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Vilda växter som föda i överlevnadssituationer
STEFAN KÄLLMAN

Källman, S. 1992: Vilda växter som föda under överlevnadssituationer. [Wild plants as food 
during survival situations.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 49-59. Lund. ISSN 0039-646X.
There are c. 250 edible wild plants in Sweden. Many of them are very nutritious and suitable to 
use as food. In three survival marches, two during autumn and one during extreme winter, each 
lasting 8-10 days with c. 25 km a day, it was shown that wild plants alone can supply the necessary 
quantities of carbohydrates to prevent hypoglycemia, support the utilisation of the adipose tissue 
and minimize the breakdown of proteins during heavy and prolonged physical work. Even during 
stressful situations you can collect plants daily during 4 hours with a total carbohydrate content 
of at least 2 MJ if the right plants are used, e.g. Typha latifolia, Phragmites australis, Sedum 
maximum, Epilobium angustifolium, Anthriscus sylvestris, Taraxacum section Ruderalia, Arctium 
tomentosum, Pirns sylvestris needles (for beverage) and the lichens Lasallia pustulata, Bryoria 
sp. and Cetraria islandica. Typha latifolia gives 1.9 kg of edible rhizome/m2, which contains at 
least 5.5 MJ; Phragmites australis gives 6.5-10 kg and c. 5.5 MJ, and Arctium tomentosum 2-4 
kg and c. 7.5 MJ. The pre-historic digging stick is a valuable tool even today. An experienced 
digger can without effort dig up almost 1 kg roots of Anthriscus sylvestris during an hour. That 
will give a energy benefit of c. 0.6 MJ.
Stefan Källman, SCF, Emergency Survival Dept., P.O. Box 2034, S-I7I 02 Solna, Sweden.

En överlevnadssituation ställer stora krav på indi
viden. Förutom att man ställs inför en onormal 
situation och reagerar psykiskt måste man lita till 
sin egen förmåga och sina kunskaper. Man måste 
bygga skydd, göra upp eld under besvärliga för
hållanden, skaffa mat från naturen med smaker 
som vi inte är vana vid, sköta hygienen, rena 
vatten och mycket annat. Kort sagt befinner man 
sig nästan i samma situation som människorna i 
stenålderns samlarsamhällen! Steget från det 
supertekniska samhället till stenålderns nivå är 
egentligen inte så långt, då vi nutidsmänniskor 
fortfarande är stenåldersmänniskor biologiskt 
betraktat.

För att klara en överlevnadssituation är det 
därför av avgörande betydelse att man har en bra 
kunskap om naturen. Som allmänbiolog är man 
synnerligen bra rustad för att överleva, om man 
har lärt sig vilken användning man kan ha av de 
olika växterna och djuren!

Att det är viktigt att vara förberedd inför en 
överlevnadssituation och besitta kunskaper om 
naturens resurser har man länge påpekat inom 
träningen av flygvapenpiloter i USA och Kanada 
(Alexander m fl 1961, Rodahl 1956).

Särskilt växterna har visat sig vara mycket 
viktiga i en överlevnadssituation. Inom ett forsk

ningsprojekt om överlevnadsmöjligheter i svensk 
natur, som jag drivit för det svenska totalförsva
ret, har det visat sig att växter är mycket använd
bara som föda och medicin (Källman 1984, 
1991). En litteraturgenomgång visade dessutom 
att vilda växter också spelat en stor roll för 
urbefolkningen som föda i det arktiska och sub- 
arktiska området (Källman 1980).

Analyser av växternas näringsinnehåll har 
medfört att vi kunnat urskilja ett antal vanliga och 
energirika arter. För att få ytterligare kännedom 
om den energi de kan ge, är det intressant att få 
en uppfattning om mängden näringsrika växtdelar 
man kan förvänta sig hitta i naturen. Detta är 
också av värde om man tänker sig en vidare 
användning av naturresurserna i en eventuell 
krissituation som skulle drabba hela samhället 
(Källman 1984, 1987).

Eftersom forskningsprojektet syftar till att ge 
praktiskt användbara resultat var det självklart att 
undersöka hur det skulle gå att livnära sig enbart 
på vilda växter under simulerade överlevnads
situationer i fält under de förutsättningar som t ex 
små jägarförband kan komma att verka i. Därför 
genomfördes tre fältförsök för att studera dels 
allmänna praktiska förfaranden under överlev- 
nadssituationen, dels humanfysiologiska effekter
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av hårt arbete i kombination med vilda växter som 
enda föda. Några liknande försök med vilda 
växter som föda har inte genomförts tidigare.

I denna artikel skall jag redovisa om den prak
tiska användningen av vilda växter som föda 
under överlevnadsförhållanden, men också något 
om undersökningarna av produktionen hos ett 
antal ätliga växter och om användningen av gräv- 
käppen, som är ett forntida men effektivt 
redskap.

Grävkäppen - en "glömd" hjälpreda
Det är viktigt att kunna gräva upp växter utan 
tillgång till spade eller att behöva förstöra sin 
kniv. Grävkäppen har använts för detta ändamål 
i stenålderssamhällen och den är förmodligen det 
äldsta jordbearbetningsredskapet. Säkra fynd av 
grävkäppar finns från 890 f Kr (Lerche 1977), 
men Broadbent (1977) nämner fynd av föremål 
från äldre/yngre stenålder som kan ha varit gräv
käppar. Även sentida "stenålderssamhällen" på 
bl a Nya Guinea och i Amazonas visar hur gräv
käppen tillverkats och använts. För samlar- och 
jägarfolk var grävkäppen förmodligen ett uni
versalredskap, eftersom de huvudsakliga uppgif
terna varit grävande och bändande. Men den kan 
även användas som vapen eller vandrarstav!

Grävkäppen kan ha olika utseende och använd
ningsområden. På Nya Guinea (Steensberg 1980) 
hade man ca 160 cm långa grävkäppar för jord
bearbetning och kortare, ca 80 cm långa, för 
skörd, ogräsrensning och luckring av jord. Vik
ten av de längre var 2 kg och av de kortare 0,5 
kg-
Det finns arekologiska fynd och etnologiska data som kan 
tyda på att man även använt sig av tyngder på grävkäp- 
parna. Det är flata stenar med en diameter på ca 10-25 
cm och ett 15-20 mm hål i centrum. Sådana fynd är även 
gjorda i norra Skandinavien och Finland (Broadbent 
1977). Teorier har framlagts att den ökade tyngden skulle 
ha ökat grävkäppens effektivitet. Det kan ligga något i 
detta, men samtidigt uppkommer frågan varför man går 
omkring med en extra vikt som medför en ökad energi
åtgång. Vikten på de stenar som det kan vara frågan om 
är inte av den storleken att man måste ta i särskilt mycket 
hårdare för att uppnå samma kraftresultat utan tyngder. 
Samlarsamhällena var mycket energieffektiva i rörelse
mönster och livsstil, varför det inte helt klart kan konsta
teras att grävkäppsstenarna var till för att öka vikten. De 
kan ha fungerat som handtag eftersom de verkar ha varit 
placerade på grävkäpparnas övre del. Stenarna kan även 
ha haft någon religiös innebörd då vissa har ornamente- 
ringar.

Grävkäppar har även använts bland indianer i 
nyare tid (Turner & Kuhnlein 1982), och eski
måer i Alaska har använt sig av grävkäppar som 
försetts med ett utskott så att de påminner om en* 
hacka (Källman 1990b). Dessa kan beskådas bl a 
i den unika eskimåbyn Anaktuvuk Pass i Alaska 
eller på universitetsmuseet i Fairbanks, Alaska.

Även idag är grävkäppen ypperlig att hacka 
upp rötter med. Den är enkel att tillverka och 
effektiv att använda när man lärt sig tekniken (fig 
1). Tyvärr har det forskats lite om grävkäppar, 
men inom Flatenprojektet vid Flistoriska museet 
i Stockholm har vi påbörjat studier (Källman 
1990a).

Kolhydraternas betydelse för kroppen vid 
födobrist
Avsikten med att använda vilda växter under en 
tidsbegränsad överlevnadssituation är inte att 
man skall äta hela sitt dagsbehov av energi. Det 
är främst grundbehovet av kolhydrater som skall 
täckas så att hjärnans och fettomsättningens glu- 
kosbehov säkerställs (Källman 1988). Detta har 
visat sig vara cirka 2-3,4 MJ (500-800 kcal; 
Rogers m fl 1968, Silver & Bearn 1976). Det 
totala energibehovet är ca 9,6 MJ (2300 kcal) vid 
"kontorsarbete" och ca 17 MJ (4000 kcal) för 
ganska hårt arbete i skog och mark. En ytterligare 
positiv effekt av ett växtintag är fiberinnehållet 
som håller mag-tarmkanalen igång.

Fördelarna med att använda växter som föda 
ligger i deras innehåll av kolhydrater. Vid mat
brist eller svält är det bra för många fysiologiska 
förlopp i kroppen om man har ett visst intag av 
kolhydrat. Orsaken är att kolhydrater (glukos 
efter omvandling i levern) främst behövs för 
hjärnans energiförsörjning. Hjärn- och nervcel
lerna kan enbart använda glukos som energikälla 
och dessa celler kan inte lagra energi. Därför är 
hjärnan beroende av en jämn och ständig tillförsel 
av glukos genom blodet. Endast efter många 
veckors tillvänjning kan hjärnan utnyttja ketoner 
som energikälla (Öckerman & Färnlöf 1982). En 
sänkning av blodglukosen ("blodsockret") yttrar 
sig därför på den mentala kapaciteten; man blir 
trött, okoncentrerad, osäker och irriterad. Risken 
är därför stor att man kan handla fel i en nöd
situation om man har låg koncentration glukos i 
blodet. Njurcellerna och de röda blodkropparna 
använder också glukos som enda energikälla.

Även omsättningen av fett i cellerna kräver 
glukos (Silver & Bearn 1976). När kroppens
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Fig 1. Arkeolog med grävkäpp. Rötter av ullig kardborre Arctium tomentosum grävs upp. 
An archaeologist digging for roots of Arctium tomentosum with a digging stick.
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fettvävnad omsätts hastigt för att bilda energi, 
t ex när man äter för lite, förbränns inte de 
frigjorda fettsyrorna fullständigt om det finns för 
lite glukos. Det bildas då biprodukter som kallas 
ketoner (9-hydroxybutyrat och acetoacetat). 
Dessa utsöndras ur kroppen när koncentrationen 
blir för hög och muskelcellerna inte klarar att 
omvandla dem till energi.

Eftersom kroppsprocesserna alltid prioriterar 
hjärnan och organen i kroppshålan (jfr t ex kyl- 
skador) kommer processer att starta som ser till 
att det fylls på med glukos för att ge hjärnan 
energi. Det som händer är att proteiner bryts ner 
och omvandlas till glukos. Om man svälter om
vandlas enzymer i mag-tarmkanalen (de behövs 
ju inte!) och vid fysisk aktivitet bryts muskel
vävnad ner till glukos. Man uppnår inte en 
normalnivå, men hjärnverksamheten räddas. När 
proteinet bryts ner bildas urea som utsöndras till 
blodet och därifrån till urinen.

Det tar ca ett dygn att förbränna det kolhydrat
förråd på ca 0,5 kg som finns i kroppen. Äter

man inget därefter omvandlas nästan 0,5 kg mus
kelvävnad fr o m andra dygnet för att täcka kol
hydratbehovet om man är fysiskt aktiv.

Ett mindre kolhydratintag kan bromsa denna 
proteinnedbrytning. Därför talar man om att kol
hydrater är "proteinbesparande". Ett litet intag 
av kolhydrat medför också att fettförbränningen 
kan ske fullständigt, även om man arbetar hårt 
och inte äter hela sitt energibehov. Tillsammans 
med att kolhydratintaget håller blodglukoshalten 
uppe, är detta bakgrunden till varför även ett 
mindre kolhydratintag räcker för att man skall 
klara sig i avsaknad av föda. Med inget annat än 
ett intag av kolhydrat på ca 2-3,4 MJ kan man 
arbeta och fungera åtminstone 3 veckor! Förut
sättningen är dock att man täcker sitt behov av 
vätska.

Det är därför växterna passar så bra som 
nödföda genom sitt innehåll av kolhydrater. Om 
man har kännedom om vilka vilda växter som har 
det bästa kolhydratinnehållet kan man koncen
trera sig på dessa samt välja ut de bestånd som
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Tabell 1. Produktion av några ätliga växter i normala bestånd.
Table 1. Production of some edible plants in normal stands.
Art Växtdel Kg/m2 Vatten

(%)
Kolhydratinnehåll 
(% av friskvikt)

kcal/m2

Hundkäx Anthriscus sylvestris rot 0,5-1 75 15 320-650
Kaveldun Typha latifolia rhizom 2,5' 65 20 minst 1300
Islandslav Cetraria islandica bål ca 0,5 <5 ca 50 ca 450
Kärleksört Sedum maximum rot 0,35 80 10 minst 150
Ogräsmaskros Taraxacum sektion Ruderalia rot 0,3-0,5 75 15 ca 300
Ormrot Polygonum viviparum rot varierar 62 24 varierar

groddknoppar 0,05 57 17 50
Tuschlav Lasallia pustulata bål 0,1 <5 ca 50 210
Ullig kardborre Arctium tomentosum rot 2-4 75 15 ca 1800
Vass Phragmites australis rhizom ca 5 80 6,5-10 ca 1300
1 1,9 kg är ätligt

ger det effektivaste energiutnyttjandet. Det är här 
de utförda produktionsstudierna haren betydelse.

Försöksuppläggning och metodik
Produktionen
Växternas produktion undersöktes genom att röt
terna på en m2 i ett bestånd av aktuella växter 
grävdes upp, sköljdes och vägdes. Detta upp
repades på tre provytor. Med "bestånd" avses en 
tätare samling av växterna, sådan som vanligen 
kan påträffas i naturen.

Grävkäppen
tillverkades av björk. En ca 1 m lång och 5 cm 
tjock stam barkades, gjordes skedformad i ena 
änden och spetsig i den andra och fick sedan 
torka. Ändarna härdades sedan försiktigt över en 
eld. Grävkäppen kan sparas och användas under 
lång tid. Min egen är inne på det elfte året.

Uppgrävningen av rötterna gjordes på följande 
sätt: med den spetsiga delen av grävkäppen grä
ver man ett litet 5-10 cm djupt "dike" runt 
omkring den rot som skall grävas upp (för längre 
rötter, t ex av ullig kardborre Arctium tomen- 
tosum, måste "diket" göras djupare). Därefter tar 
man den skedformade delen och för ner den i 
"diket", tar tag i växtens ovanjordiska skott med 
ena handen och bryter sedan upp hela jordklum
pen där roten sitter fast. Man rensar därefter bort 
jorden för hand.

Överlevnadsförsöken
Överlevnadsförsöken genomfördes i september 
1982 och 1984 samt i januari 1985. Deltagarna

hade gjort värnplikten vid fallskärmsjägarskolan 
och kustjägarskolan. Samtliga hade fått adekvat 
överlevnadsutbildning och var mycket motive
rade för uppgiften.

Utrustningen var mycket sparsam. Övernatt
ningar gjordes i olika typer av kojor. Under 
höstförsöken användes endast uniform, kniv, eld
don av magnesium och regnkappa. Vinterför
söket genomfördes med normal militär vinter
utrustning inkl sovsäck men utan tält, kamin och 
föda.

Grupperna förföljdes av hundpatruller, heli
koptrar och soldater för att skapa en stressad 
situation. Avsikten var att försöka efterlikna en 
flyktsituation eller ett utdragande av förband från 
en stridszon.

Enbart växter skulle ätas. Dessa delades lika 
mellan deltagarna och maten kokades för det 
mesta. Tillagningen av mat gjordes under höst
försöken i upphittade burkar o dyl. Växterna åts 
vanligen medan man förflyttade sig. Under 
vintermarschen tillagades växterna i medhavda 
kokkärl.

Ingen adaption till vegetabilisk kost gjordes 
innan försöken startade.

Vattenintaget kontrollerades och var minst 3,5 
liter per dygn. Vatten togs från vattendrag i 
omgivningarna och kokades vid behov eller rena
des genom ett torvfdter.

Försöken lades upp så att energiåtgången under 
marscherna var jämförbara.

1982 års försök: Fem man förflyttade sig 250 km 
under 10 dagar i september i en mellansvensk 
barrskogsmiljö. Vädret var omväxlande soligt 
och regnigt med temperaturer mellan 2 och 
10 °C.
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Förutom barrträd dominerade vass Phragmites 
australis, hundkäx Anthriscus sylvestris, mjölk
ört Epilobium angustifolium, bredkaveldun 
Typha latifolia och islandslav Cetraria islandica 
födan.

1984 års försök: Åtta man förflyttade sig i kust
området i Stockholms skärgård under sju dagar i 
september. Man gick och paddlade kajak totalt 
170 km. Vädret var omväxlande regnigt och 
soligt med temperaturer mellan 4 och 12 °C.

Vass Pragmites australis, kärleksört Sedum 
maximum, hundkäx Anthriscus sylvestris, ullig 
kardborreH rctium tomentosum, tuschlav Lasallia 
pustulata och ogräsmaskros Taraxacum sektion 
Ruderalia dominerade födan.

% Blood glucose

*1982
•1984
01985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 day

Fig 2. Procentuell förändring av glukoshalten i blodet 
under de tre överlevnadsmarscherna jämfört med koncent
rationen vid start.

1985 års försök: Åtta man förflyttade sig 130 km 
på skidor under nio dygn i barrskogsområdet vid 
polcirkeln. Man hade ryggsäckar som vägde ca 
25 kg, och två pulkor drogs omväxlande av två 
par deltagare. Pulkorna vägde runt 50 kg. Vädret 
var extremt kallt; de första fyra dygnen var det 
kallare än -41 °C, och de återstående fem dygnen 
hade en medeltemperatur på -31 °C. Ingen av 
deltagarna erhöll några kylskador!

Växtfödan var mycket knapp. Man åt endast 
bruna skägglavar Bryoria sp. och drack stora 
mängder tallbarrsdryck. Skägglaven innehåller 
beska lavsyror, och dessa måste urlakas för att 
laven skall kunna förtäras i större mängder. 
Kaliumkarbonat K2CO3 medfördes för att under
lätta urlakningen. Urlakningslösningen bereddes 
genom att lösa 20 gram (ca 1 matsked) i 1 liter 
vatten. Därefter lades laven i lösningen och fick 
småkoka i ca 1,5 timmar. Därefter sköljdes laven 
i nytt vatten och kokades sedan i nytt vatten i ca 
40 minuter. Laven blir då nästan upplöst. Låter 
man "lavgröten" svalna stelnar den till en fastare 
"kaka" som kan ätas med lätthet.

Har man inte medfört kaliumkarbonat kan man 
tillverka asklut från askan av lövträd. Man blan
dar 1 del aska med 2 delar vatten och låter det 
sjuda i två timmar. Askan silas därefter ifrån och 
vätskan används. Om man har eld kan man kan 
elda färsk lövträdsved om det är under -15 °C.

Humanfysiologiska prover togs under marscher
na. Prover togs normalt efter ett ca fem timmars 
arbetspass.

Blodprov togs i fingertopparna och blodglukos 
analyserades direkt i fält med en Ames Gluco- 
meter.

Changes in blood glucose during three different survival 
marches. Relative change in percent of initial blood glu
cose concentrations.

Urinprover togs för att analysera pH samt 
utsöndring av ketoner (acetoacetat) och urea. pH 
och ketoner analyserades direkt vid provtillfället 
medan urea analyserades i uppsamlade och frysta 
prover på laboratorium.

pH anger urinens surhetsgrad. Den sjunker 
t ex om man svälter och har en kraftig omsättning 
av fettvävnaderna i kroppen. Ketonerna (aceto
acetat och hydroxybutyrat) bildas när fettomsätt- 
ningen blir omfattande och det råder brist på 
kolhydrater för de arbetande musklerna. Keto
nerna utsöndras då via utandningsluften, svetten 
och urinen. Ketonutsöndringen kan användas 
som ett mått på hur väl fettomsättningen funge
rar; lite ketoner vid kraftigt arbete tyder på en 
bra kolhydratstatus och efter situationen rätt av
passat arbetstempo.
pH och ketoner analyserades semikvantitativt med Ames 
Ketostix. För att beräkna hur stor ketonutsöndringen var 
per timme beräknades koncentrationen av ketoner (mmol) 
på den urinmängd försökspersonerna kunde lämna vid 
provtillfället och utslaget på det antal timmar som förflutit 
sedan den senaste urineringen innan provtagningen. 
Ureautsöndringen kan användas som ett mått på kroppens 
kvävebalans och därmed nedbrytning av proteiner. Kväve
halten (gram) mättes i urinen med en enzymatisk UV- 
metod och korrelerades till utsöndring per timme.

Analyserna utfördes med trippelprover och i figu
rerna anges medelvärden med standardavvikelse 
(SD).

Viktförändringen följdes kontinuerligt.
De använda fysiologiska metoderna beskrivs 

noggrannare av Källman (1988).
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Tabell 2. Grävning av hundkäxrötter Anthriscus sylvestris 
med grävkäpp. Siffrorna anger antalet kg per timme.
Table 2. Digging of roots from Anthriscus sylvestris with 
the digging stick. Kilograms per hour.

Van vid grävkäpp (författaren)
Skilled with the digging stick (author)

0,67

Man, ej van vid grävkäpp
Male, unfamiliar with the digging stick

0,23

Kvinna, ej van vid grävkäpp
Female, unfamiliar with the digging stick

0,27

Resultat

Produktion

Tabell 1 visar produktionen av och energiinne
hållet i ett antal vanliga vilda födoväxter. Som 
det framgår ligger rotproduktionen i täta bestånd 
på några hekto upp till ett halvt kilo för det flesta
rötterna, med undantag av vass Phragmites 
australis och bredkaveldun Typha latifolia som 
ger flera kilo. Ullig kardborre Arctium tomento- 
sum kan också ge flera kilo, men det är på en 
marktyp som medger att man kan gräva upp hela 
roten utan att den mycket långa roten bryts av. 
Den normala produktionen i ett bestånd ligger 
snarare på maximalt två kilo.

Hundkäx Anthriscus sylvestris kan i gynn
samma fall ge uppemot kilot rötter per m2. Detta 
skulle ge en energimängd på ca 650 kcal.

gram N/h

•1984
01985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAY

Fig 4. Kväveinnehåll i urinen under två försök. Protein
nedbrytningen är mätt som den totala kväveutsöndringen 
per timme under arbetspass och är resultatet av fysiskt 
arbete och brist på mat.
Nitrogen content in the urine during the survival marches. 
Protein breakdown as a result of exercise and shortage of 
food, measured as total nitrogen content in the urine, 
excreted per hour during exercise periods.

