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Omslagsbilden
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Trädbundna lavar och skalbaggar i ålderdomliga kulturlandskap
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Nilsson, S. G., Arup, U., Baranowski, R. & Ekman, S. 1994: Trädbundna lavar och skalbaggar 
i ålderdomliga kulturlandskap. [Tree-dependent lichens and beetles in old-fashioned agricultural 
landscapes.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 1-12. Lund. ISSN 0039-646X.
Lichens and beetles dependent on trees as well as vascular plants and birds were studied in two 
areas with old-fashioned agricultural landscape in the province of Småland, southern Sweden. 
In both areas there are 5-6 ha of traditional hay-meadows with old, pollarded trees in the infields, 
and also unfertilized pasture-land with scattered trees. Many vascular plants dependent on 
mowing or grazing occur, but only two of them are on the Swedish Red Data list. On the other 
hand, many red-listed lichens (7 and 8 species, respectively) and beetles (19 and 11 species, 
respectively) dependent on trees were found. They are mainly found on the big deciduous trees 
such as oak, beech, elm, ash, and linden, in the former infields. Due to the occurrence of many 
big trees in a half-open situation, the flora and fauna is more similar to that of a pre-1700 cultural 
landscape than to the flora and fauna of later periods. The tree-dependent species have probably 
survived in the areas since the primeval forest covered the land. Many species dependent on 
sun-exposed trees with hollows and dead wood were likely to be characteristic of the primeval 
forests of southern Sweden but now mainly survive in some cultural landscapes. The populations 
of these relict species are often small and the species characteristically occur on a few trees only 
in each locality. Without proper management these species will become extinct.
Sven G. Nilsson, Zooekologi, Ekologiska institutionen, Ekologihuset, S-223 62 Lund, Sweden. 
UlfArup, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden. 
Rickard Baranowski, Zoologiska institutionen, Helgonavägen 3, S-223 62 Lund, Sweden. 
Stefan Ekman, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Intresset för gammaldags kulturlandskap har ökat 
under senare år, när slåtterängar och naturbetes
marker alltmer har minskat i antal och areal. Upp
märksamheten har fokuserats på blomrika slåtter
ängar, men nyligen har också betad skog uppmärk
sammats (Andersson & Appelqvist 1990). Forsk
ningen om och skötseln av slåtterängar har främst 
varit en angelägenhet för biologer med inriktning 
på kärlväxter (t ex Ekstam m fl 1988), medan de 
få zooekologer som studerat ålderdomliga kultur
landskap i första hand intresserat sig för natur
betesmarker (t ex Åhlén 1966). Enligt vår mening 
krävs det ett helhetsgrepp för att förstå de gamla 
kulturlandskapens ursprung, struktur och funktion. 
I skötseln av kulturlandskap har värdet av den 
trädbundna floran och faunan underskattats och 
skötseln av den har kommit i andra hand.

Här redovisar vi hävdberoende och hotade kärl
växter och fåglar samt trädbundna lavar och skal
baggar i två ålderdomliga kulturlandskap i södra 
Småland, Höö och Råshult-Djäknabygdsområdet i

Stenbrohults socken. I båda områdena hävdas rela
tivt stora slåtterytor, och det finns också ogödslade 
naturbetesmarker. Förekomst av många äldre löv
träd är ett gemensamt drag hos områdena, men 
trots att de endast ligger några kilometer från 
varandra har de annars helt olika karaktär. Höö är 
en ö i sjön Möckeln, som till stor del är uppbyggd 
av kalkrik grönsten, medan Råshult-Djäknabygds
området ligger på kalkfattigt urbergsunderlag. Detta 
är Linnés födelsebygd, som han så lyriskt beskrev 
(i Öländska och Gotländska resan, 12 augusti):

Gårdar och byar lågo här neder i Smoland långt härligare 
och skönare, än man gierna ser dem på andra ställen, fast 
de ej äro så store och widlyfftige ...; där emot giöra 
löfträden ängen behagelig, besynnerligen där som skiöna 
bokträden med ekar wäxla om.

I denna artikel vill vi visa på de naturvärden som 
kan spolieras om skötseln av kulturlandskap enbart 
inriktas på kärlväxtfloran samt diskutera varför 
vissa av urskogens trädbundna arter kunde över
leva i äldre kulturlandskap.
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Fig 1. På Höö finns många mycket grova, sydliga lövträd, varav flera tidigare är hamlade, som t ex almarna på 
bilden. - Foto Sven Nilsson, september 1993.
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Höö med kringliggande småöar avsattes som natur
reservat 1969 med huvudsyfte att bevara ett natur
skönt stycke av det gamla bondelandskapet. Öns 
östra del, där inägorna ligger, utgörs av kuperade 
grönstenskullar med morän. Av huvudöns 105 ha 
utgör 6 ha traditionell slåtteräng, 27 ha hagmarks- 
bete, 5 ha intensivbete, 11 ha åker, 51 ha skog och 
resten tomt och vägar (arealuppgifter enligt sköt
se lplan 1979). Skogen domineras av lövträd, varav 
björk, bok, ek och al är vanligast. Det finns en hel 
del tidigare hamlade lindar, almar och askar. Äng
arna slås med lie i slutet av juli eller under augusti, 
och betesmarken hävdas med 30-60 nötkreatur och 
ett par hästar. Höö är en ensamgård och har därför 
aldrig skiftats.

Råshult-Djäknabygd

Området har sedan länge ägts och utarrenderats av 
kyrkan. Det avsattes som kyrkoreservat 1992 med 
syfte att bevara och återskapa ett 1700-talslandskap

inom ett område på ca 60 ha. På Råshults södergård 
föddes Linné, men när han var 2 år flyttade famil
jen till Stenbrohults prästgård ca 700 m därifrån. 
Trots att Linné växte upp i kyrkbyn har Linné- 
minnet knutits till födelseplatsen.

I motsats till förhållandena på Höö har ängarna 
inte hävdats kontinuerligt med slåtter på Råshult. 
Under 1940- och 1950-talen betades slåtterängarna 
med nötkreatur och häst. Därefter återupptogs 
slåtterhävden successivt på en allt större del av de 
traditionella slåtterängarna, och nu hävdas om
kring 5 ha med lieslåtter (M. Mikaelsson muntl). 
Hagmarksbetena är betydande, men inte så om
fattande som på Höö.

Större delen av området täcks av blandskog 
uppväxt på tidigare ängs- och betesmark. Björk, 
gran, tall, ek och bok är de vanligaste trädslagen, 
och vid Råshult finns dessutom många lindar som 
ännu hamlas. Avenbok och hasselbuskar växer här 
och där på den tidigare inägomarken, som upptar 
omkring hälften av kyrkoreservatet. Större delen av 
den gamla utmarken täcks nu av ensartad granskog
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Fig 2. På Höös betesmarker består trädinslaget mest av grova björkar och enar. - Foto Ola Jennersten.
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och ligger utanför reservatet. Laga skifte av Rås- 
hults by genomfördes 1841, men Djäknabygd (ca 
15 ha av gårdens gamla inägomark i områdets syd
västra del ingår i kyrkoreservatet) är en ensamgård.

Metod

Områdena har inventerats på kärlväxter (1970-71, 
med kompletteringar under 1990-talet, Sven Nils
son, Ingvar Nilsson), trädbundna lavar (1992, Ulf 
Arup, Stefan Ekman), fåglar (1977, med komplet
teringar under senare år, Sven Nilsson m fl) samt 
vedlevande skalbaggar (1987-93, Höö endast 1991— 
93, Rickard Baranowski, Sven Nilsson). Under
sökningsområdena omfattar Höö huvudö samt den 
del av kyrkoreservatet som ligger mellan järnvägen 
och den gamla landsvägen på rullstensåsen, "Geta-

ryggarna". (För skalbaggar, se även nedan.) In
venteringarna har inriktats på att hitta sällsynta och 
hotade arter och är således inga totalinventeringar. 
Områdena har genomströvats systematiskt under 
olika årstider (för lavar dock endast en dag 
per område), och intressanta biotoper har detalj
granskats.

När det gäller kärlväxter, lavar och fåglar anser 
vi att en stor del av de intressantaste arterna hittats, 
men bland de svårinventerade skalbaggarna finns 
det säkert mer att upptäcka. Vid Djäknabygd har 
en fönsterfälla för fångst av skalbaggar varit upp
satt mellan en halvdöd bok och en gammal bokhög- 
stubbe från april till september 1991-93. För en 
detaljerad beskrivning av övriga undersöknings
metoder för skalbaggarna, se Nilsson & Baranow
ski (1993). För lavar och skalbaggar anger vi trädslag
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Naturvårdsintressanta kärlväxter inom 
undersökningsområdena

Två hänsynskrävande arter (hotkategori 4) har 
hittats inom undersökningsområdena:

Fältgentiana Gentianella campestris sågs i en 
öppen slåtteräng ca 500 m S Höö gård 1975, och 
på denna plats blommade över hundra exemplar 
vid slåttern i mitten av juli 1993 (I. Nilsson 
muntl).

Granspira Pedicularis sylvatica förekommer på 
en fuktig slåtteräng ca 300 m S Råshults by, där 
flera tiotal ex räknades 1993.

Av ängs- och hagmarksväxter som finns i båda 
områdena kan nämnas darrgräs Briza media, ängs- 
starr Carex hostiana, Jungfru Marie nycklar Dac- 
tylorhiza maculata, knölsmörblomma Ranunculus 
bulbosus, humleblomster Geum rivale, jungfrulin 
Polygala vulgaris, solvända Helianthemum num- 
mularium, gullviva Primula veris (rikligt på Höö, 
men endast 2 ex 75 m S Råshult södergård 1970), 
ängsskallra Rhinantus minor, mandelblomma Saxi
fraga granulata, stor blåklocka Campanula persici- 
folia (fåtalig), rödklint Centaurea jacea (fåtalig i 
kyrkoreservatet vid Djäknabygd, där den främst 
växer V järnvägen), slåttergubbe Arnica montana, 
slåtterfibbla Hypochoeris maculata (fåtalig) och 
sommarfibbla Leontodon hispidus.

Andra intressanta arter som finns på Höös slåtter- 
ängar är gökblomster Lychnis flos-cucuti, back
nejlika Dianthus deltoides, bergmynta Satureja 
vulgaris, väddklint Centaurea scabiosa och späd 
ögontröst Euphrasia strida var. tenuis. I hagmar- 
ker på Höö växer bl a nattviol Platanthera bifolia 
(fåtalig), bergbräsma Cardamine hirsuta, rocken
trav Turritis glabra, stånds Senecio jacobaea, 
jordtistel Cirsium acaule (ca 20 ex 1971, men 
senare ej återfunnen) och sandmaskros Taraxacum 
sektion Erythrosperma. På Höö finns på inägo- 
marken en del mindre vanliga lundväxter, t ex 
trolldruva Actaea spicata, blåsippa Hepatica no- 
bilis (rikligt), tandrot Dentaria bulbifera, vårärt 
Lathyrus vernus, underviol Viola mirabilis, stink- 
syska Stachys sylvatica, vätteros Lathrea squa- 
maria och skogstry Lonicera xylosteum, som i 
trakten nästan enbart förekommer på grönstens- 
områdena.

Av hävdberoende arter inom kyrkoreservatet kan 
nämnas nattviol Plathanthera bifolia (på Djäkna
bygd Ö järnvägen på 1950-talet, nu endast V 
järnvägen), backruta Thalidrum simplex (2 ex 
1971 och 3 ex 1986 vid Råshult, men ej återfunnen 
under senare år), klockgentiana Gentianapneumon- 
anthe (vid granspiran, på 1950-talet även på Djäkna- 
bygds inägor), backtimjan Thymus serpyllum (få
talig på rullstensåsen i södra delen) och kattfot 
Antennaria dioica (fåtalig 500 m S gården Djäkna
bygd 1993, men allmän på 1950-talet).

och om trädet är grovt (omkrets mer än 150 cm) 
eller mycket grovt (omkrets mer än 200 cm).

De hotkategorier som redovisas följer de senaste 
listorna (Databanken för hotade arter och Natur
vårdsverket 1991, Åhlén & Tjernberg 1992, Ehn- 
ström m fl 1993).

Kärlväxter

Det finns många kärlväxter inom områdena som 
gynnas av slåtter- och beteshävd (se rutan här 
bredvid), men av arterna på hotlistan finns endast 
granspira Pedicularis sylvatica (i Råshults slåtter
äng) och fältgentiana Gentianella campestris (i 
slåtterängen på Höö). Särskilt den senare arten, 
samt späd ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis, 
som också växer i slåtterängen på Höö, har minskat 
dramatiskt i Sydsverige under 1900-talet. Detta 
gäller säkert också många av de andra vanligare 
arterna, t ex slåttergubbe Arnica montana, som 
ännu förekommer rikligt vid Råshult.

Lavar

De flesta anmärkningsvärda lavar som hittades, 
däribland 8 av hotlistans arter på Höö och 7 i 
kyrkoreservatet, är beroende av grova eller mycket 
grova sydliga lövträd (tabell 1). Ek och bok är 
viktiga substrat i båda områdena, men bokar hyser 
speciellt många hotade arter i kyrkoreservatet. På 
Höö finns också flera sällsynta lavarter på tidigare 
hamlade almar och askar (fig 1). I båda områdena 
är det inom de tidigare inägorna som man finner 
ett stort antal träd med hotade lavar.

Skalbaggar

Det enda delområde som är noga undersökt vad 
gäller vedskalbaggar är bokbackarna 400 m S om 
Djäknabygd. Där finns det flera grova bokhögstub- 
bar och många ihåliga träd med sällsynta vedskal
baggar, bl a 19 arter som är upptagna på den 
nationella hotlistan (tabell 2). På Höö har endast 
ett fåtal besök gjorts, men trots det har 11 hotlistade 
arter av vedskalbaggar påträffats.

Sammanfattningsvis har vi funnit att det i båda 
områdena finns flera hotade och många hänsyns
krävande arter av vedskalbaggar. De flesta är 
bundna till grova, sydliga lövträd, och inte minst 
ihåliga, levande träd med rötskadad ved och med 
fågelbon. Speciellt intressant är förekomsten av två 
hålträdsknäppare (Procraerus tibialis på Höö och
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Tabell 1. Anmärkningsvärda lavar inom de undersökta områdena. På Höö (H nedan) hittades 18 anmärkningsvärda 
arter, av vilka 8 finns på hotlistan. Inom kyrkoreservatet hittades 19 anmärkningsvärda arter, av vilka 7 är upptagna 
på hotlistan. De flesta fynden gjordes i gammal bokdominerad skog (= bokbacken) 300-500 m S gården Djäknabygd 
(D nedan) och ca 400 m S Råshults södergård (R nedan).

Av de uppräknade arterna kommer Bacidia phacodes, Chaenotheca Chlorella, Cyphelium inquinans och Sclero- 
phora nivea att tas med efter en revidering av hotlistan för lavar, medan Arthonia muscigena kommer att strykas 
från denna. - Nomenklaturen följer Santesson (1993). Siffran inom parentes efter artnamnen anger hotkategori.
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Arthonia muscigena (3)

Bacidia biatorina (3)
B. circumspecta 
B. delicata

B. phacodes 
B. rose Ila (2)
B. subincompta

Bactrospora dryina (2) 
Buellia alboatra 
Chaenotheca brachypoda

C. Chlorella 
fyphelium inquinans

Gyalecta flotowii (3)
G. ulmi (4)
Lecanora glabrata (2)

Leptogium teretiusculum 
Lobaria pulmonaria

Microcalicium disseminatum

Nephroma parile 
Ochrolechia subviridis 
Opegrapha ochrocheila (1) 
Pachyphiale fagicola 
Parmeliella triptophylla 
Pyrenula nitida (4) 
Sclerophora nivea 
S. peronella (4) 
Scoliciosporum pruinosum (3)

Sphaerophorus globosus 
Sphinctrina turbinata (3)

Thelotrema lepadinum

H grövre ask, alm och ek. Arten är tämligen allmän i naturskogar vid Möckeln 
R på två grova bokar i bokbacken
D på grov ek vid torpet Bokelund. Första fynd i Småland (Arup & Ekman 1992) 
R sparsamt på grov bok 200 m V bokbacken
H sparsamt på en bok (omkrets 147 cm) i strandskogen på öns V-sida.

Tidigare endast funnen på två lokaler i Skåne och en på Gotland 
R sparsamt på en bok i bokbacken 
R sparsamt på en grov bok i bokbacken 
H på en grov ask 250 m S gården 
R på en mycket grov bok i bokbacken 
D på en grov bok i bokbacken
H rikligt på en grov ek i sluten lövskog 300 m V gården 
H på två mycket grova, fristående almar 200-300 m S gården 
H på fyra mycket grova, tidigare hamlade och fristående träd:

tre askar 300 m S gården och en alm vid gården 
D på en mycket grov bokhögstubbe i bokbacken 
D på två mycket grova bokhögstubbar i bokbacken 
H på 27 träd, varav 24 grova eller mycket grova björkar i hagmarker 

på SÖ-delen av ön
R på tre mycket grova ekar och två grova björkar i hagmarkerna 

mellan järnvägen och bokbacken 
H fristående, hamlad ask 300 m S gården 
H på tre mycket grova, fristående almar på inägorna 
H grov bok i sluten lövskog 300 m NNO gården 
D på två bokar, en grov och en mycket grov, i bokbacken 
R på en mycket grov bok i bokbacken 
R på en grov bok och en bokhögstubbe i bokbacken 
D på sju grova-mycket grova bokar och på en mycket grov 

bokhögstubbe i bokbacken
H på en mycket grov klibbal och en grov björk, båda strax S gården 
D sparsamt på en mycket grov ek 550 m SO huset Djäknabygd 
H sparsamt på samma bok som Lecanora glabrata 
R på en ek i bokbacken
D på en mycket grov bok, som stod i sluten skog i bokbacken 
H ganska rikligt på samma bok som Bacidia delicata 
H på samma bok som Lecanora glabrata 
D sparsamt på en mycket grov bok i bokbacken 
H på två mycket grova, tidigare hamlade askar 300 m S gården 
H på mycket grova, tidigare hamlade träd på inägorna: två askar och en lind 
H sparsamt på samma ek som Bactrospora dryina. Första fyndet i Småland 

(Arup & Ekman 1992)
R på en grov ek i bokbacken 
H på en bok och en ek 300 m NV gården 
R på fem bokar i bokbacken. Saknades däremot i gles skog 

med till synes lämpliga träd väster om bokbacken 
D på 16 bokar i bokbacken, varav rikligt på några mycket grova bokar.

