålla med de knappa resurser som finns - 
vare sig det gäller tid, kunskap, arbetskraft eller

pengar. Vi har inte heller råd att bevara ett 
splittrat, sektorsindelat ansvar för artbevarandet. 
Alla måste hjälpas åt i fortsättningen, både inom 
och utom institutioner och nationsgränser: kul
turminnesvård, naturvård, jordbruk, forskning, 
utbildning ... allt kan ha utbyte av vartannat! En 
sammanslutning som arbetar för detta är Nor
diska Förbundet för Kulturlandskap. Förbundet 
fungerar som ett samlande, förmedlande och 
påverkande kunskapsforum och bildar ett kon
taktnät för både enskilda och grupper, vilka har 
en verksamhet eller ett intresse, som på något 
sätt är kopplat till kulturlandskapet.

För bevarandeintressena är varje förnuftig 
samordningsåtgärd en resursförstärkning. Ett 
logiskt första steg vore att slå ihop natur- och 
kulturminnesvårdens vårdorganisationer! Vilken 
nytta skulle inte detta medföra också för artbeva
randet.
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Organisation

Nordiska ministerrådets miljöministrar är ansva
riga för koordineringen av det nordiska samarbe
tet inom miljövården.

Nordiska ämbetsmannakommittén för miljö
skyddsfrågor har till uppgift att bistå Nordiska 
ministerrådet med att utveckla det nordiska sam
arbetet. Detta sker bl a genom att kartlägga för
utsättningarna för och föreslå gemensamma nor
diska projekt och aktiviteter inom natur- och 
miljöskyddsarbetet i de skilda länderna och 
genom uppföljning av verksamheten inom miljö
vårdsområdet i övriga nordiska samarbetsorgan.

Som förberedande organ har ämbetsmanna
kommittén olika arbetsgrupper för skilda del
områden. Här finns bl a arbetsgruppen för natur
vård. Den har till huvuduppgift att initiera och 
leda arbetet inom naturvård, inklusive friluftsliv. 
Arbetsgruppernas mandat baseras på Minister
rådets handlingsprogram för miljövård som om
prövas med några års mellanrum.

Särskilda projekt genomföres av projektgrup
per. Deras arbete är tidsbegränsat i enlighet med 
särskilt upprättade projektplaner. Resultaten

redovisas i rapporter, som vanligen publiceras i 
Ministerrådets serie NU: Nordiska rapporter och 
utredningar på miljöområdet.

Marknadsföringsproblem

Tyvärr är de nordiska projektarbetena inte sär
skilt väl kända i de vida naturvårdskretsarna och 
inte heller tillräckligt bland naturvårdstjänstemän 
och planerare. Det kan utan överdrift påstås att 
ett imponerande antal projekt med åtföljande 
rapporter har genomförts under de senaste tio 
åren, och en intensiv verksamhet pågår i en rad 
för naturvården angelägna och intressanta pro
jekt. Som exempel på avslutade projekt av bety
delse för arbetet med art- och biotopskydd i 
Norden kan nämnas:

(1) Naturgeografisk regionindelning av Norden (1977, 
rev 1984).

(2) Hotade djur och växter i Norden (1978,1982).
(3) Representativa naturtyper i Norden (1983).
(4) Natur och miljö i kommunplanläggning (1983).
(5) Marina reservat i Norden (1984).
(6) Natur- och kulturlandskapet i arealplaneringen 

(1987).
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Bland pågående projekt har vi:
(1) Biotopskydd i Norden.
(2) Revidering och komplettering av Hotade djur och 

växter.
(3) Fågelövervakning.

Av planerade projekt bör i detta sammanhang 
särskilt nämnas:
(1) Handel med utrotningshotade djur.
(2) Skyddsvärda vattendrag.
(3) Miljövårdshänsyn i jordbruket.

Projektexempel

I syfte att förhoppningsvis väcka intresse för 
projektrapporterna ger jag här några korta kom
mentarer till ett par av projekten.

Naturgeografisk regionindelning av Norden

Detta projekt har gett oss möjlighet att relatera 
vetenskapliga naturvårdsobjekt, naturtyper, bio
toper och arter till mera naturliga enheter än 
administrativa områden som län och kommuner. 
Som exempel kan nämnas att vid den i Sverige 
pågående översynen av riksobjekt för naturvård 
anges alltid i vilken naturgeografisk region ett 
objekt är beläget.

Representativa naturtyper i Norden

Detta projekt, med underrubriken Ett underlag 
för naturvårds- och arealplanering, är det hittills 
mest omfattande nordiska naturvårdsprojektet. I 
huvudrapporten från projektet (1983) redovisas 
ett system för inventering, behandling och redo
visning av information om natur och naturresur
ser. För projektets genomförande erfordrades en 
rad delutredningar, vilket ledde till ett antal för 
naturvårds- och planeringsarbeten i Norden 
värdefulla delrapporter:
(1) Den naturgeografiska regionindelningen av 
Norden från 1977 reviderades och komplettera
des. Dessutom utvidgades den till att omfatta 
även Island.
(2) I en särskild och omfattande rapport Vegeta- 
tionstyper i Norden, 1984, lades grunden för en 
enhetlig klassificering och beskrivning av vegeta- 
tionstyper. Underlaget för denna rapport togs 
fram av en forskargrupp i Lund under ledning av 
projektledaren Lars Påhlsson och av Eythör 
Einarsson, Island.

(3) För att även få en enhetlig beskrivning och en 
genomgång av landskapets skiftande former lade 
projektgruppen ut ett uppdrag till naturgeogra
fiska institutionen i Lund. Resultatet redovisades 
i rapporten Terrängformer i Norden, 1984.

(4) Vidare togs det inom ramen för projektet 
fram en Manual för AD B-behandling av informa
tion från representativa naturområden i Norden 
och en katalog över terrängformer, vegetations- 
typer och växtarter på de nordiska språken och 
engelska.

Projektgruppen avslutade sin redovisning med en 
rad rekommendationer för fortsatt naturvårds- 
arbete i Norden.