De mest energirika rotdelarna per m2 är bred
kaveldun Typha latifolia, vass Phragmites au
stralis och ullig kardborre Arctium tomentosum, 
vilka ger en energimängd på 1300-1800 kcal.

G rodd knopparna från ormrot Polygonum vivi- 
parum är mycket energirika per vikt räknat, men 
eftersom de är mycket lätta krävs ansenliga voly
mer för att erhålla en stor energimängd.

mmol ketones / h

very high

a1982
•1984
01985moderate

1 23456789 10

Fig 3. Koncentration av ketonkroppar i urinen under 
marscherna. Utsöndring av ketoner (acetoacetat) per tim
me under arbetspass.

Ketone body concentrations in the urine during the survi
val marches. Excretion of ketone bodies (as acetoacetic 
acid) per hour during exercise periods.

G rävkäppen
I tabell 2 framgår resultaten av en enkel studie 
med grävkäpp. Ar man van att hantera grävkäp- 
pen kan man med lätthet gräva fram ca 0,7 kilo 
hundkäxrötter under en timme. Det skall påpekas 
att marken var lerig och hård.

Som resultaten visar är det en stor skillnad 
mellan att inte ha hanterat grävkäpp tidigare och 
att vara van. Man är nästan tre gånger så effektiv 
om man lärt sig den rätta tekniken som beskrevs 
tidigare.

Overlevnadsförsöken
Fig 2 visar den procentuella förändringen av 
blodglukos under försöken jämfört med utgångs
värdena. Dessa låg mellan 4,6 och 5,6 mmol/ 
liter, vilket är normalnivån.

Under höstförsöken 1982 och 1984 lyckades 
man hålla blodglukosnivån på normala värden
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Fig 5. Vintermarschen 1985 i skogsområdet vid Polcirkeln. Mycket kallt men gott om skägglav Bryoria och olika barr 
till C-vitaminrik dryck!
The winter test in January 1985 in the taiga forest at the Arctic Circle. Plenty of Bryoria sp. for food and conifer 
needles for hot beverage rich in vitamin C.

även efter 10 dagar. Som mest sjönk nivån endast 
med 8% vid dag 2 och 8. Däremot sjönk blodglu- 
koskoncentrationen under vinterförsöket 1985. 
Som lägst låg nivån på 62% jämfört med utgångs
värdet, vilket motsvarar en koncentration på 3,5 
mmol glukos/liter. Detta är ett lågt värde. Man 
hade låga nivåer redan fr o m dag 2.

Utsöndringen av fettförbränningens biproduk
ter, ketoner, under arbetsperioderna, visas i fig 
3. Försöken 1982 och 1984 visar på en låg 
utsöndring. Nivån överskred aldrig 0,1 mmol/ 
timme, och utsöndringen minskade med tiden. 
1985 års försök avviker även här genom att 
utsöndringen av ketoner ligger inom intervallet 
"högt-mycket högt". Denna nivå låg kvar under 
hela marschen.

Resultaten av proteinnedbrytningen framgår av 
fig 4. Kväveutsöndringen i urinen analyserades 
dock inte vid marschen 1982. Den initiala kväve
utsöndringen dag 1 låg på 12-13 gram/dygn, 
vilket är normalt. Vid dag 2 sjönk kvävemängden 
till samma nivå för båda försöken, men fortsätt
ningsvis uppvisade de stora skillnader. Höst

marschen 1984 visar på en kontinuerlig minsk
ning i utsöndring till mycket låga nivåer (3,6 
gram/dygn), medan vinterförsöket 1985 har en 
stadig och hög kväveförlust.

Den största viktförlusten inträffade vid vinter
marschen 1985; i medeltal 7,8 kg. Viktminsk
ningen 1982 var totalt i medeltal 4,9 kg, och 1984 
var den 3,6 kg. Omräknat till dagliga viktförlus
ter blir det 0,5, 0,5 och 0,9 kg respektive för 
1982, 1984 och 1985. Detta motsvarade ca 4% 
av kroppsvikterna under höstmarscherna och 9% 
under vintermarschen.

Urinproduktionen varierade mellan 700 och 
1000 ml/dygn vid samtliga försök.

Tabell 3 visar det genomsnittliga intaget av 
vilda växter under höstförsöket 1984. Totalt 
lyckades man under ca 4 timmar per dag insamla 
växter som gav ca 3300 kJ (ca 800 kcal). En 
översiktlig beräkning under 1982 års försök gav 
motsvarande energiintag. På köpet fick man med 
växterna också ett extra vattenintag på drygt en 
liter vatten om de åts färska. Som framgår av 
tabellen var det ett fåtal växter som utnyttjades.
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Tabell 3. Genomsnittligt dagligt intag av vilda växter och 
energiinnehållet i dessa under överlevnadsförsöket i kust
miljö.

Table 3. A daily average plant diet and energy content in 
fresh plants during an autumn survival situation in the 
coastal area.

Art Mängd, gram Energi, kJ

Vass Phragmites australis
rhizom 200 220
rhizomskott 400 420
Hundkäx Anthriscus sylvestris
rot 200 530
Kärleksört Sedum maximum
blad till soppa ca 60
rötter 200 350
Bredkaveldun Typha latifolia
rhizom, märg 50 185
rhizomskott 150 130
Ogräsmaskros Taraxacum sektion Ruderalia
rötter 50 200
Ullig kardborre Arctium tomentosum
rötter 100 370
Bär och frukt 200 160
Tallbarrsdryck Pinus sylvestris, beverage 40
Älgörtste Filipendula ulmaria, tea lågt
Lavar
Islandslav Cetraria islandica 25 175
Tuschlav Lasallia pustulata 75 530
Summa 1650 3370

(1150 vatten)

Diskussion

Produktion
Produktionsstudierna gör inte anspråk på att ge 
en allmän bild av hur mycket rötter som kan 
förekomma på en viss yta. Det är ett subjektivt 
val av plats som skall ses mot bakgrunden att man 
måste sträva efter en energioptimering vid insam
landet. Ett tätt bestånd bör ge större mängd, 
frågan är bara hur mycket det finns. Skall man få 
en bild av hur mycket det kan finnas i hela landet 
av en växt på de markområden där de förekom
mer, måste man genomföra studier av en typ som 
gjorts för t ex olika skogsbär (Eriksson m fl 
1979, Kardell & Carlsson 1982). Per hektar 
skogsmark där bären förekommer får man då för 
blåbär Vaccinium myrtillus 11 kg, för lingon V. 
vitis-idea 6,5 kg, för tranbär Vaccinium oxycoc
cus 2 kg och för hjortron Rubus chamaemorus 15 
kg. Räknar man om detta till per m2 blir produk
tionen för t ex lingon Vaccinium vitis-idea 0,65

gram! Alla vet säkert att det på en tuva med lingon 
finns mer än så! När man söker efter ätliga växter 
väljer man det bestånd där det finns mest. Det är 
i det perspektivet som resultaten skall ses.

Det är dock intressant att konstatera att pro
duktionen i bestånden per m2 för flertalet rötter 
utom rhizomen och ullig kardborre Arctium 
tomentosum verkar ligga mellan 0,1-0,5 kg. En 
mindre produktion kan kompenseras av att växten 
förekommer i större mängd, som t ex ogräsmask
ros Taraxacum sektion Ruderalia och ormrot 
Polygonum viviparum.

Den stora rotproduktionen hos ullig kardborre 
Arctium tomentosum är intressant. Resultaten är 
en aning höga men ett normalvärde ligger för
modligen på ca 2 kg/m2. Rötterna är på senhösten 
upp till 30-50 cm långa och på gynnsamma 
växtplatser kan de vara 5-10 cm tjocka vid blad
rosetten. En mycket matnyttig och god rot!

Rhizomproduktionen hos vass Phragmites au
stralis stämmer väl överens med vad Dykyjova 
(1973) funnit, 3-5 kg/m2. Då det finns ca 
100 000 ha vass i Sverige (Runnérus 1981) skulle 
det ge en årlig energiproduktion på ca 1,3 X 1012 
kcal!

Resultaten för bredkaveldun Typha latifolia 
överensstämmer också väl med andra studier. 
Gustafson (1976) angav en rhizomproduktion på 
ca 1-2 kg/m2. Kaveldun rönte mycket stort in
tresse i t ex USA under 2:a världskriget. Man 
beräknade att 4000 m2 av ett bestånd av denna 
växt gav ca 2500 kg mjöl (torkade och malda 
rhizom). Mjölet bearbetades och användes för 
bakning (Morton 1975).

De mycket enkelt genomförda produktions
studierna kan dock vara vägledande som utgångs
punkt för vidare studier över avvägandet mellan 
att ägna tid åt att söka ett tätare bestånd av en 
ätlig växt och att stanna ofta och ta enstaka 
förekommande exemplar.

Grävkäppen
Som det framgår är grävkäppen ett mycket an
vändbart redskap. Är man van och behärskar rätt 
teknik kan man på ett enkelt sätt gräva upp rötter.

I våra försök har vi valt att tillverka grävkäppar 
som är ca 1 meter långa och de användes endast 
som grävredskap. Eftersom jordmånen för det 
mesta är lera måste grävkäppen vara något kraftig 
för att inte gå av. Det är också enklare att gräva 
med en kortare käpp än med en som är lika lång 
som t ex en vandrarstav. Om de skall vara håll



SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) Vilda växter som föda 57

bara blir de tunga att gå omkring med. Det är 
därför betydligt effektivare att ha en separat 
kortare grävkäpp som medförs i packningen eller 
livremmen och en särskild vandrarstav/spjut.

Våra fortsatta studier går ut på att undersöka 
effektiviteten av att sätta på tyngder på grävkäp- 
pen, samt att göra etnoarkeologiska jämförelser 
med magasinerat materiel och litteraturen.

Överlevnadsförsöken
Analyserna av växterna visade att många arter 
hade ett bra kolhydratinnehåll (Källman 1991). 
Inför försöksmarscherna hade deltagarna för
utom allmän överlevnadsutbildning fått särskild 
utbildning på växter. Tyngdpunkten låg på ca 20 
ätliga kolhydratrika vilda växter och drygt 10 
medicinalväxter.

Som resultaten visar lyckades man över för
väntan med att insamla nödvändig mängd växter 
under försöken 1982 och 1985. Blodglukos, keto- 
ner och proteinomsättning låg på önskvärda 
nivåer trots att ett mycket ansträngande arbete 
utfördes. Man visade ytterst få trötthetssymtom 
och lyckades dessutom genom sitt kunnande 
ordna skydd och eld så att man fick ca åtta 
timmars sömn varje natt. Energiåtgången låg på 
18-21 MJ per dag (4300-5000 kcal) vilket mot
svarar "normal militär" verksamhet i fält 
(O’Hara m fl 1977). Detta medför att fettomsätt- 
ningen blir hög för att täcka energibehovet, och 
hade man inte erhållit kolhydrater hade keton- 
utsöndringen varit mycket hög. Likaså hade pro
teinet tagits i anspråk med kväveförluster i urinen 
som följd. Istället finns en antydan om en sjun
kande kväve- och ketonutsöndring efter 7-10 
dagar! Detta beror på att man i allt högre grad åt 
växter och att kolhydratintaget medförde att krop
pen kunde "stälia in sig" på en proteinbesparing.

Försöken utfördes i slutet av september när alla 
lagrande rötter är maximalt fyllda med kol
hydrater, alltså under den absolut bästa årstiden. 
Detta var avsiktligt för att ge de bästa förutsätt
ningarna. Det visade sig också att det endast 
krävdes 4 timmars insamling för att få tag på den 
växtmängd som behövdes. Insamlingen gjorde 
man också under dygnets mörkare delar för att 
undgå upptäckt. Hade man samlat in växterna 
under ostörda förhållanden hade förmodligen 
mängden blivit större. Det är alltså inte särskilt 
tidskrävande att insamla vilda växter även om de 
måste grävas upp med grävkäpp. Jämför man 
insamlingsresultaten med grävkäppsförsöken

hamnar man på ungefär samma energimängd om 
man skulle låta någon "medelvan" person gräva. 
Det skulle bli ca 300 kcal per timme när hundkäx 
Anthriscus sylvestris grävs upp, och från tabell 3, 
som är insamlad mängd under ca fyra timmar, 
blir resultatet ca 270 kcal per timme.

Man kanske frågar sig hur mycket energi som 
går åt för att insamla växterna. En bedömning 
med hjälp av aktuella energiberäkningstabeller 
ger en åtgång på ca 150 kcal per timme om man 
väger 75 kg. Det blir alltså ett energiöverskott, 
men det viktigaste är ändå att man får de kolhyd
rater som behövs för de nämnda cellprocesserna.

Rhizomen och dess skott hos vass Phragmites 
australis är vid denna tidpunkt på hösten mycket 
söta och välsmakande. Därför samlade man på 
sig dessa växtdelar och åt dem under förflyttning. 
De är också lätta att samla om man vet var 
lämpliga lösa sand- eller dybottnar finns. Kär
leksörtens Sedum maximum rötter är också myc
ket smakliga med en dragning åt nötsmakande 
potatis. Rötter av ogräsmaskros Taraxacum sek
tion Ruderalia är mycket beska om man inte 
urlakar dem. Enklast är att skära dem i små bitar, 
lägga dem i vanligt vatten en timme och sedan 
skölja. Smaken är sedan som kronärtskockor. Jag 
hoppas kunna återkomma med en särskild artikel 
om tillredning och smaker.

Viktiga växter både i skogsmark och vid kusten 
är lavarna. Islandslaven Cetraria islandica före
kommer främst i skogsmark och tuschlav och 
navellavar Lasalliapustulata och Umbilicaria sp. 
längs kusterna. Under försöket 1984 i kustmiljö 
åts mycket tuschlav. Arten är den enda bland de 
ätliga lavarna som inte har beska lavsyror som 
behöver urlakas. Man kokar den helt enkelt. 
Dock visade våra studier med möss (Ilbäck & 
Källman 1991a, b) att mössen inte ville godta ens 
denna lav utan urlakning. Preliminära toxiko
logiska undersökningar (Ilbäck & Källman 1992) 
av tuschlav visade att det förekommer ämnen som 
gör att även den laven kan behöva urlakas i en 
karbonatlösning.

Det har tidigare varit osäkert om människan 
kan bryta ner de speciella kolhydrater som före
kommer i lavar. En gissning har legat på att 
mindre än hälften har kunnat brytas ner i männi
skans mag-tarmkanal efter en viss tids tillvänj
ning. De försök vi nyligen utfört (Ilbäck & Käll
man 1991a) visade dock på ett betydligt bättre 
utnyttjande av de lavar som innehåller stärkelse- 
liknande polysackarider. Därför måste lavar be
tecknas som mycket viktiga födoväxter i många
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Fig 6. Rhizom och skott av vass Phragmites australis. Mycket söta och goda höst, vinter och vår.
Rhizome and shoots from Phragmites australis. They are very sweet and nutritious during autumn, winter and spring 
and were used frequently during the survival marches.
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områden där förekomsten av andra växter är 
begränsad, t ex i yttre skärgårdsområdet och 
större barrskogsområden i inlandet.

Under vinterförsöket 1985 spelade lavar en 
stor roll som föda. Egentligen utgjorde de den 
enda födan tillsammmans med tallbarrsdryck! 
Eftersom försöket genomfördes i övre Norrland 
fanns det gott om hänglavar Bryoria sp. i träden. 
Dessa insamlades, urlakades, kokades och åts. 
En vanlig rutin var att insamla och förbereda föda 
även för nästa dag.

Marschen var mycket krävande. Energiåt
gången låg på närmare 25 MJ (6000 kcal) i 
medeltal per dag. Den mycket stränga kylan (det 
hade inte varit så kallt i området sedan 1920), 
tung packning, pulkadragning, ingen föda och 
korta dagar utgjorde förutsättningar som egent
ligen borde ha omöjliggjort försöket! Resultaten 
visar också att det var mycket ansträngande och 
att födan inte räckte till. Blodglukosen sjönk till 
låga nivåer och fettomsättningen var mycket hög

med kraftig ketonutsöndring som följd av ett för 
lågt kolhydratintag. Det framgår tydligt hur krop
pen försöker kompensera den låga glukosnivån 
genom att bryta ner proteiner. En beräkning av 
energiintaget från lavarna ger ca 400 kcal per 
dag, vilket är för lågt under denna mycket kraf
tiga ansträngning. Minst 600-800 kcal per dag 
måste tillföras. Om det låga energiintaget hade 
fortsatt under ännu längre tid hade gruppen varit 
tvungna att bli stationär för att inte ta ut sig 
fullständigt. Man måste ändå beteckna resultatet 
som över förväntan, då man betänker den miljö 
och de förutsättningar som rådde. Stor del av 
tiden gick åt till att klara kylan, förflytta sig och 
torka kläder, samtidigt som lavar insamlades, 
rensades, urlakades, sköljdes och kokades. Allt i 
40-gradig kyla. Det är betydande mängder lav 
som måste samlas in för att erhålla några hekto. 
För att få tag på vatten fortare än genom att smälta 
snö (1 liter torr packad snö = 0,34 liter vatten) 
sprängdes hål i ca en meter tjock is!



En annan viktig uppgift som laven fyllde var 
att hålla magarna igång. Genom fiberinnehållet 
fungerade mage och tarmar under hela det 9 dygn 
långa försöket. Det var knorrande magar och 
ständiga "toalettbesök".

Under vintermarschen 1985 liksom under 
övriga försök utgjorde tallbarrsdrycken ett viktigt 
inslag. Genom att koka tallbarrsdryck får man 
inte bara varm vätska utan även näringsämnen 
som vitamin C och olika salter (Källman 1991). 
Särskilt vintertid är vitamin C viktigt eftersom 
det förebygger uppkomsten av hudsprickor som 
kan bli smärtsamma om de infekteras. Vintertid 
har barren högre innehåll av vitamin C än under 
sommarhalvåret och detta kan ha bidragit till att 
inga kylskador eller andra hudproblem uppkom 
under vinterförsöket. Man drack minst fyra liter 
barrdryck varje dag! När drycken gjordes på rätt 
sätt fick man runt 200 mg vitamin C per dag.

En annan god dryck som kan rekommenderas 
är te på älgört Filipendula ulmaria. Denna dryck 
var mycket omtyckt under marscherna 1982 och 
1984. Man tar en näve blad till en liter kokande 
vatten och det får stå och dra ca 20 minuter. 
Bladen innehåller ganska mycket vitamin C (161 
mg/100 g färska blad i juni) och därför ger även 
denna dryck ett viktigt tillskott av vitaminet.

Sammantaget visar de olika undersökningarna 
att vilda växter kan användas som viktig basföda 
i ansträngande situationer. Det går att på rimlig 
tid och med enkel teknik insamla den mängd 
växter som ger det kolhydrat som behövs för de 
grundläggande fysiologiska processerna. De väx
ter som används är vanliga och enkla att lära sig.

Mot bakgrund av resultaten måste man konsta
tera att det finns en intressant potential bland 
vilda växter som föda. Resultaten stöder även 
hypotesen att vilda växter har haft en stor roll 
som föda under samlar- och jägarperioden.
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Rekommendationer med anledning av ökat hot om 
illegal insamling av hotade växtarter

Under det senaste året har flera lokaler för säll
synta orkidéer skövlats genom uppgrävning. Bl a 
har en lokal för vityxne Leucorchis albida drab
bats. Aven lokaler för mosippa Pulsatilla vernalis 
har spolierats. Andra attraktiva arter tycks vara 
vissa lavar, främst långskägg Usnea longissima 
och navellavar Umbilicaria. Orkidéer tycks dock 
vara huvudobjektet. Mycket talar för att inter
nationella ligor opererar i Sverige och att denna 
verksamhet är i ökande. Internationellt är illegal 
insamling och handel med vilda växter ett stort 
problem. Det verkar som om detta ovälkomna 
fenomen dykt upp även i vårt land. Detta är ett 
av skälen till att Naturvårdsverket nyligen fridlyst 
samtliga orkidéarter i Sverige.

Mot bakgrund av det ökade hotet mot framför 
allt sällsynta orkidéarter vill Databanken för 
hotade arter och Naturvårdsverket lämna följande 
rekommendationer att gälla tills vidare:

(1) Lokaluppgifter för rödlistade orkidéer bör i 
fortsättningen ej publiceras. Detta gäller även om 
lokalerna tidigare figurerat i tryck. Nya lokaler 
för rödlistade orkidéer rapporteras till Databan
ken som överlämnar uppgifterna till berörd läns
styrelse med begäran om sekretess. Följande 
orkidéer är rödlistade:
Brudkulla Gymnigritella runei 
Brunkulla Nigritella nigra 
Guckusko Cypripedium calceolus 
Gulyxne Liparis loeselii 
Honungsblomster Herminium monorchis 
Kal knipprot Epipactis phyllanthes 
Knottblomster Microstylis monophyllos 
Kärrnycklar Orchis palustris 
Lappfela Platanthera obtusata 
Luktsporre Gymnadenia odoratissima 
Majnycklar Dactylorhiza majalis 
Norna Calypso bulbosa 
Rödsyssla Cephalanthera rubra 
Salepsrot Anacamptis pyramidalis

Sen brudsporre Gymnadenia conopsea var. densiflora 
Skogsfru Epipogium aphyllum 
Storsyssla Cephalanthera damasonium 
Vityxne Leucorchis albida ssp. albida

(2) Sker uppgrävning av orkidéer eller andra 
fridlysta eller hotade arter ska polisanmälan göras 
omedelbart efter upptäckten.

(3) För att vi ska få en samlad bild av verksam
heten bör samtliga fall av uppgrävning dessutom 
rapporteras till Databanken (Roger Andersson, 
tel 018-67 26 18, Mora Aronsson, tel 018- 
67 34 14), till Naturvårdsverket (Marianne 
Gransberg, tel enligt nedan) eller till Mats Fors
lund (tel 0226-700 50 eller fax 0226-700 22). 
Mats Forslund sköter fågelvaktens verksamhet 
och kan även utanför kontorstid ta emot rapporter 
om uppgrävning av växter.

(4) Myndigheters uppgifter om hotade och säll
synta orkidéarter bör i fortsättningen sekretess- 
beläggas (10 kap. 1 § sekretesslagen) och endast 
delges dem som är behöriga att få information 
(t ex markägare och andra myndigheter).
(5) I övrigt bör alla ålägga sig största möjliga 
restriktivitet vad gäller att offentliggöra lokal
uppgifter för växtarter som är hotade eller som 
är aktuella för insamling, dvs främst orkidéer.

(6) Det är viktigt att floraprojekten tar upp och 
diskuterar sin policy vad gäller sekretess kring 
inventeringsuppgifter och hur man ska publicera 
inventeringsresul tatet.