De flesta av bokarna växte halvöppet, därav alla med rikligare förekomst 
D på tre bokar i bokbacken
R på två bokar i bokbacken och på en bok 150 m V bokbacken

Athous mutilatus i kyrkoreservatet), som anses 
indikera kontinuerlig förekomst av grova, ihåliga 
lövträd inom ett område sedan urskog förekom på 
platsen (Martin 1989, Nilsson & Baranowski 1994).

Fåglar

Inom båda områdena förekommer några hänsyns- 
krävande arter. På Höö häckar mindre hackspett,
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Fig 3. I Råshults slåtterängar växer den hävdgynnade 
slåttergubben Am/'ca montana rikligt. - Foto Sven Nilsson 
1993-06-30.
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nötkråka, stenknäck och åtminstone tidigare bi- 
vråk. I kyrkoreservatet häckar nötkråka och sten
knäck, medan bivråk och mindre hackspett (vinter
tid) söker föda där. Av arter som ej är upptagna på 
hotlistan kan nämnas stjärtmes, gröngöling, gök- 
tyta (numera ej årlig) och kattuggla, som häckar i 
båda områdena. Nötkråka lever på hasselnötter, 
som förekommer särskilt rikligt när hasselbus
karna står öppet. Gröngöling och göktyta är hag- 
marksarter som minskar i antal, medan de andra 
arterna främst är beroende av äldre lövträdsdomi- 
nerade skogar.

Arternas tidigare förekomst

När människan för några tusen år sedan började 
röja skogen i inre Götaland bestod den av en 
urskog, som dominerades av sydliga lövträd. Samt
liga trädbundna lavar och skalbaggar som vi hittat

torde ha funnits i denna urskog, eftersom de före
kommer i de fåtaliga skogar i Sydsverige som har 
urskogskaraktär.

Det är fel att föreställa sig en urskog som en mörk 
skog. Längs vattendrag, myrar och sjöstränder finns 
solexponerade träd, och när mycket grova träd 
faller eller dör bildas ljusbrunnar även mitt inne i 
skogen. Innan människan utrotade de riktigt stora 
däggdjuren, t ex skogselefant, Mercks noshörning, 
skogsvisenter, jättehjortar, vildhästar och uroxe, 
torde bl a sådana gläntor hållits öppna under lång 
tid av kvistbetande djur. Urskogens organismer är 
därför anpassade till en luckig skog, med bl a stora 
solexponerade lövträd (Nilsson 1987, Andersson 
& Appelqvist 1990, Nilsson & Ericson 1992, 
Gärdenfors & Baranowski 1992). Det är således 
inte förvånande att många av urskogens arter kan 
finna livsrum även i ålderdomliga kulturlandskap 
med grova exemplar av sydliga lövträd. Betingel
serna i nutidens kulturskogar med täta enhetliga 
bestånd och starkt beskuggade stammar förekom 
säkerligen endast sparsamt i den sydsvenska ur
skogen. Detta är ett skäl till att de flesta av ursko
gens arter inte kan överleva i dagens kulturskog. 
Andra viktiga skäl är att det saknas jätteträd och 
grova döda träd i nutidens kulturskogar.

Åtminstone fram till 1800-talet fanns det också 
jätteträd och döda träd i stora delar av Götaland. I 
sin öländska och gotländska resa skriver Linné från 
Lenhovdatrakten i östra Småland: "Ruttne ekar 
lågo här och där på jorden, som bättre hade tjänat 
till gödsel ..." På 1700-talet genomfördes också 
omfattande ekinventeringar i sydöstra Götaland 
(Pettersson 1944). I Kronobergs och Kalmar län 
samt i Blekinge och på Gotland räknades t ex ca 
240 000 vuxna ekar, av vilka 19 % var "mogna och 
goda" för skeppsvirke, 13 % var "gamla mer eller 
mindre brukbara", 41 % var "risekar" och 28 % 
"alldeles odugliga". I en rapport från 1731 nämns 
att: "åldern har till rikets otjänst uti 30 å 40 år tagit 
mycken ekskog bort för skeppsbyggeriet. ” Uppen
barligen fick många ekar dö och ruttna på platsen.

Döda träd kunde förekomma så rikligt på gårdar 
med överskott på utmarksbete att även en del av de 
mest krävande av urskogens arter kunde överleva 
(Nilsson & Baranowski 1993).

Ängsflorans invandringshistoria i Sverige har 
diskuterats av bl a Ekstam m fl (1988 s 92-94). 
Även om många kärlväxter i ängen kan ha lokalt 
ursprung (t ex från klipphyllor, brandfält och betade 
naturliga ängar i urskogen) har arter, som saknats 
eller varit sällsynta i den svenska naturen, kunnat



SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994) Lavar, skalbaggar och kulturlandskap 7

r*^nE®Bf4* ____

Fig 4. A: Sotlav Cyphelium inquinans växer rikligt på de grova björkarna i det öppna kulturlandskapet på Höö. - B: 
Parasitspik Sphinctrina turbinata förekommer sällan i stora mängder, men på bok i kyrkoreservatet är den ovanligt 
riklig. - C: Orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila, som är akut hotad, växer på en mycket gammal bok i 
kyrkoreservatet. - Foto Ulf Arup.

kolonisera och öka starkt på de kulturbetingade bara kärlväxter, utan också svampar och insekter
gräsmarkerna i ängar och hagar. Detta gäller inte knutna till dessa marker.
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Tabell 2. Anmärkningsvärda vedskalbaggar. Nomenklaturen följer Silfverberg (1979). Följande rödlistade ved
skalbaggar är hittills ftmna i bokbacken i Djäknabygd (D) och på Höö (H). Siffran inom parentes efter artnamnen 
anger hotkategori.

Agathidium nigrinum (4) D
Ampedus nigroflavus (4) H

D
A. sanguinolentus (4) H

Athous mutilatus (2) D
Cis lineatocribratus (4) D
Cryptophagus confusus (4) D
C. fuscicornis (2) D

C. labilis (4) D
C. pallidus (4) H
Dorcatoma robusta (4) D

Euplectus bescidicus (4) D
Grynocharis oblonga (2) H

D

Hapalarea pygmaea (4) D
Hylis foveicollis (4) D
Hypoganus inunctus (4) H

Mycetochara axillaris(4) D
Mycetophagus populi (2) D
Nemadus colonoides (4) H

D
Oxypoda lucens (4) H
Phloeophagus thomsoni (4) H

Prionychus ater (4) D

Procraerus tibialis (2) H

Pseudocistela ceramboides (4) D
H

Quedius microps (4) D
Rhizophagus cribratus (4) D
Xylophilus corticalis (2) H

i fönsterfällan i oktober 1991
i puppkammaren i mycket grov boklåga, som låg halvöppet i lövskog på nord
östra delen 5 maj 1992. Från samma låga sållades Agathidium mandibulare 
sållades från en mycket grov bok med vitrötad ved på 5 m höjd i mars 1993
1 puppkammaren i björklåga i översvämningszonen i sluten lövskog på 
nordöstra delen 5 maj 1992
en halssköld i mulmen i en mycket grov bok 1993 
togs i fönsterfällan juli 1993 
togs i fönsterfällan i maj 1993
enstaka ex i sållprov från grova bokar med fågelbon 25 augusti 1987 
och i fönsterfällan i mitten av maj 1992 
vid flera tillfällen i fönsterfällan
2 ex sållades från ihålig, mycket grov alm vid gården i november 1993 
sprang omkring på fnösketicka på grov, solexponerad bokhögstubbe
1 juni 1987; flera ex i fönsterfällan maj-juli 1993 
flera gånger i fönsterfällan
2 ex i parning i brunrötad ytved i mycket grov, solexponerad ekhögstubbe 
(samma träd som nämns under Procraerus tibialis nedan) 5 maj 1992 
sedd flera år med 1-3 ex på grova bokar med rötad ved och grova 
bokhögstubbar som står halvöppet 1987-93
sållades hösten 1987 från två mycket grova, ihåliga bokar med fågelbon 
tagen några gånger i fönsterfällan
togs i puppkammaren i rötad ved i tidigare hamlad, mycket grov alm 
vid gården i april 1993
på insidan av stort stamhål i mycket grov bok 25 augusti 1987
1 fönsterfällan i maj 1993 och sållad från grov ihålig bok i november 1993 
sållades i april 1993 från rester av fågelbon i mycket grov lind,
som stod öppet i ängsmark 
flera gånger i fönsterfällan
sållades i april 1993 från grov, ihålig lind i sluten lövskog i NÖ 
tillsammans med Anobium nitidum i rötad ved i tidigare hamlad, 
mycket grov alm vid gården i april 1993
som larver i kattugglebo i mycket grov bok 1991, där också täckvingar 
hittades 1993
täckvingar har hittats i två mycket grova, nyligen döda träd med 50 m 
avstånd, en alm och en ek, som stod öppet på inägorna
2 ex togs i fönsterfällan i slutet av juni 1992, och 2 ex i juni-juli 1993 
kläcktes från en larv som hittades 1992 i samma ek som P. tibialis ovan, 
och togs även i samma lind som Nemadus colonoides 29 juni 1993
har sållats vid fyra tillfällen 1987-93 från grova, ihåliga bokar med fågelbon 
enstaka ex i fönsterfällan 1991-93
6 ex på björkhögstubbe (omkrets 118 cm), som stod halvöppet i strand
skogen på nordöstra delen 29 juni 1993. Även ett ex på tillhörande låga

Av andra i inre Götaland sällsynta eller mindre allmänna vedskalbaggsarter som har hittats i bokbacken i Djäknabygd 
kan nämnas Agathidium arcticum, A. mandibulare, A. confusum, Anisotoma orbicularis, Atomaria morio, Bibloporus 
minutus, Enicmus testaceus, Epuraea neglecta, E. oblonga, Euplectus fauveli, Gnathoncus buyssoni, G. nannetensis 
(även funnen på grov, ihålig bok i Råshult), Hapalarea gracilicornis, H. melanocephala, Haploglossa gentilis, 
Latridius nidicola, Microrhagus pygmaeus, Mycetochara linearis, Platycerus caprea (även grov asplåga i Råshult), 
P. caraboides, Platycis minuta, Ptinus rufipes, Quedius brevicornis, Rabocerus gabrieli, Rhizophagus parallelocollis, 
Tritoma bipustulata och lyras lugens.

Medeltidens kontra 1800-talets kulturlandskap

I motsats till i vår tids kulturskogar fanns det i 
ålderdomliga kulturlandskap ofta jätteträd. Många 
av dessa var hamlade (topphuggna för lövtäkt) och 
växte på inägorna, men uråldriga träd av bl a ek 
och bok fanns även på vissa utmarker. Framför allt

gällde detta under medeltiden och tidigare. Sjöbeck 
(1927) anger att utmarksskogen på urbergsåsarna i 
norra Skåne var mycket gles, men att den innehöll 
rikligt med gamla och grova träd mest av ek, bok 
och björk. Eken och boken skonades för sin pro
duktion av ollon till lösgående svin.
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Fig 5. Vid Råshult hamlas ännu lindarna, men ännu har inga hotade arter hittats på dem. - Foto: Sven Nilsson 1970

Diverse lagar begränsade avverkningen av ek 
och bok från medeltiden, men de upphävdes i slutet 
av 1700-talet för boken och i början av 1800-talet 
för eken. Under 1700- och 1800-talen, med sin 
kraftiga befolkningstillväxt, skedde en omfattande 
biologisk utarmning genom att många av jätte
träden avverkades eller dog utan att ersättas av en 
ny generation åldringar.

Befolkningssiffrorna från Stenbrohults socken 
är slående: 206 personer år 1703, 1077 år 1750 och 
1913 år 1850. Det är självklart att en sådan befolk
ningstillväxt, med i stort sett oförändrade lant- 
bruksmetoder, sätter starka spår i landskapet. Pol
lenanalys har också bekräftat att slåtterängen söder 
om Råshult successivt utarmades på träd och örter 
från 1600-talet till skiftet i början av 1800-talet (R. 
Bradshaw muntl). Vid tiden för skiftet dominerade 
björk, och ljungen hade fått insteg i ängen, men 
trots allt har ek och bok funnits kontinuerligt sedan 
medeltiden. Det tycks således ha funnits refugier 
för de arter som är beroende av grova, sydliga 
lövträd även under den kritiska perioden vid 1800- 
talets mitt. Det omfattande svedjebruket var säkert 
ett av de viktigaste skälen till att bokskogen mins

kade (Nilsson 1992). Även pottasketillverkningen 
och det hårda betet av hästar, får och getter med
förde en tillbakagång av bokskogen. Större bestånd 
av ek och bok överlevde främst på stora frälsehem
man, men också på en del av kyrkans arrende
gårdar.

Rikedomen av ek, bok, lind och avenbok på 
kyrkans mark i Stenbrohult noterades redan av 
Linné, och området skiljer sig fortfarande markant 
från kringliggande bondeskog. Anledningen till 
detta är säkert att de som arrenderat kyrkomarken 
inte har fått bestämma skötseln av skogen själva. 
Även Höö avviker markant från traktens bond
gårdar genom att grova exemplar av sydliga lövträd 
är mycket vanligare här än på genomsnittsgården. 
Höö har med sina över 200 ha fastmark, produktiva 
ängar (Nilsson 1968) och sitt rika fiske varit en 
attraktiv gård med goda försörjningsmöjligheter. 
Det har här inte varit nödvändigt att exploatera 
skogen lika hårt för den nödvändiga försörjningen 
som på traktens smågårdar.

Av olika skäl har således många grova, sydliga 
lövträd kunnat finnas kvar inom de två kulturland
skap vi inventerat. Vi vill starkt betona att om-
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Hotkategorier som används i Sverige
0 Försvunna Arter som försvunnit eller betraktas 

som försvunna som reproducerande popula- 
tioner.

1 Akut hotade Arter som löper risk att försvinna 
som reproducerande populationer inom en nära 
framtid om hotfaktorerna inte snarast undanröjes.

2 Sårbara Arter vars överlevnad inte är säkerställd 
på längre sikt. Innefattar bl a arter med allvarlig 
tillbakagång i numerär eller utbredning och som 
möjligen snart kan behöva föras till kategori akut 
hotade.

3 Sällsynta Arter som f n inte är akut hotade eller 
sårbara men som ändå är i riskzonen på grund av 
att populationen totalt sett är liten eller att utbred
ningen är mycket begränsad eller utglesad.

4 Hänsynskrävande Arter som inte tillhör kate
gori 1-3 men som ändå kräver artvis utformad 
hänsyn.

rådena inte är representativa för det biologiskt 
utarmade landskap som framträder i skifteshand
lingarna från 1800-talets början. I stället torde Höö 
och kyrkoreservatet Råshult-Djäknabygd vara mer 
lika medeltida kulturlandskap, typiska för inre Göta
land innan skogsskövlingen på 1700- och 1800-talen.

Tyvärr har vår föreställning av de ålderdomliga 
bondelandskapen i hög grad präglats av det ut
armade kulturlandskapet på 1800-talet. Vid denna 
tid torde mycket av den trädbundna floran och 
faunan ha varit utrotad över stora områden, i vilka 
den funnits under flera tusen år fram t o m medel
tiden. Kulturlandskapen i inre Götaland under sten
ålder, bronsålder och järnålder innehöll säkerligen 
en mycket stor del av urskogens fauna och flora. 
Det är sannolikt att effekterna av människans och 
hennes husdjurs påverkan på vegetationen under 
dessa perioder liknade de som de försvunna jätte- 
växtätarna hade. Jätteväxtätarnas tänder ersattes av 
husdjurständer, stenyxor och lövknivar! Många av 
urskogsarternas ekologiska anpassningar bör ha 
varit gångbara även under sten-, brons- och järn
ålder.

När sedan de gamla exemplaren av sydliga 
lövträd successivt försvann över stora områden 
under 1700- och 1800-talen trängdes många arter 
tillbaka till små refugieområden. Situationen har 
inte förbättrats sedan dess, särskilt inte för arter 
beroende av grova solexponerade lövträd (Gärden- 
fors & Baranowski 1992). Många av dessa arter 
har fått refugier i landskap som hålls halvöppna 
genom slåtter och bete. Igenväxningsskogar, av
satta som reservat med fri utveckling, måste nog

bli ett par hundra år innan skogen får en sådan 
struktur att alla urskogens arter kan leva där. Innan 
vi nått dit har vissa gamla kulturlandskap en av
görande betydelse för att en viktig del av urskogens 
flora och fauna skall överleva.

Bevarande och restaurering

En stor del av de hotade arterna har visat sig vara 
beroende av grova lövträd i öppet eller halvöppet 
läge. Denna del av kulturlandskapens mångfald har 
förbisetts vid ängs- och hagmarksinventeringen, 
eftersom denna har varit starkt inriktad på fält- 
skiktsfloran. Det är därför nödvändigt med en 
riksomfattande inventering med inriktning på 
grova lövträd i kulturlandskapet. Det är mycket 
som tyder på att trädbundna lavar och skalbaggar 
är utmärkta indikatorer på olika typer av skoglig 
kontinuitet (Rose 1976, Andersson & Appelqvist 
1987, Martin 1989, Tibell 1992, Nilsson & Bara
nowski 1993, Nilsson 1993).

I båda undersökningsområdena har det sannolikt 
funnits "jätteträdskontinuitet" (Nilsson & Bara
nowski 1993), dvs en kontinuerlig förekomst sedan 
urminnes tider av flera träd med mer än en meters 
diameter. Inom kyrkoreservatet Råshult-Djäkna
bygd finns flera lavar som anses visa på lång 
skoglig kontinuitet, t ex lunglav, kort parasitspik, 
havstulpanlav och Bacidia phacodes (jfr bl a Rose 
1976). Dessa arter, liksom andra hotade och an
märkningsvärda lavar, är i stort sett begränsade till 
två bokbackar som omfattar ca 5 % av området. 
Dessa backar ligger, liksom bokskogen på Höö, på 
tidigare inägomark. Detta är inte ovanligt i sydväst
ra Småland; i Skåne anses boken däremot vara ett 
typiskt utmarksträd (Emanuelsson m fl 1985).