Samtliga rapporter är direkt användbara i det 
fortsatta inventerings- och planeringsarbetet så
väl i nordiskt sammanhang som för arbetet i de 
enskilda länderna. Som exempel kan nämnas att 
Vegetationstyper i Norden är en av grundpelarna 
för det i Sverige nu pågående arbetet med inven
tering och klassificering av ängs- och hagmarker.

Hotade djur och växter
Projektet planerades av Ministerrådet redan 
1974, då man konstaterade att det var angeläget 
att utföra en kartläggning av de naturtyper samt 
djur- och växtarter i Norden, vilkas existens är 
hotade. Det slutliga projektet, som redovisades 
1978, avgränsades till att omfatta hotade kärl
växter, däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur. 
Rapporten syftade till att bl a utgöra underlag för 
gemensamma nordiska åtgärder för att bevara 
hotade arter, men också åtgärder inom de en
skilda länderna.

Som gemensamma åtgärder föreslog projekt
gruppen bl a:

(1) En uppföljning av faktamaterialet genom 
revidering av de artlistor som upprättats över 
akut hotade arter.

(2) Att förvaltningsåtgärder vidtas och att minis
terrådet uppmanar de nordiska länderna att prio
ritera de livsnödvändiga biotoperna för de hotade 
arterna vid avsättande av naturreservat m m.

(3) Forskningsåtgärder beträffande de akut 
hotade djuren och växterna, deras miljökrav och 
deras biotoper.

(4) Informationsåtgärder.
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(5) Utvärdering av vidtagna åtgärder med jämna 
tidsintervall.

Rapporten ledde till att ministrarna antog åtta 
rekommendationer om gemensamma nordiska 
åtgärder till skydd för de akut hotade arterna. 
Detta resulterade bl a i en revidering och utvär
dering som redovisades i en ny projektrapport 
1982.

Nu pågår ett nytt projekt med samma syfte som 
tidigare. Denna gång utökas antalet organism
grupper med mossor, lavar, fjärilar, skalbaggar 
och sötvattensfiskar. För svenskt vidkommande 
skall precisionen i uppgiftslämnadet kunna bli 
betydligt bättre än tidigare tack vare SLUs arbete 
med artdatabanker och de till detta knutna flora- 
och faunavårdskommittéerna.

Biotopskydd i Norden

Det pågående projektet Biotopskydd i Norden är 
ett i detta sammanhang mycket intressant och för 
framtiden särskilt viktigt projekt. Detta arbete 
började med ett nordiskt seminarium i oktober 
1984. Det löper nu vidare som ett projekt med 
målsättningen att sammanställa kunskaper om 
odlingsbygder och deras biotoper av gemensamt 
intresse för de nordiska länderna.

Projektgruppen planerar att redovisa sina re
sultat i tre rapporter: (1) Biotoper i det nordiska 
kulturlandskapet - principer för bevarande. (2) 
Representativa områden med värdefulla vårdbio
toper i Norden -100 nordiska smultronställen. (3) 
Syntes: Biotopvärn i Norden - rekommendatio
ner om biotopbevarande.

Trots att antalet biotoptyper som projektet 
skall belysa är stort så räknar gruppen med att 
vara klar med projektet 1988.

Projektmål

Utgångspunkten för arbetet i projekten har varit 
och är att:
(1) Systematiskt sammanställa och enhetligt be
arbeta befintlig kunskap om natur i Norden.

(2) Verka för att och peka på hur denna kunskap 
kan användas i fysisk planering (på alla nivåer), 
naturresursplanering, för skydd och vård av 
natur, för ny angelägen kunskapsinhämtning och 
för information.

(3) Föreslå konkreta åtgärder med utgångspunkt 
från de styrelement (lagar, förordningar, perso
nella och ekonomiska resurer) som finns. Pro
jektgruppen måste således ha en trovärdighet och 
realism i förslag till skydd av områden eller andra 
bevarandeåtgärder. Samarbetet syftar även till 
enhetligare och starkare styrelement över hela 
fältet.

Genom det nordiska samarbetet har den offent
liga naturvården fått ökade resurser som ger oss 
möjlighet att snabbare flytta fram naturvårdens 
positioner i samtliga länder. Flärigenom ökas inte 
minst möjligheterna att verka för ett aktivt beva
rande av arter och biotoper såväl i hela Norden 
som i de enskilda länderna. Härtill kommer att vi 
gemensamt står bättre förberedda för ett vidgat 
internationellt samarbete. Ett närliggande sådant 
samarbete planeras nu genom att naturvårdsver
ket tillsammans med Sveriges lantbruksuniversi
tet tagit initiativet till att söka väcka intresse för 
en Red Data-bok för östersjöstaterna.

De nordiska publikationerna kan beställas hos 
Miljövärndepartementet, Postboks 8013, Oslo, 
Norge.
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Praktisk floravård idag och imorgon

TORLEIF INGELÖG

Ingelög, T. 1988: Praktisk floravård idag och imorgon. [Practical conservation of the flora - 
today and tomorrow.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 503-506. Lund. ISSN 0039-646X.
Practical conservation of the Nordic flora needs a well defined long term goal which should 
be to keep all the indigenous plants species in vital and reproductive populations within the 
whole of their distribution areas, i.e. in all the various Nordic regions. The genetic variation 
of species should also be maintained. This goal is important although we realise that we will 
never be able to fulfil it to a hundred percent. It is often stated that we lack knowledge within 
many fields. But still we know enough for action! Various methods are needed. Legally 
protected areas, mainly reserves, are important. However, when choosing and managing 
reserves, we must put more emphasis to biological values than to esthetical and social values. 
The consideration rules within forestry and agriculture, as well as their implementation, 
must be improved. New ways for flora conservation and management must also be deve
loped. Management of roadsides and municipal parks include a great potential for flora 
conservation. A much better cooperation is needed between authorities, scientists, conser
vation societies, farmers, landowners and others involved in forestry and agriculture. 
Information to these people and to the public is a prerequisite for success.
Torleif Ingelög, Department of ecology and environmental research, Swedish university of 
agricultural sciences, Box 7072, S-750 07 Uppsala, Sweden.