Torleif Ingelög 
Databanken för 

hotade arter 
Box 7072 
750 07 Uppsala 
Tel 018-67 24 17

Marianne Gransberg 
N aturvård sverket 
171 85 Solna 
Tel 08-799 14 23



Portlakmålla, Halimione portulacoides, funnen i Bohuslän
EVASTINA BLOMGREN

Blomgren, E. 1992: Portlakmålla, Halimione portulacoides, funnen i Bohuslän. [Halimione 
portulacoides found on the western coast of Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 61-62. Lund. ISSN 
0039-646X.
Halimione portulacoides (L.) Aellen is reported from Sotenäset in the province of Bohuslän on 
the western coast of Sweden. One, probably some years old, specimen was found on the shore 
in a somewhat ruderal habit. It did not set seed in 1991 due to early frosts. The species is new 
for Bohuslän and most probably also for Sweden. In 1755 it was reported from two localities in 
Skåne, southernmost Sweden, but this report probably refers to H. pedunculate, this species was 
not described at that time. There is also a report (but no voucher specimen) from Öland 1810. 
The nearest modern localities for H. portulacoides are in central Denmark.
Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, S-456 32 Kungshamn, Sweden.

Sedan några år tillbaka håller Sven Bergqvist och 
jag på att inventera kärlväxtfioran på Sotenäset i 
mellersta Bohuslän. Alla som sysslat med inven
tering vet att det är en ytterst stimulerande syssel
sättning. Det är alltid lika spännande att ge sig ut 
på en tur i markerna. Ofta finner man bara mer 
eller mindre triviala arter, men rätt som det är 
kommer det utan förvarning ett intressant fynd. 
Undan för undan lär man sig mer, och allt mer 
sällan behöver den ständige följeslagaren "Kro
ken" plockas fram. Är man dessutom två kan man 
hela tiden konferera, och det är inte så ofta man 
finner en art som man inte åtminstone preliminärt 
kan bestämma i fält.

Detta hände emellertid i augusti i år, då vi 
vandrade utefter en strandremsa för att fylla på 
artlistan med de vanliga strandväxterna. Plötsligt 
stod vi inför en växt, som ingen av oss sett förut. 
Vi klarade inte heller av att artbestämma den. Det 
tycktes dock vara en målla, och eftersom den 
fortfarande var i blom beslöt vi att återvända 
senare på året. Ungefär en månad senare var 
frukterna ännu inte utbildade, men vi tog en gren 
som belägg. Med hjälp av Dansk felt flor a (Han- 
sen 1985) bestämde vi arten till portlakmålla 
Halimione portulacoides. Bestämningen har be
kräftats av Lena Jonsell, Uppsala. Belägg har 
lämnats till herbariet i Göteborg (GB).

Lokalen
Portlakmållan växer på en udde i havet. Längs 
stränderna ligger s k skrotsten, gamla huggna

granitblock som kasserats. Detta är en vanlig syn 
utefter stränderna i dessa delar av Bohuslän, där 
stenindustrin en gång hade mycket stor betydelse. 
Förmodligen har man någon gång skeppat ut sten 
från just den här platsen. Numera finns några små 
bryggor med småbåtar på östra sidan av udden. 
Då man nyligen grävde upp dikena utefter vägen 
i närheten dumpades en del något skalhaltig jord 
bland stenarna på stranden och blandades med 
den grus och sand som marken ursprungligen 
består av. Marknivån ligger någon meter över 
medelvattenståndet. Detta medför att udden spo
las över vid hårt väder.

Portlakmållan växer på den utsatta västsidan 
av udden i en fuktig svacka i skydd av ett kraftigt 
granitblock. I den omedelbara närheten noterades 
rödsvingel Festuca rubra, strandråg Leymus 
arenarius, spjutmålla Atriplex prostrata, krus- 
skräppa Rumex crispus, gulkämpar Plantago 
maritima och strandbaldersbrå Matricaria mari
tima ssp. maritima. På den lägre liggande spetsen 
av udden växer dessutom saltarv Honckenya pep- 
loides, trift Armeria maritima samt strandaster 
Aster tripolium. Vegetationen på lokalen avviker 
inte på något sätt från den på andra liknande 
ställen i området.

Beskrivning
Det finns bara ett exemplar av portlakmållan på 
platsen, men det är rikt förgrenat och stammen 
är kraftigt förvedad nertill. Förmodligen är plan
tan flera år gammal. Grenarna är nästan ner-
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Fig 1. Växtplatsen på Sotenäset för portlakmålla Hali- 
mione portulacoides. Arten bildar en grågrön matta fram
för det stora blocket.
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liggande så att växten breder ut sig med en 
diameter på drygt en halv meter. Den är omkring 
30 cm hög. 1 den uppåtriktade toppen på grenarna 
finns rikligt med blommor i en gles axlik ställ
ning. Bladen är lansettlika till elliptiska, helbräd- 
dade, köttiga och haren blågrå, nästan silveraktig 
färg. Endast långt ner på grenarna är de motsatta.

Från saltmålla Halimione pedunculata skiljer 
den sig bland annat genom sin storlek, genom att 
vara perenn och genom att förbladen inte är 
skaftade.

Utbredning och spridning

Portlakmållans europeiska utbredning sträcker 
sig från kusterna vid Medelhavet utefter Europas 
västkust upp till södra Danmark (Bali 1964), där 
den förekommer tämligen allmänt längs Sönder- 
jyllands västkust. Öster om Jylland är den sedan 
gammalt känd från Samsö, och ett nyare fynd har 
gjorts på nordvästra Själland (Hansen 1985). I 
Hulténs (1971) atlas betecknas växten som ut
gången från två lokaler på skånska västkusten. 
Om dessa lokaler skriver Weimarck (1963) att 
växten blivit funnen på Ven och vid Hälsingborg 
enligt Linné 1755.

I Atlas över Skånes flora (Weimarck & Wei
marck 1985) står på sid 308 att läsa om Halimione

portulacoides: " 1700-talsuppgifter under detta 
namn från Ven och Helsingborg avser den då ej 
beskrivna H. pedunculata." I Floristiskt tillägg 
till Ölands kärlväxtflora (Sterner 1986) anges att 
Hulteen 1810 uppgivit arten från Runbäcks gärde 
i Torslunda på Öland. Ej heller för denna uppgift 
finns det beläggexemplar.

Det är inte omöjligt att det aktuella fyndet är 
det första i Sverige. Om inte så är det dock nästan 
200 år sedan arten senast iakttogs på svensk 
mark.

Hur portlakmållan nått sin bohuslänska lokal 
är naturligtvis mycket svårt att fastställa. Det 
måste väl dock vara någon form av långspridning 
över havet från någon av de danska lokalerna, 
antingen via båt, via det skräp i form av fisklådor 
och annat som flyter iland, eller möjligen spon
tant.

Fortbestånd
Ännu i mitten av oktober var frukterna omogna. 
Då hade vi redan haft ett par tidiga frostnätter, 
så det är väl knappast troligt att några mogna 
frukter kommer att utvecklas. Om det inträffar 
ett riktigt gynnsamt år under den tid som det nu 
funna exemplaret finns kvar kanske fortplantning 
kan ske, annars får förekomsten väl anses som 
tillfällig. För detta senare talar också att plantan 
inte tycks ha hamnat på riktigt rätt växtplats. 
Hansen (1985) anger "strandenge'' som växtplats 
i Danmark. Den aktuella lokalen ligger lite för 
högt över havsytan och är för torr för att stämma 
med den beskrivningen. Hur det än går skall det 
bli spännande att följa utvecklingen och se vad 
som händer under de närmast kommande åren.
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Lovtäkt - en viktig faktor i formandet av Alands grässvålar
HÅKAN SLOTTE

Slotte, H. 1992: Lövtäkt - en viktig faktor i formandet av Ålands grässvålar. [Leaf harvesting 
- an important factor for the formation of seminatural grassland in Aland, Finland.] Svensk Bot. 
Tidskr. 86: 63-75. ISSN 0039-646X.
Leaves of trees and bushes have probably been widely used for fodder in large parts of 
Fennoscandia since the Neolithic. Leaf harvest in wooded meadows and various deciduous woods 
in the archipelago of Åland is described. The description essentially concerns the period from c. 
1700 to the beginning of this century; now the harvesting of leaf has ceased. 1.5-2 million sheaves 
of leaf were harvested each year; the dry weight of a sheaf was c. 1 kg. The area ranged by leaf 
harvest is estimated to 7 500 ha. The annual hay harvest during the 18th century is estimated to 
only about 225 000 kg from a meadow area of 331 ha. The leaf harvest has had a great impact 
on the formation of seminatural grassland in Åland; the impoverishment of the field layer since 
the leaf harvest ceased is discussed with reference to an investigation made by A. Palmgren in 
the 1910s. Probably man and domestic animals have kept old natural plant communities in 
existence after the extinction of big herbivores; the leaf harvest may have had an important role 
here. Nature conservationists should give more attention to deciduous woods and past meadow 
areas and more often introduce leaf harvesting and grazing in schedules for management of nature 
reserves.
Håkan Slotte, Sikvägen 61, 135 41 Tyresö, Sweden.

Lövtäktens ekonomiska betydelse i gångna tider 
är, liksom dess konsekvenser för kulturlandska
pet, märkligt lite uppmärksammad. En orsak till 
detta är att lövtäkt i större skala upphörde före 
modern tid i de flesta landskap, en annan att 
lövtäkten sällan kvantifierades eller noterades vid 
skatt- eller skiftesläggning ens där den bedrevs i 
större omfattning. Lövtäkten beskattades indirekt 
genom djuren som den närde.

Lövtäkten anses i Norden vara lika gammal 
som boskapsskötseln. Troligen fick djuren vin
terfoder redan under bronsåldern och kanske till 
och med under bondestenåldern (Emanuelsson 
1987). Det lättast tillgängliga fodret var löv. 
Lövfodret har inte varit något man bara tog till i 
nödår. Mårten Sjöbeck (1932) menar att lövet var 
av större betydelse än höet under förhistorisk tid. 
Under järnåldern, från 500 e Kr, fick fodertäkten 
i Norden genom liens, skärans och lövknivens 
tillkomst väsentligt större omfattning än den tidi
gare haft (Södergård 1946). Ett försämrat klimat 
ökade dessutom behovet av vinterfoder. Under 
tider med svedjebruk följdes svedj orna förmod
ligen av skörd av uppkommet lövsly. Emanuels

son (1987) har försökt att grafiskt visa fördel
ningen mellan olika typer av foder i södra Skan
dinavien under 4 000 år (fig 1).

Lövängar med lövtäkt anses ha varit vanligast 
i trakter med kontinuerlig odling under järnåldern 
(Aronsson 1979) och ha varit särskilt utbredda i 
östra Götaland och Svealand (fig 2). I dessa 
trakter var vinterfoder en bristvara. I södra Sve
rige och Danmark var lövängsbruket starkare 
inriktat på produktion av klenvirke - lövängen 
var utformad som s k stubbskottsäng (Bergen- 
dorff & Emanuelsson 1982). Stubbskottsängen är 
betydligt träd- och buskrikare än den "klassiska" 
lövängen. Den har förekommit även i mellersta 
och norra Fennoskandien, t ex på Åland, i Skär
gårdshavets skärgård, Österbotten, Stockholms
trakten och Uppland. Några hävdas i naturvårds- 
syfte (Haeggström 1987). Sjöbeck (1964) har sett 
s k skottskogar i de flesta landskap söder om 
Dalälven.

Under 1700-talet tycks lövtäktsbruket ha mins
kat på många håll parallellt med att nyodlingen, 
åkerarealen och vallodlingen ökade på bekostnad 
av skog och äng. På 1800-talet fanns i Sverige
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Fig 1. En uppskattning av den relativa fördelningen mellan 
olika typer av foder för kreatur i södra Skandinavien under 
4000 år. Från Emanuelsson (1987).
An estimation of the relative importance of different kinds 
of fodder in southern Scandinavia during 4000 years. 
From Emanuelsson (1987). - Lövhö leaves, sidvallshö hay 
from wet ground, hårdvallsäng hay from dry to mesic 
ground, bete pasture, hö och ensilage frän odlad vail hay 
and silage from ley.
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lövängsbruk med lövtäkt huvudsakligen kvar i 
de sydöstliga delarna, områden utanför slättbyg
derna. I många svenska bygder dominerade ham- 
lade björkar hagarna ända fram till 1940-talet 
(Aronsson 1979).

I Danmark finns belägg för lövtäkt endast i 
form av muralmålningar (Andersen 1985, Ber- 
gendorff & Emanuelsson 1990). I Balticum före
kommer stubbskottsängar medan hamlade träd 
eventuellt saknas helt (Haeggström 1987, 1991).

"Djuprotade gräss vålar" och lövtäkt
Hedin säger år 1741 om ängsmarken i Närke: 
"Det är genom rön avgjort, att den mark, som 
duger till gräsbärande och bete, bör hava gles 
skog av lövträn" (Sjöbeck 1942). Hemligheten 
bakom de trädbevuxna betes- och slåtterängarnas 
uthålliga bördighet anses vara att trädens rötter

Fig 2. Den götiska gårdsbebyggelsens utbredning, vilken 
anses sammanfalla med mer omfattande hamlingsbruk. 
Från Ekstam m fl (1988).
The approximate area of leaf harvesting in Sweden and on 
Åland.

"drog upp" näringsämnen från djupa jordlager. 
Lövfallet gödde sedan grässvålen åtminstone 
ställvis de år ängen inte omfattades av lövtäkt 
(Romell 1966 m fl). Mårten Sjöbeck har före
slagit termen "djuprotade grässvålar" (t ex Sjö
beck 1964). Lövtäkt, i form av handing (klapp- 
ning, ärvning) eller rothuggning, gjorde troligen 
att delar av rotsystemet dog, vilket medförde en 
gödsling (röjgödsling; Romell 1966, Bergendorff 
& Emanuelsson 1982).

Träden gav också ängsväxterna skydd mot vind 
och alltför kraftig solbestrålning (uttorkning). 
Gläntorna i den trädbevuxna ängen, där slåtter 
och/eller bete bedrevs, var vanligen inte stora 
(Palmgren 1915-17).

I sin västgötaresa (Linnaeus 1747) berömde 
Linné linden i ängen: "det angenämaste träd i 
ängar, dem hon göder med sina blad och veder
kvicker med sin skugga". Kraftiga röjningar av 
trädvegetationen kunde leda till att ängarna blev 
helt fördärvade. Från t ex Söderby, Åland, sägs 
1767 att avkastningen minskat sedan träden röjts 
(lövtäkt?) så mycket att gräsroten bränts av solen 
(Ramsdahl 1988 s 153).

Lövtäkt i litteraturen

En vanlig uppfattning är att lövtäkten huvudsak
ligen utfördes i lövängar i strikt bemärkelse (träd-
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Fig 3. Stackade lövkärvar på Åland. - Foto Ragna Ahlbäck. 
Stacks of sheaves of leaves on Åland. - Photo Ragna Ahlbäck.

bevuxna slåtterängar) samt på impediment och 
vårdträd invid gården, mer sällan på träd i löv
skogar och annan utmark (betesmark). Lövtäkt 
nämns ofta bara i förbigående i den nutida litte
raturen om kulturlandskapet, speciellt i samband 
med lövängar. Man har då oftast sett den mest 
som en åtgärd med syfte att forma en högav
kastande slåtteräng. I själva verket torde lövtäk- 
ten ha gett en betydande del av den forna löv
ängens och kulturlandskapets hela avkastning.

Lövtäkt och lövängar i Fennoskandien har be
skrivits av många författare. Den bild de ger är 
relativt enhetlig, trots många lokala variationer 
som varit betingade av olika behov av betesmark, 
foder och virke. En litteraturöversikt som huvud
sakligen berör lövängsbruket i Finland och Sve
rige finns hos Haeggström (1983). Mestadels be
skrivs lövtäkt på inägomark genom hamling av 
träd i lövängar. Statistiska uppgifter om eller 
uppskattningar av lövtäktens tidigare omfattning

i inägor och på utmark är mycket få. De växt- 
ekologiska studier som utförts beskriver mest 
växtsamhällen och successionsstadier inom prov
rutor inom en eller några lövängar. Förvånans
värt få ansatser har gjorts till diskussion av löv
täktens storskaliga konsekvenser: dess betydelse 
för danandet av forna grässvålar och vilken roll 
lövtäkten kan ha spelat för den biologiska mång
fald vi ser idag. Sjöbeck gör sådana ansatser i 
flera arbeten, t ex i Skottskog och grässvål (Sjö
beck 1964).

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 
var de areella näringarna, bl a lövtäkt, föremål 
för studier vid Åbo akademi. Syftena med dessa 
var i första hand produktionsekonomiska. Kvan
titativa uppgifter om lövtäktens omfattning sak
nas emellertid helt. Törnudd (1798) t ex ond
gjorde sig i avhandlingen Tankar om löftäkt över 
den alltför vanliga och kortsiktiga lövtäkten, vid 
vilken såväl ungträd som äldre träd fälldes. Han
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Fig 4. På äldre fotografier över det åländska kulturlandskapet finns ofta hamlade träd. Här beteshage med nedbetad 
och tät grässvål. Ålands museum, Johan Clemes samling.
On old photos of the pastoral landscape on Åland one can often see trees cut for leaf since a long time. On this photo 
they grow in pasture with heavily grazed grass sward. - Museum of Åland, photo from the collection of Johan Cleme.

förespråkade en lövtäkt med hamling som före
gåtts av topphuggning. Han beskriver hur en 
lövtäktsskog på bästa sätt skapas:
Man hägnar då så stor del man behagar av skogsmarken 
på vilken den tätaste lövskog finnes, för all åverkan av 
Boskapsbete, och avrödjer utur densamma all barrskog 
och hvad annat, som kan hindra löfträden uti deras trefnad. 
Här lämnas en del trän utan all åtgärd, at tilväxa til nödigt 
slögdevirke och till fröredning för nya plantor, då af de 
öfrige, de yngre träden genast vänjas vid den föreslagne 
putsningen [topphuggningen], efter en indelning af tre til 
fem flockar för särskildta års beskattning såsom omstän
digheterna fordra. De utgamla åter [...] avhugges efter 
förefallande behof, då nya upskjutande telningar [stubb- 
skott] småningom och ofta i fördubblad mån ersätta deras 
afgång. På detta sättet vinner man inom korrt tid den 
täckaste skogspark, tilräcklig ej allenast för löftägt, utan 
ock med förnuftig hushållning til all annan afkastning man 
vanligen hämtar utur löfskogen.

Lövtäkten på Åland

Landskapet Åland är värt att uppmärksamma när 
det gäller lövtäkt. Beaktas kulturhistoriska (byg
den är rik på fornlämningar) och naturgeogra

fiska förhållanden kan vi anta att lövtäkten här 
var omfattade under medeltiden. På Åland levde 
bruket att hamla träd kvar in i sen tid, på många 
ställen fram till andra världskriget och senare. De 
sista av mig kända hamlingarna i icke natur
vårdande syfte skedde i början av 1980-talet på 
de enstaka utskärshemmanen Kalskär och Em- 
skär på norra respektive västra Åland. Åland 
skiljer sig markant från Stockholms län genom 
att lövtäktens del i naturahushållningen minskade 
och upphörde först på 1900-talet.

Lövtäkten danade hela det åländska kulturland
skapet på såväl inägor som på utmark (Palmgren 
1915-17, Södergård 1946, Ahlbäck 1955 s 241- 
249, Henriksson 1966, Blomqvist & Jaatinen 
1977, Ha;ggström 1983, Karlsson & Johansson 
1991). Om tidigare lövtäkt vittnar också ort
namn, t ex Stacknäs och Stackskär, som om
nämns i handlingar på 1600-talet (fig 3). Att 
lövtäkten har varit omfattande på Åland i sen tid 
ser den observante besökaren på de talrika f d 
hamlingsträd som påträffas över hela Åland, även 
"mitt i skogen".
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Fig 5. Lövkvistning på Möckelö, Åland. - Foto Bo Nikander ca 1930.
Cutting of leafy twigs for fodder on Möckelö, Åland, c. 1930. - Photo Bo Nikander.

Ilur lövtäkten utfördes
Lövtäkten på Åland ägde vanligen rum i augusti. 
Ålänningen tog lövet efter höet. Arbetet tog ofta 
en hel månad i anspråk. Bäst var lövet i slutet av 
juli och första hälften av augusti. Togs det för 
tidigt, och av ungträd, var det beskt och åts inte 
gärna av djuren (Henriksson 1966, Ehn 1973).

De flesta lövträd omfattades av lövtäkt. Fanns 
björk, asp, sälg, rönn eller ask skonades inget av 
dessa om de var tillräckligt stora (Henriksson 
1966). Det är egentligen bara lönn som inte tycks 
ha hamlats i senare tid på Åland. Asp hamlades 
mer sällan (f d hamlade aspar finns bl a på Nåtö 
och Järsö i Lemland och på Björkör i Föglö). 
Aspen hamlades dock tidigare i större omfatt
ning, eller också repade man löven från grenarna. 
Asplöv gavs främst till hästar.

Var träden eller buskarna oönskade med av
seende på art eller växtplats, eller missgynnade 
grässvålen, höggs de ned helt och hållet för 
lövtäkt (fig 5). Asklöven var särskilt populära

bland djuren och askarna bildade också rikligt 
med nya kvistar.

Hassel, men ibland även t ex al och björk, 
nyttjades på Åland som stubbskottsäng eller 
skottskog. Hasselrunnorna kapades vid marken 
när kvistarna fått lämplig dimension för tunn
bindning (Palmgren 1915-17 s 118, Henriksson 
1966). De nu täta hassellundarna med många 
mycket vida socklar låter oss förstå att klenvirke 
under lång tid varit en viktig del av markens 
produktion.

Vanligen topphöggs träden på en höjd av 2-3 
meter när de var 10-15 cm grova. Äv okänd 
anledning topphöggs alar 1-1,5 m över marken, 
något som ännu idag är synbart i Ålands alla 
socknar. Efter kapningen växte ett knippe nya 
grenar ut i stamstumpens ända. Kvistarna bands 
samman till s k kärvar. Arbetslaget bestod van
ligen av 3-4 personer. En huggare hamlade 50- 
100 kärvar om dagen; att hamla 140 kärvar 
ansågs som en utomordentlig arbetsprestation 
(Henriksson 1966, Ramsdahl 1988 s 155). Löv
täkten utgjorde en betydande del av den stora
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Fig 6. Hämlings- och betesholme i Geta socken, Åland (Gregors). I den 0,4 ha stora lövskogen finns ca 50 f d hamlade 
träd, varav 40 askar. Foto författaren 1991.
An islet in Geta parish, Åland, used for grazing and cutting of leaf fodder. The deciduous wood covers 0.4 hectares, 
and there are c. 50 trees, among which are 40 ashes, formerly used for cutting leaf fodder.

arbetsinsats som årligen gjordes vid en åländsk 
gård för att skaffa vinterfoder.