I detta sammanhang är det intressant att notera 
Linnés anmärkning om hult: "Stenbrohult försam
ling hade mycket för sed at nämna sina gårdar med 
hult, Hult betyder det samma, som en liten bok
skog, hvilken allmänt här kallas bok-hult" (Lin
naeus 1751). Dessa bokhult ligger oftast på torra 
moränbackar, som bara kunde ge en mager hö
skörd. Vi anser att man bevarade dessa bokbackar 
för att deras produktion av ved och ollon värde
sattes högre än de få hötappar som de kunde ha 
gett. Det fanns också praktiska fördelar att ha 
ollonskogen och vedtäkten i närheten av gården.

En optimal ollonskog skall bestå av en gles skog 
med grova ekar och bokar. Detta är också en 
mycket gynnsam biotop för många av urskogens 
arter (se ovan), som därför har kunnat överleva i
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Fig 6. Bokbacken söder om Råshults slåtterängar i lövsprickningen. - Foto Jimmy Peltz, Diö.
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vissa kulturlandskap. Tyvärr tycks ollonskogen 
inte vara omhuldad av natur- och kulturvårdande 
organisationer och myndigheter på samma sätt som 
de blomrika ängs- och hagmarkerna. Ett traditio
nellt brukande av ollonskog på några noga utvalda 
platser skulle emellertid vara av stort värde för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Kyrko- 
reservatet i Stenbrohult vore en lämplig plats, 
eftersom man här har en uttalad målsättning att 
återskapa alla viktigare markslag i 1700-talsland- 
skapet.

Även på Höö är koncentrationen av de hotade 
arterna till den tidigare inägomarken påfallande. I 
motsats till kyrkoreservatet är det här emellertid de 
grova f d hamlade ädellövträden som är av störst 
värde. Ett skäl till detta är att de delvis utgörs av 
alm (fig 1) och ask, som i Sydsverige har rikare 
lavflora än lind, som är det dominerande hamlings- 
trädet i kyrkoreservatet (fig 5). Ett annat skäl är att 
bokskogen på Höö är igenväxt och domineras av 
klena stammar som starkt skuggar de grövsta 
träden.

På Höö finns också många jätteträd (diameter 
över en meter), t ex ek (maximal omkrets vid 1,3

m höjd 680 cm, men detta träd blåste av 1990; i 
stubben har två sårbara skalbaggsarter påträffats), 
alm (de största 556, 528 och 510 cm i omkrets), 
lind (475 och 463 cm), ask (384 cm), lönn (330 
cm), bok (335 cm), al (395 och 384 cm) och björk 
(314 cm), på och i vilka hotade arter kunnat över
leva. Alla de grövsta almarna, lindarna och askarna 
har tidigare hamlats, varför de torde vara mycket 
gamla.

På den magrare marken i kyrkoreservatet blir 
träden inte lika grova, men även här finns några 
metergrova bokar och ekar. På den f d utmarken i 
Råshult fanns tidigare några jätteekar, men de 
kvävdes av tät granskog på 1950-talet.

Ett slående resultat av vår undersökning är att 
det är mycket få träd som hyser de hotade lavarna 
eller bedöms vara lämpliga för de hotade skalbag
garna. Dessa arter tycks förekomma som små 
reliktpopulationer på gränsen till utdöende. Vi har 
sett att detta är vanligt bland hotade lavar och 
skalbaggar i Sydsverige. De är därför sårbara för 
alla typer av avverkningar där man inte tar hänsyn 
till dem. I kringliggande skog finns knappast några 
källor för återkolonisation, om arterna skulle för
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svinna. Vi anser därför att man aktivt måste åter
skapa lämpliga utvecklingsträd, både inom och i 
anslutning till de reliktområden vi beskrivit. Själv
klart måste man även överallt spara de få riktigt 
grova träd som finns kvar.

Vi vet ännu mycket lite om spridningsförmågan 
hos dessa trädbundna lavar och skalbaggar. Över 
vilka avstånd kan de kolonisera nyskapade lämp
liga biotoper? Teoretiska överväganden, och de få 
data som finns, ger vid handen att spridningsför
mågan hos många av arterna i sydliga skogar är 
begränsad (Nilsson & Ericson 1992). I den mer 
eller mindre kontinuerliga urskogen med sydliga 
lövträd dominerade småskalig störning i form av 
vindfällning och enstaka grova träds död genom 
svampangrepp och insekter. Denna störningsregim 
har medfört att den naturliga selektionen har gyn
nat arter med kortspridning. Framtida studier får 
visa vad kort är för olika hotade arter.

I nutidens landskap, med unga och fragmen- 
terade skogar, missgynnas svårspridda arter som 
är beroende av gamla träd. Dessa arter förekom
mer därför oftast som små reliktpopulationer, bl a 
i vissa ålderdomliga kulturlandskap. Det är dessa 
populationer som naturvården måste utgå från vid 
återskapandet av livskraftiga populationer av de 
hotade och hänsynskrävande arterna. Lämpliga 
biotoper måste restaureras, så att arterna kan ex
pandera och så småningom bilda mer sammanhän
gande populationer.

Tack. Lavinventeringen bekostades av Natur
skyddsföreningen och skalbaggsinventeringen av 
Världsnaturfonden och Naturvårdsverket. Tryck
ningen av färgbilderna bekostades av Växjö stift.
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En population av avarönn, Sorbus teodori, på östra Gotland
MIKAEL HEDRÉN

Hedrén, M. 1994: En population av avarönn, Sorbus teodori, på östra Gotland. [A population 
of Sorbus teodori on E Gotland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 13-16. Lund. ISSN 
0039-646X.
A fairly large population of Sorbus, similar to S. teodori Liljef., is described from E Gotland. 
The large number of individuals, presence of young plants and the large area occupied by the 
population indicate that the plants are apomictic and propagating by fruits. The plants differ 
somewhat from typical S. teodori in, e.g. the narrow stipules of long shoots, the smaller and 
more narrow leaves, and the smaller flowers. It is suggested that the population on eastern 
Gotland has arisen independently from the typical population of S. teodori on the island of Fårö 
north of mainland Gotland. However, the population on E Gotland agrees more closely with 
the typical form than the recently discovered population at Bunge on northern mainland Gotland.
Mikael Hedrén, Institutionen för systematisk botanik, Villavägen 6, 752 36 Uppsala, Sweden.

Sommaren 1992 stötte jag på östra Gotland på en 
större population av Sorbus, intermediär mellan 
rönn Sorbus aucuparia och ftnnoxel S. hybrida. 
Kontakter med Gotlands floraprojekt visade att 
lokalen var känd sedan ytterligare ett år tillbaka, 
då man under ett inventeringsläger exkurerade på 
denna del av Gotland. I huvudsak överensstämmer 
den nyupptäckta populationen med avarönn S. teo
dori, så som den ser ut på Fårö, men sannolikt har 
den uppkommit till följd av hybridisering mellan 
rönn och ftnnoxel oberoende av Fåröpopulationen.

Rönn Sorbus aucuparia är en diploid, sexuell art 
med vid utbredning i norra Europa, medan fmnoxel 
S. hybrida är en tetraploid, fakultativt apomiktisk 
art som vanligen bildar frukter utan föregående 
reduktionsdelning, agamospermi (Liljefors 1953). 
Finnoxel är en nordisk endem med utbredning i 
södra och västra Norge, Bornholm, östra Mellan
sverige, Gotland, Åland och sydöstra Finlands 
kustland (Hultén 1971). Ibland fungerar dock även 
fmnoxeln sexuellt och kan bilda korsningar med 
rönn. Sådana hybrider är kända från många platser 
inom fmnoxelns utbredningsområde (Liljefors 
1972, Skogen 1977, Fåhraeus 1980).

Hybriderna blir triploida och för det mesta ste
rila och uppträder därför vanligen som enstaka 
buskar. Vid några få tillfällen har dock hybriden 
ärvt egenskapen att sätta frukt på asexuell väg och 
har därigenom kunnat bilda större populationer 
genom fruktspridning och nyetablering från frö.

Den triploida apomikten har givits namnet Sor
bus teodori (Liljefors 1953), på svenska avarönn 
(Fåhraeus 1980). S. teodori beskrevs på basis av 
material från Fårö. Andra apomiktiska populatio
ner har beskrivits från Åland (Liljefors 1972), 
Norge (Skogen 1977 och referenser däri) samt från 
Bungenäs på norra Gotland (Fåhraeus 1989a, b). 
Populationen på Bungenäs är även den triploid, 
men liknar närmast fagerrönn S. meinichii. Det är 
sannolikt att dessa olika lokalgrupper uppkommit 
till följd av hybridiseringar oberoende av varandra. 
Liljefors (1972) fann att populationen på Åland 
hade en bladform som avvek från den hos Fårö
populationen genom att bladskivan var mer jämn- 
bred (hos Fåröpopulationen är den mer eller mindre 
triangulär). Fåhraeus (1989a) karakteriserade popu
lationen från Bunge, som har ett trubbigt, omvänt 
äggrunt ändsmåblad och jämnbreda sidosmåblad 
(hos Fåröpopulationen är ändsmåbladen rombiska, 
spetsiga, och sidosmåbladen avsmalnande). I bägge 
fallen är uppenbarligen skillnaderna gentemot 
Fåröpopulationen konstanta även hos frösådda 
individ.

Den nyupptäckta populationen av avarönn är 
belägen i Garde socken på gränsen mot Alskog 
socken strax SS V om Juvesvät på östra Gotland (fig 
1). Populationen växer på eller i omedelbar anslut
ning till det stråk av revkalksten som skiljer mel
lersta Gotlands jordbruksbygder från de på södra
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V mot Lye

Fig 1. Läget av den nyligen upptäckta lokalen för avarönn. - A: Detaljkarta. Populationens utbredning rastrerad. 
Prickade områden markerar skogsmark. - B: Lokalens läge på östra Gotland.
Position of the recently discovered population of Sorbus teodori on E Gotland. - A: Detail showing the distribution 
of the population in Garde parish. The distribution of the population crosshatched. Dotted areas denote forest. - B: 
The position of the locality on E Gotland.

delen av ön. Den naturliga vegetationen på lokalen 
är kalktallskog, mot Juvesvät med lövinslag.

Vid ett besök på lokalen i juli 1992 räknade jag 
till minst ett tjugofemtal individ som bar frukt; de 
mest avlägsna individen stod ca 400 m från var
andra. Ytterligare efterforskningar 1993 visar att 
Populationen sträcker sig en km söderut från Juves
vät (fig IB). Det är uppenbart att denna vidsträckta 
population uppkommit genom fruktspridning, och

Fig 2. Stipler från långskott hos ett individ i Garde- 
populationen.
Stipules taken from long shoots of an individual in the 
Garde population.

populationen måste därför vara apomiktisk. Små- 
plantor förekommer här och var.

Gardepopulationen påminner snarast om popu
lationen på Fårö. Vissa morfologiska skillnader 
föreligger dock. Bladskivan hos Gardeindividen 
(fig 3) är mindre, smalare och mer jämnbred än 
hos individ från Fårö. Vidare är ändsmåbladet ofta 
tre flikigt och bladtänderna påfallande tillspetsade. 
Gardeindividens blommor är mindre än de hos 
Fåröindivid, 8-10 mm i diameter mot ca 15 mm 
(Fåhrasus 1989a). Fåhrasus (1980) beskrev stipler- 
nas form på långskott hos avarönn från Fårö och 
jämförde med föräldraarterna. Hos rönn är stip- 
lerna breda och mångtandade, medan de är mycket 
smala och försedda med få tänder hos finnoxel. 
Avarönnen beskrevs som intermediär i detta avse
ende. Individ från Garde har stipler som påminner 
om de hos finnoxel (fig 2) och skiljer sig sålunda 
från de hos Fåröpopulationen. Vidare karakteri
seras Gardeindividen av att grenarna utgår i mycket 
spetsig vinkel från stammen, ofta omkring 30°.

Det är troligt att Gardepopulationen uppkommit 
lokalt till följd av hybridisering mellan rönn och 
finnoxel. Bägge föräldraarterna växer på lokalen.
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50 mm

Fig 3. Exempel på blad från kortskott på individ från Gardepopulationen. Bladen överst till 
vänster och i mitten är från samma individ, övriga blad är alla från olika individ.
Leaves from short shoots in the population at Garde. The leaves to the upper left and in the 
middle are taken from the same individual, the remaining from different ones.
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Rönnen är mycket vanlig medan fmnoxeln är mer 
sparsam. Vidare kan noteras att avståndet till popu- 
lationen på Fårö är ganska stort, ca 80 km. Hade 
Gardepopulationen uppkommit till följd av lång- 
distansspridning från Fårö (eller omvänt), kunde 
man förvänta sig att avarönnen även spritts till 
mellanliggande delar av Gotland där lämpliga loka
ler ingalunda saknas. Populationen på Bungenäs är 
morfologiskt sett mer skild från Gardepopulationen 
än vad Fåröpopulationen är (Fåhraeus 1989a).

Det är möjligt att Gardepopulationen uppkom
mit relativt nyligen. Populationen består av buskar 
och småträd på upp till fyra meter och förefaller 
att vara under spridning, särskilt på ett hygge i 
norra delen av det rastrerade området.
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En studie av lappnycklar, Dactylorhiza lapponica
SVEN HANSSON

Hansson, S. 1994: En studie av lappnycklar, Dactylorhiza lapponica. [A study of Dactylorhiza 
lapponica.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 17-28. Lund. ISSN 0039-646X.
A biometric study has been made on 5 populations of Dactylorhiza lapponica from northern 
Norway and northern and middle Sweden. Quantitative as well as qualitative characters were 
used. Comparisons are made with populations ofD. traunsteineri from the province of Uppland 
(4 populations) and from the island of Gotland (2 populations) measured in the same way. D. 
lapponica shows some variation, but fairly small in relation to other species of the genus. There 
are no reasons to split it up in two species, which has been done earlier. D. lapponica differs 
from D. traunsteineri from Gotland and Uppland mainly by its short and wide leaves, and, in 
addition, from the Gotland populations by much smaller flowers and from the Uppland 
populations by a less dense inflorescence.
Sven Hansson, Almvägen 50, S-183 40 Täby, Sweden.

Lappnycklar Dactylorhiza lapponica har varit en 
omstridd art. Fram till mitten av 1980-talet delades 
den ofta upp i två arter, varvid populationerna i 
norra Skandinavien fördes till D. lapponica i snäv 
mening, medan populationerna i den södra delen 
av den skandinaviska fjällkedjan benämndes D. 
pseudocordigera eller D. traunsteineri var. blyttii. 
Som skäl för uppdelningen åberopades bl a att de 
nordliga populationerna skulle vara spädare och 
mera lågvuxna än de sydliga. Lid (1979) anger 
dessutom att D. lapponica skulle ha relativt bred 
läpp och smala blad medan D. pseudocordigera 
skulle ha smalare läpp och bredare blad. Även det 
svenska språkbruket har antytt två arter såtillvida 
att de nordliga populationerna kallats för lappnyck
lar och de sydliga för fjällnycklar.

Efter Hans Reinhards (1985) och Finn Wisch- 
manns (Wischmann & Nordal 1987) studier får 
man nog anse att denna diskussion tillhör historien 
och att enighet råder om att vi har att göra med en 
art, som då måste heta D. lapponica. I konsekven
sens namn bör endast ett svenskt namn användas, 
nämligen lappnycklar.

Jag har sett lappnycklarna åtskilliga gånger på 
mina vandringar i den skandinaviska fjällvärlden 
och i Alperna och fascinerats av dess färgstyrka 
och skönhet. Vid mina möten med lappnycklarna 
har jag kommit att fundera över vad det var som 
låg bakom den tidigare artuppdelningen samt vilka

egenskaper som skiljer lappnycklarna från olika 
typer av sumpnycklar. År 1991 beslöt jag att för
söka få svar på dessa frågor och inledde då den 
undersökning, som redovisas i denna uppsats.

Syfte och metodik

Syftet med studien är trefaldigt, nämligen

- att försöka utröna om lappnycklarna uppvisar 
stora skillnader mellan nordliga och sydliga popu- 
lationer.

- att få underlag för en utförlig beskrivning av 
arten.

- att försöka klargöra vad det är som skiljer lapp
nycklar från sumpnycklar på det svenska fastlandet 
och på Gotland.

Vid jämförelser mellan olika populationer har jag 
studerat såväl kvantitativa (mätbara) karaktärer 
som kvalitativa (icke mätbara, t ex former och 
färger). Det hade varit önskvärt att också göra 
kromosomtalsbestämningar, men dessvärre har jag 
inte haft praktisk möjlighet att utföra sådana.

Vid analys av de kvantitativa karaktärerna har 
jag valt att använda den modell som Hans R. 
Reinhard, Zürich, har utvecklat (Gölz & Reinhard 
1973) för Dactylorhiza-arter. Enligt denna modell
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Lappnycklar vid Bergsund med fjället Daunentjakke i bakgrunden.
A site for Dactylorhiza lapponica at Bergsund, Åsele lappmark, N. Sweden.

mäter man 28 karaktärer, framräknar därefter 23 
relationstal och får således 51 parametrar för varje 
uppmätt individ. Mätningar sker på slumpvis ut
valda individer på varje lokal. För varje uppmätt 
population framtas medelvärden och standard
avvikelser för samtliga parametrar. Därefter bru
kar man jämföra mätdata från olika populationer 
genom att framräkna måttdifferenser (Massdiffe- 
renzeri) och relationstalsdifferenser (Verhältnisdif- 
ferenzeri). Jag har valt att icke räkna fram denna 
typ av differenser utan föredrar att ge en verbal 
kommentar till de uppmätta värdena.

Jag vill framhålla att denna mätteknik endast är 
en metod att beskriva en population eller en art. 
Den har som alla metoder sina svagheter och bör 
användas med förstånd.

Mina mätningar baserar sig på 11-20 slumpvis 
utvalda individer på respektive lokal. Detta är det 
minsta stickprov man bör ta för att uppnå en 
någorlunda hög säkerhet i mätresultaten. Mätning
arna har skett på plats.