Floravård innefattar det mesta från en påverkan 
av samhällsutvecklingen i stort till bevarandet av 
en enskild liten växtlokal. Jag tycker att det 
under det här symposiet har framkommit en stor 
mängd värdefulla synpunkter, idéer och förslag 
till praktiska åtgärder, forskningsprojekt osv. 
Det är därför svårt att ge konferensen rättvisa 
genom att plocka fram allt viktigt och fint som 
har sagts. Jag skulle gärna vilja det, men då skulle 
det behövas många timmar. Istället skall jag ta 
upp några saker som jag själv tycker är särskilt 
viktiga. Hela det här anförandet blir naturligtvis 
väldigt mycket en fråga om personliga funde
ringar.

Målet

För att bedriva floravård effektivt så behövs ett 
väldefinierat och övergripande mål för verksam
heten. Ofta är det så att vi länge har stretat

framåt mot någonting utan att ha ett klart mål. 
Många av oss har kanske känt det intuitivt medan 
andra har haft det klart för sig. Målet är alltså att 
långsiktigt bevara alla inhemska växtarter i livs
kraftiga och reproducerande populationer inom 
hela deras utbredningsområden, dvs i alla natur
ligt avgränsade regioner i Norden. Självfallet är 
det meningen att hela bredden av arternas gene
tiska variation skall bevaras. Mera allmänt for
mulerat kan sägas att målet bör vara att bevara en 
så rik flora och vegetation som möjligt. Det här 
målet tycker jag vi skall sträva efter även om vi 
alla inser att vi aldrig kommer att kunna uppnå 
det till hundra procent. Vi måste också acceptera 
att flora och vegetation inom ett visst begränsat 
område förändras hela tiden som en följd av 
markanvändningen och som en följd av naturliga 
processer - successionsprocesser - och det får vi 
finna oss i. I Sverige vågar jag påstå att det idag 
råder en stor enighet om det här målet och jag

En myrkant i utkanten av Vedungsområdet i Särna, Dalarna. Tallskogen är rik på torrakor. Här krävs ingen vård 
för att de biologiska kvaliteterna skall bestå. Det räcker med att avstå från rationellt skogsbruk. - Foto Rolf 
Lundqvist, Enviken.
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antar att de övriga nordiska länderna kan hålla 
med. Däremot finns det uppenbart skillnader vad 
gäller innebörden av ordet inhemsk, det har vi 
hört under den här konferensen tack vare Bernt 
Löjtnants stimulerande inlägg. I Sverige menar vi 
att inhemsk innebär att en art funnits här i hundra 
år eller mer, men den innebörden lägger man inte 
i ordet i Danmark.

Hur skall man då kunna arbeta mot det ovan 
skisserade målet? Det krävs naturligtvis en del 
prioriteringar från början. Vi måste acceptera att 
vi inte kan arbeta med allt och vi kan inte heller 
klara allt. Vi måste syssla med akuta frågor och 
prioritera sådana arter, växtsamhällen eller eko
system som är akut hotade. Det står bl a klart 
efter den här konferensen att kryptogamerna är 
en grupp som är förbisedd. Jag tycker att Roland 
Mobergs, Tomas Hallingbäcks och Johan Nitares 
anföranden tydligt visar att det för oss fanero- 
gamister pågår ett okänt försvinnande, som jag 
upplever som mycket skrämmande.

Bakgrunden

En förutsättning för att över huvud taget kunna 
bedriva floravård är att det finns kunskap och en 
fortsatt kontinuerlig kunskapsuppbyggnad. Men 
vi bör vara överens om att vi idag vet fullt tillräck
ligt för att kunna handla. Särskilt vi forskare är ju 
yrkesdeformerade såtillvida att vi som standard
replik i allmänhet säger: det här vet vi så väldigt 
lite om, vi måste vänta på forskningsresultat. 
Men det finns en mängd områden där vi vet 
tillräckligt mycket för att kunna agera. Vi vet 
vilka växtarters lokaler som behöver skydd mot 
förstörelse. Vi vet i stora drag vilken hänsyn som 
behövs inom skogs- och jordbruket. Vi vet en hel 
del om effekterna av luftföroreningar, tillräckligt 
mycket för att kämpa också för ett mera allmänt 
miljöskydd. Vi vet att allt fler hotade arter borde 
få en fristad i våra naturreservat.

Igår hörde vi att det behövs mer forskning 
inom många områden, t ex taxonomi, biologi, 
studier av tolerans mot påverkan, studier av 
hotbild osv. Det är mycket glädjande att antalet 
floravårdsforskare ökat mycket drastiskt under 
de senaste tio åren. Idag är vi många i Norden 
som arbetar med floravårdsforskning och vi har 
tillsammans en bred och stark kompetens. Det är 
en kompetens och kunskapsuppbyggnad som vi 
skall behålla och utveckla i framtiden för att 
kunna möta alla de nya problem som kommer att

dyka upp inom floravårdens område. Samtidigt 
som forskningen ökat inom området har också 
inställningen till floravård förändrats på ett 
mycket fint sätt. För tio år sedan kunde det 
förekomma att man betraktade mig och andra 
som något slags blåsippsromantiker. Idag inser 
nog de flesta att det här handlar om en livsnöd
vändighet. Jag vill erinra om att FAO för ett par 
år sedan identifierade försvinnandet av arter, 
eller i vid bemärkelse genetiska resurser, som ett 
av de allvarligaste hoten mot människans över
levnad på lång sikt.

Jag hoppas att vi alla tar med oss de forsknings- 
idéer hem, som vi hört här, och jag hoppas att vi 
sätter igång ett bra samarbete mellan de olika 
botaniska institutionerna i Norden. Det pågår 
mycket samarbete redan, men min bedömning är 
att vi både när det gäller forskning och praktiskt 
bevarande kan samarbeta ännu bättre.