Träden kvistades vart tredje till tionde år, 
oftast vart femte år (Palmgren 1915-17 s 36, 
Henriksson 1966, Ehn 1973). Även buskar kvis
tades (s k underkvistning); olvonet varje år utan 
att förlora livskraft (Henriksson 1966). Lämpliga 
ungträd skonades vid uthuggningarna för fram
tida lövtäkt. Vanligen kvistades alla träden 
samtidigt i ängen, hagen eller utmarken, varför 
täktplatsen varierade från år till år.

På sina ställen sköttes lövskogen på Åland med 
stor omsorg och noggrannhet med avseende på 
långsiktig lövtäkt, varvid de s k lövängarna kom 
till. Radloff säger i sin landskapsbeskrivning att 
ängsbruket "ej får någon synnerlig skötsel" (Rad
loff 1795 s 191). Detta kan ha berott på att 
lövängen/lövskogen på Åland i hög grad använ
des för lövtäkt och bete och endast delvis för 
höproduktion på grund av brist på betesmark.

Fåren på Åland stod ute tills den första snön 
kom. De utfodrades med löv hela vintern (Hen
riksson 1966). 1 en dagbok från 1909 sägs att 
fåren under vintern fick löv på morgonen, löv och 
hö till middagen och löv, vass, renlav eller ljung 
på kvällen (Ahlbäck 1955 s 268). Grenarna och 
de avbetade kvistarna bröts till ved och räckte i 
allmänhet för att värma gården under vintern 
(Henriksson 1966). Lövkärvar huggna på sam
fälld mark delades oftast upp inom byalaget. På 
1600-talet var det på Åland dock vanligt att 
"lövskogen" (lövtäktsskogen) skiftades inom 
byalagen (Ahlbäck 1955 s 241-249, Ramsdahl 
1988 s 153). År 1643 önskade en bonde i Sunds 
socken att den samfällt nyttjade lövskogen skulle 
skiftas (den uppenbarligen mindre värdefulla 
barrskogen skulle förbli odelad; Ahlbäck 1955 s 
242). Vid tinget år 1664 bestämdes att ängs
tegarna på Enklinge skulle cirkulera under sex år 
medan lövskogen skulle skiftas "stadigt" mellan
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Fig 7. Återupptagen hamling av askar i naturvårdande syfte på lövskogs- och betesholmen Senskär, Åland. På det 3 
ha stora skäret visar alla äldre träd (ask, al och björk) spår av mångårig hamling (ca 290 f d hamlingsträd). I fältskiktet 
märks gullviva Primula veris, småborre Agrimonia eupatoria, vårbrodd Anthoxanthum odoratum och älväxing Sesleria 
caerulea. - Foto författaren 1991.
On the islet of Senskär, Åland, cutting back of ashes was started anew for purposes of nature conservance. The islet 
is c. 3 hectares and all older trees (ash, alder and birch), in all c. 290, show traces of leaf cutting. In the field layer 
there are, e.g. Primula veris, Agrimania eupataria, Anthoxanthum odoratum, and Sesleria caerulea. - Photo author 
1991.

hemmanen för att den som slog tegen inte skulle 
fördärva lövtäkten andra till förfång. I väntan på 
delningen hade grannarna att bryta lika mycket 
löv var (Ramsdahl 1988 s 155).

Efter storskiftet, som på Åland påbörjades 
1758 och fortsatte fram till början av 1900-talet, 
fick torpare och obesuttna bryta löv efter tillåtelse 
av skogsägaren, ofta mot ersättning (Henriksson 
1966). "Tolv tjog (kärvar) löv får årligen brytas, 
som av hemmansägaren bestämmes var det får 
tagas" står det i ett torparkontrakt daterat 1886 
från Vårdö (Blomqvist & Jaatinen 1977 s 71). 
Husbehovsved fick emellertid tas obegränsat 
enligt samma kontrakt. Särskilt under 1700-talet, 
men även tidigare och senare, utfärdades många 
förbud mot olaga lövtäkt, och straff utdömdes. 
Flera exempel ges av Ahlbäck (1955 s 241-249)

i beskrivningen av skogstäkten i Kökar socken. 
Blomqvist & Jaatinen (1977 s 100) konstaterar i 
boken om Simskäla skärgård: "Hur och var lövet, 
fårens huvudsakliga foder, skall tas verkar vara 
en hel vetenskap, fastän noga antecknat för varje 
hemman."

Omfattningen av lövtäkten på Aland
Jaatinen m fl (1989) har utifrån skiftes- och skatt- 
läggningsinstrument karterat det åländska kultur
landskapet på 1700-talet. Den totala åkerarealen 
på Åland var 132 ha och slåtterängsarealen 331 
ha. Uppgifter om lövtäktens omfattning saknas. 
1 Radloffs (1795 s 191) beskrivning av Åland 
uppges att avkastningen från slåtterängar i medel
tal var 680 kg hö per hektar. Den totala slåtter-
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skörden torde på 1700-talet således ha varit i 
storleksordningen 225 000 kg hö.

Henriksson (1966) ger några intressanta sta
tistiska uppgifter om lövtäktens omfattning på 
Åland. Hon anger att ett åländskt hemman årligen 
kvistade 2 000-2 400 lövkärvar. Ehn (1973) an
ger att 400-500 kärvar behövdes för en mindre 
gård på Gräsö i Uppland, men att mer än 2 000 
kärvar i vissa fall insamlades. Vinterfodret för en 
tacka beräknades till 100 lövkärvar (Sandklef 
1934 s 289, Henriksson 1966). Antalet får på en 
åländsk gård var förr i tiden ca 20-30 st när 
tackorna lammat och ca 15-20 när höstslakten var 
över (Ahlbäck 1955 s 268).

På Åland var hamling allmän ännu på 1920- 
30-talen, men i starkt avtagande. Vid den tiden 
fanns ca 15 000 får, vilket enligt Henrikssons 
beräkningar innebär att ca 1,5 miljoner kärvar 
årligen kvistades till foder. Det kan här inskjutas 
att åtminstone Kökar socken hade lika många får 
på 1600-talet som i början av 1900-talet (Henriks
son 1966) och att Radloff anger att det på 1790- 
talet om vintern fanns ca 12 000 får på Åland 
(Radloff 1795 s 194, 208).

Lövtäktens omfattning kan också uppskattas 
utifrån att ett hemman på Åland i medeltal kvis
tade 2 000 kärvar och att det år 1628 fanns 927 
hemman (Ramsdahl 1988 s 156). Denna beräk
ning ger att ca 2 miljoner kärvar årligen kvista
des, vilket förmodligen kommer sanningen när
mare eftersom det inte bara gick åt löv åt fåren: 
det användes också till att dryga ut nötkreaturens 
och hästarnas vinterfoder med (Ahlbäck 1955 s 
268, Henriksson 1966, Haeggström 1983). År 
1628 fanns i medeltal 2,5 hästar per hemman.

Lövtäkten på Åland gav ett visst överskott. På 
1600-talet kunde 30 000 lövkärvar årligen expor
teras till Stockholm; hur stor exporten var på 
1500-talet är däremot mer osäkert (Kåhre 1940, 
Friberg 1983).

Enligt Sandklef (1934 s 289) var vikten av en 
torkad kärve (inkl smågrenar) ca 1 kg. Av detta 
kan man dra slutsatsen att lövtäkten förr i tiden 
på Åland var mer omfattande än höskörden, 
åtminstone i kg räknat. Höet var dock kvalitativt 
mer värdefullt och utgjorde nötdjurens huvud
sakliga foder.

Ehn anger att en stor hamlingsask kunde ge 20 
kärvar. Ett hektar trädbevuxen ängsmark eller 
lövskog på Åland kan uppskattas i medeltal ha 
hyst 100 träd passande för hamling eller uthugg- 
ning (siffran baseras delvis på fältstudier). Om vi 
antar att varje träd som hamlades gav i medeltal

10 kärvar löv innebär detta att minst 1 500 ha 
hektar "lövskog" årligen omfattades av hamling 
på Åland. Träden hamlades vanligen ca vart 
femte år. Den totala hamlingsarealen måste där
för vara fem gånger större, dvs minst 7 500 ha. 
Ålands landareal är idag ca 150 000 ha. År 1973 
uppskattades 6% av Ålands landareal vara ur 
naturvårdssynpunkt värdefull äng- eller hag- 
liknande naturmiljö (till stor del f d lövtäkts- 
områden; Kulves 1975).

Den beräknade omfattningen av lövtäkten 
torde ej vara orimlig mot bakgrund av de talrika 
f d hamlingsträd som påträffas över hela Åland. 
Fårens vinterfoder ersattes delvis av vallhö och 
halm under senare delen av 1800-talet, och där
med torde inte lövtäkten under 1900-talets början 
ha varit fullt så omfattande som beräkningarna 
ger vid handen.

Alvar Palmgren bedrev växtekologiska studier 
på Åland i början av seklet. Han konstaterade att 
lövtäkten var omfattande. Om de stora lövängar
na, hagarna och lövskogarna på Espholm (ca 50 
ha) säger han att det i det närmaste inte fanns ett 
enda fullgånget, dvs okvistat träd (Palmgren 
1915-17 s 119). Han kunde även konstatera att 
lövängarna i stor omfattning och sedan länge 
brutits upp till åker och bedömde att Ålands 
lövvegetation i stort gick en snar undergång till 
mötes (Palmgren 1915-17 s 117).

Lövtäkten på Åland omfattade således inte bara 
den egentliga lövängen. Hårdvallsängen eller 
lövängen utgjorde bara en mindre del av lövtäkts- 
arealen. Om man beaktar kulturlandskapskartan 
för 1700-talet (Jaatinen m fl 1989), naturgeo
grafiska förhållanden, de ovan presenterade be
räkningarna, samt spår av lövtäkt i dagens land
skap (f d hamlade träd och stubbskottsängar), kan 
man dra slutsatsen att huvuddelen av lövskogs
bestånden på Åland omfattades av hamling eller 
uthuggning för lövtäkt.

Relationen äng - åker
Att lövtäkt uppkommit och fått en så stor omfatt
ning i Norden har ansetts bero på bristen på 
vinterfoder. Mängden vinterfoder avgjorde hur 
många djur som kunde stallas och hur stor mängd 
gödsel som kunde spridas på åkrarna och därmed 
hur stor åkerarealen kunde vara. Därför har 
åkerarealen varit väsentligt mindre än slåtter- 
ängsarealen. I Smålands skogsbygder t ex var 
förhållandet 1:8 (Aronsson 1979), i Finland 1:4 
(Soininen 1974). Jaatinen m fl (1989 s 48) har
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Fig 8. Gammal löväng/hage 
med sedan många år hamlade 
björkar i Bovik, Åland. Foto 
Helmer Tegengren 1963.
A former meadow/pasture 
with old birches cut back for 
leaf fodder since many years. 
Bovik, Åland. - Photo Hel
mer Tegengren 1963.
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visat att det på 1700-talets Åland rådde under
skott på slåtteräng i relation till åker på nordöstra 
Åland, men överskott på sydvästra. Att åker/ 
/ängsarealen i sin helhet hade förhållandet 1:2,5, 
långt från "idealsituationen", kan te sig märk
ligt. Avikelsen förklaras dock till stor del av att 
tvåsädesbruk av åkermark förekom på Åland 
under 1700-talet (Soininen 1974).

I princip användes alla Ålands holmar och skär 
som betesmark, även trädlösa men gräsbevuxna 
kobbar (Radloff 1795 s 193, Ahlbäck 1955 s 220, 
249-275). Skatte- och skifteshandlingar anger 
hur många djur man kunde ha och hur många 
dagar eller veckor betet räckte på respektive äng, 
holme eller skär (Jaatinen m fl 1989, Karlsson & 
Johansson 1991). "Kobbslåtter" bedrevs på ste
niga otillgängliga kobbar och skär om inte bete 
förekom, och vasstäkt längs vikarnas stränder. 
Det rådde alltså brist på betesmark på Åland. 
Därför betades ofta de åländska lövängarna såväl 
före som efter slåttern, långt mer än vad som var 
önskvärt med tanke på slåtteravkastningen och 
grässvålen (Ahlbäck 1955 s 251, Haeggström

1983, Ramsdahl 1988 s 157). Den relativt lilla 
arealen hård- och sidvallsäng kan förklaras med 
att bristen på betesmark var stor. På det relativt 
tätbefolkade och djurtäta Åland uppkom, som en 
följd av dessa förhållanden, brist på hö till vin
terfoder. Denna brist kompenserades med omfat
tande lövtäkt på både inägor och utmarker och i 
viss mån av insamling av s k mossa (renlav) och 
vass. Jaatinen m fl (1989) anger samma skäl för 
att åkerarealen på Åland under 1700-talet var 
relativt stor i förhållande till ängsarealen.

Hamlingsträd på Åland
Idag finner man spår av hamling över hela Åland, 
men främst i de västliga socknarna och i skärgår
den. Det var lövskogen/lövängen i skärgården 
som i minst omfattning uppodlades under 1800- 
talet och början av 1900-talet. Förutom i 
Palmgrens f d lövängsområden (30 st) finns f d 
hamlingsträd vid de flesta lövskogsstränder med 
kvarvarande äldre skog. I de större lövskogs
områden som undgått plogen finner vi de största
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i sen tid brukade lövtäktsområdena. I skärgården 
söder om Mariehamn uppvisar alla lövskogsöar, 
holmar och skär spår av mångårig lövtäkt. På t ex 
Brännskär återfinns i lövskogen (2,5 ha) mer än 
400 f d hamlade träd, på Getskär (Kopnäs) (2 ha) 
ca 160 st, på Senskär (3 ha) ca 290 st (60% ask, 
30% al, 10% övrigt) och i lövskogen på Rönnskär 
(2,5 ha) ca 160 st, dvs i princip alla lämpliga träd 
utnyttjades för hamling när denna senast före
togs.

Det största sammanhängande lövtäktsområdet 
med spår av hamling i sen tid finns vid Öra i 
Eckerö socken. Området utgör en ca 110 ha stor 
f d löväng (Jaatinen m fl 1989) som i sin struktur 
och florasammansättning påminner om Mitt- 
landsskogen på Öland. I området har långt ifrån 
alla träd hamlats i sen tid (endast 20-80 träd per 
ha), antagligen delvis beroende på att många träd 
var unga när lövkvistning senast företogs. De 
riktigt gamla och i många år hamlade träden är 
här relativt få. Nu har lundområdet till betydande 
delar intagits av gran. I Hammarlands socken i 
trakten av Bovik finns däremot många stora och 
i många år hamlade träd, främst björk och al (fig 
8). Trakten utgjorde i början av seklet löväng och 
hagmark. Utmärker sig gör även de f d "ham- 
lingsöarna" och skären, Hamnö, Långgårdsö, 
Viggskär m fl i Vårdö socken. Här har även 
glasbjörkskog hamlats.

Trots att nyodlingen på 1800-talet genom upp
tagande av lövängar och lövskog till åker var 
omfattande på Åland så kan inget annat landskap 
i Norden uppvisa fler spår av lövtäkt. Det kan 
dock nämnas att ett relativt omfattande löv- 
täktsbruk med hamling ännu bedrivs i sydvästra 
Norges fjorddalar.

Lövtäkt och grässvål
Den omfattade hamlingen och uthuggningen för 
lövtäkt i kombination med bete medförde att 
grässvålar tillkom även på utmark på Åland, bl a 
på alla lövskogsholmar och skär (fig 6). Arealen 
gräsbevuxen utmark måste ha varit betydande, 
långt större än den sammanlagda arealen hård
vallsäng. Det är inte ovanligt att de f d hamlings- 
träden står på mindre än två meters avstånd från 
varandra. Palmgren (1915-17 s 119) konstate
rade samma sak:
... kvistade askar äro närmast före kvistningen på sin höjd 
7 m höga, medan arten på Åland kan nå upp till 19 m- 
blir deras beskuggning givetvis aldrig densamma som på 
ställen, där träden utvecklat sig fritt. Skillnaden i beskugg-

ningens styrka är redan påfallande mellan året närmast 
efter kvistningen och tiden kort förrän en sådan ånyå skall 
verkställas. I sjelfa verket stå inom en god del löfängar, 
där de öppna rummen äro bevuxna med ängsvegetation, 
trädgrupperna så tätt, att löfverket vore slutet, därest 
träden hade fått utveckla sig normalt.
Palmgren definierade lövängen betydligt vidare 
än man gör idag, vilket var logiskt i beaktande 
av det åländska kulturlandskapets struktur. Grän
sen mellan löväng och den betade lövtäktsskogen 
var ofta diffus på Åland. Det han studerade var 
den kulturpåverkade lövträdsvegetationen, av 
vilken den egentliga lövängen (den lövträds- 
bevuxna slåtterängen) endast var en del. Gemen
samt för Palmgrens 30 specialområden var att de 
(med några få undantag) var lövtäktsområden 
med lång kontinuitet och att de också var föremål 
för bete eller slätter i kombination med bete. Han 
definierade nio olika ståndorter och upprättade 
frekvenstabeller för 324 växter vilka han ansåg 
tillhöra lövängarna. Palmgrens frekvenstabeller 
är fascinerande läsning för den vegetationshisto- 
riskt intresserade botanisten. Häpnadsväckande 
är bl a förekomsten av älväxing Sesleria caeru
lea, som han påträffade inom 25 av de studerade 
30 specialområdena. Den var dessutom ett av de 
vanligaste gräsen (medel frekvens 4 av max 5). 
Älväxingen anges också av Hultén (1974) som 
allmän på Åland. En av Palmgrens (1915-17 s 
60) ståndorter var den s k högre Sesleria-ängen, 
som vid tiden för hans studier torde ha omfattat 
minst ett par hundra hektar på Åland. Idag är 
älväxing ett mindre vanligt gräs på Åland. Märk
lig är också den då rika förekomsten av majviva 
Primula farinosa, ormrot Polygonum viviparum, 
vildlin Linum catharticum och halvgräs. Vildlin 
förekom i alla Palmgrens specialområden och 
hade en medelfrekvens av 4. Flera arter som hade 
en lägre frekvens i specialområdena har idag i det 
närmast helt försvunnit, t ex ängsgentiana Gen- 
tianella amarella och klasefibbla Crepis prae- 
morsa. Den forna lövtäktsskogen, med bete 
och/eller slätter, skapade på Åland uppenbarligen 
mullrika marker med tät och fukthållande gräs
svål där växter såsom majviva, vildlin och ormrot 
hade sin hemvist.

Nästan alla täta grässvålar i Palmgrens löv
ängar och många andra lövtäktsområden har nu 
försvunnit, och lövvegetationen har övergått till 
sluten lund eller blandskog. Snart försvinner de 
sista spåren av lövängarna och de för Åland så 
karakteristiska hamlingsträden - ett skifte till 
grandominerade blandskogar som hindrats av 
bete, slätter och lövtäkt.
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Fig 9. A: Relativt ny och mångårigt hamlade askar på betesholmen Senskär, Åland. Observera det korta avståndet 
mellan hamlingsträden. - B: En av de äldre och mångårigt hamlade askträden på Trätö, Åland. Betet och lövtäkten har 
upphört sedan ett par decennier, träd- och buskskiktet har slutit sig och grässvålen har luckrats upp. Granen har ännu 
inte intagit området. - Foto författaren 1991.
A: Ashes used for leaf-cutting on the islet of Senskär, Åland. Note the short distance between the trees. - B: An old 
ash on Trätö, Åland, which has been cut for leaf fodder during a long time. Grazing and cutting of leaves has ceased 
c. 20 years ago, the tree and shrub layers are growing dense and the grass sward is degenerating. The spruce has, 
however, still not invaded. - Photo author 1991.

Lövtäkten, som man får anta har pågått under 
mycket lång tid och mer intensivt i tusen år, har 
i formandet av grässvålarna varit en viktig och 
ofta underskattad faktor. Åland bör i detta hän
seende inte ses som unikt. Lövtäkten var här bara 
särskilt omfattande och betydelsefull för männi
skan samt kvarlevde in i sen tid.

Lövtäkten och naturvården
Andersson & Appelqvist (1990) har i en artikel 
med titeln Istidens stora växtätare utformade de 
nemorala och boreonemorala ekosystemen gett 
det gamla "kulturlandskapet" nya dimensioner.

De menar att de i lövängen ingående växterna och 
djuren under evolutionens gång danats i liknande 
miljöer, i tider då nu utdöda stora växtätare var 
talrika. Dessa djur utövade sannolikt i flera mil
joner år ett betydande betestryck på fält-, busk- 
och trädskikt. Bl a askens fenomenala regenera- 
tionsförmåga, som nyttjats vid lövtäkt, kan antas 
ha tillkommit genom evolution under hårt betes
tryck. Det som nu uppfattas som försvinnande 
kulturbetingade grässvålar skulle i själva verket 
vara mycket gamla naturliga växtsamhällen som 
hållits i stånd av människan (Andersson & Appel
qvist 1990). Hypotesen är attraktiv genom att den 
förklarar varför så många växter och djur har
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anpassats till det betade och halvöppna land
skapet.

Lövtäkten är, får man anta, lika gammal som 
boskapsskötseln, dvs många tusen år. Askens 
grenar kan exempelvis brytas utan redskap och 
grövre kvistar kan tas av med enkla stenålders- 
redskap (Sandklef 1934, Steensberg 1943). Det 
har föreslagits av flera växtpaleontologer att den 
minskande förekomsten av almpollen i sediment 
från 3500 f Kr kan bero på att omfattande lövtäkt 
tog sin början (för referenser se Haeggström 
1987). Rackham (1980) menar att den beror på 
en kombination av lövtäkt och angrepp av alm- 
sjuka.

Lövtäkten, inte bara kulturbetet, har sannolikt 
haft stor betydelse för att upprätthålla grässvå- 
larna sedan senaste istiden. När de stora växt- 
ätarna försvann fick de kulturbetingade grässvå- 
larna och glesa lövskogarna en viktig roll som 
bärare av biologisk mångfald. Genom att löv
täkten och skogsbetet nu upphört hotar försvin
nandet många växter och djur som är bundna till 
lövskogarnas grässvålar och till gamla och ofta 
rötade lövträd (lövtäktsträd).

Haila m fl (1979) och Haila (1983), som under
sökt fågelfaunans förändring i forna lövängar på 
Åland mellan 1920-talet och 1975, har observerat 
populationsförändringar som inte konstaterats i 
miljöer som var granskog på 1920-talet. Vilka 
konsekvenser landskapsförändringarna får för 
den biologiska mångfalden, speciellt den lägre 
floran och faunan, borde i ännu högre grad än 
idag ägnas uppmärksamhet.