Populationernas karaktärer varierar från år till 
år, t ex beroende på om sommaren varit våt eller 
torr. Provmätningar olika år på populationer av 
sumpnycklar och mossnycklai Dactylorhiza sphag- 
nicola i mina hemtrakter visar dock, att varia
tionerna mellan olika år inte tycks vara så stora 
att slutsatserna om en populations egenskaper på
verkas nämnvärt. Metoden synes således ge en 
någorlunda representativ bild av egenskaperna hos 
en population eller en art.

En delikat fråga, som man stöter på när man 
skall försöka beskriva skillnaden mellan lappnyck
lar och olika typer av sumpnycklar, är vilken art 
våra svenska sumpnycklar egentligen tillhör. Tradi
tionellt har ju våra sumpnycklar räknats till D. 
traunsteineri, och i brist på fullständig utredning 
har jag använt detta latinska namn här. Efter ett 
besök i Estland sommaren 1993, då jag insamlade 
mätdata för D. russowii och D. baltica, vill jag 
dock påpeka att de uppländska sumpnycklarna i 
mycket hög grad överensstämmer med det som förs
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till D. russowii i Estland. Beträffande en av mina 
lokaler, Bosjön, är överensstämmelsen nästan 
hundraprocentig. Jag anser emellertid att man inte 
kan fastställa de svenska sumpnycklarnas arttill
hörighet enbart genom analys av morfologiska 
karaktärer. Även kromosomtalsanalyser måste göras 
innan det slutliga avgörandet tas.

De gotländska sumpnycklarna avviker på flera 
punkter från sumpnycklarna på det svenska fast
landet, vilket framgår av mätdata i tabell 2. I tysk 
orkidélitteratur (Buttler 1986 s 92) har de gotländ
ska sumpnycklarna räknats till D. lapponica, en 
tanke som inte är avlägsen, då Gotland hyser även 
flera andra fjällväxter. Jag kommer därför att testa 
även denna hypotes i nedanstående analys.

Lokaler för lappnycklar

De lokaler för lappnycklar, där mätningar företogs 
i juli 1991, anges nedan. På grund av nya hot mot 
våra orkideer i form av uppgrävning har jag avsikt
ligt varit en smula diffus när det gäller lokalernas 
exakta läge.

Harstad. - Norge, Troms fylke, Harstad kom
mune, nära Sandtorgs kyrka. Kalkmyr belägen ca 
20möhoch endast 1 km från havet. -1991-07-12.

Hemavan. - Lycksele lappmark, Tärna sn, Hem- 
avan. Två kalkmyrar med mycket rika populatio- 
ner belägna 540-570 m ö h, den ena nära Stormyr- 
lid norr om Josjön, den andra nära sjön Rödings- 
träsket längs vägen mot Tärnamo. - 1991-07-13.

Bergsund. - Åsele lappmark, Vilhelmina sn, Berg
sund (längs vägen mellan Kittelfjäll och Skalmo- 
dal). Mindre rikmyr 580 m ö h. - 1991-07-15.

Ljungdalen. - Härjedalen, Storsjö sn, Ljungdalen. 
Starkt sluttande backmyr på södra Ljungdals- 
bergets sydsluttning 750-780 m ö h. - 1991-07-17.

Tänndalen. - Härjedalen, Tännäs sn, Tänndalen. 
Backmyr belägen på Lillvålens sydsluttning 820- 
850 m ö h. - 1991-07-18.

Av de undersökta populationerna torde Harstad, 
Hemavan och Bergsund tidigare ha klassificerats 
som D. lapponica, medan Ljungdalen och Tänn
dalen ingår i de populationer, som tidigare ansågs 
tillhöra D. pseudocordigera. Det är ca 700 km 
fågelvägen mellan Harstad och Ljungdalen, inne
bärande att undersökningen har stor geografisk 
spridning. Såväl högt (Tänndalen, Ljungdalen) 
som lågt (Harstad) belägna lokaler har besökts.

Lappnycklar från Tänndalen.
Dactylorhiza lapponica. Sweden, Härjedalen, Tänndalen.

W #

i■

För att studera lappnycklarna även i skogslandet 
besöktes bl a Armasjärvimyren i Tornedalen och 
Jupukkamyren nära Pajala, båda i Norrbotten. 
Sistnämnda myr har ibland utpekats som den plats, 
där Laestadius första gången insamlade sin Orchis 
angustifolia 6 lapponica, men säkert är det inte. På 
båda lokalerna växte D. lapponica i rika bestånd, 
men myggplågan var så svår att några mätningar 
inte kunde genomföras.

Lokaler för sumpnycklar

Sumpnycklar har uppmätts på följande platser:

Bosjön. - Uppland, Älvkarleby sn, nära den igen
växta Bosjön. Kalkkärr. - 1993-06-28.

Hällefjärd. - Uppland, Hållnäs sn, nära sjön Hälle- 
fjärd. Kalkkärr. - 1991-07-04.
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Tabell 1. Lappnycklar Dactylorhiza lapponica. Medelvärden för kvantitativa karaktärer. Mått i cm eller mm (10, 
11, 15-28). Mått 15-28 avser den fjärde blomman nerifrån.
Lokal

Antal studerade exemplar

Har-
stad
13

Hem
av an
19

Berg
sund
11

Ljung
dalen
15

Tänn-
dalen
20

Totalt Lägst

78

Högst

1 Växtens höjd 19,62 21,29 20,69 22,07 19,53 20,63 12,0 27,0
2 Antal blad 3,30 3,21 3,45 3,53 2,90 3,24 2,0 5,0
3 Nedersta stjälkblad, längd 4,51 4,72 5,23 4,89 5,39 4,96 1,7 8,7
4 Nedersta stjälkblad, bredd 1,00 1,51 1,23 1,52 1,38 1,35 0,6 2,2
5 Näst nedersta stjälkblad, längd 6,00 6,44 6,41 5,95 6,00 6,15 3,8 9,0
6 Näst nedersta stjälkblad, bredd 1,07 1,51 1,18 1,36 1,21 1,28 0,6 2,1
7 Näst nedersta stjälkblad, avstånd bas-största bredd 2,79 2,82 2,76 2,44 2,45 2,64 1,2 4,2
8 Översta stjälkblad, längd 3,19 3,89 3,66 3,31 3,85 3,62 2,0 6,7
9 Översta stjälkinternodiet, längd 4,02 5,22 3,87 4,73 5,05 4,69 1,8 9,8

10 Stjälkens tjocklek under axet 2,38 2,75 2,57 2,74 2,58 2,62 1,8 3,5
11 Stjälkens tjocklek ovanför nedersta stjälkbladet 2,91 3,28 3,15 3,41 3,06 3,17 2,3 4,4
12 Antal blommor 8,30 10,00 9,45 11,47 10,05 9,93 5,0 14,0
13 Axets längd 3,90 4,33 4,51 4,97 4,49 4,45 2,6 7,2
14 Axets längd avseende de 5 nedersta blommorna ej mätt
15 Brakté, längd 11,12 12,39 12,47 11,63 12,44 12,06 9,0 16,6
16 Brakté, bredd 2,89 2,71 3,15 3,31 3,00 2,99 1,9 5,0
17 Fruktämne, längd 8,53 9,14 10,33 10,17 9,25 9,43 6,6 13,7
18 Yttre kalkblad, längd 6,95 8,07 7,79 7,79 7,66 7,68 6.0 9,9
19 Yttre kalkblad, bredd 2,72 3,07 2,45 3,06 2,99 2,90 2,0 4,7
20 Inre kalkblad, längd 5,54 6,21 6,49 6,09 6,52 6,19 4,5 8,0
21 Inre kalkblad, bredd 2,32 2,73 2,19 2,37 2,65 2,50 1,7 3,5
22 Läppens längd 6,44 7,00 7,36 6,99 7,19 7,00 5,2 8,8
23 Läppens sidolober, längd 5,35 6,21 6,34 6,15 6,18 6,07 4,3 7,9
24 Mittflikens längd 1,74 1,52 1,47 1,60 1,56 1,58 0,8 2,6
25 Läppens bredd 7,38 8,42 6,63 8,52 7,96 7,90 5,2 10,5
26 Mittflikens bredd 2,23 2,16 2,29 2,45 2,29 2,28 1,4 3,8
27 Sporrens längd 7,31 7,68 6,73 7,97 7,72 7,55 5,4 10,3
28 Sporrens bredd 2,08 2,38 2,30 2,53 2,40 2,35 1,6 3,4

29 Mått 1/10 83,34 78,83 81,02 80,78 76,68 79,71
30 Mått 3/4 4,56 3,13 4,29 3,22 4,01 3,77
31 Mått 5/6 5,71 4,49 5,50 4,42 5,14 4,99
32 Mått 5/7 2,27 2,31 2,39 2,51 2,51 2,40
33 Mått 8/9 0,86 0,80 0,98 0,73 0,80 0,82
34 Mått 12/13 2,17 2,31 2,10 2,35 2,28 2,26
35 Mått 13/22 6,06 6,22 6,18 7,13 6,32 6,39
36 Mått 15/16 3,94 4,67 4,00 3,62 4,34 4,17
37 Mått 15/17 1,33 1,37 1,21 1,15 1,35 1,29
38 Mått 17/20 1,54 1,48 1,60 1,69 1,44 1,54
39 Mått 17/27 1,17 1,20 1,53 1,29 1,21 1,26
40 Mått 18/19 2,61 2,68 3,21 2,57 2,65 2,71
41 Mått 18/20 1,26 1,30 1,21 1,29 1,19 1,25
42 Mått 19/21 1,17 1,15 1,14 1,32 1,15 1,18
43 Mått 20/21 2,41 2,32 3,01 2,64 2,55 2,55
44 Mått 22/23 1,21 1,13 1,17 1,14 1,17 1,16
45 Mått 22/24 3,74 4,80 5,22 4,52 4,71 4,62
46 Mått 22/25 0,88 0,85 1,12 0,83 0,91 0,90
47 Mått 22/27 0,88 0,93 1,11 0,89 0,94 0,94
48 Mått 23/24 3,10 4,32 4,52 3,98 4,06 4,01
49 Mått 24/26 0,78 0,71 0,65 0,66 0,69 0,70
50 Mått 25/26 3,34 4,03 2,97 3,60 3,53 3,55
51 Mått 27/28 3,56 3,24 2,94 3,19 3,24 3,24

Edskärret. - Uppland, Östhammar sn, nära Eds Björkbacken. - Uppland, Malsta sn, NV om Mal- 
grustag. Kalkkärr. - 1993-07-22. sta. Mosaikartat kärr. - 1993-07-23.



SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994) Lappnycklar 21

Tabell 2. Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri. Medelvärden för kvantitativa karaktärer. Mått i cm eller mm (10, 
11, 15-28). Mått 15-28 avser den fjärde blomman nerifrån.

Lokal

Antal studerade exemplar

Häf
tings
15

Kaup
arve
16

Totalt Bo- 
Gtl sjön
31 17

Björk- Eds- Hälle- 
backen kärret fjärd 
18 15 14

Totalt
Upl
64

1 Växtens höjd 19,75 19,79 19,77 19,09 27,63 26,47 26,77 24,89
2 Antal blad 3,60 3,56 3,58 3,65 3,28 3,47 3,79 3,53
3 Nedersta stjälkblad, längd 6,05 6,56 6,31 6,59 9,38 6,74 7,58 7,63
4 Nedersta stjälkblad, bredd 1,07 1,04 1,05 0,98 1,12 1,00 1,32 1,10
5 Näst nedersta stjälkblad, längd 7,32 8,71 8,04 9,71 11,81 10,87 9,57 10,54
6 Näst nedersta stjälkblad, bredd 0,99 1,09 1,04 1,03 1,18 1,13 1,26 1,15
7 Näst nedersta stjälkblad, avstånd bas-största bredd 3,17 3,13 3,15 3,58 4,28 3,80 2,24 3,54
8 Översta stjälkblad, längd 3,21 4,90 4,08 5,39 4,58 4,24 3,94 4,60
9 Översta stjälkinternodiet, längd 5,37 5,75 5,57 4,82 6,44 6,96 6,29 6,10

10 Stjälkens tjocklek under axet 2,51 2,79 2,65 2,54 2,54 2,32 2,99 2,59
11 Stjälkens tjocklek ovanför nedersta stjälkbladet 2,85 3,40 3,13 3,49 3,16 2,99 3,93 3,37
12 Antal blommor 9,80 9,06 9,42 12,59 14,78 11,13 22,07 14,94
13 Axets längd 4,95 4,48 4,70 4,07 5,66 4,78 5,69 5,04
14 Axets längs avseende de 5 nedersta blommorna ej mätt
15 Brakté, längd 12,82 16,24 14,59 17,84 15,75 13,67 16,46 15,97
16 Brakté, bredd 3,33 3,40 3,37 2,89 3,03 2,73 3,12 2,94
17 Fruktämne, längd 9,18 10,40 9,81 10,15 10,82 9,95 9,84 10,22
18 Yttre kalkblad, längd 9,00 8,99 8,99 8,73 8,88 8,10 8,05 8,48
19 Yttre kalkblad, bredd 3,05 2,99 3,02 2,83 2,73 2,97 3,07 2,89
20 Inre kalkblad, längd 7,20 7,18 7,19 6,93 6,92 6,32 6,58 6,71
21 Inre kalkblad, bredd 3,21 3,24 3,23 2,78 2,59 2,58 3,16 2,76
22 Läppens längd 8,09 8,09 8,09 7,44 8,29 7,29 6,89 7,24
23 Läppens sidolober, längd 6,47 6,65 6,56 5,88 6,76 5,36 6,25 6,09
24 Mittflikens längd 2,50 1,81 2,14 1,68 1,79 2,19 1,86 1,87
25 Läppens bredd 8,77 10,24 9,53 8,43 9,97 9,11 9,30 9,21
26 Mittflikens bredd 2,77 2,60 2,68 2,34 2,71 2,92 2,44 2,60
27 Sporrens längd 8,81 8,74 8,77 7,04 9,68 8,47 9,16 8,58
28 Sporrens bredd 2,89 2,97 2,93 2,30 2,37 2,52 2,65 2,45

29 Mått 1/10 79,58 72,42 75,88 76,75 109,45 116,49 91,10 98,40
30 Mått 3/4 5,72 6,44 6,09 6,91 8,44 6,37 5,72 6,95
31 Mått 5/6 7,69 8,22 7,96 9,75 10,19 9,88 7,76 9,47
32 Mått 5/7 2,34 2,94 2,65 2,79 2,88 2,97 4,40 3,21
33 Mått 8/9 0,60 0,89 0,75 1,16 0,73 0,64 0,65 0,81
34 Mått 12/13 1,98 2,03 2,01 3,06 2,60 2,35 3,89 2,95
35 Mått 13/22 6,12 5,53 5,81 5,56 6,80 6,63 8,25 6,75
36 Mått 15/16 3,88 4,81 4,36 6,24 5,23 5,21 5,41 5,53
37 Mått 15/17 1,40 1,57 1,49 1,78 1,47 1,39 1,69 1,58
38 Mått 17/20 1,29 1,46 1,38 1,47 1,57 1,58 1,51 1,53
39 Mått 17/27 1,06 1,20 1,13 1,47 1,12 1,19 1,09 1,22
40 Mått 18/19 3,02 3,08 3,05 3,13 3,29 2,76 2,66 2,51
41 Mått 18/20 1,25 1,26 1,26 1,26 1,29 1,29 1,23 1,27
42 Mått 19/21 0,95 0,93 0,94 1,05 1,06 1,16 0,98 1,06
43 Mått 20/21 2,25 2,23 2,24 2,58 2,70 2,48 2,12 2,49
44 Mått 22/23 1,25 1,22 1,23 1,28 1,23 1,36 1,10 1,25
45 Mått 22/24 3,30 4,81 4,07 4,64 4,72 3,43 3,89 4,21
46 Mått 22/25 0,93 0,79 0,86 0,88 0,83 0,81 0,75 0,82
47 Mått 22/27 0,94 0,93 0,93 1,09 0,86 0,88 0,77 0,91
48 Mått 23/24 2,65 3,96 3,33 3,68 3,86 2,54 3,52 3,43
49 Mått 24/26 0,91 0,70 0,80 0,72 0,67 0,77 0,77 0,73
50 Mått 25/26 3,25 4,08 3,73 3,65 3,75 3,17 3,88 3,62
51 Mått 27/28 3,05 2,97 3,01 3,10 4,18 3,43 3,52 3,57

Häftings. - Gotland, Hangvar sn, O om Häftings. Kauparve. - Gotland, Rute sn, nära Kauparve. 
Kalkmyr. - 1993-06-23. Rikmyr. - 1993-06-27.
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Tabell 3. Lappnycklar Dactylorhiza lapponica. Kvalitativa karaktärer.

Pajala Armasjärvi Harstad Hemavan Bergsund Ljungdalen Tänndalen
Blommans
färg

Mörkt röd D:o D:o D:o D:o D:o D:o

Läppens 
forms och 
veckning

Grunt tre- 
flikad, ej 
starkt ut
svängda 
sidolober, 
något bakåt- 
vikta kanter

D:o D:o Mer ut
svängda 
sidolober, i 
övrigt som 
Pajala

Läppen täm
ligen plan, 
i övrigt 
som Pajala

Mer ut
svängda 
sidolober, i 
övrigt som 
Pajala

Som Pajala

Sporrens 
form och 
riktning

Rak och 
cylindrisk, 
riktad rakt 
bakåt eller 
snett nedåt

D:o D:o D:o Lätt böjd, i 
övrigt som 
Pajala

Som Pajala Som Pajala

Bladens färg Mörkgröna 
med bruna 
fläckar

D:o D:o D:o D:o D:o D:o

Stjälkens 
färg och be
skaffenhet

Ihålig,inten
sivt mörkt 
rödviolett 
eller brun
violett ned 
till näst 
nedersta bla
det, nederst 
ljusgrön

D:o D:o D:o D:o D:o D:o

Braktéernas
kanter

Sågade D:o D:o D:o D:o D:o D:o

Blomnings
tid

1 :a hälften 
av juli

D:o D:o Medio av 
juli

Medio av 
juli

Medio av 
juli

Medio av 
juli

Jämförelse mellan olika populationer av 
lappnycklar

Mätresultaten för de olika lappnyckelpopulatio- 
nerna återfinnes i tabell 1 och en jämförelse av 
kvalitativa karaktärer i tabell 3.