Arbetssätten

Vilka huvudmetoder har vi för floravård och vad 
kan man i praktiken göra? I varje fall från det 
svenska perspektivet, som jag känner bäst, måste 
vi arbeta med många olika metoder och på flera 
olika sätt. Vi behöver reservat och vi behöver 
hänsynsregler i skogs- och jordbruket. Bägge 
dessa delar behövs - ingen kan utbytas mot den 
andra. Det behövs också något mitt emellan, 
vilket också efterlysts av flera talare. Vi behöver 
även en större satsning på biologiska värden både 
när vi väljer ut och när vi sköter naturreservat. 
Estetiska och sociala värden är värdefulla. Men vi 
kan alltid lätt återskapa sådana värden medan det 
är mycket, mycket svårt att återskapa ursprung
liga växtsamhällen och ekosystem. Det är svårt 
att få tillbaka en art på en plats där vi en gång 
förlorat den. Det borde i Sverige ske en kraftig 
förskjutning av tyngdpunkten mot de biologiska 
värdena när det gäller val av reservat. Hänsyns- 
reglerna måste hela tiden utvecklas för att man 
skall kunna möta de nya frågor som dyker upp 
genom nya tekniker i skogs- och jordbruket.

Vi måste också finna nya lösningar. Vägkan
terna nämnde jag i går som ett exempel. Jag tror 
att de i framtiden kommer att bli mycket viktiga 
för bevarandet av hundratals arter i floran. De 
kommunala grönytorna har vi också talat om. 
Kan vi där berika landskapet genom att få in en 
floravårdande skötsel, är mycket vunnet. I sam-
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Liens landskap kräver inte bara skydd, utan dessutom vård. Det gäller även en biotop som myrslogen vid Enviken i 
Dalarna. På platser som denna kan vegetationsförändringarna gå långsamt och problemen att bevara artrikedomen 
blir uppenbara först efter lång tid. Här har man huggit ut hässjekraken i ett stående träd. Enviken, Dalarna. - Foto 
Rolf Lundqvist.
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band med de diskussioner som nu sker om ned
läggning av jordbruksmark bör vi hålla oss 
framme och se till att det skapas nya värdefulla 
biotoper i jordbrukslandskapet. Vi kan t ex åter
ställa före detta strandängar längs åar och vatten
drag som nu är uppodlade. Det kommer vi att 
försöka göra här vid Fyrisån vid Ultuna på SLUs 
mark. Som nödfallsåtgärder behöver vi kanske 
också plocka in en del av de hotade arterna i 
fröbanker. Där hoppas vi i Sverige på ett sam
arbete med Nordiska Genbanken. Vi behöver 
också ta till en sista utväg för framför allt åker
växterna genom att odla dessa i ogräsåkrar eller 
liknande. Det var glädjande att jag igår på 
mycket kort stund blev av med ett par hundra 
kilo av den gotlandsråg med tillhörande ogräs
frön som Världsnaturfonden WWF ställt till för
fogande för ogräsreservat.

Vi måste också förhindra nya hotfaktorer och 
det har vi också berört en del här på konferensen. 
Urban Emanuelsson talade om näringsfaktorn: 
att vi är tvungna att utarma många miljöer på 
näring för att kunna bibehålla floran. En satsning 
mer allmänt på miljöskydd måste till, och det är 
någonting som vi floravårdare ibland har försum
mat. Hela problematiken med genetiska för
oreningar som vi också berört är även det viktiga 
problem som vi måste beakta i framtiden.

Vi skall se till att få in floravården i all sam
hällsverksamhet och vi skall arbeta för att få en 
bättre samverkan mellan alla de som arbetar för 
florans bevarande. Jag tänker då på myndigheter, 
organisationer, forskare, alla enskilda floravår
dare som finns runt om i landet och markägarna. 
Rune Frisén sade att det behövs åtskilliga indivi
der inom floravården och att det är nödvändigt
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att de stretar åt samma håll - det är mycket 
viktigt att komma ihåg. Valfrid Paulsson sade:
Personligen tror jag att en av våra viktigaste och mest 
brådskande uppgifter som naturvårdare av facket, 
floraspecialister och idealister är att sprida kunskap om 
vad som håller på att ske med vår flora. Kunskaperna 
måste spridas till den breda allmänheten och till besluts
fattare på alla nivåer. ... Vi måste ge de rätta signa
lerna, göra oss förstådda och akta oss för att uppträda 
så att vi uppfattas som reaktionära kverulanter och 
bakåtsträvare.

Vi måste alltså satsa mycket mer på att infor
mera, utbilda, påverka, stimulera, entusiasmera 
och uppmuntra. Jag tror att vi alla måste satsa 
hårt på att både utbilda våra vänner och bekanta 
och på att ordna kurser för kommunfolk, mark
ägare, skolbarn osv. Vi måste arbeta på alla 
nivåer.

Vi som är här är mycket priviligierade - för vi 
har kunskapen. Kunskap innebär alltid ett mora
liskt ansvar och vi skall inte räkna med att några 
andra räddar den nordiska floran - det är vi som 
skall göra det. Det är roligt att se alla fina utställ
ningar som har kommit hit, att få se hur man 
jobbar på lokal, på regional och på nationell nivå 
och hur man jobbar med forskning. Alla dessa 
ideella floravårdare runt om i Norden är natur
ligtvis den viktigaste och bästa resursen för ett 
effektivt arbete för att bevara floran. Jag tror att 
vi alla måste ta på vårt ansvar att tänka ut - vad 
kan vi göra var och en? Vi måste på olika sätt 
jobba lokalt, regionalt, nationellt och vi måste 
stimulera framför allt den lokala och regionala 
aktiviteten. Ett steg i den riktningen är den för
söksverksamhet som Världsnaturfonden WWF 
försöker få till stånd på Gotland. Där vill vi 
etablera en floraväktarverksamhet som innebär 
att de lokala botanisterna inte bara skall inven
tera och dokumentera vid ett tillfälle, utan också 
noga följa upp de hotade arternas lokaler, hålla 
kontakt med markägarna samt rapportera vad 
som händer till databanken här vid Ultuna.