För närvarande är, som Andersson och Appel- 
qvist konstaterar, de skyddade markernas skötsel 
inriktad på fältskiktet - eller också avstår man 
från all skötsel för att erhålla "urskogar". För 
flertalet av reservaten av lövängskaraktär är båda 
delarna otillfredsställande. I många fall är en 
återupptagen lövtäkt (eller uthuggning) i kom
bination med mer intensivt bete förmodligen på 
sin plats. Lövängsliknande miljöer bör uppmärk
sammas och beaktas vid fördelning av medel för 
skötselåtgärder, t ex NOLA, och vid upprättande 
eller revidering av skötselplaner. De nu slutförda 
ängs- och hagmarksinventeringarna har varit in
riktade på naturvärden i fältskiktet. De forna 
lövängarna, lövtäkts- och stubbskottsängarna är 
idag med några få undantag igenväxta och om
fattas således inte av inventeringen. Den sista 
resten av de kvarvarande kulturbetingade lövsko
garna i den boreonemorala zonen intas i många 
fall av gran, och huvuddelen av arealen på morän

kommer om några decennier att vara grandomi- 
nerad blandskog.

Naturvårdande myndigheter, eller andra som 
engagerar sig i dessa frågor, bör i de forna 
igenväxande lövtäktsområdena med lång kontinu
itet, speciellt i områden med spår av hamling i 
hagar och lövängar, försöka återuppta hamlingen 
som skötselåtgärd. Detta har gjorts under 1980- 
talet i liten skala inom Nåtö naturreservat på 
Åland (f d och restaurerade lövängar; fig 7, 9A). 
Erfarenheterna av hamling som åtgärd för att 
restaurera de djuprotade grässvålarna har varit 
goda. Det har dock visat sig att äldre f d hamlade 
alar och björkar, till skillnad från asken, har svårt 
att klara den återupptagna drastiska kvistningen 
som kontinuitetsbrottet medfört. Alternativet är 
utglesning av trädvegetationen i syfte att öka 
ljusinflödet. Det leder dock ofta till svårbemäst
rad stubbskottbildning.

På trakthyggen i grandominerad f d lövtäkts- 
skog (Öra, Åland) under 1980-talet förekommer 
en säregen hyggesflora där stora delar av den 
gamla lövängsfloran ingår. Detta visar att frö
banken och enstaka kvarstående ängsväxter kan 
väckas till liv, och ibland expandera, om bara det 
skuggande trädskiktet utglesas.

Några mindre lövtäktsskogar/lövängar borde 
naturvården kunna upprätthålla inom det forna 
kärnområdet för lövtäkt, trots att denna naturtyp 
är den mest skötselkrävande i kulturlandskapet. 
Förutom att en gynnsam utveckling av grässvålen 
skulle inledas skulle vi även få en föreställning 
om hur vårt landskap på många platser en gång i 
tiden såg ut.

Jag vill rikta ett tack till Björn-Axel Beier, Stockholm, 
som bidragit med synpunkter på artikeln.
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Recension

Pilze der Schweiz 3
Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1991: Pilze der 
Schweiz. Band 3. Röhrlinge und Blätterpilze. 1. 
Teil. 364 sidor, 450 färgfoton och taxa, 58 teck
ningar, 2 kartor. Foto författarna och 19 andra. 
Verlag Mykologia, Luzern. ISBN 3-85604-030- 
7. Inbunden, stort format. Pris 148 SFr.

Denna svampflora (PdS) har på kort tid etablerat 
sig som ett oumbärligt standardverk för de euro
peiska mykologerna. Svampföreningen i Luzern 
fortsätter nu sitt triumftåg med den tredje delen, 
som tagit sig an sopparna, en stor del av skiv- 
lingarna och de polyporeer som har "lameller". 
Kvaliteten på bearbetning, foton, dokumentering 
m m är fortsatt hög och professionell, och det är 
en fröjd att både bläddra i boken och gå på djupet 
i den. Till skillnad från de flesta fotofloror i 
branschen har ju PdS även beskrivningar och 
teckningar av mikroskopiska karaktärer, vilka är 
till ovärderlig hjälp vid bestämningarna. Något 
som jag extra uppskattar är kommentarerna och 
den noggranna redovisningen av materialet.

Med tiden har inte bara svamparna i Luzern- 
kantonen inventerats utan även sällsyntare arter 
från andra delar av Schweiz. Verkets titel gör 
därmed alltmera rätt för sig. Självfallet står hela 
den luzernska svampföreningen, och kanske 
andra också, bakom resultaten, men utan pen
ningstarka insatser från författarna själva hade 
knappast denna flora kunnat få sin nuvarande 
volym och förstklassiga utformning. Mykologia- 
förlaget skapades enbart för denna. Som många 
vet utkommer böckerna även i franska och engel
ska versioner.

Band 3:1 innehåller, förutom färgfoton och 
beskrivningar, innehållsförteckning, arbetsmeto
der, förklaringar av facktermer och för
kortningar, illustrationer över fruktkroppstyper, 
värdväxtlista, bestämningsnycklar, referenser 
(ca 200) och index över vetenskapliga och tyska

svampnamn. I kapitlet om arbetsmetoder ägnas 
åtskilligt utrymme åt tekniken vid spormätningar. 
Författarna rekommenderar t o m statistiska 
bearbetningar med hjälp av dator, men den ordi
näre användaren av PdS torde nog klara sig utan 
detta.

Nycklarna är uppdelade i tio grupper och leder 
fram till art, med undantag för honungsskivling- 
arna och de mörka tuvskivlingarna. Alla nyck
larna har överskådliga vänsterkantsindrag och 
fungerar bra, så långt jag har prövat. Enda 
invändningen är att mikroskopiska karaktärer 
används på sina håll redan i gruppindelningen, 
men det är kanske svårt att bemästra materialet 
på annat sätt. Nio familjer är medtagna: fottickor, 
vissa musslingar m fl i ordningen Polyporales, 
soppar, pluggskivlingar och slemskivlingar i 
Boletales samt vaxingar och andra vitsporingar i 
Agaricales. Sammanlagt behandlas 74 släkten, 
varav 49 tillhör vitsporingarna i familjen Tricho- 
lomataceae. Några släkten har dock av speciella 
skäl inkluderats redan i band 2. Grovsystemati
ken följer M. Mosers välkända indelning i Kleine 
Kryptogamenflora, och släkten och arter presen
teras i bokstavsordning. Bokens flora- och bilddel 
innehåller ett så rikligt stoff att det inte på recen- 
sionsutrymme går att göra den rättvisa. Det får 
bli några strödda påpekanden.

Jag noterar att några moderna släktavgräns- 
ningar och släktnamn börjar slå igenom, t ex 
Tapinella för källarkantarell, Arrhenia (=Lepto- 
glossum) för mosskantareller och Xerula för de 
"rotande" nagelskivlingarna. Ett nygammalt 
släkte är Sarcomyxa, som här endast innehåller 
grönmusslingen, tidigare förd till Pleurotus. De 
äkta Pleurotus-arterna tillhör Polyporaceae s str, 
medan Sarcomyxa tydligen är en äkta skivling. 
Även öronmusslingen, Pleurocybella porrigens, 
har bytt släkte och heter här Phyllotus p.

... forts på sid 84



Några tidigare opublicerade fynd av maj smörblommor
STEFAN ERICSSON

Ericsson, S. 1992: Några tidigare opublicerade fynd av majsmörblommor. [Additions and 
corrections of province records of microspecies of the Ranunculus auricomus aggregate.] Svensk 
Bot. Tidskr. 86: 77-83. Lund. ISSN 0039-646X.
In Flora Nordica a checklist of the microspecies of Ranunculus auricomus agg. will be given. 
In the checklist all floristical provinces, from which each species is known, will be enumerated. 
In this paper a number of new finds for some provinces are published, and some corrections of 
previously published records are made. The list is mainly based on material in GB, S, UME and 
UPS. Most records are from Sweden. R. brachyphyllarius, R. collanderi, R. lepidus, R. 
obtruncatus, R. orthocladus, R. plesiolobus, R. polyschistus, R. robustifrons and R. stenodes 
were previously not reported from Sweden. R. caespitans is new for Denmark. Locality data are 
given for R. amoenoviridis from Norway for the first time. Swedish records of R. baeckii, Finnish 
ones of R. bottnicus, and Norwegian ones of R. crassiusculus are incorrect. Nomina nuda will 
not be included in the checklist in Flora Nordica. Since most of the published records of nomina 
nuda are based on misidentified material, a list of these records is given here, with notes on their 
probable status. The necessary new combinations and new names will be published elsewhere.
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Universitetet, S-901 87 Umeå, Sweden.

Till avsnittet oin majsmörblommor, Ranunculus 
auricomus-gruppen, i Flora Nordica kommer att 
fogas en checklista med utbredningsuppgifter i 
form av provinsangivelser för varje art.

I nuläget är 610 beskrivna småarter kända från 
Norden, men eftersom ingen behärskar dessa till 
fullo har många herbariebelägg förblivit okon
trollerade. Listan i Flora Nordica kommer därför 
endast att uppta publicerade fynd. I herbarierna 
har jag emellertid funnit åtskilliga belägg för 
opublicerade nyfynd i olika provinser. Jag med
delar ett urval här så att de kan tas med i Flora 
Nordica.

Uppgifterna baseras på en nära nog fullständig 
genomgång av samlingarna i Botaniska museet i 
Göteborg (GB), Naturhistoriska Riksmuseet i 
Stockholm (S), Herbarium UME i Umeå (UME) 
och Fytoteket i Uppsala (UPS). Från dessa sam
lingar har i det närmaste alla tidigare opublice
rade nyfynd för olika provinser tagits upp. Några 
har dock utelämnats, eftersom materialet varit för 
sparsamt för en säker bestämning. Vidare har 
vissa svårbestämda eller bristfälligt beskrivna 
småarter lämnats därhän, särskilt i de fall jäm
förelsematerial inte kunnat frambringas. Enstaka

uppgifter ges även från samlingarna i de bota
niska museerna i Helsingfors (H) och Lund (LD).

Finska och svenska botanister har, med stöd i 
Marklunds monografi över komplexet (Marklund 
1961, 1965), behandlat majsmörblommornas 
småarter som underarter till fyra kollektivarter: 
Ranunculus auricomus L., R. fallax (Wimm. & 
Gr.) Slob., R. cassubicus L. och R. monophyllus 
Ovcz. På kontinenten har emellertid småarterna 
namngivits på artnivå i enlighet med Koch 
(1933).

Studier av majsmörblommornas genetik, fram
för allt av schweizaren Nogler (sammanfattning 
hos Nogler 1984), har på senare år klarlagt den 
genetiska bakgrunden till deras apomixis (för
måga att sätta frö utan befruktning), vilken är 
orsak till att så många småarter bildats inom 
komplexet. Småarterna är genetiskt helt isolerade 
från varandra, och i Flora Nordica kommer de 
därför att behandlas som arter. I en uppsats som 
publiceras inom kort (Ericsson 1992) behandlas 
frågan ingående och alla nödvändiga omkom
binationer och namnändringar utförs formellt 
där.
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Tillägg och rättelser till beskrivna småarter
Om ej annat anges nedan är arterna nya för 
respektive provins.

Förkortningar på vissa samlare och granskare: AV Akseli 
Valta, CFL Carl-Fredrik Lundevall, EA Erik Almquist, 
EE Erik Evers, LF Lars Fagerström, EJ Erik Julin, GF1 
Gustaf Haglund, GK Gustav Kvist, JAN John Axel Nann- 
feldt, SE Stefan Ericsson, TS Torsten Sundin, VO Väinö 
Oinonen, WR Wilhelm Rasch.

78 Stefan Ericsson

Ranunculus acrifolius (Nannf. & H. Sm.) S. Erics.
R. auricomus subsp. acrifolius Nannf. & H. Sm.; Julin 
1963: 2.

Västerbotten. Sävar "Vackerrotan" vid vägen Sävar- 
Ytterboda, 6 km SSE Sävar (= E-sidan vägen vid vägkrök 
E Lassberget), vid dike på ängrest med sly och Deschamp- 
sia cespitosa, alt. 9 m, 24.VI. 1985 SE (UME). - Åsele 
lappmark. Asele Gavsele, 1,5 km N älvbron på Ångerman
älvens W-sida vid byns nordligaste gårdar, frisk gräsmark 
på sandgrund, här även HierochloS, alt. 300 m, 
14.VII. 1987 SE (UME).

Nämnd från Västerbotten av Ericsson (1988a, b) utan 
lokal.

Ranunculus acutiusculus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. acutiusculus Marklund 1961: 12.

Västerbotten. Vännäs mellan Harrsele och Harrsele- 
fors. 100 m W landsvägen i S-vänd slänt mot bäcken S 
avtag mot Karlsberg (fåtalig), betad mark med Deschamp- 
sia cespitosa och inslag av ris, förmodligen f d slåtteräng 
alt. 145 m, 14.VI. 1988 SE (UME).

Ranunculus albertsonii (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. albertsonii Julin 1967: 253.

Skåne. Höör Maglasäte, fuktig äng, 28. V. 1966 EJ, det. 
EJ (GB S UME), det. CFL (S). - Gotland. Lärbro St. 
Hammars äng, gammal hävdad änge, översilad gräsmark 
i skugga, 31.V. 1966 WR (S).

Ranunculus altitorus (Markl.) S. Erics.
R. fallax subsp. altitorus Marklund 1965: 9.

Finland. Uusimaa (Nylandia). Helsinki Mustasaari, 
grassy camp, 28.V. 1964 VO, det. AV & LF (GB), 
5. VI. 1965, 9. VI. 1965 VO, det. AV & LF (UME); Musta
saari, meadow, 11.VI. 1966 VO, det. LF (UPS); Musta
saari, bushy fieldside, 2.VI. 1970 VO, det. AV (GB, 
UPS); Mustasaari, mixed forest, 8.VI. 1970 Irma Oino- 
nen-Matikkala, det. AV (GB UPS).

Ranunculus amoenoviridis (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. amoenoviridis Julin 1978: 320.

Norge. Nordland. Nesna Tomma, Husby, gräsbacke vid 
hamnen, 8. VII. 1969 EE, det. EJ (UME).

Nämnd från Nordland av Ericsson (1988a, b) utan lokal. 
Ej tidigare uppgiven från Norge.

Ranunculus baeckii (Fagerstr. & Kvist) S. Erics.
R. auricomus subsp. baeckii Fagerström & Kvist 1982- 
53.

Fagerström & Kvist (1982) uppger en lokal i Lycksele 
lappmark. Jag och Gustav Kvist har gemensamt granskat 
materialet och funnit det tillhöra en obeskriven småart. R. 
baeckii är därmed ej känd från Sverige.

Ranunculus basiotrichus (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. basiotrichus Julin 1963: 5.

Småland. Eksjö gräsmark i trädgård, 25.V. 1968 TS, 
det. EJ (UME). - Östergötland. Gryt Harstena, gammal 
vall på Täpporna, väster skolan, 18.V. 1950 Axel Olsson, 
det. EJ (UPS). Häradshammar Sörbyholm, strandäng vid 
Gårdsjön, 13.VI.1964 EJ (UPS). Kvarsebo under almar 
vid kyrkan, 24. V. 1964 EJ (GB UME UPS). Ringarum 
Höckerum, åker, 11.VI. 1966 TS, det. EJ (UPS). Risinge 
Finspång, parken, 24.V. 1964 EJ (UPS). - Värmland. 
Kristinehamn hamnen, björklund, 27.V. 1965 TS, det. EJ 
(GB UPS); hamnen, sank björkskog 10.VI. 1967 TS det 
EJ (GB UME).

Ranunculus bottnicus S. Erics.
R. auricomus subsp. dactylophyllus Julin 1977: 288.

Julin (1977) uppger två lokaler från Oulun Pohjanmaa 
(Ostrobotnia ouluensis) i Finland. En kollekt som setts av 
mig, Kiiminki vid Jolosjoki och väg nr 20, fuktig gräs
bevuxen skogsstig, 12.VII.1963 EJ (GB H UPS), är dock 
inte denna småart, utan en förmodat obeskriven. Inga fler 
belägg har återfunnits, men från denna del av Finland har 
tidigare beskrivits några mycket liknande småarter. Tills 
vidare bör arten betraktas som ej känd från Oulun Pohjan
maa. R. bottnicus är därmed ej säkert känd från Finland.

Ranunculus brachyphyllarius (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. brachyphyllarius Marklund 1961: 
31.

Uppland. Bälinge sektion III, Domarbo, torräng 
20.V. 1943 Hugo Sjörs, det. EJ (UPS). Danmark Bergs
brunna, strax SW om herrgården, beteshage, bland lågt 
gräs i grunt fuktigt dike, 7.VI. 1969 JAN, det. EJ (UME 
UPS). Dannemora "Andersby ängsbackar", moist 
pasture, 5.VI. 1966 JAN, det. EJ (UPS). Sigtuna ca 800 
m NNE. of S:ta Maria Church, moist ditch in pasture with
i.a. Deschampsia caespitosa, 26.V. 1968 JAN, det. EJ (S 
UME UPS). Vittinge utan lokal 8. VI. 1941 Sigfrid Johans
son, det. EJ (GB); Axsjö, 10. VI. 1944 Sigfrid Johansson, 
det. EJ (UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus brevifidus (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. brevifidus Julin 1980: 27.

Östergötland. Jonsberg Marviken, strandäng, 
13.VI. 1964 EJ (UPS).
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Ranunculus caespitans (Hyl. & Nannf.) S. Erics.
R. auricomus subsp. caespitans Hyl. & Nannf.; Julin & 
Nannfeldt 1966: 182.

Bohuslän. Uddevalla Hedegadde i ängar, 27.V. 1945 
Mauritz Bäärnhielm, det EJ (GB). Ödsmäl Näs, 7. VI.1932 
Emil Almqvist, det. EJ (GB). - Dalarna. Grytnäs Åsbo, 
ravinbrant med Pulmonaria, Oxalis, Anemone, Ribes, 
gran, 16.V. 1943 TS, det. JAN, conf EJ (UPS); Åsbo, 
branten mot Dalälven, 29.V. 1943 G. Lohammar &JAN, 
det. JAN, conf. EJ (UPS).

Danmark. Mon (TBU distr 38). Möens klint, bokskog 
23.V.1974 EE, det. EJ (GB UME).

Nämnd från Dalarna av Ericsson (1989) utan lokal. Ej 
tidigare uppgiven från Danmark.

Ranunculus collanderi (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. collanderi Markl. 1961: 35.

Åsele lappmark. Vilhelmina Bångnäs, äng med hög
örter, 2. VII. 1982 SE (UME). - Lycksele lappmark. Lyck
sele Forsheden, raning på N sidan Vindelälven, altitud 250 
m, 12.VII. 1977 Gunno Renman, det. SE (UME).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus crassiusculus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. crassiusculus Marklund 1961: 37.

Julin (1977) uppger en lokal från Sor-Trondelag. Kol
lekten, Dovre Kongsvoll, ängsmarker mellan gästgivare
gården och Driva, 2.VIII. 1967 CFL, det. EJ (UPS), har 
granskats av Kvist och mig. Materialet tillhör ej R. cras
siusculus, men är tills vidare obestämt. Denna småart är 
därmed ej känd från Norge. Vi har även funnit talrika 
felbestämda ark från de inre delarna av norra Sverige, men 
eftersom vi endast sett belägg för en mindre del av Julins 
kartprickar, kan vi tills vidare inte dementera arten från 
fler provinser.

Ranunculus dactylophylloides (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. dactylophylloides Julin 1980: 40.

Öland. AteöÅelngelstad, talldunge, 29. V. 1968 EE, det. 
EJ (UME UPS).

Ranunculus defectus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. defectus Marklund 1961: 40.

Gästrikland. Valbo Öhn, E. of the manor of Mackmyra, 
damp meadow 10.VI. 1967 JAN, det. EJ (UPS).

Ranunculus elatior (Fr.) S. Erics.
R. cassubicus b. elatior Fries 1839: 38. - R. cassubicus 
ssp. elatior (Fr.) Marklund 1965: 90.

Halland. Tblö Gåsevadholms park, västkanten 1916 
Folke Lundberg, det. EJ (GB); Gåsevadholms park 1920 
Stellan Holmdahl, det. SE (GB); Gåsvadsholm i parken, 
säkerligen inkommen 7.VI. 1928 Harald Fries, det. EJ 
(GB), det. SE (LD); Gåsevadholm, i parken 9.V. 1943 
Folke Lundberg, det. SE (LD), 16. V. 1943 det. EJ (GB); 
Ex. odlat i kruka från Gåsevadholm / F. Lundberg (Upp
sala botaniska trädgård 23.V. 1945 JAN), det. SE (H); 
"Fjärås sn", Gåsevadsholm, 31.V.1950 (otydligt) Herba

rium A. Wennerberg (= leg. ?), det. SE (GB). - Söder
manland. Saltsjöbaden i häcken vid handelsträdgården vid 
Ringvägshamnen 10.VI. 1958 C. A. Torén, det. SE 
(UME); Ringvägshamnen, a rather large stand in an old 
hedge, which will certainly disappear when houses under 
construction are ready, 22.VI.1965 JAN (UPS). - Dalar
na. St. Tuna (Borlänge), Öv. Medväga (13F 2f 24 44), 
gråalsnår på mjäla, utanför gammal trädgård (där den dock 
saknades), 9. VI. 1987 Jan Edelsjö, det. SE (UME).

Ej tidigare angiven för Halland, men förekomsten är 
underlag för en prick hos Jalas & Suominen (1989). 
Nämnd från Södermanland av Ericsson (1989), dock ej 
med fullständig lokalangivelse. R. elatior kan vara för
svunnen från Södermanland. En "R. cassubicus" som 
nämns från Tyresö sn, ravin på Barnsjöns norra sida, 1989 
Ulf Johansson (Aronsson 1991), är sannolikt/?, imitans 
(belägg dock ej sett av mig), emedan denna tidigare 
uppgivits från trakten (Marklund 1965, belägg i S och 
UPS). Fyndet i Dalarna har beskrivits kortfattat under 
namnet R. cassubicus (Anonym 1987). Ericsson (1989) 
diskuterade ett ark etiketterat "Rättviks kyrka, 
26.VII.1888 Ernst Eriksson" (S), men materialet, för 
övrigt med osäker proveniens, har visat sig vara en otypisk 
R. imitans.

Ranunculus firmicaulis (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. firmicaulis Marklund 1961: 51. 

Gotland. Fdrö Dämba, vägkant, 9.VI. 1966 WR (S).