Höjd. Om vi börjar med växtens höjd finner vi att 
skillnaderna är mycket små mellan de olika loka
lerna och att medelvärdena ligger runt 20 cm. De 
nordliga populationerna framstår således inte som 
mera lågvuxna än de sydliga.

Bladen, som på samtliga lokaler var mörkgröna 
med bruna fläckar och 2-5 till antalet, avviker 
obetydligt i längd från varandra, men Harstad 
tenderar att vara något kortare än de andra loka
lerna. Harstad har också de smalaste bladen; skill
naden mellan den och de övriga undersökta loka
lerna uppgår till 0,2-0,5 cm. Därnäst mest smal- 
bladig är Bergsund, som ligger söder om Hem- 
avan. Den nordligaste svenska lokalen i undersök

ningen, nämligen Hemavan, har däremot jämte 
Ljungdalen de bredaste bladen. Lids (1979) upp
gifter om smala blad i norr (lapponica) och breda 
i söder (pseudocordigera) håller således inte.

Om man studerar bladproportionerna, dvs längd 
genom bredd, för de två nedersta stjälkbladen 
(parametrarna 30 och 31), finner man att alla 
fem lokalerna ligger nära varandra med medel
värden på 3,1-4,6 för det nedersta stjälkbladet och 
4,5-5,7 för det näst nedersta. Även här visar 
Hemavan de relativt bredaste bladen (lägst värde). 
Skillnaderna är dock små mellan de olika loka
lerna.

Även braktéerna ligger nära varandra på de 
olika lokalerna såväl vad beträffar längd och bredd 
som proportionen längd/bredd (parameter 36).

Braktéernas kanter var sågade på samtliga lokaler.

Stjälken, som var rödbrun eller rödviolett på samt
liga undersökta lokaler, är något tunnare i Harstad 
än på övriga lokaler, vars värden ligger mycket
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Lappnycklar. Närbild av blommor, till vänster från Harstad, till höger från Tänndalen.
Dactylorhiza lapponica. Close-up pictures of flowers from (left) Norway, Troms, Harstad and (right) Sweden, 
Härjedalen, Tänndalen.

nära varandra. Skillnaderna mellan Harstad och 
övriga lokaler ligger dock endast på 0,2-0,4 mm.

Längd/bredd-förhållandet, dvs orkidéns höjd divi
derad med stjälkens tjocklek under axet (parameter 
29), uppvisar mycket näraliggande värden i inter- 
vallet 77-83 för de olika lokalerna.

Blommornas antal varierar relativt obetydligt mel
lan de olika lokalerna, men även här ligger Harstad 
lägst med sina 8,3 blommor. Skillnaderna mot 
övriga lokaler är dock liten (1-3 blommor). I 
konsekvensens namn har Harstad det kortaste axet, 
och Ljungdalen, som har det största antalet blom
mor (11,5), har det längsta axet. Om man dividerar 
antalet blommor med axets längd får man ett mått 
på axets täthet (parameter 34). I denna egenskap 
ligger de olika lokalerna mycket nära varandra med 
2,1-2,4 blommor/cm.

Blommorna var mörkröda på samtliga lokaler.

Kalkbladen är något kortare i Harstad än på övriga 
lokaler, som ligger mycket nära varandra i längd. 
Även bredden varierar obetydligt, men Bergsund 
utmärker sig med de smalaste kalkbladen. Om man 
studerar längd/bredd-förhållandet för yttre och inre 
kalkblad (parameter 40 och 43) finner man att dessa 
värden ligger mycket nära varandra för fyra loka
ler, men Bergsund avviker på grund av sina smala 
kalkblad, vilket ger höga relationstal.

Läppen är grunt treflikig eller hjärtformig på 
samtliga lokaler med utskjutande, spetsig eller lätt 
trubbig mittflik. Sidoloberna är vanligtvis inte så 
utsvängda som hos sump nycklarna, men starkt 
utsvängda sidolober förekommer ibland, såsom 
hos populationerna i Hemavan. Harstad har de 
kortaste läpparna, men skillnaden mot övriga loka

ler är obetydlig (0,5-0,8 mm). Vad beträffar läp
pens bredd utmärker sig Bergsund genom att ha 
mycket smala läppar och Hemavan och Ljungdalen 
genom tämligen breda.

Om man dividerar läppens längd med dess bredd 
(parameter 46) finner man att längden ligger på 
83-91 % av bredden på fyra lokaler, medan däre
mot Bergsund avviker genom att läppen är längre 
än bred (beroende på den relativt ringa bredden).

Någon korrelation mellan bred läpp och smala 
blad (lapponica) och smal läpp och bredare blad 
(pseudocordigera) har inte kunnat konstateras, och 
både Hemavan och Ljungdalen har såväl breda blad 
som breda läppar. Den smalläppiga populationen i 
Bergsund har också smala blad.

Sporrens längd varierar relativt lite, men här ut
märker sig Bergsund genom att ha de kortaste 
sporrarna. Detta i kombination med relativt långa 
fruktämnen ger populationen en hög siffra för 
relationen mellan fruktämne och sporre (parameter 
39). Harstad har de smalaste sporrarna men skill
naderna är små gentemot övriga lokaler. Rela
tionen längd/bredd hos sporrarna (parameter 51) 
varierar obetydligt mellan de olika lokalerna.

Sporren var på samtliga lokaler rak eller endast 
lätt böjd, cylindrisk och riktad rakt bakåt eller snett 
nedåt.

Lappnycklar - en enhetlig art

Ovanstående analys har visat att Harstadspopula- 
tionen är något smalbladigare och har något mindre 
blomdelar än övriga undersökta populationer, men 
att proportionerna på blad och blomdetaljer ligger
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Näst nedersta stjälkbladet

Längd,cm

Bredd, cm

Sumpnycklar Gotland o Sumpnycklar Uppland• Lappnycklar

Längd och bredd av näst nedersta stjälkbladet av lappnycklar och sumpnycklar. Mått från enskilda exemplar.
Length (längd) and width (bredd) of the next lowest stem leaf of individual specimens of Dactylorhiza lapponica 
(,lappnycklar) and D. traunsteineri (sumpnycklar) from the provinces of Gotland and Uppland.

mycket nära dem, som kunde konstateras på övriga typ av variationer är ganska vanliga, speciellt inom 
lokaler. Dessa avvikelser styrker inte den tidigare släktet Dactylorhiza, som är känt för sina stundom 
teorin om att två arter skulle föreligga, då denna kraftiga variationer.
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Nedersta
stjälkbladet
längd:bredd

Bladproportioner

Näst nedersta 
stjälkbladet 
längd:bredd

Lappnycklar Sumpnycklar Gotland ° Sumpnycklar Uppland

Bladproportioner hos lappnycklar och sumpnycklar. Mått från enskilda exemplar.
The quotients between length and width (längd:bredd) of the lowest and next lowest stem leaf (nedersta and näst 
nedersta stjälkbladet, respectively) of individual specimens of Dactylorhiza lapponica (lappnycklar) and D. 
traunsteineri (sumpnycklar) from the provinces of Gotland and Uppland.

Nästan varje population har några karaktärer, framgår t ex av Bergsund, som uppvisar flera 
som avviker från det genomsnittliga för arten. Det särdrag vad beträffar olika blomdetaljer.
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Ett annat exempel av intresse kan vara de skot
ska populationerna av D. lapponica som under
sökts av Kenneth m fl (1988). Dessa är mycket 
lågvuxna, ibland endast 7 cm höga, men är i övrigt 
god lapponica. Så lågvuxna lappnycklar har jag 
varken sett i Skandiavien eller i Alperna. Det kan 
helt enkelt vara så, att egenskaperna hos den indi
vid, som först koloniserade lokalen, kommer att 
fortplanta sig och bli dominerande under förutsätt
ning att lokalen inte tillförs nytt genetiskt material 
genom spridning av frö eller pollen.

Populationerna i Hemavan, Tänndalen och 
Ljungdalen uppvisar mycket stor överensstäm
melse, vilket motsäger tidigare teorier om två 
arter. Förr betraktades nämligen Hemavan som D. 
lapponica och de två lokalerna i Härjedalen som 
D. pseudocordigera.

Det bör också framhållas att de undersökta loka
lerna uppvisar små variationer beträffande kvalita
tiva karaktärer (färger, former etc), vilket framgår 
av tabell 3.

Slutomdömet är, att lappnycklarna visserligen 
varierar i utseende, men inte utöver det vanliga när 
det gäller dactylorhizor. Snarare är arten ovanligt 
enhetlig för att tillhöra detta mångformiga släkte. 
Man ser t ex sällan eller aldrig vita eller ljusröda 
lappnycklar eller lappnycklar med ofläckade blad, 
variationer, som är vanliga hos andra dactylo
rhizor.

Beskrivning av lappnycklar

Det insamlade materialet ger ett underlag för en 
mera utförlig beskrivning av nordiska lappnycklar 
enligt följande.

Lappnycklar är 12-25 cm höga, sällan upp till 30 
cm, och domineras av djupröda och bruna färger. 
Stjälken, som är 2-4 mm tjock, är ihålig och 
brunröd eller rödviolett ned till näst nedersta stjälk
bladet. Bladen, som är 2-5 till antalet, men van
ligen 3, sitter strödda längs stjälken på relativt 
långa avstånd från varandra (långa internodier), 
och det nedersta och näst nedersta stjälkbladet är 
ofta motställda. De är mörkgröna med bruna fläckar 
på ovansidan och grågröna på undersidan, ofta 
utåtstående eller lätt nedåtböjda (kurviga), men 
även snett uppåtriktade blad förekommer. Det 
nedersta stjälkbladet, som vanligtvis är smalt lan- 
settlikt (brett lansettlikt kan förekomma), med tyd
ligt markerad största bredd, är 2-8 cm långt och 
0,5-2 cm brett. Längden ligger på 2-5 gånger 
bredden. Det näst nedersta stjälkbladet, som är

mera jämnbrett och något längre än det nedersta, 
är 4-9 cm långt och 0,5-2 cm brett. Längden ligger 
på 3-6 ggr bredden. Bladproportionerna antyder 
nära släktskap med majnycklar D. maj alis, som har 
samma kromosomtal som lappnycklar (2 n = 80). 
Braktéerna (ej de understa) som är fint sågade i 
kanterna, är 9-17 mm långa och 2-5 mm breda, 
och inte särskilt framträdande. Axet, som är 3-7 
cm långt, är tämligen glest och ibland ensidigt. De 
djupröda blommorna är 5-15 till antalet, dock 
vanligen 8-12, och lappnycklarna bär ca 2 blom
mor per cm ax. De yttre kalkbladen, som oftast är 
starkt uppåtriktade, är 6-10 mm långa och 2-5 mm 
breda. De inre kalkbladen är 5-8 mm långa och 
2-4 mm breda. Läppen, som är grunt treflikig eller 
hjärtformig och nästan plan, har vanligen endast 
svagt utsvängda sidolober. Mittfliken, som är spet
sig eller lätt trubbig, skjuter ofta ut ordentligt. 
Teckningen består vanligen av cirklar och streck. 
Bredden ligger på 5-11 mm och längden på 5-9 
mm; längden är ofta 80-90% av bredden. Sporren 
är rak eller endast lätt böjd, cylindrisk eller konisk, 
samt riktad rakt bakåt eller snett nedåt. Längden är 
5-10 mm och tjockleken 1,5-3,5 mm, dock van
ligen 2,0-2,5 mm. Fruktämnet är 7-14 mm långt 
och ofta 20-30% längre än sporren.

Jämförelse mellan lappnycklar och sumpnycklar

Mätdata för sumpnycklarna i Uppland och på Got
land återfinnes i tabell 2. För att inte trötta läsaren 
med alltför mycket siffror skall jämförelsen kon
centreras till de karaktärer, som skiljer lappnycklar 
från olika typer av sumpnycklar.

Lappnycklarna är mera lågvuxna än sumpnyck
larna i Uppland men har ungefär samma höjd som 
sumpnycklarna på Gotland. Stjälken är hos sump
nycklar grön med brun färg närmast axet medan 
lappnycklarnas stjälk är rödbrun ned till näst neder
sta stjälkbladet.

Lappnycklar har relativt långa avstånd mellan 
bladen och de två nedersta stjälkbladen är ofta 
motställda, medan sumpnycklarna såväl i Uppland 
som på Gotland har betydligt kortare internodier 
och ofta osystematiskt arrangerade blad. Lapp
nycklarnas blad är påtagligt kortare än sumpnyck- 
larnas, även om skillnaden är mindre gentemot 
"gotlänningarna" än mot "upplänningarna". Me
delvärdet för det näst nedersta stjälkbladet ligger 
t ex på 6,2 cm för de uppmätta lappnycklarna, att 
jämföra med 10,5 cm för sumpnycklarna i Uppland 
och 8,0 cm för Gotland. Om man betänker att
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lappnycklarnas blad vanligen är något bredare än 
sumpnycklarnas är det uppenbart att lappnycklarna 
har helt andra bladproportioner (längd/bredd) än 
sump nycklarna. Av tabellerna framgår också att 
längd/bredd för det näst nedersta stjälkbladet ligger 
på 5,0 för lappnycklarna, att jämföra med 9,5 och 
8,0 för Uppland respektive Gotland.

Lappnycklarna har således relativt sett betydligt 
bredare blad än olika typer av sumpnycklar. Enligt 
min mening är bladproportionerna och sättet att 
arrangera bladen de säkraste karaktärerna när det 
gäller att skilja lappnycklar från olika typer av 
sumpnycklar. I konsekvensens namn är också 
braktéerna kortare - men inte smalare - hos lapp
nycklarna än hos sumpnycklarna.

De påtalade skillnaderna i bladmått och blad
proportioner illustreras i diagrammen på före
gående uppslag. De enskilda punkterna här repre
senterar exemplar och det är uppenbart att varia
tionen på individnivå delvis är övergripande. Det 
är alltså viktigt att utgå från genomsnittsvärden på 
populationer när man använder denna karaktär.

Lappnycklarna är fåblommigare än fastlandets 
sumpnycklar, som vanligen har 10-20, ibland upp 
till 30 blommor. Fastlandssumpnycklarnas ax är 
också tätare och bär ca 3 blommor per cm ax, att 
jämföra med ca 2 blommor för lappnycklar. Got
ländska sumpnycklar avviker däremot från de upp
ländska och har ungefär samma antal blommor som 
lappnycklar och samma glesa ax.

Blomdetaljerna (yttre och inre kalkblad, läppar 
och sporrar) är i allmänhet mindre hos lappnycklar 
än hos såväl sumpnycklar i Uppland som på Got
land. Speciellt stor är skillnaden mellan lappnyck
lar och gotländska sumpnycklar, som har stora 
blommor. Ett speciellt kännetecken hos de got
ländska sumpnycklarna är de kraftiga sporrarna. 
Proportionerna hos olika blomdetaljer är däremot 
likartade för lappnycklarna och de undersökta 
sumpnycklarna.

Sumpnycklar har ofta mer utsvängda sidolober 
på läppen än typiska lappnycklar. Denna skillnad 
är dock inte genomgående och kan dessutom vara 
svår att se i fält.

Ovanstående analys antyder att populationerna på 
Gotland knappast kan räknas till D. lapponica utan 
hör till D. traunsteineri eller D. russomi. De 
gotländska sumpnycklarna avviker från lappnyck
larna främst vad beträffar de längre och relativt 
smalare bladen samt de större blommorna. Bladens 
arrangemang med bl a korta internodier stämmer 
inte heller med D. lapponica.

Känd utbredning av lappnycklar i Sverige. Kartan bygger 
på egna iakttagelser, uppgifter ur Mascher (1990) och 
Reinhard (1985) samt rapporter från Olof Rune, Umeå, 
Rolf Lidberg, Sundsvall, Sture Westerberg, Luleå, Örjan 
Nilsson, Uppsala och Hans-Göran Karlsson, Halmstad.
Known Swedish localities for Dactylorhiza lapponica.

Analysen visar också att det finns en hel del 
skillnader mellan de uppländska och gotländska 
sumpnycklarna, vilket är ett välkänt faktum. De 
uppländska sumpnycklarna är framför allt mera 
högvuxna, har fler blommor, tätare ax och klenare 
sporrar än de gotländska. Däremot är bladpropor
tioner och bladarrangemang likartat hos upp
ländska och gotländska sumpnycklar. Om skillna
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derna beror på att vi har att göra med två olika 
arter, eller om de skall ses som rasbildning inom 
en och samma art, vet vi inte. Den av mig använda 
metoden ger här inte det slutgiltiga svaret.

Lappnycklarnas ekologi

Lappnycklarnas biotoper i fjällvärlden och i skogs
landet skiljer sig en del. I fjällen växer lappnycklar 
nästan uteslutande på kalkrika backmyrar på nivån 
500-900 m ö h. Orkidén tycks således föredra 
rörligt markvatten i denna miljö. Växtplatserna är 
koncentrerade till björkskogsbältet och man ser 
ytterst sällan lappnycklar ovanför skogsgränsen. 
De backmyrar där lappnycklarna växer tillhör de 
botaniskt rikaste biotoperna i fjällvärlden. Vanliga 
följearter är brudsporre Gymnadenia conopsea, 
jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata, 
gullbräcka Saxifraga aizoides och tätört Pinguicula 
vulgaris.

Lokalerna i Norrlands inland utgöres däremot 
av flacka kalkmyrar på relativt låg nivå. Miljön är 
emellertid, som i fjällen, botaniskt rik och följe
arterna är delvis desamma. Dock tillkommer en del 
nya följearter. På Jupukkamyren växer t ex myr- 
bräcka Saxifraga hirculus rikligt. Den mest sär
egna lokal jag sett för lappnycklar är Armasjärvi- 
myren, där orkidén växer i stor mängd i ett vassträsk.