Jag tror att vi alla måste tänka mycket noga på 
vad vi kan göra inom vårt eget yrkesområde, där 
många av oss är verksamma med floravård eller 
närliggande verksamhet. Men jag tror också att vi 
alla, oavsett vad vi jobbar med i vårt yrkesverk
samma liv, skall fundera över vad vi kan göra på 
det ideella planet för floran. Jag tycker att vi skall

sätta upp personliga mål och jag utmanar er alla 
som finns här att under det kommande året se till 
att rädda fem växtlokaler. Med rädda menar jag 
att plocka fram fem fina växtplatser som vi kän
ner till och som vi vet inte ligger i naturreservat 
eller liknande. Där kontaktar vi markägaren och 
berättar på ett mycket positivt sätt om de här 
växtplatserna. Det kan vara en lokal för en hotad 
art, men det kan även vara en lokal som allmänt 
sett är en värdefull växtplats. Vi kan försöka 
entusiasmera markägaren, skogsbrukaren, jord- 
bruksarrendatorn eller den som har hand om 
marken att undvika att skada den här lokalen 
genom skogsavverkning, traktorkörning e d. 
Varför inte ha med en flora i fickan och fråga: 
Har du en flora? Vet du hur man använder en 
flora? - Nej, kommer många att svara. Då 
plockar man fram floran och överlämnar den i 
present. Jag tror att vi måste satsa oerhört 
mycket mer än vad vi hittills har gjort på mark
ägarna och bönderna. Om lantbrukaren inte själv 
har tid tycker jag att vi skall satsa stenhårt på 
lantbrukarhustrun. Hon är intresserad - det 
vågar jag med bestämdhet påstå. Så jag utmanar 
er alla att under det kommande året och följande 
år rädda fem växtlokaler var. När vi ses på det 
andra Nordiska floravårdssymposiet, som jag 
förutsätter kommer om fem år, då har vi tillsam
mans räddat ungefär femtusen växtplatser i 
Norden!

Floravårdsarbetet blir aldrig färdigt

Vi måste när det gäller floran veta vad det är som 
händer, vi måste veta vad det är vi skall göra och 
vi måste göra det. Vi måste även kontrollera om 
vi har gjort rätt. Sedan får vi börja om igen och se 
vad som händer - floravård är ju ett arbete som 
aldrig någonsin blir färdigt.

Varje tid skapar sitt eget landskap. Låt oss 
bevara det gamla landskapet som är ursprungligt 
- det som finns kvar och det som vi har chans att 
rädda. Men låt oss också skapa vår tids landskap. 
Ett landskap som både är biologiskt ursprungligt 
och så rikt som möjligt. Låt detta årtionde bli det 
decennium då vi vände utvecklingen från utarm
ning till berikande av vårt landskap.
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Acaulon mediterraneum 430 
Acrocordia cavata 180 
Actaea spicata 157 
Aeonium canariense 15 f 
Aethusa cynapium 

ssp. agrestis 105 
Agrimonia procera 40, 447 f 
Alchemilla acutiloba 158 
Alisma wahlenbergii 404 
Aloina aloides 430
A. ambigua 430 
Amaranthus gracilis 40 
Amblystegium saxatile 430
A. tenax 430 
Amelanchier lamarckii 43 
Amsinckia eastwoodae 144
A. intermedia 43, 144
A. lunaris 43,144
A. lycopsoides 145 f
A. micrantha 107 f, 147 f
A. retrorsa 148 f
A. tesselata 149 f 
Anastrepta orcadensis 430 f 
Anastrophyllum hellerianum 430
A. michauxii 430
A. sphenoloboides 430 
Anchusa arvensis 297 f 
Anemone nemorosa 140,323
A. ranunculoides 140 
Anisomeridium nyssaegenum 180 
Anomodon rugelii 430 f 
Anthyllis vulneraria 

ssp. vulneraria 101 
Aphanes arvensis 1 k
A. inexspectata 1 k 
Aphanorhegma patens 431 
Arctoa anderssonii 431 
Arnellia fennica 431 
Arnica montana 463 f 
Arnoseris minima 116 
Arthonia leucopellaea 180 f
A. spadicea 180 f 
Arthothelium ruanum 180 f 
Asperula tinctoria 420 
Asplenium septentrionale 158 
Aster sibiricus 387 
Astragalus cicer 40
A. falcatus 40 
Atrichum angustatum 431

Bacidia arceutina 180 f
B. auerswaldii 180 f

B. rosella 180 
Balsamita major 43 
Barbarea intermedia 1 
Berberis x ottawensis 96 
Biatorella monasteriensis 180 f
B. ochrophora 180 f 
Blechnum spicant 157, 380 
Botrychium boreale 398 f
B. lanceolatum 158,399
B. lunaria 493 f
B. matricariifolium 399
B. multifidum 305 k
B. simplex 398,421
B. virginianum 397 f 
Brachythecium ryanii 431 
Braya purpurascens 386 f 
Bromus hordeaceus 310
B. hordeaceus

ssp. pseudothominii 88
B. hordeaceus ssp. thominii 3 
Bryhnia novae-angliae 431 
Bryoerythrophyllum 

alpigenum 431
B. ferruginascens 431 
Bryonia alba 43 
Bryostigma leucodontis 181 
Bryum axel-blyttii 431
B. blindii 431
B. bornholmense 431
B. funckii 431
B.mamillatum 431
B.nitidulum 431
B.oblongum 431
B. rutilans 432
B.torquescens 432
B. turbinatum 432
B. warneum 432 
Buxbaumia viridis 432 f

Calamagrostis arundinacea 309 
Caloplaca citrina 181
C. obscurelia 181 
Calypogeia arguta 432
C. azurea 432
C. suecica 432 
Campanula glomerata 308 
Campylopus atrovirens 432
C. schimperi 432
C. subulatus 432 
Canarina canariensis 17 f 
Carex atherodes 24 f
C. bergrothii 408