Ranunculus hulanthus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. holanthus Markl. 1964: 22.

Åsele lappmark. Åsele Gavsele, intill älvbron på Ånger
manälvens E-sida, bland sly på vägens S-sida, alt. 295 m, 
14.VII. 1987 SE (UME).

Nämnd från Åsele lappmark av Ericsson (1988a, b) utan 
lokal.

Ranunculus imitans (Markl.) S. Erics.
R. cassubicus subsp. imitans Marklund 1965: 92.

Medelpad. Attmar N Hassel, vid Glasmästarberget, 
intill skogsbäck nära gård S Hasselsjön, 20.VI. 1980 
Håkan Lindström, det. SE (UME).

Ett oväntat fynd av denna tidigare nordligast i Dalarna 
funna "cassubicus". Lokalen är en örtrik barrskog kring 
en bäck i en nordvänd sluttning (H. Lindström muntl). 
Närmaste svenska lokal för någon småart i gruppen gäller 
R. elatior i Jädraås, NV Gästrikland (egen obs, ej insam
lad). Se även under R. elatior.

Ranunculus inconspectus (Markl.) S. Eriks.
R. auricomus subsp. inconspectus Marklund 1961: 63.

Gästrikland. Ockelbo Vi bruk, parken, 13.VI. 1967 
Sven-OIof Jansson, det. SE (GB, under R. auricomus 
subsp. acrifolius Nannf. & H. Sm., det. EJ).

Ranunculus latifolius (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. latifolius Julin 1967: 277.

Halland. Släp gräslindor och dikeskanter vid kyrkan, 
25.V. 1968 CFL, det. EJ (S UME UPS).
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Fig 1. Ranunculus rotundellus på den nordligaste kända 
svenska lokalen, älvbrinken vid Bonnstan i Skellefteå, Vb. 
Denna majsmörblomma hör till de småarter som ursprung
ligen beskrivits som underarter till R. auricomus, men 
medfört avgränsningsproblem mot den svårdefinierade R. 
fallax. Lägg märke till att stjälkbladsflikarna är starkt 
tandade och att sommarbladen är närmast cirkelrunda med 
endast två djupa inskärningar. - Foto Stefan Ericsson 
9.7.1986.

• -. % * U •:

v
ÄS*?5'/issy»»,

■ / 4

Fig 2. Rosettplantor av Ranunculus rotundellus vid Bonn
stan i Skellefteå, Vb. Några få småarter av majsmörblom
mor blommar första året, men de flesta först efter två 
övervintringar. Icke blommande rosetter kan därför domi
nera många bestånd. Rosettplantor är ofta olika äldre 
plantor. Bladen hos unga plantor tenderar att likna som
marbladen hos äldre plantor (se fig 1), men har ofta ännu 
mer utpräglat hela och cirkelrunda skivor. Unga plantor 
av vissa småarter misstolkas därför ibland som "R. fallax" 
eller "R. cassubicus". - Foto Stefan Ericsson 9.7.1986.

Ranunculus lepidus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. lepidus Marklund 1961: 70.

Gästrikland. Gllvle Lövudden, fuktigt och skuggigt i 
Perax/rex-bestånd, 1.VI. 1964, JAN, det. EJ (UPS) 
7.VI. 1964 (UME, UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus linkolae (Markl.) S. Erics.
R. auricomussubsp. linkolae Marklund 1961: 74.

Dalarna. Älvdalen Trängslet, gräsmatta vid ställverket, 
13.VI. 1965 Ragnar Morander, det. EJ (UPS); Åsenkraft
verket, vägbank 13.VI. 1965 Ragnar Morander, det. EJ 
(GB S UPS).

Nämnd från Dalarna av Ericsson (1989) utan lokal.

Ranunculus magnifolius (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. magnifolius Julin 1967: 283.

Gotland.Bäl Betesäng V om Bäls kyrka, 30. V. 1966 WR 
(UPS). Öja Fuktig äng invid förbindelsevägen mellan 
Burgsviks- och Öja-iandsvägarna, 29.V. 1967 WR (UPS); 
i våtäng invid vägen från landsvägen Öja-Burgsvik och 
Oja Sudret 29. V. 1967 WR, det. SE (UPS).

Den sistnämnda kollekten har av Rasch etiketterats som 
holotyp för R. auricomus subsp. magnifoliiformis (nom. 

nud.). E. Julin har granskat det enda arket och noterat 
"... rätt lik min magnifolius från Öland. Kanske är de båda 
identiska ... för litet material för att jag skulle våga vara 
säker om identiteten. E.J. -70”. På baksidan har Rasch 
tillfogat: "Jag har 4 ex. Kan ej se någon skillnad från Julins 
art. Aven torus bra snarlika. W. Rasch -71". De 4 arken 
avser tydligen hela det ovan citerade materialet, emedan
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den förstnämnda av Öja-kollekterna är företrädd med 2 
ark. Jag finner mycket god överensstämmelse mellan de 
4 arken och har accepterat samtliga som R. magnifolius.

Ranunculus magnimammus (Julin) S. Ericss.
R. auricomus subsp. magnimammus Julin; Julin & Nann- 
feldt 1966: 206.

Gotland. Lokrume Björnungs änge, växer huvudsak
ligen invid eller i diken, 31 .V. 1967 WR (S). - Västerbot
ten. Skellefteå Skellefteå stad, Alhem, lundartad gles 
(röjd) sydvänd skogsbacke SE Huvudberget 200 m W 
Alhemskyrkan, örtrik mark med Convallaria, Rubus saxa- 
tilis etc., alt. 45 m., 9.VII. 1986 SE (UME).

Ranunculus nephrophyllus (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. nephrophyllus Julin 1963: 20. 

Östergötland. Kvarsebo vid kyrkan, 24. V. 1964 EJ (S).

Ranunculus oblongus (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. oblongus Julin 1967: 284.

Gotland. Boge dike mitt för kyrkan, fuktig gräsmark, 
1. VI.1967 WR (UPS); Vike, fuktigt änge, 5. VI. 1969 WR, 
"?" det. WR, conf. SE (UPS). Bal c. 3 km NNO om 
kyrkan, nära sockengränsen, litet änge i tallskogen några 
100 m V om landsvägen, 27. V. 1946 GH, det. WR (UPS).

Dessutom finns i UPS ytterligare 6 kollekter, varav en 
även i UME, som avviker eller är obestämbara, men av 
Rasch bestämts till denna småart.

Ranunculus ubtruncatus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. obtruncatus Marklund 1961: 85.

Västmanland. Kila ängsmark vid kyrkan 5.VI. 1942 
Gunnar Samuelsson, "R. auricomus * pleiomerus Nannf. 
(nom. nud.)'' scr. JAN, det. EJ (UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus ohtusulus Markl.

Marklund 1940: 49.
Norge. Sogn og Fjordane. Loerdal på kyrkogården, i 

gräsmatta, 10.VI. 1948 GH, det. EJ (UPS).

Ranunculus orthocladus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. orthocladus Marklund 1961: 94.

Gotland. Hemse SV om Hemse, litet änge N om lands
vägen, 24.V. 1946 GH, det. EJ (UPS).

En blandkollekt där ett ark, möjligen två, säkert är 
denna småart. Andra ark, av Rasch med frågetecken förda 
till R. orthocladus, är R. fissifolius (Nannf. & H. Sm.) S. 
Erics, och R. julinii S. Erics. Ej tidigare uppgiven från 
Sverige.

Ranunculus pilipes (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. pilipes Marklund 1961: 98.

Gotland. Färö Dämba, kanten av vattenfyllt dike, 
9.VI. 1966 WR, det. JAN (UPS); Dämba, dikesren, vat
tenfyllt dike 9.VI. 1966 WR (UPS; troligen del av före
gående kollekt); Dämba, fuktig äng 9. VI. 1966 WR (UPS).

Gothem grässlänt intill landsvägen mot Vallstena, 
24.VI. 1966 WR, det. JAN (UPS). Grötlingbo Frigsarve, 
fuktig äng, 27.V. 1967 WR (UPS). Lokrume Björnungs, 
änge, 20.V. 1946 GH, det. JAN, conf. EJ (UPS) Lärbro 
Stora Hammars äng, hävdat änge intill lövkompost, 
31.V.1966 WR, det. JAN (UPS),, det. WR (UPS); Stora 
Hammars äng, hävdat änge intill O. ingången i buskvege
tation, 27.V. 1968 WR, det. JAN (UPS).

Dessutom finns i UPS ytterligare ett stort antal kollekter 
som avviker eller är obestämbara, men av Nannfeldt eller 
Rasch bestämts till denna småart. Åtskilliga synes höra till 
R. haglundii (Julin) S. Erics.

Ranunculus plesiolobus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. plesiolobus Marklund 1961: 99.

Uppland. Altuna Flosta, dammkant, 14.VI. 1967 EA, 
det. EJ (UPS).

Då torus ej närmare beskrivits hos denna småart, nämns 
här en viktig karaktär, noterad av Julin på en bifogad lapp: 
"Den karaktäristiska utformningen av androcliniet, kort 
och tjockt som en tvärställd vall, återfinns också på mina 
finska, av Marklund bestämda ex". Ej tidigare uppgiven 
från Sverige.

Ranunculus polycarpus (Julin) S. Erics.
Ranunculus auricomus subsp. polycarpus Julin 1980: 109.

Östergötland. Ringarum, VI. 1885 "R. auricomus var. 
palmata Hn." J. P. Linde, det. EJ (S).

Ranunculus polyschistus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. polyschistus Marklund 1961: 100.

Uppland. Börstil Långalma, betesäng, 12.VI. 1965 EA, 
det. EJ (UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus pulchridentatus (Cedercr.) S. Erics.
R. auricomus subsp. pulchridentatus Cedercreutz 1965:
6.

Västerbotten. Umeå Skravelsjö, kanten av gamla lands
vägen i svackanS f.d. Skravelsjön 1.VI. 1989 SE (UME); 
Magnusdal N Berghem 2 km NE Umeå centrum, tuvig äng 
i kraftledningsgata 150 m N Hallonvägens N-ände 
21.VI. 1990 SE (UME).

Cedercreutz’ diagnos grundar sig på dvärgex från en 
åländsk strandäng. Bättre karakteristik ges i de båda senare 
beskrivningar som gjordes, dels på svenskt material av 
Julin som "R. auricomus subsp. smithii Julin" (Julin & 
Nannfeldt 1966: 234), dels på finskt material av Kvist som 
"R. auricomus subsp. modicus Markl. ex Kvist” (Fager
ström m fl 1975: 21). Julin (1980) synonymiseradesmithii 
med pulchridentatus; Ericsson (1992) inkluderade även 
modicus. R. pulchridentatus är sålunda en vida utbredd 
majsmörblomma, känd från mellersta och östra Sverige 
och västra Finland.
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Ranunculus rectiangulus (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. rectiangulus Julin 1978: 335.

Västerbotten. Degerfors Brattåker (4 km SV Hällnäs), 
ängsmark, 340 m.ö.h., 25.VI. 1988 Sven Hellqvist, det. 
SE (UME).

Ranunculus reniger (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. reniger Julin 1967: 297.

Skåne. Benestad almskogen vid Benestads backar, 
24.V. 1974 EJ (GB S UPS). Dalby betesmark N om Dalby 
Hage, 23.V. 1974 EJ (GB S UME UPS). - Blekinge. 
Asarum vid kyrkan, 1.VI. 1968 EJ (GB S UPS); Janne- 
berg, parken, 1.VI. 1968 EJ (GB S UPS). Bräkne-Hoby 
ekskog SW om kyrkan, 2.VI. 1968 EJ (GB S UPS). 
Hällaryd Kopprarp, beteshage, 2.VI. 1968 EJ (GB S UME 
UPS). Karlshamn parkartat bergparti med bokar N om 
kolerakyrkogården, 31.V.1968 EJ (GB S UME UPS). 
Ronneby Hulta, ek-, bokskogsbryn, 2.VI. 1968 EJ (S 
UPS). - Småland. Kalmar v\d Esso motorhotell, lövskogs
dunge, 20.V. 1974 EE, det. EJ (GB UME).

Ranunculus robustifrons (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. robustifrons Markl. 1961: 107.

Öland. Bredsätra Kapelludden, havsstrandäng strax S 
om fyren, 23.V. 1968 EE, det. EJ (GB UME UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus rotundellus (Markl.) S. Erics.
R. auricomus subsp. rotundellus Marklund 1961: 109.

Västerbotten. Skellefteå Lugnet, = älvsbrinken mellan 
Nordanå och Bonnstan, 16.VI. 1985, 9.VII. 1985 Katarina 
Stenman, det. SE (UME); älvbrinken nedanför Bond
stadens SE-hörn i W-delen av Skellefteå, riklig bland 
nässlor och under häggar, 9.VII. 1986 SE (UME), se fig 
1 och 2.

Nämnd från Västerbotten av Ericsson (1988a, b) utan 
lokal. Uppgifterna ovan avser en och samma lokal, en 
skuggig och mullrik sydslänt med bland annat provinsens 
enda kända växtplats för dvärgvårlök Gagea minima. R. 
rotundellus växer här rikligt bland brännässlor Urtica 
dioica och under häggar Prunus padus. Några förvildade 
lönnar Acer platanoides och sällsyntheter som paddfot 
Asperugo procumbens, harkål Lapsana communis och 
ullig kardborre Arctium tomentosum finns i området.

Ranunculus stenodes (Cedercr.) S. Erics.
R. auricomus subsp. stenodes Cedercreutz 1965: 6.

Uppland. RådmansO Kapellskär, löväng nära färjläget,
2.VI. 1968 CFL, det. EJ (UPS).

Ej tidigare uppgiven från Sverige.

Ranunculus transversalis (Julin) S. Erics.
R. auricomus subsp. transversalis Julin 1967: 304.

Gotland. Boge Boge vägkors, dikesslänt, 28.V. 1975 
EE, det. EJ (UME). Hörsne vid vägen mot Gothem, 
27.V. 1975 EE, det. EJ (UME, UPS). Östergarn Gro- 
garnsberget, kalkhed 23.V. 1975 EE, det. EJ (UME).

Något om nomina nuda

I herbarierna finns talrika insamlingar etikette- 
rade med icke formellt publicerade namn, s k 
nomina nuda. Vanligen har arken inkommit till 
herbarierna via byte i ett för tidigt stadium i 
en auricomus-forskares arbete. Dessa namn kan 
vara av tre slag; (1) namn som ändrades av 
författaren vid publiceringen; (2) namn på taxa 
som under arbetets gång befunnits vara identiska 
med redan beskrivna småarter; (3) namn på ännu 
ej beskrivna småarter.

Eftersom någon förteckning av de beskrivna 
småarterna inom R. anrico/m/s-komplexet inte 
funnits tidigare, har nomina nuda, oavsett typ, i 
herbarierna fått separata omslag på samma sätt 
som beskrivna småarter. Det vore önskvärt att 
skilja nomina nuda från de formellt beskrivna 
småarterna åtminstone tills det klargjorts vilken 
av ovanstående typer de hör till. Material med 
namn av typ 1 och 2 kan sedan i de flesta fall 
insorteras under andra namn i herbarierna, 
medan material med namn av typ 3 kan kvarligga, 
helst i en separat följd, för framtida studier.

För närvarande utreder jag, genom att ta del 
av efterlämnade anteckningar, korrespondens, 
blyertsnoteringar i kanten av etiketterna etc, vil
ken av ovanstående kategorier de minst 300 
nomina nuda jag påträffat hör till. De förtecknas 
för att de inte skall användas i framtiden för andra 
småarter, något som skulle kunna leda till kom
plikationer. Många av namnen i grupp 1 ovan har 
ändrats därför att författaren funnit att namnet 
använts tidigare för en annan småart. Ark med 
namn av denna typ påträffas ofta insorterade 
tillsammans med sin namne. Detta innebär att det 
är viktigt att ange auktor då material av dessa 
växter etiketteras. - I Flora Nordica kommer 
nomina nuda inte att förtecknas, men jag hoppas 
kunna återkomma med en lista över dem i ett 
annat sammanhang.

Nomina nuda i litteraturen
Provinsfynd av nomina nuda har i några fall 
publicerats. Namnen i nedanstående förteckning 
(där jag skamligt nog står för merparten av pub
licerandet själv) representerar oftast taxa som 
uppfattats i för vid bemärkelse. Materialet är 
alltså i många fall ej identiskt med de småarter 
som kan komma att beskrivas under respektive 
namn. De listas här för att förtydliga varför de ej 
nämns i checklistan i Flora Nordica.
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Ranunculus auricomus subsp. acridens Marki. nom. nud.
- Västerbotten (Ericsson 1988a, b); Norrbotten (Julin 
1964); Oulun Pohjanmaa och Perä-Pohjanmaa (Ericsson 
1988a, b). Namnet användes tidigt i alltför vid omfattning. 
I ett preliminärt utkast till en beskrivning har Kvist (manus 
i brev) ej längre kvar några svenska fynd.
Ranunculus auricomus subsp. confundens Markl. nom. 
nud. - Medelpad (Ericsson 1988a); Västerbotten (Erics
son 1988a, b); Norrbotten (Julin 1964); Åsele lappmark 
(Ericsson 1984, 1988a, b); Pite lappmark (Ericsson 
1988b); Perä-Pohjanmaa (Ericsson 1988b). Namnet an
vändes tidigt i alltför vid omfattning, särskilt i Sverige. 
Några av de svenska insamlingarna verkar tillhöra föl
jande, tämligen närstående småart (Kvist i brev).

Ranunculus auricomus subsp. conspicuus Markl. nom. 
nud. - Oulun Pohjanmaa och Perä Pohjanmaa (Ericsson 
1988a, b). Marklunds material innefattar flera småarter; 
den verkliga conspicuus synes dock även förekomma i 
Sverige (Kvist i brev).
Ranunculus auricomus subsp. lidmani S. Nordenst. nom. 
nud. - Hälsingland (Ericsson 1988a). En obeskriven små
art. Identiteten med andra obeskrivna är dock oprövad.
Ranunculus auricomus subsp. mesophyllus Markl. nom. 
nud. - Keski-Pohjanmaa (Ericsson 1988a).
Ranunculus auricomus subsp. vindelensis Julin nom. nud.
- Västerbotten (Ericsson 1988a, b). Se kommentar till 
subsp. lidmani.
Ranunculus cassubicus subsp. smolandicus G. Hagl. nom. 
nud. - Småland (Julin & Nannfeldt 1966, Julin 1980). 
Avgränsningen mot R. elatior är ej utredd, men materialet 
ger intryck av att representera en ny småart. Känd sedan 
länge, men har förblivit obeskriven emedan ännu ingen 
bearbetat "R. cassubicus" i Sverige.
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Recension (forts från sid 76)

Också på artnivå finns en del nomenklatoriska 
nyheter, och författarna har varit på alerten inför 
nyare forskningsresultat. Särskilt vaxingarnas 
namn har stuvats om, vilket grundar sig på E. 
Arnolds undersökningar. Exempelvis har Hygro- 
cybe quieta blivit synonym till H. obrussea i dess 
ursprungliga bemärkelse, Hygrophorus gliocyc- 
lus till H. ligatus slemringad vaxing, och namnet 
Hygrophorus melizeus björkvaxing flyttats över 
på H. karstenii äggvaxing! Det är en fråga om 
tolkningar och typifieringar, men nordiska myko- 
loger kommer nog att ställa sig avvaktande till 
vissa namnsaltomortaler.

I några fall torde dock författarnas namnval 
redan vara överspelade. Korrekta namn för gul 
strävsopp Leccinum nigrescens (= crocipodium), 
grå lärksopp Suillus "visadus" (= laricinus) och 
smultronkantarell Hygrophoropsis morganii är, 
såvitt jag vet, L. tesselatum resp S. aeruginascens 
och H. olida. Namnet Leccinum aurantiacum på 
aspsoppen har enligt PdS fått vika för det äldre 
L. rufum, men här stundar kanske ytterligare 
omvälvningar; Dörfelt & Berg (1990) har kom
mit fram till att aspsoppen måste döpas om till L. 
leucopodium och tegelsoppen L. versipelle till L. 
rufum, medan epitetet aurantium tillhör eksoppen 
(tidigare kallad L. quercinum)\

De nya rönen om honungsskivlingen, som 
sedan några år tillbaka genom sterilitetstest har 
delats upp i fem arter, är inarbetade i floran. 
Termorshuizen & Arnolds har utrett att dessa 
även kan skiljas åt på huvudsakligen makromor- 
fologiska grunder, och PdS visar hela fyra av dem 
i bild, vilket är tacknämligt. Det skall f ö bli 
intressant att se vilken utbredning den egentliga 
honungsskivlingen Armillaria mellea s str har i
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Sverige. Mycket tyder på att den är en sydlig 
lövskogsart.

En annan artgrupp som är svår att få grepp på 
är de mörka tuvskivlingarna i släktet Lyophyllum, 
av vilka PdS avbildar L. decastes, L. loricatum 
och L. fumosum. Visst ser de något olika ut, men 
jag kör ändå alltid fast med bestämningarna och 
det gäller inte bara i denna flora. Korsningsförsök 
efterlyses! Sanma sak gäller flåhättan Mycena 
epipterygia, som författarna delat upp i fyra 
varieteter enligt R. Maas Geesteranus’ uppfatt
ning (band 3:1. är f ö tillägnat denne Mycena- 
specialist på hans 80-årsdag). Varieteterna skiljer 
sig delvis i fråga om storlek, färg, lukt, sporform 
och ståndort, något som många mykologer säker
ligen anser vara tillräckligt med råge för art
status. Synd att stora flåhättan M. viscosa, som 
ibland taxonomiskt dras in under flåhättan, inte 
kommit med i behandlingen.

Goliatmusseronen Tricholoma caligatum i 
Norden har genom Kytövuoris undersökning 
(1989) visat sig vara en art för sig, T. nauseosum, 
medan den riktiga T. caligatum har övervägande 
mediterran utbredning. Den svamp som avbildas 
på fig 215 under namnet T. caligatum är en typisk 
T. nauseosum.

Det finns, som framgått, mycket att hämta ur 
denna flora, och man blir inte färdig med den i 
första taget, om ens någonsin. Detta band, och 
hela serien, är ett obligatoriskt inköp för alla med 
botaniskt intresse för storsvampar. Avslutnings
vis skall framhållas att PdS innehåller en speciell 
kategori svampar av särskild betydelse för oss 
nordbor, nämligen fjällarterna. En stor part av 
Alpernas och våra fjälltrakters storsvampar är 
helt säkert gemensam.