Lappnycklarnas utbredning

Lappnycklarnas utbredning i Sverige framgår av 
kartan på föregående sida. Utbredningen visar 
stora luckor, vilket troligen har att göra med att 
lappnycklar är kalkgynnad. En del av luckorna kan 
dock bero på bristande information om de stora 
ödemarkerna i Lappland och Norrbotten. I och med 
att gränsdragningen mot sumpnycklar varit osäker, 
kan den dessutom vara förväxlad med sumpnycklar 
i Norrlands inland.

I ijällkedjan är lappnycklar vanlig från Tänn- 
dalen och norrut till Handöl i södra Jämtland för 
att därefter bli fåtalig eller obefintlig i mellersta 
och norra Jämtlands fjällvärld. Från Klimpfjäll i 
södra Lappland och norrut till Hemavan är den 
vanlig för att vidare norrut endast förekomma på 
ett fåtal lokaler i norra Lapplands fjällvärld upp till 
Torne träsk.

I skogslandet finns den i mellersta och norra 
Jämtland, västra Medelpad, västra Ångermanland 
samt på ett fåtal lokaler i Väster- och Norrbottens

inland upp till Tornedalen. Utbredningen i Norr
lands inland är dock osäker.

De norska förekomsterna sträcker sig från Opp- 
land och Hedmark i söder till Alta i norr (karta hos 
Wischmann & Nordal 1987). I Norge förekommer 
D. lapponica även på kustnära lokaler, t ex Har- 
stad. Den torde också förekomma i norra Finland, 
men utbredningen där är osäker.

Fram till mitten av 1980-talet trodde man att D. 
lapponica enbart var en skandinavisk art, men 
Hans Reinhard påvisade 1985 att den också växer 
i Alperna, företrädesvis i de södra delarna. Den är 
numera känd från Dolomiterna i norra Italien, 
södra Schweiz samt västra Österrike (Kalteisen & 
Reinhard 1986). Lokalerna i Alperna ligger ofta på 
1700-2000 meters höjd och utgöres av samma typ 
av kalkrika backmyrar som i vår fjällvärld. I 
Alperna ligger myrarna ofta - till skillnad mot vad 
som är fallet hos oss - ovanför skogsgränsen.

Under senare delen av 1980-talet har man kun
nat fastställa att D. lapponica även förekommer i 
Skottland samt på Hebriderna (Kenneth m fl 1988).

I Alperna är förväxlingsrisken stor med alp
formen av D. majalis (benämnd ssp. alpestris), 
som är mycket lik D. lapponica och förekommer 
på samma typ av lokaler. Den skiljer sig från D. 
lapponica främst genom större och bredare blad, 
bredare läpp, tätare ax och längre braktéer. På 
vissa lokaler är det emellertid mycket svårt eller 
nästan omöjligt att avgränsa dessa båda arter från 
varandra. När man ställs inför detta problem i 
alpvärlden, som vi ju slipper i vårt land, inser man 
att D. majalis och D. lapponica måste stå varandra 
mycket nära. Det har tom spekulerats i att lapp
nycklar skulle ha uppkommit ur majnyckar genom 
att populationer av denna skulle ha isolerats och 
utvecklats i annan riktning än huvudarten.
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Bohusläns flora behöver din hjälp

På initiativ av Botaniska Föreningen i Göteborg 
samlades i våras ett antal botaniskt intresserade 
personer för att få i gång inventeringsarbetet inför 
en ny flora för Bohuslän. Man bildade därför 
Föreningen Bohusläns flora, vars enda syfte är att 
inventera landskapet och ge ut en modern land- 
skapsflora. Den nya floran kommer att bli en ren 
landskapsflora, eftersom den del av länet som 
tillhör Västergötland kommer att ingå i Väster
götlands flora. Detta innebär att endast en liten del 
av Göteborgs kommun omfattas av projektet, näm
ligen de delar av Hisingen som tillhör landskapet 
Bohuslän.

Den senaste floran som omfattar landskapets 
växter är den 1945 av Harald Fries utgivna Göte
borgs och Bohus läns fanew gamer och ormbunkar. 
Den utkom i en reviderad upplaga 1971. Den 
snabba förändring som landskapet är utsatt för då 
det gäller miljöpåverkan både från utsläpp och 
genom omdaning av landskapsbilden har gjort att 
det framstår som angeläget att återigen göra en 
inventering av floran.

Metodiken är i stort sett densamma som den man 
använt till floraprojektet i Västergötland. Det inne
bär att man inom varje 5x5 km-ruta väljer ut ett 
antal lokaler, där man gör A- eller B-listor, dvs 
prickar för alla påträffade arter eller ett urval av 
dem på en lista. Helst bör en sådan lokal endast 
omfatta en biotop, och endast när den är alldeles 
likformig får lokalen bli större än 50 x 50 m. 
Lokalerna koordinatsätts och prickas in på en kart
kopia. Som kartunderlag används den gula kartan 
1:20 000, som skall bli klar för hela Bohuslän 
under 1994. För de rutor, som ännu inte har detta 
kartunderlag, använder vi så länge den gamla eko
nomiska kartan 1:10 000.

För att få en god kontakt med inventerarna har 
vi delat upp området i distrikt, i stort sett mot
svarande kommunerna, med var sin distrikts- 
ansvarig som håller kontakten med inventerarna.

Meningen är att man skall ordna träffar, gemen
samma utflykter och bestämningsövningar.

Vi planerar att varje år ha två inventeringsläger, 
där vi dels studerar svårbestämda släkten, dels i 
grupper tränar upp inventeringsmetodiken. På för
sommaren 1994 planerar vi ett sådant läger i trak
ten av Uddevalla. Då har vi tänkt att speciellt titta 
på gräs och daggkåpor. Mer om detta och liknande 
aktiviteter kan man läsa i nästa nummer av vårt 
medlemsblad Vrivrånge, som beräknas komma ut 
under tidig vår.

Landskapet hör inte till de största, men det är 
ändå 283 rutor som skall gås igenom, och endast i 
Göteborgstrakten finns det gott om botanister. Vi 
behöver därför din hjälp med inventeringsarbetet, 
antingen du är en garvad inventerare som avslutat 
ditt arbete i något närliggande landskap eller som
marboende i vårt vackra landskap. Du som ännu 
inte upptäckt glädjen med att inventera kan få nya 
härliga upplevelser om du anmäler dig till vår 
verksamhet. Vi kan lova dig en stimulerande upp
gift i ett växtgeografiskt mycket varierat landskap, 
där du kan välja mellan rutor i kustbandet, jord
brukslandskapet eller skogstrakter.

Vill du boka en ruta så hör av dig till distrikts- 
ansvarig inom det distrikt där du skulle vilja arbeta. 
Du kan också bli medlem i Föreningen Bohusläns 
flora genom att sätta in avgiften för 1994, 50 kr, 
på vårt postgiro nr 709 60-0. Då får du det redan 
i år utgivna första numret av Vrivrånge samt de för 
1994 planerade två numren. Dessutom stöder du 
ekonomiskt vår verksamhet.

Distriktsansvariga

Strömstad. - Jörn Evers, Korpegatan 8, 452 31 
Strömstad. 0526-102 31

Tanum. - Olof Holmstrand, Box 51, 456 22 
Kungshamn. 0523-300 15
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Munkedäl. - Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, 
456 32 Kungshamn. 0523-320 22

Sotenäs. - Sven Bergqvist, Dalgatan 7-9, 456 32 
Kungshamn. 0523-320 22

Lysekil. - Bert Östholm, Gamla Strandgatan 28, 
453 31 Lysekil. 0523-846 82

Uddevalla. - Göran Johansson, Timmermansgatan 
3B, 451 43 Uddevalla. 0522-332 90

Orust. - tf Göran Johansson, Timmermansgatan 
3B, 451 43 Uddevalla. 0522-332 90

Senare Reinhold Ivarsson, Kråkekärrsgatan 26, 
502 93 Borås. 033-13 55 63

Tjörn. Ingemar Jonasson, Berglärkan 55, 421 69 
V Frölunda. 031-29 33 83

Anita Allende, Krabbe vägen 4, 440 60 Skär
hamn. 0304-67 02 21

Västerlanda, Hjärtum och Stenungsund. - Jonas 
Stenström, Hjärtumsvägen 10, 463 91 Lilla Edet. 
0520-554 73

Kungälv. - Harry Andersson, Ekvägen 2, 442 50 
Ytterby. 0303-926 35

Göteborg och Öckerö. - Erik Ljungstrand, Bota
niska institutionen, Carl Skottsbergs gata 32, 
413 19 Göteborg. 031-41 87 00

Efter att under nästan ett decennium ha 
samlat botanisk litteratur i värt lager, ger 
vi under senvintern 1994 ut en stor 
specialkatalog över botanik med huvud
inriktning på Nordens flora. Förutom de 
drygt 2 000 noggrant beskrivna 
försäljningsobjekten är vår avsikt att ka
talogen skall kunna fungera som en 
slags referens överNordisk botanik, men 
också nordiska botaniker. Därför pre
senteras i katalogen ett subjektivt urval 
av såväl fackbotanister som amatörer, 
de flesta även med bild, biografica och 
betydelse. I förekommande fall medde
las givetvis även skrönor av eller kring 
dem. Som framgår av den del av 
innehållsförteckningen som här visas, är 
utbudet både djupt och brett, enbart den 
svenska floran upptar över 800 nr., 
medan Lex. avdelningen Botaniska re
sor innefattar blygsamma 47 nr. Kata
logen kostar 60:- och man rekvirerar 
enklast sitt exemplar genom att sätta in 
beloppet på postgiro 58 31 04-5 (glöm 
ej avsändare!), ahemativt skriva till vid- 
stående adress:

NY ANTIKVARIATKATALOG:

KATALOG 12 1994

j&UNrtl

C. IRH AMMAR ANTIKVARIAT
Bjärsjölagård, 275 95 Sjöbo

UR INNEHÅLLET:

Historisk botanik.......................
Linné & linnéana........................
Botaniska resor...........................
Palaeobotanik.............................
Pollenanalys & kvartärgeologi...
Flora Svecica..............................
Flora Danica...............................
Flora Norvegica.........................
Flora Fermica..............................
Flora Arctica & Groenlandica...
Flora Europaea..........................
Alger...........................................
Lavar...........................................
Mossor.................. .....................
Svampar.....................................
Kulturväxter...............................
Medicinalväxter & Etnobotanik 
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Odonvide, stor låsbräken och kambräken i Östergötland
BERT BORGSTRÖM

Borgström, B. 1994: Odonvide, stor låsbräken och kambräken i Östergötland. [Salix myr- 
tilloides, Botrychium virginianum and Blechnum spicant in the province of Östergötland, 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 31-32. Lund. ISSN 0039-646X.
Salix myrtilloides has been found for the first time in the province of Östergötland, S Sweden. 
The species is northern but outpost occurrences are known from the adjacent part of the province 
of Småland. Botrychium virginianum and Blechnum spicant were regarded as extinct in 
Östergötland but have been refound on, or close to, previously known localities.
Bert Borgström, Veta Östergård, S-590 20 Mantorp, Sweden.

Odonvide Salix myrtilloides

Under en rutinventering i sydligaste Östergötland 
kom jag i början av september 1993 att besöka 
Mosebromossarna i Svinhults socken. Där påträf
fades en relativt lågvuxen videart som i det mesta 
liknade odonvide Salix myrtilloides. Närmare stu
dium av främst bladkaraktärerna gjorde mig nästan 
övertygad om att det rörde sig om denna art, även 
om de flesta bladen var smalare och spetsigare än 
vad som är vanligt i norra Sverige. Artbestäm
ningen blev sedan bekräftad av Thomas Karlsson.

Videt växte i en ganska blöt del av mossen bland 
glesa tallar 900 m S Krongölen (7F lf 43 26), en 
sparsam förekomst, fläckvis inom ca 10 m2. Övriga 
arter på och omkring växtplatsen, förutom det 
heltäckande bottenskiktet av vitmossa, var brunven 
Agrostis canina, tuvull Eriophorum vaginatum, 
vitag Rhynchospora alba, trådstarr Carex lasio- 
carpa, dystarr C. limosa, bindvide Salix aurita, 
krypvide S. repens, odon Vaccinium uliginosum, 
tranbär V. oxycoccos, rosling Andromeda polifolia 
och vattenklöver Menyanthes trifoliata.

Mosebromossarna har i länsstyrelsens myr
inventering beskrivits som en mångformig, orörd 
tallrismosse och hänförts till skyddsklass I, dvs 
myrar som från naturvårdssynpunkt bedöms som 
mycket värdefulla och bör bevaras.

Odonvide är en nordlig art, men i Småland är 
några få utpostlokaler kända sedan gammalt. I 
nutid är arten dock bara noterad från en lokal, 
Manegöl i Locknevi socken, upptäckt 1983. För 
detta och för odonvidets floristiska historia i Små

land finns närmare redogjort i Danielsson (1985). 
Avståndet mellan Mosebromossarna och Locknevi 
socken är ca 4 mil.

Odonvide är ny för Östergötland. Kindberg 
(1901) tar visserligen upp arten i sin östgötaflora 
men i stort sett bara för att påpeka: "växer i kärr i 
S. Vi socken (Småland) nära östgötagränsen." Till 
denna nu utgångna lokal är avståndet bara 2,3 mil. 
Det är inte uteslutet att odonvidet kan ha ytterligare 
förekomster i dessa trakter men är, om så skulle 
vara fallet, sannolikt mycket sällsynt.

Stor låsbräken Botrychium virginianum

Denna låsbräkenart upptäcktes 1980 på ett urkalk- 
område vid Våxmossen i Godegårds socken. Den 
blev emellertid inte bestående där och sågs sista 
gången 1984. Därefter har den betraktats som 
utgången (Genberg 1992). En artikel om stor 
låsbräken i SBT (Ståhl 1990), där en del nya rön 
presenterades, gav impulsen till ett försök att åter
finna arten i området sommaren 1993. Detta krön
tes med framgång i början av juni, då 10 små 
exemplar, varav ett fertilt, kunde letas fram ett 
100-tal meter öster om den tidigare lokalen (9F 3e 
09 04). De växte på en kvadratmeterstor yta väl 
dolda under gräs och högörter. Ståndorten kan 
beskrivas som 5-20-årig blandskog (dock ej plan
terad) av gran Picea abies och glasbjörk Betula 
pubescens på frisk men ej fuktig mark. I fältskiktet 
grenrör Calamagrostis canescens, piprör C. arun- 
dinacea, tuvtåtel Deschampsia cespitosa, älggräs 
Filipendula ulmaria, stenbär Rubus saxatilis, strätta
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Angelica sylvestris, blodrot Potentilla erecta, blå- 
sippa Hepatica nobilis, häckvicker Vida sepium 
och brakved Frangula alnus. Floran för övrigt i 
området hyser ett flertal kalkgynnade arter och är 
närmare beskriven av Pettersson (1981).

De påträffade exemplaren förblev små hela som
maren, vilket kan tyda på en färsk etablering. Att 
åter kunna räkna stor låsbräken som medlem i 
Östergötlands flora är naturligtvis mycket ange
nämt men framtidsutsikterna på denna lokal är 
kanske inte de bästa. Den omfattande skogs- 
dikningen i området kan på sikt utgöra ett hot.

Kambräken Blechnum spicant

I augusti 1993 upptäckte jag en mindre förekomst 
av kambräken i Godegårds socken 100 m SV 
Bastgölarna (9F 2c 38 04). Det är det första fyndet 
i denna del av landskapet sedan 1927. Fyndplatsen 
är tydligen identisk med en av de lokaler som anges 
i Sydvästra Tylöskogens flora (Segerström 1932) 
och arten har sannolikt funnits här sedan dess. Då 
noterades ett 100-tal men nu kunde endast 14 små

växta exemplar letas upp, alla sterila. Ståndorten 
är frisk-fuktig granskog.

Kambräken förekommer i de flesta landskap upp 
till Dalarna och Hälsingland men utbredningen är 
ojämn. Talrikast är den i västra Sverige. I Öster
götland har arten alltid varit mycket sällsynt och 
efter 1950 har endast en lokal funnits i landskapets 
nordöstra del (Genberg 1992). Numera är den 
dock, av allt att döma, utgången där (Folke Lind i 
brev) så den här beskrivna lokalen får gälla som 
enda för närvarande kända växtplats för kambräken 
i Östergötland.
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Intresserad av svamp?

Sveriges Mykologiska Förening utger tidskriften Jordstjärnan, som 
innehåller mycken läsning om svamp - undersökningar av skyddsvärda 
lokaler, examinationsnycklar, beskrivningar av anmärkningsvärda fynd, 
lättlästa artiklar om arter som nybörjaren lätt kan känna igen, rapporter 
från exkursioner, recensioner av svenska och utländska svampböcker, 
m m. Färgbilder av ovanligare arter i varje nummer. Nr 2, 1994, blir ett 
specialnummer med anledning av 200-årsminnet av Elias Fries’ födelse.

1994 års nummer (3 st +en matrikel), totalt ca 250 sidor, får Du genom 
medlemskap i föreningen. Medlem blir Du genom att sätta in 130 kr på 
vårt postgiro 443 92 02-5. Så lite kostar det!

Sveriges Mykologiska Förening 
Naturhistoriska Riksmuseet 
Sektionen för kryptogambotanik 
Box 50007, 104 05 Stockholm



Tre lavar i släktet Fellhanera på blåbär
ULF ARUP och STEFAN EKMAN

Arup, U. & Ekman, S. 1994: Tre lavar i släktet Fellhanera på blåbär. [Three species of 
Fellhanera (lichenized Ascomycotina) on Vaccinium myrtillus in Sweden.1 Svensk Bot Tidskr 
88: 33^11. Lund. ISSN 0039-646X.