C. bicolor 310
C. brunnescens x dioica 310
C. flava x hostiana 311 k
C. flava x jemtlandica 311
C. hirta 197
C. hostiana 311 k
C. lasiocarpa 197
C. lasiocarpa x rotundata 311
C. ligerica 1
C. limosa x rariflora 311
C. montana 381
C. remota 41
C. rotundata 197
C. saxatilis 197
C. saxatilis X vesicaria 311 f
C. sylvatica 41 
C. vesicaria 197 
Carlina vulgaris ssp. vulgaris 420 
Catillaria sphaeroides 181 f 
Catinaria grossa 181 f 
Centaurea pseudophrygia 409 
Cephalanthera damasonium 373 
C. longifolia 419 
Cephalaria alpina 43 
Cephalozia catenulata 432 
C. lacinulata 432 
C. macounii 433 
Cephaloziella dentata 433 
C. elachista 433 
C. grimsulana 433 
C. massalongi 433 
Cerastium alpinum 

var. lanatum 306 
C. diffusum ssp. subtetrandrum 94 
Ceratophyllum submersum 1 
Cetraria alvarensis 27 fk 
C. juniperina 27 fk 
C. pinastri 27 fk 
Chaerophyllum aureum 41 
Chenopodium urbicum 380 
C. virgatum 43 
Chimaphila umbellata 399 
Chionodoxa forbesii 84 
Cicerbita macrophylla 308 
Cichorium intybus 41 
Cinclidotus fontinaloides 433 
Circaea alpina 41,158 
Cnestrum alpestre 229 k 
C. glaucescens 229 
C. schisti 229 k 
Coeloglossum viride x 

Dactylorhiza fuchsii 313



Collema furfuraceum 182 
C. subflaccidum 182 
Cololejeunea calcarea 433 
Corydalis nobilis 43 
Crepis setosa 115 
C. tectorum 216 
Cryphaea heteroraalla 433 f 
Cryptocolea imbricata 433 
Cryptothallus mirabilis 433 
Cynodontium fallax 433 
C. gracilescens 433 
C. jenneri 433
C. suecicum 433 
Cypripedium calceolus 158

Dactylorhiza fuchsii 165
D. fuchsii x

Coeloglossum viride 162 f
D. fuchsii x Leucorchis albida

ssp. straminea 162 f
D. fuchsii x Orchis mascula 165
D. fuchsii x Orchis militaris 165
D. incarnata 154 f
D. incarnata var. cruenta 262 f
D. incarnata ssp. ochroleuca 162 f
D. maculata ssp. fuchsii 154 f
D. majalis 383
D. purpurella 162 f
D. sambucina 1,41,164
D. sphagnicola 151 f
D. traunsteineri 154 f 
Dactylospora pertusaricola 182 
Desmatodon leucostoma 433
D. randii 434
D. systylius 434 
Dichelyma capillaceum 434 f 
Dicranella humilis 434
D. riparia 434
Dicranodontium denudatum 434 f 
Dicranum fulvum 434
D. muehlenbeckii 434
D. scottianum 434
D. tauricum 434
D. viride 434 
Didymodon acutus 434
D. asperifolius 434
D. glaucus 434 
D. icmadophilus 434 
D. luridus 435 
D. sinuosus 435 
D. spadiceus 435 
D. vinealis 435 
Digitalis lutea 43 
Digitaria ischaemum 3 
Dimerella pineti 182 f 
Discelium nudum 435 
Distichium hagenii 435 
Ditrichum pallidum 435 
Draba nemorosa 290 f 
Dracaena draco 16 f 
Dracocephalum thymiflorum

272 f
Drepanocladus lapponicus 435 
Drusa glandulosa 19 k

Empetrum hermaphroditum 
43,118 fk

E. nigrum 118 fk 
Encalypta longicollis 435
E. mutica 435
E. spathulata 435 
Enthosthodon obtusus 435 
Ephemerum recurvifolium 435
E. sessile 435 
Epiiobium adenocaulon 307 
Epipactis atrorubens 157
E. helleborine 3
E. palustris 263 
Epipogium aphyllum 158 
Equisetum telmateia 408
E. variegatum 1 
Euphorbia atropurpurea 15 f
E. canadensis 14 f
E. exigua 41
Euphrasia micrantha 495 f
E. rostkoviana

ssp. rostkoviana 109
E. stricta var. tenuis 1, 109, 406 
Eurhynchium pumilum 435
E. schleichen 436
E. speciosum 436
E. striatulum 436 
Evernia divaricata 314 f, 400

Festuca trachyphylla 309 
Fissidens crassipes 436
F. gymnandrus 436
F. incurvus 436
F. rufulus 436 
Fossombronia incurva 436
F. pusilla 436 
Frullania bolanderi 436
F. oakesiana 436 
Funaria muehlenbergii 436 
Fuscidea maculosa 182

Gagea lutea 140 
Galinsoga parviflora 8 
Gentianella amarella 408
G. campestris 408
G. campestris ssp. islandica 307 
Geoglossum asaeptatum 352
G. difforme 345 f
G. glutinosum 347
G. hakelieri 356 
G. lineare 356 
G. uliginosum 356 
Geopora cooped 33 fk 
Glaux maritima 324 f 
Glyceria fluitans 309 
G. striata 43 
Grimmia atrata 436 
G. caespiticia 436 
G. decipiens 436 
G. holleri 436 
G. laevigata 436 
G. plagiopodia 436 
G. sessitana 436 
Gyalecta flotowii 182 f 
G. truncigena 182

Gymnostomum calcareum 436 
Gypsophila muralis 94 
Gyroweisia tenuis 436

Haplocladium microphyllum 437 
Haplomitrium hooked 437 
Harpanthus scutatus 437 
Hepatica nobilis 140 
Herminium monorchis 91,381 
Herzogiella turfacea 437 
Hieracium peleterianum 115 
Homalia webbiana 437 
Homalothecium geheebii 437 
Hookeria lucens 437 f 
Hordelymus europaeus 1,479 k 
Hordeum jubatum 280 f 
Hygrocybe conica 347 
Hygrohypnum eugyrium 437
H. montanum 437
H. styriacum 437
H. subeugyrium 437 
Hylocomium brevirostre 437 
Hypericum humifusum 103 
Hypochoeris glabra 114

Inula ensifolia 409 
Isatis tinctoria 4 
Isoétes echinospora 41 
Isopterygium alpicola 437