Nils Lundqvist
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Praktvial, Lathy rus rotundifolius, ny art för Sverige
PER LASSEN och ANNA-LISA JERBO

Lassen, P. & Jerbo, A.-L. 1992: Praktvial, Lathyrus rotundifolius, ny art för Sverige. [Lathyrus 
rotundifolius, a new adventitious species in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 85-87. Lund. ISSN 
0039-646X.
A vigorous stand of Lathyrus rotundifolius Willd. subsp. miniatus (Bieb. ex Steven) Davis was 
found on Oland in 1990. Another specimen, collected in 1938 in Flen, province of Södermanland, 
was found in LD, incorrectly determined as L. latifolius L.
Per Lassen, Botaniska museet, Ö. Vall gatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.
Anna-Lisa Jerbo, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för fanerogambotanik, Box 50007, 
S-104 05 Stockholm, Sweden.

Sommaren 1990 samlade Åke Lundqvist, Täby, 
en storvuxen vial på Öland. Den blev preliminärt 
bestämd till rosenvial Lathyrus latifolius, men 
Åke Lundqvist bad en av oss (AU) att kontrollera 
bestämningen. Växten visade sig då vara L. 
rotundifolius, en i Norden ej förut som vild
växande känd art.

Vid kontroll av samlingarna av rosenvial i 
Lund framkom det att samma art även fanns 
pressad från Sörmland. Hittills känner vi inte till 
fler fynd, men med tanke på hur rikligt rosenvial 
förvildar sig, och eftersom den kanske ofta an
tecknas utan att belägg blir taget, kan det vara idé 
att hålla ögonen öppna.

Den nya vialen är mycket lik rosenvial. Liksom 
denna är den storvuxen, stor- och mångblommig, 
och vi föreslår därför här det svenska namnet 
praktvial.

Systematik och utbredning

Rosenvial har en stor utbredning i Europa och är 
mycket variabel. Den form som ofta odlas och 
förvildas i Sverige, och som vi därför uppfattar 
som normalformen, är bredbladig och storblom- 
mig (blommorna är tydligt större än hos både 
vingvial L. heterophyllus och backvial L. syl
vestris). Denna form av arten är huvudsakligen 
västeuropeisk. I medelhavsområdet finns former 
med mycket smala och styva, nästan stickande, 
småblad och mindre blommor. I central- och 
Östeuropa är arten vanligen mycket lik vingvial, 
och det är högst osäkert om denna senare verk
ligen kan betraktas som en väl skild art. Åtmin
stone är antalet småbladspar ingen pålitlig karak

tär, antalet varierar hos L. heterophyllus från 1 
(mycket vanligt) till 3 (ovanligt).

Praktvial har också en stor utbredning: från Krim 
(enda förekomsten i Europa) över Kaukasus och 
Anatolien till norra Iran. Den "typiska" formen 
finns bara på Krim och är späd och lågvuxen 
(enligt floror 40-80 cm). I allmänt utseende är 
denna inte alls lik rosenvial. Men detta är bara 
en isolerad och homogen lokal population. I 
Asien, där arten har sin huvudutbredning, är 
variationen mycket större. Här är grova, högt 
klängande plantor vanligast, men enstaka in
samlingar ser nästan ut som de små europeerna. 
De grova asiatiska formerna beskrevs först som 
en egen art, L. miniatus, men behandlades av 
Davis (1970) som underart, L. rotundifolius ssp. 
miniatus, ett arrangemang som verkar helt natur
ligt. De svenska beläggen tillhör denna grova 
asiatiska typ.

Skillnader mellan rosenvial och praktvial
Skillnaderna mellan rosenvial och praktvial är 
inte omedelbart iögonenfallande, men många och 
konstanta. Det är uppenbart två väl skilda arter.

När man ser praktvial uppmärksammar man 
nog först det som det vetenskapliga namnet an
tyder, nämligen de breda, förhållandevis korta 
småbladen (längd/bredd <2). I Sverige, där 
rosenvial är måttligt variabel, kan man nog gan
ska väl lita på skillnaden i småbladens form 
(längd/bredd >2 hos rosenvial). Den gäller där
emot knappast om man tar hänsyn till rosen- 
vialens hela variation.
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Fig 1. Blad av rosenvial Lathyrus latifolius (till vänster) och praktvial L. rotundifolius (till höger), x 0,7. Teckningar 
av Ulf Arup.

Den karaktär som framhävs i Flora europaea 
(Bali 1968) är också ganska lätt att se. Hos 
rosenvial är småbladens 2-4 sidonerver mycket 
framträdande och löper ända fram till spetsen 
(nervaturen mindre typisk hos extra bredbladiga 
former). Hos praktvial förlorar sig nerverna i 
grenar en bra bit tidigare; småbladet verkar där
igenom mera ljädernervigt.

Tabell 1. Luppkaraktärer hos rosenvial L. latifolius och 
praktvial i. rotundifolius. Skillnaderna gäller båda arterna 
i vidaste bemärkelse.

Karaktär Rosenvial Praktvial

Kanten av 
vingen hos 
bladskaft och 
stam

med glesa till 
täta hår1 på 
flercelliga 
bleka socklar

slät, kal

Småbladens
kant

+ slät tätt papillös

Fruktämne 
och ung frukt

tätt glandel- 
hårig

± kal

Fodrets kant 
(särskilt i buk
terna)

fransad av 
glandler och 
hår

nästan bara fran
sad av hår

1 Ibland mycket glesa, men finns framför allt på bladskaft
vingens främre del. Håren är späda och skavs lätt av, men 
socklarna finns kvar.

Därutöver ger bladskaftet en lätt skiljekarak
tär: praktvialens bladskaft är nästan ovingade, 
men rosenvialens har ungefär lika breda ving
kanter som stammen.

Övriga skillnader som verkar pålitliga (tabell 
1) kräver stark lupp eller preparermikroskop, 
men redovisas här för att understryka att det rör 
sig om två väl skilda arter.

Det finns troligen även skillnader i den mogna 
fruktens och frönas utseende, men materialet är 
inte tillräckligt för att detta säkert skall kunna 
fastslås.

Praktvial har odlats

Lathyrus rotundifolius/miniatus nämns sällan i 
trädgårdslitteraturen, t ex inte hos Hylander m fl 
(1977) eller Zander (1988), men arten har odlats, 
åtminstone förr. Müller (1848, även senare upp
lagor) tar upp den i sin Förteckning å blomster
växter, som passa för lust- och blomsterträd
gårdar. Den listas där som L. rotundifolius utan 
svenskt namn. Ursprunget anges vara Taurien, 
dvs Krim, men eftersom höjden samtidigt uppges 
vara 5-10 fot är det uppenbarligen fråga om den 
högvuxna asiatiska typen, ssp. miniatus.
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I Riksmuseets herbarium finns ett exemplar 
som odlats i Bergianska trädgården i Stockholm.

Belägg
Öland. Runsten 0,5 km W Vanserum, åkervägren 1990- 
06-25 Åke Lundqvist (LD, personligt herbarium). - Enligt 
brev från ÅL klättrande i snår, förmodligen av slån, "en 
väldig rugge, säkert 2 meter hög".
Södermanland. Flen Stenhammar, snår 1938-06-23 Sigge 
Hähnel (LD).
Uppland. Stockholm Bergianska trädgården, sub divo cult. 
1925-06-17 T. Vestergren (S).

Citerad litteratur
Ball, P. W. 1968: Lathyrus L. I T. G. Tutin m fl (red), 

Flora europaea 2: 136-143. Cambridge University 
Press.

Davis, P. 1970 (red): Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands 3. Edinburgh University Press.

Hylander, N., Nilsson, Ö., Nordin, I. & Wanderoy, H. 
1977: Våra kulturväxters namn pä svenska och latin. 
LT.

Miiller, D. 1848: Theoretisk-praktisk anvisning att an
lägga och underhålla Trädgårdar, jemte en tabellarisk 
sammanställning ... Bonniers.

Zander, R. 1988: Handwörterbuch der Pflanzennamnen. 
13 uppl. Eugen Ulmer.

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte 1992

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger 
rum söndagen den 5 juli i Stensunds folkhögskola 
i samband med föreningens botanikdagar i Sörm
land. Dessa presenteras utförligare i denna tid
skrifts häfte 1, sid 6, 1992.

Dagordning
1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för 1993
4 Stadgeändringar
5 Tidskriftsfrågor
6 Botanikdagarna 1993
7 Övriga frågor

Förslag till stadgeändringar, bordlagda vid 
föregående årsmöte:
§ 3, tillägg: Styrelsen äger besluta om uteslut
ning av medlem, som motarbetar eller eljest 
uppenbarligen försvårar riksföreningens syften 
eller verksamhet. Berörd medlem äger rätt att till 
årsmötet framlägga besvär över beslutet.

§ 5, ändring till: Fullt betalande medlemmar och 
hedersledamöter erhåller Svensk Botanisk Tid
skrift. [Ändringen har kursiverats.]

§ 6, ändring till: Föreningen skall ha en styrelse 
bestående av tio-tolv personer, bland vilka är 
ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
kassör. [Ändringen har kursiverats.]



Inventeringsvecka för Västerbottens läns flora 
något för äventyrslystna!

Årets inventeringsvecka i Västerbottens län blir 
något alldeles extra. I Lycksele lappmark har de 
östra fjällen negligerats av floras vänner, varför 
det kring Overstjuktan finns en bortglömd fjäll
värld. Du som är med får utforska närmast jung
frulig mark - här har inga botanister traskat i 
förväg! Känt är att fjället Buorguketjåkke har en 
rik kalkflora och att vitsippa kring seklets början 
sågs vid Rusa sameviste.

Området är beläget mellan Ammarnäs och 
Tärna. Efter samling i Storuman delar vi oss i tre 
grupper. Den västligaste gruppen åker via Tärna 
till sin bas i Biellojaure, ett väglöst fjälljordbruk, 
dit sista sträckan går med båt. I området finns den 
kalk- och myrrika Ånkardalen, björkskog med en

Lien och slåtterängen

En kurs i lievård och ängsskötsel - med praktiska 
övningar i lieslåtter och slipning, föreläsningar 
om det äldre odlingslandskapet, slåttergille, gam
maldags mathållning. Slåtterövningarna äger rum 
på några av Västergötlands rikaste ängar, bl a 
Gantarås i Töllsjö och Västergården i Ödenäs (se 
boken Ängar sid 20-23).

Plats: Ödenäs ca 2 mil söder om Alingsås.

Tid: 23-26 juli 1992.

Kursledning: Ingemar Zachrisson, Kersti och 
Ewald Johnsson, Åke Carlsson.

Förläggning i Ödenäs efter önskemål - privat
rum, hårt underlag, tält, husvagn eller hölada.

Kursavgift: 950 kr inkl mat och logi (tillägg för 
privatrum).

hel del högörttyp och både rika och fattiga låg- 
fjäll. Mellangruppen åker till Skirknäs och slut
ligen med båt till likaledes väglösa Slätvik vid 
Överstjuktans övre del, med Buorguketjåkke m fl 
branta partier inom räckhåll, rikligt med högörts- 
björkskog och fjällgranskog. Den östligaste grup
pen bor vid vägslutet i Skirknäs på Överstjuktans 
södra strand, med gott om fjällgranskog, flera 
brantberg och lågfjällsutposter.

Tid: 26 juli—1 augusti 1992. Förläggning i 
stugor. Alla med goda ben är välkomna!

Anmälan till: Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, 
Universitetet, 901 87 Umeå. Tel 090-16 68 26 
(inst) eller 12 14 75 (hem).

Arrangörer. Naturskyddsföreningen Alingsås- 
kretsen med stöd av länsförbunden i Södra och 
Norra Älvsborg. Ödenäs hembygdsförening. 
Nordiska Förbundet för Kulturlandskap.

Anmälan senast 15 juni till:

Naturskyddsföreningen 
c/o Zachrisson 
Hemsjö 2524 
441 96 Alingsås 
Tel/Tfx 0322-500 95

Ödenäs hembygdsförening 
c/o Johnsson
Ödenäs 4619 Mellomgården 
441 95 Alingsås 
Tel 0322-531 39



Starrens statistik i staden
PER SIGURD LINDBERG

Hela 52 starrarter Carex är genom tiderna funna 
i Stockholms kommun (här och i det följande 
inklusive Karlbergsområdet i Solna och Dan
viken - Henriksdal - Kvarnholmen i Nacka). 31 
starrarter finns nu i kommunen och ytterligare tre 
borde finnas där: bunkestarr Carex elata, back
starr C. ericetorum och snårstarr C. pairaei. 22 
av dessa finns ännu i Innerstaden, dvs ungefär 
inom tullarna, flest i stadsdelarna Ladugårds
gärde och Djurgårdsön. Starr Carex är och har 
alltid varit det i särklass artrikaste kärlväxtsläktet 
i Stockholm.

17 olika starrhybrider är genom tiderna funna 
i Stockholms kommun, men bara en av dessa har 
jag återfunnit: norrlandsstarr X hundstarr C. 
aquatilis x nigra. Den växer i ett vitmosskärr 
uppe på det stora berget (36 m ö h) 260 m ungefär 
O om Bellmans Vägs möte med Valmundsvägen 
eller 270 m SV om Rosendals stall, dvs mitt på 
Djurgårdsön. Hybriden ser där ut som en för
vuxen hundstarr C. nigra.

690 växtark med starr från Stockholms kom
mun finns i Naturhistoriska riksmuseets skandi
naviska herbarium, varav 612 st (89%) med arter 
och 78 (11%) med hybrider. De mest pressade 
arterna är hundstarr C. nigra med 56 ark, slok- 
starr C. pseudocyperus 39, tuvstarr C. cespitosa 
36, norrlandsstarr C. aquatilis 34 och vasstarr C. 
acuta 32. De mest pressade hybriderna är grå
starr x norskstarr C. canescens x mackenziei) 
20, trådstarr x flaskstarr C. lasiocarpa x rost- 
rata 10 och trådstarr X jättestarr C. lasicoarpa 
X riparia 9. De vanligaste starren är nu i unge
färlig ordning hundstarr, vasstarr, harstarr C. 
leporina, biåsstarr C. vesicaria, grusstarr C. 
hirta och blekstarr C. pallescens. Sällsyntast är 
nu repestarr C. loliacea i glest örtskikt på torv- 
artad mark i Hanstaskogen 700 m NNO om 
nordänden på Djupans fria vattenyta i Västerort, 
sumpstarr C. magellanica på en långsmal mosse 
70 m N om Djursjukhuset vid Ljusnevägen 17 i

Bagarmossen i Söderort och slidstarr C. vaginata 
i grandominerad blandskog 100 m V om Isblads- 
kärret på Djurgårdsön. Tre lokaler har trindstarr 
C. diandra: på S sidan av Ugglevikskärret NO 
om Uggleängsvägens bro över godsjärnvägen 
mellan Norra station och Värtahamnen, i vat
tenbrynet på V och Ö änden av Laduviken på 
Norra Djurgården. Fyra lokaler har slankstarr C. 
flacca och skärmstarr C. remota och fem har 
skogsstarr C. sylvatica.

De äldsta herbariearken med starr är samlade 
1818 (utan datum) av Pehr Johan Beurling: norr
landsstarr från "Stränderna af Kongl. Djurgår
den", knagglestarr + ängsstarr C. flava ± hos- 
tiana "nära Farsta, vid Drefviken" och trådstarr 
± jättestarr "vid Örbysjön, nära Bränkyrka".

De av botanisterna genom tiderna mest förbi
sedda arterna är trådstarr C. lasiocarpa, skärm
starr och grönstarr C. demissa. Mest har de 
samlat starren från Karlberg (och Rörstrands- 
hagen intill) med 18 pressade arter, Långsjön 
(och Blommensberg intill) 12, Skarpnäck-Alta- 
sjön 11, Uggleviken 10 och strax utom Stockholm 
Hagaparken 19. Den artrikaste starrlokalen är 
idag Ugglevikskärret med tio arter: vasstarr, 
norrlandsstarr, tuvstarr, gråstarr C. canescens, 
trindstarr, rankstarr C. elongata, hundstarr, slok- 
starr, flaskstarr C. rostrata och biåsstarr. Platt
starr C. disticha, slankstarr, grusstarr, blekstarr 
samt hirsstarr C. panicea tillkommer strax 
västerut på en triangelformad "kalkfuktäng" 
mellan Baron Rålambs Vägs möte med Björnnäs- 
vägen på Ö utsidan av Söderbrunns kolonistuge- 
område. Detta är kommunens enda lokal med 
kalkinfluerad flora (på skalgruskalk eller lerkalk 
med rörligt vatten?) och plattsäv Scirpus com- 
pressus som huvudnummer. Den finns annars i 
kommunen enbart som dominant över 2 m2 på ett 
svagt markvattensflöde i gräsmattsliknande mark 
intill hällar nära stranden vid fästet av Flaten- 
badets sydligaste brygga i Söderort.
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Näst artrikast på starr är fuktängen på N sidan 
av Fredrik Bloms Väg från dess möte med Israel 
af Ströms Väg och OSO-ut 200 m på Djurgårds- 
ön. Detta är den artrikaste på kärl växer och den 
mest välutbildade av kommunens få fuktängar. 
Där finns nio starrarter: tuvstarr, plattstarr, rank
starr, harstarr, hundstarr, blekstarr, hirsstarr, 
biåsstarr och rävstarr C. vulpina. På S sidan av 
Fredrik Bloms Väg tillkommer gråstarr, dvs en 
tionde art. Huvudnumret N om vägen är kärrvial 
Lathyrus palustris, som där har sin enda före
komst i kommunen. Tredje artrikast på starr är 
ett vitmosskärr 140-220 m N om det NÖ hörnet 
på villatomten Mullberget vid Djurgårdsvägen 
242 på Djurgårdsön och en fuktäng på S utsidan 
av den sydligaste delen på Skärholmens koloni
område 140 m N om Varpholmsgränds N ände i 
Söderort. Bägge har åtta starrarter. I kärret finns 
vasstarr, tuvstarr, gråstarr, vispstarr C. digitata, 
rankstarr, blekstarr, pillerstarr C. pilulifera, 
blåsstarr, av Lars Jansson inplanterad jättestarr 
C. riparia och rävstarr. Detta är det mest väl
utbildade av Djurgårdens fem vitmosskärr, av 
vilka fyra finns på Djurgårdsön och ett (det 
största, med sju starrarter) 180 m ONO om 
Kaknästornet vid Ladugårdsgärdet.

På fuktängen i Skärholmen finns vasstarr, 
plattstarr, knagglestarr C. flava, grusstarr, har
starr, blekstarr, hirsstarr och grönstarr. Denna 
fina fuktäng fördärvas av trädgårdsutkast och 
odlingsavfall från det intilliggande koloniområ
det - fy så trist.

I trakten mellan Kaknästornet och Kaknäs 
skjutbana vid Ladugårdsgärdet finns hela arton 
starrarter, huvudsakligen på fuktängar och i kärr. 
Dock kan inte detta räknas som en lokal, utan 
flera omkring 3,5 km O om Gustav Adolfs Torg, 
som är stadens mittpunkt. Ugglevikskärret ligger 
bara 2,7-3 km N om torget. Bara fyra starr till 
kan räknas till Innerstaden förutom de arton: 
vispstarr, piggstarr C. spicata, skogsstarr och 
slidstarr. Piggstarren borde gå och vispstarren 
kanske går att finna dessutom. De arton är vas
starr, norrlandsstarr, tuvstarr, gråstarr, vårstarr 
C. caryophyllea, plattstarr, rankstarr, grusstarr, 
harstarr, hundstarr, blekstarr, hirsstarr, pillers
tarr, slokstarr, jättestarr, flaskstarr, blåsstarr och 
rävstarr.

Alla starr är ursprungliga i Stockholm utom 
skogsstarren. Närmast finns den som sådan (möj
ligen också en värmetidsrelikt) i löv/barrbland
skog ungefär 300 m S om Grändalssjöns VNV 
ände i Tyresö kommun 18 km SO om Gustav

Adolfs Torg, som är Stockholms mittpunkt. Cen
tralast är vasstarren i guldfiskdammen framför 
restaurang Berns i Berzelii Park 400 m NO om 
Gustav Adolfs Torg.

De flesta starrarterna har minskat starkt i 
Stockholm med torrläggningen av våtmarker. 
T ex bara 8 av dagens 31 starrarter förekommer 
aldrig på myrmarker, dvs i kärr och mossar 
(exklusive fuktängar, markvattenflöden, diken, 
åar och de flesta sjöstränder).

21 arter är helt försvunna. Ökat har däremot 
skogsstarr, grusstarr, troligen också piggstarr 
och jättestarr. Grusstarren är en av Sveriges 
mycket få starrarter som förekommer på rude- 
ratplatser och det som oftast finns där - vår mesta 
stadsstarr. Det är även den starr som finns i flest 
miljöer i Sverige, både våta och torra. Grusstarr 
och piggstarr är Sveriges mest kulturgynnade 
starr. Piggstarren är den enda starr jag funnit på 
någon bakgård: på sandgrusade gångar och ytor 
(samt i en gräsmatta) på fem väl åtskilda ställen 
i kvarteren Vetet och Gräset vid Ringvägen 86- 
90 på Södermalm. Ingen starr har någonsin visat 
sig på någon trottoar.

Piggstarren har ökat genom all anläggning av 
gräsmattor i Innerstaden och minskat genom 
övergödning i Ytterstaden. Övergödningen, bl a 
av kväve från luftföroreningarna, har släppt fram 
en skräp flora som konkurrerar ut piggstarren. 
Jättestarren har däremot ökat genom övergöd
ningen av våra sjöar och vattendrag. De starr som 
finns på insjöstränderna, men saknas på Mälarens 
och Saltsjöns stränder är hundstarr, jättestarr, 
tuvstarr (bara på Djurgårdsbrunnsvikens strand 
NNV till och med N om Rosendals stall) och 
slokstarr (bara i Karlbergssjön och Sicklasundet). 
Endast vasstarr finns i Mälaren och saknas i 
Saltsjön. Endast norrlandsstarr saknas i Mälaren 
och finns i Saltsjön.

Märkligt nog har inga starr fått ge namn till 
gator, kvarter och platser i Stockholm, bara gatan 
Starrängen och kvarteret Starrbäcksängen på 
Gärdet. Annars är det gott om växtnamn i stadens 
adresser. I samband med alla dessa rekord tror 
jag att jättestarren är Sverige största starr och 
rävstarren den parantaste. Jättestarren är den 
enda svenska starr jag funnit upptagen i litteratu
ren som odlad och då till prydnad. Pillerstarren 
är den enda starr som har Stockholm som först 
publicerade växtplats i Sverige: år 1779.

Teckningar i naturlig storlek, efter levande exemplar på 
Järvafältet, av författaren 1978.
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Jag undrar om det finns någon starr med vinter
gröna blad? Jag har läst det mesta som publicerats 
om starr på svenska, men inte funnit något sådant 
omtalas. Och vilket är den tidigast blommande 
starren i Stockholm och Sverige?