In nine Swedish localities, Fellhanera bouteillei (Desm.) Vézda, F. myrtillicola (Erichsen) 
Hafellner, and F. subtilis (Vézda) Diederich & Sérusiaux were found growing (often two or 
three species together) on twigs of old, woody, one to five decimetres high shrublets of 
Vaccinium myrtillus. The localities have a thick cover of bryophytes on the ground and high air 
humidity in common. They are usually situated in forest fringes, small glades, road margins or 
areas with a thin tree cover, commonly in old forests dominated by Picea abies, but one locality 
is in an open, damp heath dominated by shrubs of Juniperus communis. Fellhanera myrtillicola 
is new to Sweden, whereas there are a few previous records off. subtilis. Until the 1960’s, F. 
bouteillei was observed on needles and twigs of Picea abies or Abies spp. on numerous localities 
in southern Sweden. It is likely to be less well adapted to conifer needles than to twigs of 
Vaccinium, and has now disappeared from most or all old localities, probably as an effect of 
air pollution. The three species of Fellhanera are depicted and described, and their known 
distributions are outlined.
UlfArup and Stefan Ekman, Department of Systematic Botany, University of Lund, Ö. Vallgatan 
18-20, S-223 61 Lund, Sweden.

Blåbär är ett förbisett Substrat för lavar. Härom 
året publicerades ett av de första svenska fynden 
av Fellhanera subtilis på blåbärsplantor i Hälsing
land (Nordin 1991, Tonsberg 1992). Allt sedan 
dess har vi nosat efter lavar på många blåbärsris, 
men fram tills nyligen utan att lyckas. I juni 1993 
besökte vi en plats vid Annerstads mosse i Anner- 
stads socken i västra Småland. Efter flera fina 
lavfynd var vi beredda att lämna lokalen, men 
kontrollerade först rutinmässigt blåbärsrisen, utan 
större hopp om att hitta något den här gången 
heller. Döm om vår förvåning när risen visade sig 
ha mängder av pyttesmå lavar på sig! Men var nu 
allt Fellhanera subtilisl En del individ tyckte vi 
påminde om Fellhanera bouteillei, men den var ju 
nästan bara känd från kvistar och barr av gran och 
hade inte setts i Sverige på tre decennier. Sprick
färdiga av nyfikenhet samlade vi några blåbärs- 
kvistar. Vid hemkomsten studerade vi dessa i detalj, 
och kom till det häpnadsväckande resultatet att de 
härbärgerade tre lavar: Fellhanera bouteillei, F. 
subtilis och F. myrtillicola. På vissa kvistar fanns 
alla tre arterna om varandra! Den första arten hade 
betraktats som i stort sett utgången från Sverige, 
den andra var bara rapporterad från några få sven

ska lokaler, och den tredje var ny för Sverige. 
Stärkta av framgången letade vi vidare på blåbär 
på liknande lokaler som den första, och resultatet 
lät inte vänta på sig. Vi känner nu dessa arter från 
nio lokaler i Sydsverige och antalet försök att hitta 
dem i lämpliga biotoper är inte mycket större än 
så! Man kan alltså ganska ofta hitta en eller flera 
av de tre Fellhanera-avtzvm. om man bara vet vilka 
krav de har på sin miljö. Eftersom de hittills varit 
förbisedda och deras ekologi varit okänd eller 
missförstådd vill vi här dela med oss av våra högst 
preliminära resultat.

Nutida ekologi i Sverige

Substratval

På samtliga nio lokaler där vi hittat någon av 
Fellhanera-arterna förekommer de på levande eller 
döda kvistar av blåbär Vaccinium myrtillus. De 
föredrar åldriga, förvedade, risiga, en till fem 
decimeter höga blåbärsplantor, ofta med gott om 
mer eller mindre bladlösa grenar i toppen. De sitter 
både på plantornas huvudstam och på tunna gröna 
grenar i plantornas övre del.
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På fyra av de nio lokalerna förekommer någon 
av arterna även på andra underlag än blåbär. Så har 
vi på två lokaler hittat F. bouteillei på bladöver
sidor av lingon Vaccinium vitis-idaea. På en av 
lokalerna förekommer F. subtilis även på bladlösa 
grenar vid basen av medelstora plantor av ljung 
Calluna vulgaris samt på en annan lokal på tunna 
kvistar av vårtbjörk Betula pendula. F. myrtillicola 
växer på en lokal på kvistar av ung brakved Fran- 
gula alnus.

Biotoper
Gemensamt för alla våra nio lokaler är att de har 
hög luftfuktighet, samt att blåbärsriset växer i ett 
tjockt täcke av mossor, främst husmossa Hyloco- 
mium splendens och väggmossa Pleurozium schre- 
beri. Alla lokaler utom två är belägna i små luckor, 
gläntor, bryn, vägkanter eller halvöppna partier av 
mogen skog dominerad av gran (fig 1A).

På tre lokaler förekommer alla tre Fellhanera- 
arterna tillsammans. Två av lokalerna utgörs av 
gammal gran-aspskog med spår av skogsbete. Båda 
dessa lokaler hyser en mycket rik lavflora inklude
rande ett antal oceaniska lavar, t ex blylav Degelia 
plumbea och västlig gytterlav Pannaria rubigi- 
nosa. Den tredje lokalen är en planterad och av- 
verkningsmogen granskog.

På två lokaler uppträder F. bouteillei och F. 
subtilis tillsammans. Den ena är en naturskog med 
gran och bok (fig 1A), den andra en mot norr och 
nordväst sluttande övergång mellan en torr och 
ganska öppen hällmarksskog med gran och tall 
samt en fuktigare sänka med ren granskog.

Fellhanera myrtillicola och F. subtilis förekom
mer tillsammans på två lokaler, dels en mot öster 
sluttande gammal granskog med inslag av lövträd 
(främst rönn), dels en 250-årig sluten naturskog 
med uteslutande gran.

På en enda lokal uppträder F. subtilis ensam. 
Här förekommer den på blåbärsplantor i brynet av 
en avverkningsmogen granplantering samt på ljung 
i en vägslänt som beskuggas av en 30-40-årig 
planterad granskog.

I sydvästra Skåne förekommer Fellhanera bou
teillei på en lokal som ytligt sett avviker markant 
från de övriga (fig IB). Platsen utgörs av en betad 
och ogödslad enefälad på frisk hedartad mark. I 
busk- och trädskiktet finns förutom höga enar även 
enstaka lövträd. Fellhanera bouteillei förekommer 
här på blåbärsris i kanten av mer eller mindre täta 
enbuskage. Markvegetationen, som domineras av 
ris och olika mossor, stämmer dock ganska väl med 
de andra lokalerna. Den viktigaste skillnaden är att 
denna lokal är något mer exponerad än de andra.

Ekologiska skillnader mellan arterna
Fellhanera subtilis och F. myrtillicola förefaller 
kunna växa på fler substrat än F. bouteillei. Dess
utom förekommer de både i ljusa och mörka mil
jöer, medan F. bouteillei däremot verkar vara 
ganska ljuskrävande. På blåbärsplantor där F. bou
teillei växer tillsammans med F. myrtillicola och 
F. subtilis sitter F. bouteillei alltid i plantornas övre 
del, medan de båda andra arterna inte tycks föredra 
någon speciell del av dessa.

Hur vanliga är de?

Utöver våra fynd är Fellhanera bouteillei och F. 
subtilis kända från ytterligare några platser i Sve
rige. Det första svenska fyndet av F. subtilis, som 
dock aldrig publicerades, gjordes av Brian Coppins 
i Hälsingland redan 1977 (enl brev till Rolf Santes- 
son). På denna plats hittades arten på grangrenar. 
En annan lokal i Hälsingland, varifrån arten pub
licerades första gången, utgörs av barrskog med 
gran och tall i kanten av ett skogskärr, där arten 
uppträder på gammalt blåbärsris (Nordin 1991, 
Anders Nordin muntl 1993). På sin tredje hälsinge
lokal samlades arten på blåbärsris (Ågren 1991). I 
Uppland har Mats Nordin samlat den på tunna 
grangrenar i ett alkärr med mycket gran, speciellt 
utmed kanterna (Mats Nordin muntl 1993), och 
vidare har Roland Moberg och Göran Thor samlat 
den på en lokal i Västergötland, på blåbärsris i en 
fuktig granskog med enstaka aspar och sälgar.

Fis 1 A- Växtplats för Fellhanera bouteillei och F. subtilis i en vägkant genom en gammal granskog i Harlunda
socken södra Småland. Arterna förekommer på blåbärsris och lingonblad mitt i bilden. - B: Betad enefalad i S. 
Sandby sn Skåne som är den enda kända lokal där Fellhanera bouteillei uppträder som ensam representant för sitt 
släkte. Arten växer här på blåbärsris i kanten av enbuskagen. Är Fellhanera bouteillei månne förbisedd även i denna 
miljö?
A- Habitat with Fellhanera bouteillei (on twigs of Vaccinium myrtillus and leaves of V. vitis-idaea) and F. subtilis 
(on twigs of Vaccinium myrtillus), a roadside through an old spruce forest (Härlunda par., Småland). - B: Grazed 
heath dominated by Juniperus communis, the only known locality where Fellhanera bouteillei occurs as the sole 
representative of the genus (S. Sandby par., Skåne).



SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994) Fellhanera på blåbär 35

^ ■■

5. r

i.’-Ssf’

S'" -i*
<?5vJ

k. 'Jr- vi*v**i-

v
jjjéysi"

•■•v./ T. llifegh

' ‘-i'; •:*■:

mt



36 Ulf Arup och Stefan Ekman SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)
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Fig 2. Fynd av Fellhanera bouteillei i Sverige. Tomma 
cirklar (O) betecknar fynd gjorda 1890-1960 på platser 
där arten ej återfunnits vid kontroll 1990-93. Trianglar 
(A) betecknar fynd gjorda 1890-1960 på lokaler som 
ännu ej återbesökts. Stjärnor (★) betecknar nutida fynd, 
där arten enbart eller till övervägande del växer på blåbär.
Records of Fellhanera bouteillei in Sweden. Empty circles 
(O) represent records made during 1890-1960 on places 
where the species has not been found again during 
reinvestigations during 1990—93. Triangles (A) repre
sent records during 1890-1960 from places which have 
not yet been reinvestigated. Stars (★) represent recent 
finds, mostly on Vaccinium myrtillus.

Ganska snart efter våra fynd av alla tre arterna i 
Västergötland kunde Svante Hultengren visa dels 
att F. bouteillei och F. subtilis är ganska spridda i 
det område där vi först hittade dem, dels att båda 
arterna förekommer på blåbärsris på ytterligare en 
västgötsk lokal, en barrblandskog.

Alla de tre Fellhanera-aitemu är troligen mycket 
förbisedda och säkert betydligt vanligare än vad de 
kända fynden visar. Efter vårt första fynd har 
antalet fruktlösa försök att hitta arterna i barrdomi- 
nerade, mossrika miljöer varit ungefär lika många 
som antalet lyckade försök, vilket är en hög utdel
ning. Vi har även undersökt blåbärsris i en mängd 
lövskogar, gräshedar och rasbranter, men hittills 
utan framgång. Sannolikt varierar luftfuktigheten 
för mycket i dessa miljöer för att Fellhanera-arterna

ska trivas. Våra fynd på andra substrat än blåbär 
(vårtbjörk, brakved, ljung, lingon) samt rapporter 
från andra europeiska länder (se nedan) visar dess
utom att man, åtminstone för F. myrtillicola och F. 
subtilis, inte ens kan vara säker på att blåbär är 
dessa arters huvudsakliga substrat i Sverige.

Terminologi och namnsättning

I beskrivningarna av Fellhanera-arterna nedan föl
jer den morfologiska terminologin Foucard (1990). 
Beskrivningarna bygger enbart på observationer av 
vårt eget material. Alla mått anger lägsta respek
tive högsta uppmätta värden. Antalet uppmätta 
sporer är ganska litet, i synnerhet hos F. myrtilli
cola och F. subtilis, eftersom det är ganska svårt 
att få fram sporer ur apothecierna.

Vi föreslår här nya svenska namn för Fell- 
hanera-arterna. Kvistskivlav har ibland använts för 
Fellhanera bouteillei, men vi anser att namnet är 
olämpligt, eftersom skivlav använts för en hel rad 
släkten (Moberg 1985).

Fellhanera bouteillei (Desm.) Vézda - kvistlav

Catillaria bouteillei (Desm.) Zahlbr.

Bål mjölig till fmgrynig, ofta Lepraria incana-Uk, 
mest kontinuerlig, ljust grågrön till blekt blågrön. 
Apothecier saknas eller finns ± rikligt, upp till 0,45 
mm breda, sittande; disk plan till svagt välvd, 
gulaktig till blekrosa med tunn, vitaktig kant, 
ibland med tunn vit pruina; hymenium, hypo- 
thecium och excipulum färglösa. Sporer 8—14 x 
3-5 pm, färglösa, 2-celliga, den ena cellen ofta 
något större än den andra. Pyknid vanliga, vita, 
matta, insänkta till något upphöjda och lågvälvda, 
ca 0,1 mm breda och upp till 0,1 mm höga; 
konidier smalt päronformiga, färglösa, ibland med 
en eller två oljedroppar, 2,8-5,6 x 1,2-1,6 pm. - 
Fig 3A, 4A, B, F.

Förekomster i Sverige. Alla kända förekomster av 
Fellhanera bouteillei är karterade i fig 2. Med ett 
undantag gjordes alla gamla svenska fynd av F. 
bouteillei på barr och tunna kvistar av gran Picea 
abies och ädelgranar Abies utmed vägar eller i bryn 
och gläntor av granskog. Arten växte främst på lågt 
sittande grenar och skyddat från kraftigt regn (San- 
tesson 1952). Ett enda fynd har gjorts på ett mindre 
granitblock i en bäck (Degelius 1944), men på 
denna plats förekom arten rikligt även på gran.
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Flertalet fynd gjordes av Rolf Santesson under 
1940- och 50-talen. Arten bör ha funnits på många 
fler lokaler, eftersom fynden ofta gjordes i ganska 
triviala miljöer. Vid undersökningar i södra och 
östra Sverige 1990-93 har arten inte återfunnits på 
en enda av sina gamla lokaler (enligt resultat inom 
Projekt Hotade lavar i södra Sverige som drivs vid 
Institutionen för systematisk botanik, Lund, samt 
Projekt Hotade lavar i Sverige som drivs av Flora- 
vårdskommittén för lavar). Den senaste svenska 
observationen gjordes på Omberg (Östergötland) 
av Rolf Santesson på 1960-talet. I detta område 
följde han arten från 1940-talet, och kunde konsta
tera hur den gradvis minskade för att slutligen 
försvinna (Rolf Santesson muntl 1993).

Har då Fellhanera bouteillei skiftat substrat, 
från gran och ädelgranar till blåbär? Nej, säker
ligen förekom arten på blåbär även förr, men 
förbisågs. Anledningen till att den nästan helt för
svunnit från kvistar och barr av gran är troligtvis 
att den egentligen är dåligt anpassad till att växa på 
detta underlag. Sannolikt har den försvunnit på 
grund av luftföroreningarnas effekter, antingen 
genom direkt påverkan på artens fysiologi, genom 
ökad konkurrens med luftföroreningståliga grön- 
alger eller genom att barrens kemi förändrats. 
Detta stöds dels av att vi inte kunnat återfinna den, 
trots att många gamla lokaler är i stor sett oföränd
rade, dels av att vi utan framgång sökt den på 
grankvistar på många andra till synes lämpliga 
lokaler. Vi har tidigare visat att en av luftförore
ningarnas effekter är att den ekologiska amplituden 
minskar hos många lavar, dvs att de försvinner från 
substrat de är mindre väl anpassade till, och i stället 
"specialiserar" sig på de substrat de är bäst anpas
sade till (Arup & Ekman 1991).

Hot. Fellhanera bouteillei förs för närvarande till 
hotkategori 2, sårbara (Databanken för hotade arter 
& Naturvårdsverket 1991). Upptäckten att den 
förekommer på blåbär visar på möjligheten att den 
kan finnas på ett stort antal ännu oupptäckta loka
ler. Den har dock bevisligen försvunnit från många 
av sina gamla lokaler. Dessutom verkar den kräva 
ganska fina barrskogs- eller enefäladslokaler med 
gammalt blåbärsris, och de flesta sådana lokaler 
saknar skydd. Det är därför lämpligt att även i 
fortsättningen betrakta den som hotad, men graden 
av hot får tills vidare betraktas som obekant.

Utbredning och ekologi utanför Sverige. Fellhanera 
bouteillei är en av jordens mest vittspridda lavar. 
Sin huvudutbredning har den i tropiska och sub-

Fig 3. Sporer (2—4-ceIliga) och konidier (tråd- eller 
päronformiga). - A: Fellhanera bouteillei. - B: F. sub
tilis. -C: F. myrtillicola. - Skala 10 pm.
Ascospores and conidia. - A: Fellhanera bouteillei. - B: 
F. subtilis. - C: F. myrtillicola. - Scale 10 pm.

Fellhanera myrtillicola belongs to a group of species 
which comprises three additional species: F. fuscatula 
(Müll. Arg.) Vézda, F. rhapidophylli (Rehm) Vézda, and 
F. vezdae (Coppins & P. James) Wirth. Due to 
differences in conidia and hypothecium pigmentation 
these species are sometimes considered to form a genus 
separate from the remainder of the species presently 
referred to Fellhanera (cf. Coppins 1983). If this taxo
nomy is put into effect, the group containing F. fuscatula 
should be referred to Fellhanera s.str., since F. fuscatula 
is the type species of Fellhanera. The remainder of the 
c. 20 species must then be referred to a new genus.

tropiska områden, där den uppträder som epifyll 
(dvs växer på blad av olika kärlväxter). Därutöver 
finns den spridd i tempererade områden. I Europa 
utanför Sverige har arten huvudsakligen påträffats 
på gran Picea abies och silvergran Abies alba, men 
någon gång även på blad och kvistar av buxbom 
Buxus sempervirens, grenar av murgröna Hedera 
helix, björnbär Rubus och blåbär, på bark av ädel
lövträd samt på sur sten och tegel (Santesson 1952).

Fellhanera subtilis (Vézda) Diederich & 
Sérusiaux - slät kvistlav

Bacidia subtilis Vézda, Fellhanera myrtillicola sensu 
Hafellner p.p.
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Bål ± jämn till småknottrig, ± kontinuerlig eller 
bestående av mycket små, svagt välvda areoler som 
knappt hänger samman, grå till grågrön till grön, 
matt till något glänsande. Apothecier saknas eller 
oftast rikligt förekommande, upp till 0,45 mm 
breda, vidvuxna till sittande; disk plan till svagt 
välvd, gulvit till smutsgul till vitaktig, med tunn 
vitaktig kant eller nästan kantlösa; hymenium, hypo- 
thecium och excipulum färglösa. Sporer 10—16 x 
3-6 pm, 4-celliga, färglösa. Pyknid vanliga, vita, 
insänkta till upphöjda till stiftformade, något till
spetsade i toppen, 0,05-0,1 mm breda och upp till 
0,2 mm höga; konidier smalt päronformiga, färg
lösa, ibland med en eller två oljedroppar, 2,8-4,0 
x 1,2-1,6 pm. - Fig 3B, 4C, D.