Jamesoniella undulifolia 437 
luncus arcticus X filiformis 312
J. baltius 312 
J. capitatus 1,85 
J. effusus 311 
J. ensifolius 312 
J. minutulus 43 
J. squarrosus 399 
Jungermannia borealis 438

Kickxia spuria 8 
Knautia arvensis 483 k 
Kurzia trichoclados 438

Lathyrus heterophyllus 307
L. tuberosus 100 
Lavatera punctata 1 
Lecanora confusa 184 
L. glabrata 184 f 
Lecidea epizanthoidiza 184 
L. orosthea 185 
L. quernea 185 f 
Lecidella achristotera 185 
Legousia hybrida 193 f 
Leonurus cardiaca 7 41 
Lepidium heterophyllum 41 
L. ramosissimum 306 
L. ruderale 306 
Leptogium cyanescens 185 
Lescuraea patens 438 
Limosella aquatica 73 f 
Linum usitatissimum 41 
Liriodendron tulipifera 95 
Lobaria amplissima 124 fk, 185 
L. virens 185



Loliuni multiflorum 309 
Lonicera involucrata 111 
Lophozia ascendens 438 
L. capitata 438 
L. elongata 438 
L. laxa 438 
L. pellucida 438
L. perssonii 438 
Lunaria rediviva 410 
Luzula wahlenbergii 158 
Lysichiton americanus 43

Malva alcea x moschata 103 
Marsupella andreaeoides 438
M. revoluta 438 
Meesia hexasticha 438 
Menyanthes trifoliata 51 f 
Metzgeria conjugata 438 f 
M. fruticulosa 438 
Micarea myriocarpa 185 
Micromitrium tenerum 438 
Microstylis monophyllos 399 
Mielichhoferia elongata 438
M. mielichhoferi 438 
Mimulus guttatus 8, 308 
Mnium ambiguum 438 
Montia fontana 222 
Mycoblastus sterilis 185 f 
Myosotis baltica 408 
Myosurus minimus 287 f 
Myricaria germanica 307

Neckera pennata 439
N. pumila 439 
Nepeta cataria 7,157 
Nephroma laevigatum 185 
Neslia paniculata 4 
Nonea versicolor 41 
Normandina pulchella 185 
Nymphaea tetragona 222

Ochrolechia turneri 186 
Ononis campestris 103 f 
Opegrapha ochrocheila 186
O. rufescens 186 f 
O. sorediifera 186
O. vermicellifera 186 f 
Ophrys insectifera 421 
Orchis laxiflora ssp. palustris 407 
O. mascula 41,419 
O. militaris 263 f, 383 
O. spitzelii 408 
Orobanche elatior 8 
Orthodontium lineare 216 fk 
Orthothecium lapponicum 439 
Orthotrichum gymnostomum 439 
O. pallens 439 
O. patens 439 
O. pellucidum 439 
O. pulchellum 439 f 
O. rogeri 439 
O. scanicum 439 
O. tenellum 439

Pachyphiale carneola 186 f

Pallavicinia lyellii 439 
Panicum capillare 41 
Paraleucobryum sauteri 439 
Parmelia caperata 186
P. tiliacea 188 
Parmeliella plumbea 188 
Peronospora conferta 339 fk 
P. fontana 339 fk 
P. paula 339 f 
Pertusaria hymenea 186 f 
Phaeoceros carolinianus 439 
Phaeophyscia endophoenicea 188 
Phalaris arundinacea 309 f 
Phascum curvicolle 440 
P. floerkenaum 440 
Phleum phleoides 399 f 
Phlyctis agelaea 188 f 
Physalis alkekengi 42 
Physcomitrium sphaericum 440 
Physconia grisea 188 
Picea abies ssp. obovata 305 
Pinus canariensis 19 f 
Piptoporus quercinus 489 f 
Placynthiella icmalea 188 
Plagiothecium latebricola 440 
P. platyphyllum 440 f 
Platanthera bifolia ssp. latiflora 91 
P. chlorantha 264 
Pleuridium palustre 440 
Pleurochaete squarrosa 440 
Poa remota 309 f 
Pohlia atropurpurea 440 
P.erecta 440 
P.lutescens 440 
Polemonium boreale 409 
Polygala comosa 102 
Polygonum capitatum 1 
Polystichum aculeatum 380 
P. braunii 1,42 
P. lonchitis 157, 207 f 
Polytrichum pallidisetum 440 
Porella arboris-vitae 440 
Potamogeton filiformis 

x pectinatus 84 
Potentilla recta 42 
Pottia bryoides 440 
P. davalliana 440 
P. starckeana 440 
Primula egaliksensis 390 
P. farinosa 262 
Pseudocrossidium 

hornschuchianum 440 
P. revolutum 440 
Psilopilum cavifolium 441 
P. laevigatum 441 
Pterogonium gracile 441 f 
Pterygoneurum ovatum 441 
Ptychomitrium polyphyllum 441 f 
Pulsatilla patens 269 f, 404 k 
P. pratensis 404 k 
P. vernalis 404 k 
P. vulgaris 404 k 
Pyramidula tetragona 441

Ramalina thrausta 400

Ramariopsis pulchella 225 f 
Ranunculus acris 222
R. fallax 406 f
R. ficaria 140
R. poiyanthemos 223 
Raphanus raphanistrum 306 
Reseda luteola 42 
Rheum rhaponticum 306 
Rhinanthus serotinus 

ssp. apterus 110 
Rhizomnium andrewsianum 441 
Rhynchostegiella teesdalei 441 
Rhynchostegium confertum 441
R. megapolitanum 441
R. murale 441 
Riccardia incurvata 441 
Riccia ciliata 441 
R. ciliifera 441 
R. gothica 441 
R. huebenerana 441 
R. warnstorfii 442 
Rorippa austriaca 1 f 
Rosa acicularis 42 
R. glauca 43 
R. obtusifolia 98 f 
R. pendulina 306 
R. tomentosa 6 
R. villosa ssp. villosa 100 
Rubus allegheniensis 5 
R. humulifolius 380
R. suecicus 209 fk 
Rudbeckia hirta 112 
Rumex acetosella 220