Starrhybriderna är svårbestämda, de har inte 
tolkats lika av botanisterna och nedan givna upp
gifter får därför inte tas som absoluta sanningar. 
Siffrorna anger antalet herbarieark från Stock
holms kommun i Skandinaviska herbariet i 
Naturhistoriska riksmuseet 1991. Utgångna arter 
har betecknats med

Arter
Carex acuta, vassstarr 
C. appropinquata, tagelstarr 
C. aquatilis, norrlandsstarr 
C. brunnescens, nickstarr 
C. buxbaumii, klubbstarr 
C. canescens, gråstarr 
C. capillaris, hårstarr 
C. caryophyllea, vårstarr 
C. cespitosa, tuvstarr 
C. chordorrhiza, strängstarr 
C. demissa, grönstarr 
C. diandra, trindstarr 
C. digitata, vispstarr 
C. dioica, nålstarr 
C. disticha, plattstarr 
C. divulsa, långstarr 
C. echinata, stjärnstarr 
C. elata, bunkestarr 
C. elongata, rankstarr 
C. ericetorum, backstarr 
C. extensa, segstarr 
C. flacca, slankstarr 
C. flava, knagglestarr 
C. hirta, grusstarr 
C. hostiana, ängsstarr 
C. juncella, styltstarr 
C. lasiocarpa, trådstarr

C. leporina, harstarr 12
C. limosa, dystarr 7t
C. livida, vitstarr Of (i litteraturen)
C. loliacea, repestarr 4
C. mackenziei, norskstarr 17t
C. magellanica, sumpstarr 0
C. nigra, hundstarr 56
C. oederi, ärtstarr 3t
C. otrubae, blankstarr 3t
C. pairaei, snårstarr 5t (borde finnas i
C. pallescens, blekstarr 9
C. panicea, hirsstarr 20
C. paniculata, vippstarr 3t
C. pauciflora, taggstarr Of (i litteraturen)
C. pilulifera, pillerstarr 13
C. pseudocyperus, slokstarr 39
C. pulicaris, loppstarr 5t
C. remota, skärmstarr 2
C. riparia, jättestarr 17
C. rostrata, flaskstarr 24
C. spicata, piggstarr 9
C. sylvatica, skogsstarr 2
C. vaginata, slidstarr 2
C. vesicaria, biåsstarr 16
C. vulpina, rävstarr 15

Hybrider

C. acuta x elata 5
C. acuta x nigra 4
C. aquatilis x cespitosa 3
C. aquatilis x nigra 4
C. canescens x mackenziei 20
C. cespitosa x elata 1
C. cespitosa x nigra 2
C. elata x nigra 7
C. flava x hostiana 2
C. flava x oederi 1
C. hostiana x oederi 2
C. lasiocarpa x riparia 9
C. lasiocarpa x rostrata 10
C. livida x panicea 0 (i litteraturen)
C. riparia x rostrata 1
C. riparia x vesicaria 0 (i litteraturen)
C. rostrata x vesicaria 7

32
7t

34
3t
Of (i litteraturen)

25
5f

14 
36
3t
8

15 
24
7t

16 
2t 
6

13f (borde finnas nu) 
8

18f (borde finnas nu) 
lt 
9 

10 
20 
3t 
lt 
9



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1992: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 93-94. 
Lund. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Anoda cristata, Anthriscus caucalis, Bromus sterilis, 
Carduus nutans, Epipactis atrorubens, E. phyllanthes, Ficus carica, Lolium temulentum, 
Securigera varia, Sedum hispanicum and Vulpia myuros. The adventive Agoseris heterophylla 
(Nutt.) Greene is new to Sweden and possibly Europe.
Thomas Karlsson, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vall gatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Meddelande av Stefan Ekman, Inst för systema
tisk botanik, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund.

Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene, smal- 
fibbla. - Skåne, N. Nöbbelöv sn, i utkanten av 
staden Lund, 1100 m SV N. Nöbbelövs kyrka, 1 
ex i nysådd gräsmatta utmed Rudeboksvägen 
(RUBIN 2C 6g 04 35) 1990-06-21 Ekman 90039. 
Belägg i LD.

Agoseris heterophylla växte tillsammans med 
mängder av borstfibbla Crepis setosa. Båda dessa 
arter är inkomna med orent gräsfrö från västra 
Nordamerika, där borstfibblan dock uppträder 
som inkomling från Sydeuropa.

Släktet Agoseris omfattar åtta eller nio arter i 
västra Nordamerika och en i Sydamerika. Släktet 
kännetecknas av att bladen sitter i rosett, att 
korgarna sitter ensamma på långa skaft och att 
frukterna är försedda med en ± långskaftad 
hårpensel. A. heterophylla är en vittspridd och 
variabel art, som förekommer vildväxande på 
öppna gräsmarker. Med sina smala korgar och 
sin bladrosett påminner den i habitus om vår egen 
åkerfibbla Hypochaeris glabra, men skiljer sig i 
många detaljer. Försöker man bestämma den med 
Krok & Almquist (1984) hamnar man i släktet 
Taraxacum.

A. heterophylla är ny för Sverige. Sannolikt är 
arten ny också för Europa, eftersom den inte 
nämns i europeisk floristisk litteratur.

Meddelanden av Peter Gärdenfors, Östervångs- 
vägen 5, 223 60 Lund.

Epipactis phyllanthes kal knipprot. - Två lokaler:
(1) Skåne, Åhus sn, Friseboda naturreservat, 

båda sidor om Segesholmsån, ca 50 m V parke

ringen vid havet (Rikets nät 13998/61880). En 
del av lokalen upptäcktes 1988. 1990 fanns 18 
exemplar, 1991 26. Området består av tallskog 
på sand. På lokalen växer bl a ryl Chimaphila 
umbellata och björkpyrola Orthilia secunda.

(2) Skåne, Vittskövle sn, Österlia, ca 300 m V 
Dunderhuset, kring dammen där bäcken delar sig 
(Rikets nät 13956/61875). Arten upptäcktes 1990 
av Hugo Andersson, zoologiska institutionen, 
Lund. Han fann två ex. Vid sökning 1991 hittades 
14 exemplar. Området utgörs av ett översilnings- 
kärr i rik bokskog. Där växer bl a skogsbräsma 
Cardamine ßexuosa och tydliga exemplar av 
skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii.

På båda lokalerna är den kala knipproten av 
confusa-typ, dvs blommorna öppnar sig helt, och 
fruktämnet svullnar först efter blomningens slut. 
I Ivö-området växer phyllanthes-typen, som har 
slutna blommor, men på övriga skånska lokaler 
är det sannolikt confusa-typen som förekommer. 
Nannfeldt (1946) anger sex andra lokaler för E. 
phyllanthes (som han kallar E. persica) för Gärds 
härad (Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Degeberga och 
Vittskövle socknar). På dessa lokaler har jag inte 
kunnat återfinna arten.

Epipactis atrorubens purpurknipprot. - Skåne, 
Åhus sn, Friseboda naturreservat, N om Seges
holmsån, ca 50 m V parkeringen vid havet (Rikets 
nät 13998/61880). Inom första lokalen för kal 
knipprot ovan växte 1991 två exemplar av pur
purknipprot. Detta är landets sydligaste kända 
lokal för arten. Att båda arterna står tillsammans 
kan tyda på att de spridits dit från den klassiska 
lokalen vid Gropahålet (Rausing 1970), som lig
ger 5 km norrut längs kusten.
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Knipprötterna har kontrollerats av Sven Birke- 
dal på båda lokalerna.
Sedum hispanicum blek fetknopp. - Skåne, 
Maglehem sn, Juleboda stugområde, på strand
ängen ca 100 m NNO Svärjareboden (Rikets nät 
13992/61842). Lokalen, som ligger just ovanför 
en sommarstugetomt, upptäcktes 1990 av mig 
och oberoende av detta 1991 av Ulf Gärdenfors, 
som bestämde arten. Inne på stugtomten kunde 
arten inte återfinnas, utan den har förmodligen 
stått förvildad i flera år. Den växer på sandig 
strandhed med bl a sandstarr Carex arenaria, 
borsttåtel Corynephorus canescens och taklosta 
Bromus tectorum. I närheten finns även sand
nejlika Dianthus arenarius, martorn Eryngium 
maritimum och småfruktig jungfrukam Aphanes 
inexspectata.

Meddelande av Tord Holm, Finjagatan 13B, 
281 50 Hässleholm.
Ficus carica fikon. - Skåne, Hässleholm, intill 
varuhuset Kvantum. En ca 2 dm hög planta 
växande i en några mm bred springa mellan 
asfalten och en sydexponerad tegelvägg. Funnen 
i augusti 1990. Sommaren 1991 blev plantan 
bortrensad i samband med en omasfaltering. Den 
överlevde emellertid och hösten samma år stod 
den åter grön. Belägg i LD.

Fikon har som tillfälligt inkommen rapporte
rats tidigare åtminstone från stockholmstrakten 
(Qvarfort 1927), men arten är ny för Skåne. Dess 
förmåga att utnyttja även små utrymmen av öppen 
jord kommer till synes på den här rapporterade 
lokalen; i medelhavsområdet kan man få se rela
tivt stora exemplar växa i nästan omärkliga 
klippsprickor (T. Karlsson muntl).

Meddelanden av Lennart Stenberg, Fastlags- 
vägen 13, 126 48 Hägersten.
Anoda cristata stjärnmalva. - Uppland, Stock
holm, Frescati, St. Skuggan i SV delen av f d 
skjutfältet, jordhög (RUBIN 101 5f 48 38) okto
ber 1985.

Anthriscus caucalis taggkövel. - Södermanland, 
Stockholm, Gröndal, ca 50 m N sjön Trekantens 
NV hörn, jordslänt vid trottoar (RUBIN 101 5f 
40 05) juni 1990. - Ej tidigare publicerad från 
Södermanland.
Bromus sterilis sandlosta. - Södermanland, 
Stockholm, Långholmen, södra delen nära västra 
bron, störd, ev nyligen besådd gräsmark (RUBIN 
101 5f 47 15) september 1989. - Sällan samlad i 
Stockholm.
Carduus nutans nicktistel. - Södermanland, 
Stockholm, Södermalm, ca 100 m NO Eriksdals- 
badet, nyanlagd banvallsslänt (RUBIN 101 5f 32 
43) oktober 1990.

Lolium temulentum dårrepe. - Södermanland, 
Stockholm, Södermalm, Krukmakargatan ca 400 
m OSO Högalids kyrka, omrörd mark vid trottoar 
(RUBIN 101 5f 43 24) september 1986. - Tro
ligen fröinkomling. Mycket få nutida fynd.
Securigera varia rosenkronill. - Södermanland, 
Stockholm, Södermalm, norra fastet till nya 
Skanstullsbron, på högar av uppgrävd jord 
(RUBIN 101 5f 31 35) juli 1985.
Vulpia myuros råttsvingel. - Södermanland, 
Stockholm, Långholmen, södra delen nära västra 
bron, störd, ev nyligen besådd gräsmark (RUBIN 
101 5f 47 15) september 1989. - I kollekten fanns 
även 1 ex ekorrsvingel Vulpia bromoides.
Belägg för samtliga fynd finns i LD och har 
granskats av Per Lassen.

Citerad litteratur
Nannfeldt, J. A. 1946: Tre för Norden nya Epipactis- 

arter, E. persica Hausskn., E. leptochila (Godf.) Godf. 
och E. purpurata Sm. Bot. Notiser 1946: 1-28.

Qvarfort, S. 1927: Bidrag till kännedomen om stock
holmstraktens adventivväxter. Svensk Bot. Tidskr. 21: 
139-154.

Rausing, C. 1970: Epipactis atropurpurea (atrorubens) - 
en återfunnen eller nyfunnen skånsk orkidé. Lunds 
Botaniska Förenings Medlemsblad 1970: 10-12.
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Styrelsen har haft sammanträden 25 juli på Hola 
folkhögskola och 7 december i Stockholm. Års
möte hölls 26 juli på Hola folkhögskola.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har utkommit 
med 6 häften om sammanlagt 448 sidor. Antalet 
prenumeranter uppgick vid årets slut till 2899, 
vilket är en ökning med 96 sedan föregående år.

SBF har deltagit i ett möte i Världsnatur- 
fondens förtroenderåd och beslutat att ge gåvo- 
prenumerationer på SBT till botaniska institutio
ner i Estland, Lettland och Litauen. SBF har 
diskuterat att göra en provinsförteckning över 
Sveriges kärlväxter.

Föreningen har under 1991 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Dalarna, Gotland, Halland, Jämt
land, Norrbotten, Småland, Uppland, Värmland, 
Västerbottens län, Västergötland och södra Vät- 
terbygden samt lämnat bidrag till Ljusdalsbyg- 
dens museum för en utställning om Hälsinglands 
flora. Två studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna 1991 har utdelats.

Botanikdagarna i Ångermanland
Botanikdagarna 1991 hölls i Ångermanland den 
25-28 juli. De drygt 100 deltagarna var förlagda 
på Hola folkhögskola i Torsåkers socken i den 
sköna Ådalen.

Fredag och lördag ägnades åt bussexkursioner 
till kustsocknen Nordingrå och till Edsele, Ådals- 
liden, Resele och Sollefteå i inlandet. Kustguider 
var Ruben Fryleskog, Jan A. G. Lundqvist, 
Roland Moberg och Knuth Nylander. I inlandet 
guidade Gunnel Malmquist, Jan W. Mäscher, Per 
Simonsson, Lennart Wessberg och Gunnar West
man.

På kvällarna hölls föredrag med anknytning till 
ångermanländsk natur och flora. Åhörarna fick 
en genomgång av ångermanländska naturreservat 
(Jan A. G. Lundqvist), ångermanländska lavars 
utbredning (Roland Moberg), älvnipornas bild
ning (Lennart Wessberg), Ångermanlands flora 
(Jan W. Mascher), urskogar och sumpskogar 
(Per Simonsson) samt analyser av giftämnen i 
"årsvarv" i skalen hos bl a ångermanländska 
flodpärlmusslor och i årsringar hos träd (Tor

björn Westermark). Diskussionerna i anknytning 
till föredragen spände över allmänna floraskydds- 
och miljövårdsprobem, inte minst i anknytning 
till hotade skogsmiljöer.

Inlandsturen
Det första målet var de kända Gideåbergsmyrarna 
med sin rika kalkväxtflora. Området är natur
reservat sedan 1968 och omfattar tre myravsnitt. 
Tack vare den ovanligt sena utvecklingen denna 
sommar var orkidéfloran på myrarna ännu fullt 
presentabel. Mellanmyren besöktes först. Något 
utpräglat extremrikkärr är det inte frågan om, 
men här finns ändå inslag av extremrikkärrsarter 
som tagelstarr Carex appropinquata, myrstarr C. 
heleonastes, glansvide Salix myrsinites, sump- 
nycklar Dactylorhiza traunsteineri (i vid 
mening), skogsnycklar D. fiichsii, brudsporre 
Gymnadenia conopsea (även vitblommig) och 
myrbräcka Saxifraga hirculus. Lars E. Kers var 
observant nog att få syn på ett enda exemplar av 
kärrknipprot Epipactis palustris i knopp. Arten 
är förut endast sedd i Viksjö socken men är ej 
återfunnen där på senare tid. Det nya fyndet 
ligger på artens nordgräns.

Under den vidare vandringen genom ett hög- 
örtrikt sumpskogsområde mot Småmyrarna fick 
deltagarna bekanta sig med finbräken Cystopteris 
montana, kransrams Polygonatum verticillatum, 
storgröe Poa remota, hässlebrodd Milium ejfu- 
sum, nordisk stormhatt Aconitum septentrionale, 
torta Lactuca alpina, guckusko Cypripedium cal- 
ceolus och några blad av norna Calypso bulbosa; 
detta år hade nornan tydligen inte gått i frukt här.

Även på Småmyrarna var Dactylorhiza-Üoran 
fortfarande vacker; man såg också trådfräken 
Equisetum scirpoides m m.

Under den vidare färden via Edsele mot Ånger
manälvens dalgång gjordes några kortare uppe
håll för speciella sevärdheter. Vid ett bäckstråk 
på ett hygge utmed landsvägen mot Edsele växte 
rika bestånd av glesgröe Glyceria lithuanica, som 
i den öppna miljön fått vackert mörklila vippor. 
Nedanför Edsele kraftverk på Faxälvens norra 
sida studerades klådris Myricaria germanica, en



art som i Ångermanland numera nästan endast 
överlever på grusplaner och sprängstensavlägg 
nedanför kraftverksbyggnaderna.

Mellan Faxälven och Ångermanälven, mellan 
Edsele och Ådalsliden, besöktes ett sumpskogs- 
område där en rad norrländska skogsarter väckte 
intresse, framför allt spädstarr Carex disperma, 
repestarr C. loliacea, lappranunkel Ranunculus 
lapponicus och fjällskråp Petasites frigidus. Vid 
Nämforsens kraftverk i Angermanälven, där säll
skapet i förbifarten såg de berömda hällristning
arna, fann Tommy Nilsson vitfryle Luzula luzu- 
loides på Ådalslidens bangård.

Turen fortsatte nedför Ångermanälvens dal
gång på dess norra sida till Resele socken, där 
det utpräglade men tyvärr snabbt igenväxande 
niplandskapet var anslående. Vid Kallsvegården 
i Höven mötte gårdens ägare Rolf Nilsson och 
man vandrade ut i en nipbrant strax ovan Turist
vägen där en av landets få återstående förekom
ster av rysk drakblomma Dracocephalum thymi- 
florum finns. I år har ytterligare en förekomst 
hittats på samma gårds ägor, eljest finns arten 
inom Ångermanland numera endast i Junsele. 
Den nu besökta förekomsten var efter tidigare 
uppröjning i nipan mycket rik och livskraftig.

Sista anhalten var en brant nipa vid Faxälvens 
utlopp i Ångermanälven utanför Sollefteå, där 
Gunnar Westman funnit åsstarr Carex pallens. 
Trots den sena tidpunkten på året kunde karakte
ristiska exemplar letas fram.

Tillfälle fanns att på lediga stunder botanisera 
i skolans närmaste omgivningar. Tommy Nilsson 
fann t ex knipparv Cerastium glomeratum på en 
grusgång och pysslingtåg Juncus minutulus (ny 
för landskapet) i ett grustag i närheten.

Kustturen
Kustutflykten gick genom nedre Ådalen till Nord- 
ingrå i Höga Kusten. Naturreservatet Rotsidan 
utgjorde första målet. På de flacka diabashällarna 
och i strandskogen uppmärksammades strandtrav 
Cardaminopsis petraea, fjäll nej lika Lychnis al
pina, knutnarv Sagina nodosa, saltgräs Pucci- 
nellia retroflexa och knärot Goody era repens. 
Många visade även stort intresse för klippornas 
lavflora, demonstrerad av Roland Moberg, med 
t ex rynkig navellav Umbilicaria arctica.

En kort kaffepaus avnjöts på Ådalsberget, var
efter Ringkallens nordöstliga diabasbranter lock
ade många, medan en annan grupp under Knuth 
Nyländers ledning begav sig till Ådalshamn. I
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Ringkallens klippväggar och rasbranter sågs fjäll
arter som purpurbräcka Saxifraga oppositifolia, 
tuvbräcka S. cespitosa och taggbräken Polysti- 
chum lonchitis växande sida vid sida med hassel 
Corylus avellana, lönn Acer platanoides, vårärt 
Lathy rus vemus, skogsvicker Vicia sylvatica och 
underviol Viola mirabilis. På några av rasbran
tens gamla sälgar visade Roland Moberg jättelav 
Lobaria amplissima på dess nordostligaste sven
ska lokal, upptäckt 1990. En stor sällsynthet, 
Dimerelia lutea, växte också på en av sälgarna.

Den grupp som valde Ådalshamn med fuktig 
lövskog och havsstrand kunde se hässleklocka 
Campanula latifolia, trolldruva Actaea spicata, 
skuggviol Viola selkirkii, kärrvial Lathyrus pa
lustris m fl. De fick också se strandloka Ligusti- 
cum scoticum, funnen av Torbjörn Westermark 
på en ny ångermanländsk lokal.

Efter picknick i Kåsta styrdes färden på Nord- 
ingrås slingriga, vackra vägar mot Halsviks- 
ravinen, en lundartad granskogssluttning. Jan 
Lundqvist förevisade några av reservatets typiska 
och speciella arter. Skogssvingel Festuca altis- 
sima, myska Galium odoratum, tandrot Carda- 
mine bulbifera, skuggviol Viola selkirkii, under
viol V. mirabilis, hässleklocka Campanula lati
folia, strutbräken Matteuccia struthiopteris, lönn 
Acer platanoides, skogstry Lonicera xylosteum, 
vårärt Lathyrus vernus och skogsvicker Vicia 
sylvatica är några av de många arter som sågs i 
granskogsdelen, från vilken 222 kärlväxtarter är 
kända. Skriftlav Graphis scripta demonstrerades 
på en av dess nordligare utpostlokaler.

På myren i reservatets södra del sågs bl a 
myggblomster Hammarbya paludosa, ängs- 
nycklar Dactylorhiza incarnata, sumpnycklar D. 
traunsteineri, gräsull Eriophorum latifolium och 
kärrull E. gracile. Bo Antberg fann knottblom
ster Microstylis monophyllos, ny för myren och 
bara känd från två andra nutida ångermanlands- 
lokaler.

På söndagen ledde Ruben Fryleskog ett tiotal 
personer på en extra tur till Viksjö socken. Smäll- 
vedel Astragalus penduliflorus, ej blommande, 
sågs vid Bastusjöklippen i socknens nordligaste 
del. Dagens höjdpunkt var ravinen vid Latmans- 
mon som bjöd på tre speciella gräsarter. Glesgröe 
Glyceria lithuanica och sötgräs Cinna latifolia 
växte om varandra i en stor del av ravinbottnen. 
I närheten av en källa tillkom köseven Agrostis 
clavata och lappdunört Epilobium laestadii.

Bengt Stridh, Jan Mäscher och Ruben Fryleskog
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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 dub
belt radavstånd. Använd nytt färgband så att tex
ten blir svart, och skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker och latinska 
namn, och skriv ingenting i marginalerna. Redige- 
ringsanvisningar kan lämnas på en kopia.

Lämna gärna text inklusive tabeller på diskett! 
Redaktionen har en AT (5 1/4-tums 1.2 Mb 
disketter) och ordbehandlingsprogrammet Word, 
men vi kan läsa andra filformat och disketter 
(även för ABC och Mac). Bifoga alltid utskrift!

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. IT. 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: Klädens 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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