Salix x chrysocoma 42 
Salvia canariensis 196
S. glutinosa 196
S. nemorosa 194
S. officinalis 196
S. pratensis 196
S. reflexa 196
S. sclarea 196 
S. x sylvestris 194 
S. verticillata 196 
S. viridis 196
Sambucus nigra x racemosa 1 
Sargassum muticum 198 fk 
Saxifraga cespitosa 158 
S. osloensis 404 k 
Scapania apiculata 442 
S. degenii 442 
S. gracilis 442 
S. massalongi 442 
S. parvifolia 442 
Schistidium tenerum 442 
Seligeria acutifolia 442 
S. calcarea 442 
S. campylopoda 442 
S. oelandica 442 
S. patula 442 
S. subimmersa 443 
S. tristichoides 443 
Senecio congestus 113 
S. integrifolius 113 f, 450 fk 
Setaria faberi 43



Sisymbrium altissimum 306 
Smilacina stellata 2 
Solanum nigrum 

x physalifolium 7 
S. physalifolium 7 
Sonchus arvensis 265 
S. asper 303 f 
Sorbus teodori 406 
Sparganium erectum 

var. oocarpum 88 
Sphagnum angermanicum 443 
S. strictum 443 
Sphinctrina leucopoda 189 f 
S.turbinata 189 
Splachnum melancaulon 443 
Stachys annua 299 f 
S. arvensis 108 
Stellaria humifusa 380
S. longifolia 222 
Strigula j amesii 189 f 
Suaeda maritima 421

Tanacetum macrophyllum 43 
Taraxacum brachyceras 308
T. crocodes 309

T. simplicifolium 308 
Taxus baccata 397 
Tayloria splachnoides 443 
Teucriumscordium llOf 
Thelidium corticola 189 
Thelopsis flaveola 189 f 
Thymus pulegioides 111 f 
Tortella flavovirens 443 
Tortula laevipila 443
T. princeps 443
T. virescens 443 
Tragopogon crocifolius 479 k
T. crocifolius x pratensis 

ssp. pratensis 478 f 
Trapeliopsis pseudogranulosa 189 
Trematodon laetevirens 443 
Trichocolea tomentella 443 f 
Trichostomum arcticum 443 
Trisetum subalpestre 407 
Tritomaria exsecta 443 
Trochobryum carniolicum 443 
Tuber aestivum 158

Ulota coarctata 443 
Urtica dioica 220

Usnea longissima 400, 402 
Utricularia ochroleuca 43
U. stygia l,300f

Vaccinium uliginosum 
ssp. microphyllum 307 

Vahlodea atropurpurea 158 
Veronica longifolia 7 f 
Verrucaria floerkeana 189 
Vicia villosa ssp. villosa 101 
Vieraea laevigata 16 f 
Viola cheiranthifolia 18 f
V. elatior 455 f 
V. persicifolia 103
V. uliginosa 399, 421 
Vulpia myuros 309

Weissia perssonii 444
W. rostellata 444 
W. rutilans 444 
W. squarrosa 444

Zygodon conoideus 444
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Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Innan manuskripten antas granskas de av 
fackgranskare, vilka utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Det förutsätts att författaren behåller 
en kopia. Håll titel och rubriker så korta som 
möjligt; stryk ej under dem (deras inbördes rang
ordning kan anges med siffror i marginalen). 
Vetenskapliga namn på släkten och arter kursi
veras i tryck och ska strykas under i manuskriptet.

Text kan med fördel lämnas på diskett läsbar 
på ABC-datorer eller IBM-kompatibler. Bifoga 
utskrift. Kontakta redaktionen för information 
om styrtecken för olika stilsorter.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) ska 
inleda artiklar som kan ha intresse utanför lan
dets gränser. I anslutning till Abstract ges en 
engelsk version av uppsatsens titel, samt förfat
tarens namn och adress.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Den engelska versionen kan 
göras fylligare, så att dessa texter tillsammans 
presenterar det väsentliga i uppsatsen. Alterna
tivt kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av engelsk text, kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. Författaren får själv välja om sven
ska eller latinska namn ska användas. Första gån
gen en art nämns bör dock både svenskt och la
tinskt namn nämnas. Ange vilken flora som följs 
nomenklatoriskt. Auktor efter det vetenskapliga 
namnet skrivs endast ut om växten ej finns med i 
den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, ska de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skrivs i alfa
betisk ordning på ett särskilt manusblad.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är nödvändig skriver man ’Svensson 
och Wigren 1983 s 166-170'. Om författarna är 
fler än två förkortar man: Tngelög m fl 1984’.

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. / T. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4: 190-191. Cambridge Uni
versity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1984: 
Floravård i skogsbruket. Del 2 - Artdel. Skogs
styrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande text, och numreras löpande med 
arabiska siffror. Om utskriften görs på, elskriv- 
maskin med engångskarbonband kan tabellerna 
fotograferas direkt för tryckning.

Även tabeller kan tas emot på datamedium, 
men bifoga utskrift.

Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
foton och färgbilder) numreras i en följd med 
arabiska siffror. Figurtexterna skrivs på särskilda 
pappersark. Om en figur består av flera delfigurer 
ska dessa betecknas med versaler (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Observera särskilt, att om en figur pla
neras uppta en helsida kan den inte vara smalare 
än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara kopie
rade på blankt papper i ungefär den storlek de 
ska ha i tryck. Om flera fotografier monteras 
samman till en figur måste delfigurerna vara 
absolut rätvinkligt tillskurna. De ska vara monte
rade med högst 1 mm mellanrum på vit kartong 
(använd minsta möjliga mängd lim).

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Begränsade resur
ser för färgtryck inne i tidskriften finns även. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast.
Korrektur utsänds i form av utskrift från rad
skrivare. Författaren uppmanas gå igenom detta 
noggrant och markera alla fel. Rättelser av text 
kan normalt inte göras sedan detta korrektur läm
nats. I undantagsfall ges ett andra korrektur för 
kontroll av figur- och tabellinplaceringar.
Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser längre än en sida. Extra 
särtryck kan erhållas (prisuppgifter och beställ
ningsformulär medföljer korrekturet).
Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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