Utbredning och ekologi utanför Sverige. Fellhanera 
subtilis är även rapporterad från Danmark, Norge, 
Storbritannien, Belgien, Luxemburg, Tyskland, 
Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien. Den har 
samlats på kvistar av blåbär, odon Vaccinium uli- 
ginosum, ljung, blad av lingon och buxbom, kvistar 
och barr av gran och andra barrträd, bark av viden 
Salix, klibbal Aims glutinosa, hassel Corylus avel- 
lana och fläder Sambucus, på skogsbjörnmossa 
Polytrichastrum formosum samt på snittytor av 
stolpar (Vézda 1961, 1967, 1974, 1983, Diederich 
1989, Sochting m fl 1992, Tretiach 1992, Tonsberg 
1992, Hitch 1993). På Brittiska öarna uppges den 
vara ganska tolerant mot luftföroreningar och är 
möjligen under spridning (Purvis m fl 1992).

Namnförbistring. Fellhanera subtilis slogs felaktigt 
ihop med F. myrtillicola av Hafellner (i Vézda 
1989), vilket är anledningen till att F. subtilis 
ibland rapporterats under namnet F. myrtillicola.

Fellhanera myrtillicola (Erichsen) Hafellner - 
gropkvistlav
Bacidia myrtillicola Erichsen, B. myriocarpa Erichsen, 
B. nitschkeana var. perpusilloides Erichsen. Nomen
klatur och Synonymik för F. myrtillicola har utretts av 
Jacobsen & Coppins (1989).

Bål slät till något ojämn, ± kontinuerlig, ibland 
sprucken, grågrön till grön, matt. Apothecier sak
nas eller fåtaliga (påträffade i tre av fem kollekter), 
upp till 0,075 mm breda, vidvuxna till sittande; 
disk plan till svagt välvd, ljusgrå till blekt gråbrun, 
utan synlig eller med mycket tunn, vitaktig kant; 
hymenium och excipulum färglösa, hypothecium 
mörkbrunt. Sporer 11-21 x 4-7 pm, mest 4-celliga, 
ibland 3- eller 5-celliga, färglösa. Pyknid vanligen 
rikligt förekommande, först genomskinliga och 
insänkta, senare gråbruna till brunsvarta, ofta med 
en blåaktig ton, något upphöjda och med en central 
fördjupning, 0,05-0,1 mm breda och upp till 0,08 
mm höga; konidier böjda till S-formade, färglösa, 
20-38 x 0,8-1,0 pm. - Fig 3C, 4E.

I vårt material har vi endast sett makrokonidier. 
Enligt Jacobsen & Coppins (1989) producerar F. 
myrtillicola ibland även stavformiga mikrokoni- 
dier, som är 4-5 x 0,5 pm.

Utbredning och ekologi utanför Sverige. Fellhanera 
myrtillicola är en sällan samlad och dåligt känd art. 
Förutom de tre aktuella svenska fynden är arten 
bara rapporterad från åtta lokaler i Hamburg- 
området och i Schleswig-Holstein i Tyskland 
(Erichsen 1957, Jacobsen 1992) samt från vardera 
en lokal på Jylland i Danmark (opubl fynd av T. 
Appelqvist enl O. Bengtson) och en lokal i syd
västligaste England (Brightman 1992). Av de tyska 
fynden är fyra gjorda på tunna kvistar av gran, tre 
på flyttblock eller flisor av flinta i skogsmark, samt 
ett på blåbärsris. På den danska lokalen växte den 
på grankvistar, medan det engelska fyndet är gjort 
på ett stenblock i en bäck.

Förväxlingsrisker

Fellhanera bouteillei och F. subtilis är ganska lätta 
att upptäcka i fält, medan F. myrtillicola är betyd
ligt svårare att få syn på. F. bouteillei känns lättast 
igen på den oftast blekt blågröna, mjöliga bålen 
som påminner om den hos blågrå mjöllav Lepraria 
incana, men som oftast bär tydliga vita och låg-

Fig 4. A: Bål och apothecier hos Fellhanera bouteillei (x 16). - B: Bål och pyknid (vita, halvt insänkta i bålen) hos 
F. bouteillei (x 16,5). -C: Bål och apothecier hos F. subtilis (x 13,5). -D: Bål och pyknid med stiftformigt utskjutande 
konidiemassor hos F. subtilis (x 19,5). - E: Bål och pyknid med mörk pigmentering hos F. myrtillicola (x 39). - F: 
Blåbärsris i skrud av F. bouteillei.
A: Thallus and apothecia of Fellhanera bouteillei (x 16). - B: Thallus and pycnidia of F. bouteillei (x 16.5). - C: 
Thallus and apothecia of F. subtilis (x 13.5). - D: Thallus and pycnidia of F. subtilis (x 19.5). - E: Thallus and 
pycnidia of F. myrtillicola (x 39). - F: Shrublet of Vaccinium myrtillus covered with F. bouteillei. - Recent Swedish 
records of these species are, with a few exceptions, on Vaccinium myrtillus. However, F. bouteillei has been found 
twice on leaves of Vaccinium vitis-idaea. F. subtilis has recently been found on twigs and needles of Picea abies, 
and twigs of Calluna vulgaris and Betula pendula. There is one record of F. myrtillicola on twigs of Frangula alnus.
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välvda pyknid och enstaka bleka apothecier. Fell- 
hanera bouteillei liknar F. subtilis, men den senare 
har oftast höga, stiftförmade pyknid, oftast gul- 
aktigare apothecier, samt fastare och slätare bål. 
Även hos F. myrtillicola är pykniden mycket an
vändbara som igenkänningstecken. De är mörka 
(ofta med en brun eller blåaktig ton) med en central 
fördjupning och är förhållandevis breda och låga. 
Även apothecierna är mörka och sitter på en täm
ligen slät och grön bål. Karaktäristiskt är att många 
pyknid är större än apothecierna.

De tre Fellhanera-arterna är inte speciellt svåra 
att skilja från varandra, men vi har sett en rad andra 
lavar på blåbär med vilka de kan förväxlas. Mica- 
rea prasina liknar ibland F. subtilis men skiljer sig 
genom att apothecierna saknar kant, att bålen är 
mycket finkornig och oftast renare grön, samt att 
sporerna är tvåcelliga. Dimerella pineti sitter gan
ska ofta vid basen av blåbärsris och har en bål som 
kan påminna om den hos F. myrtillicola. Bålen hos 
den förra är dock mörkare grön, helt slät och oftast 
glänsande. Vidare är apothecierna gulvita och har 
en nedsänkt disk samt sporer som är tvåcelliga. 
Bacidia chloroticula förekommer ibland tillsammans 
med Fellhanera-arterna. Den påminner främst om 
F. subtilis men bålen är tunnare, och apothecierna, 
som aldrig blir större än 0,2 mm, får ofta en 
gråbrun ton. Dessutom är sporerna betydligt längre 
och smalare, 20^10 x 1 pm. Micarea nitschkeana, 
som oftast växer på smala grenar och kvistar av 
träd, kan även förekomma på blåbärsris och liknar 
då främst F. myrtillicola. M. nitschkeana har dock 
större apothecier, som är brungrå-gråsvarta-svarta 
och snabbt blir starkt välvda och förlorar sin kant. 
Liksom hos F. myrtillicola är sporerna fyrcelliga, 
men något smalare, 10—17(—19) x 2,5-3(-3,5) pm 
(Coppins 1983). Vidare har Micarea nitschkeana 
ett K-l- violett epihymenium, medan det är K- hos 
F. myrtillicola.

Fellhanera myrtillicola kan lätt förväxlas med 
Micareapeliocarpa, men denna art har vi ännu inte 
hittat på blåbär. Dessa arter har sporer och konidier 
av samma form och storlek, samt ibland mycket 
likartad bålstruktur. Micarea peliocarpa skiljer sig 
framför allt genom det färglösa till ljusgula hypo- 
theciet samt de i huvudsak vitaktiga och i bålen 
insänkta pykniden. Hos båda arterna är det ganska 
vanligt med individ som saknar apothecier, och då 
kan man skilja dem med hjälp av algerna. Hos M. 
peliocarpa är algerna "micareoida", vilket innebär 
att svampen penetrerar algcellernas vägg med hjälp 
av tapplika hyfändar (haustorier). Sådana hausto-

rier saknas hos F. myrtillicola, hos vilken svamp- 
hyferna endast löst omspinner algcellerna. Vidare 
skiljer sig algcellernas form: Hos F. myrtillicola 
finns en del påtagligt smalt ellipsoida (unga?) alg
celler blandade med de betydligt rikligare förekom
mande runda till brett ellipsoida. Hos M. pelio
carpa hittar man enbart algceller med den senare 
formen.

Släktavgränsningar

Med sin nuvarande avgränsning omfattar släktet 
Fellhanera totalt ca 25 arter, de allra flesta tropiska 
och epifylla (Farkas & Sipman 1993). I Sverige 
finns fyra arter: förutom de tre ovan nämnda även 
F. vezdae (Coppins & P. James) V. Wirth (även 
kallad Bacidia vezdae), som förekommer på bark 
av ädellövträd i sydvästra Sverige.

Det har föreslagits att Fellhanera ska splittras i 
två släkten (Coppins 1983, Diederich 1989, Purvis 
m fl 1992). Det ena skulle i så fall innehålla arter 
med tråd- eller stavformade konidier och brunt 
hypothecium, dvs. F. myrtillicola, F. vezdae samt 
de tropiska arterna F.fuscatula (Müll. Arg.) Vézda 
och F. rhapidophylli (Rehm) Vézda. Det andra 
släktet skulle inkludera alla övriga arter, som har 
päronformiga konidier och färglöst hypothecium.

Förslaget att splittra Fellhanera är troligtvis 
anledningen till att Diederich (1989) och Purvis 
m fl (1992) förde F. bouteillei och F. subtilis till 
Fellhanera, medan de som en temporär lösning 
behandlade F. vezdae i Bacidia, det släkte i vilket 
arten först beskrevs (F. myrtillicola var inte känd 
från vare sig Luxemburg eller Brittiska öarna när 
dessa floror skrevs). Författarna har då förbisett 
det faktum att Fellhanera fuscatula är släktets 
typart. Detta innebär att om man splittrar släktet i 
två bitar så som föreslagits, ska F. fuscatula, F. 
myrtillicola, F. rhapidophylli och F. vezdae stanna 
kvar i Fellhanera, medan övriga arter måste föras 
till ett ännu inte beskrivet släkte.

Lokaler

Här följer en lista över samtliga kända svenska 
uppgifter för de tre Fellhanera-artemz utom gamla 
fynd av F. bouteillei. För gamla fynd av F. bouteillei 
hänvisar vi till fig 2. Lokalerna anges med landskap 
och socken. Dessutom anges vilket år och av vem 
fyndet gjordes samt var belägget finns (E Royal 
Botanic Garden, Edinburgh; LD Botaniska museet, 
Lund; S Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm; UPS 
Fytoteket, Uppsala).
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Rapporten om F. subtilis från Ångermanland hos 
Santesson (1993) grundar sig på ett herbariebelägg som 
senare visat sig vara felbestämt. Endast de båda Hälsing- 
lands-fynden av F. subtilis är tidigare publicerade (Nor
din 1991, Ågren 1991).
Skåne: S. Sandby sn 1993 Arup, LD (F. bouteillei); 
Örkeneds sn 1993 Arup & Ekman, LD (F. subtilis); 
Örkeneds sn 1993 Ekman, LD (F. myrtillicola, F. sub
tilis). - Småland: Härlunda sn 1993 Arup & Ekman, LD 
(F. bouteillei, F. subtilis); Hemmesjö sn 1993 Arup, LD 
(F. bouteillei, F. myrtillicola, F. subtilis); Annerstads sn 
1993 Arup & Ekman, LD (F. bouteillei, F. myrtillicola, 
F. subtilis). - Bohuslän: Hjärtums sn 1993 Arup & 
Ekman, LD (F. myrtillicola, F. subtilis); Lommelands 
sn 1993 Arup & Ekman, LD (F. bouteillei, F. subtilis). 
- Västergötland: Kinnarumma sn 1993 Arup & Ekman, 
LD {F. bouteillei, F. myrtillicola, F. subtilis); Ljushults 
sn 1993 Hultengren, Hultengren privatherb. (F. bouteil
lei, F. subtilis); Skephults sn 1990 Moberg, UPS, & 
Thor, S (F. subtilis). - Uppland: Alsike sn 1993 M. 
Nordin, S (F. subtilis). - Hälsingland: Norrala sn 1990 
A. Nordin, UPS (F. subtilis); Söderala sn 1991 Ågren, 
UPS (F. subtilis); Järvsö sn 1977 Coppins, E (F. subtilis).

Tack!
Vi vill rikta ett speciellt tack till Svante Hultengren, som 
i augusti 1993 visade oss runt på många fantastiska 
lavlokaler, där vi bland annat gjorde flera intressanta 
fynd av Fellhanera-arter. Vi vill också rikta ett stort tack 
till Svante Hultengren, Göran Thor, Mora Aronsson, 
Rolf Santesson, Anders Nordin och Louise Lindblom för 
ovärderlig hjälp under framställandet av denna artikel. 
Återinventeringen av Fellhanera bouteillei har utförts 
som delar av projekten Hotade lavar i södra Sverige 
respektive Hotade lavar i Sverige, som drivits med ekono
miskt stöd från WWF och Statens Naturvårdsverk.
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Strimgröe, Glyceria striata, funnen i Medelpad
GUDRUN FREDÉN och OLOF SVENSSON

Den 10 juli 1993 besökte vi den för sin flora av 
kalkgynnade arter kända växtlokalen vid Gumböle, 
strax SO Stavreviken, 2 mil N Sundsvall. Vår avsikt 
var närmast att beundra det praktfulla beståndet av 
skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii. Vi kom emeller
tid även att titta i det meterdjupa diket vid den 
gamla europavägen, som avgränsar det botaniskt 
intressanta området. Då upptäckte vi ett par tuvor 
av ett för oss obekant gräs. Det hade cirka 30 cm 
höga strån med glesa, slaka vippor. Tuvorna växte 
på en sträcka om cirka två meter. Examination 
gav resultatet strimgröe Glyceria striata. Eftersom 
denna art enligt Den nordiska floran (Mossberg 
m fl 1992) tidigare inte hittats norr om Småland tog 
vi ett belägg och sände till Thomas Karlsson, som 
kunde bekräfta vår bestämning. Ett par dagar efter 
det första fyndet fann vi ännu ett par tuvor ett 
hundratal meter från de första.

De båda växtplatserna är snarlika: blöta ställen, 
där det sannolikt står vatten under en stor del av 
året och marktäckningen är tämligen svag, i ett 
ganska djupt vägdike. Bland övriga arter kan näm
nas tuvtåtel Deschampsia cespitosa, knagglestarr 
Carex flava, östersjötåg Juncus balticus samt viden 
Salix. På slänten mot diket växer bl a skogsnyck
lar, skogsvicker Vicia sylvatica och olvon Vibur
num opulus, och på vägkanten strandråg Leymus 
arenarius och grått saltgräs Puccinellia distans. 
Förekomsten av östersjötåg och strandråg är inte 
förvånande eftersom platsen ligger endast några 
hundra meter från stranden av Indalsälvens delta, 
där dessa strandväxter är allmänna. Några gräsfrö- 
inkomlingar utöver strimgröe kunde vi inte notera.

På Vägverket uppger man att diket grävdes om i 
mitten av åttiotalet och att renarna då inte besåddes.

Cirka 1 km från växtplatsen ansluter gamla E4 
till den nya (den s k Deltavägen), och där byggdes 
för några år sedan en stor trafikplats. Vid den 
kunde vi inte finna något annat än en trivial,

närmast ruderatbetonad växtlighet. Ingenting tyder 
på att man besått renar eller slänter kring vägen. 
Inte heller finns diken tillräckligt våta för strim
gröe.

Från Thomas Karlsson har vi fått följande för
teckning över svenska fynd av strimgröe. Mellan 
Östergötland och Medelpad finns en lång rad land
skap att finna strimgröe i!

Kursiverade namn är socknar; koordinater i förekom
mande fall enligt RUBIN. Belägg i herbariet i Lund anges 
med LD.
Öland Gärdslösa O om Skedemosse gård 1983 Bengt 

Lundgren; Gärdslösa, 2/3 km N Skedås, gammal 
skogsväg i fuktig slyskog 20.8.1983 Åke Lundqvist 
(LD), 1.9.1983 Bengt Lundgren (LD); Köping 2/3 km 
N Skedås, bäckren 1.10.1983, 5.7.1984 Åke Lund
qvist (LD). - Först uppmärksammad av Sven Jansson, 
Tullinge (Sterner 1986).

Småland Skärstad Rävlinge 10.8.1975 Roland Carlsson 
(Carlsson 1976). Hult Kongseryd 100 m OSO dammen 
vid Sagån (6F 9c 12 03) 1988 Roland Ljunggren (LD). 

Västergötland Falköping 500 m ONO Snösbäck, dikad 
kalkfuktäng (8D Oe 21 15) 17.7.1991 Lennart Sundh 

.. (LD).
Östergötland Väderstad fuktig ängsmark 900 m SSV 

Bossgård (8E 2j 45 24) 24.6.1985 Bengt Hallqvist 
(LD; Hallqvist 1986).

Medelpad Hässjö 600 m V Västanbäck, vid gamla E4, 
blött vägdike, kalkrik mark (17H 7h 21 04) 10.7.1993 
Gudrun Fredén och Olof Svensson (LD).

Gudrun Fredén, Färjvägen 25, 860 30 Sörberge. 
Olof Svensson, Decembervägen 2, 352 60 Växjö.
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Grenlaven, Evernia mesomorpha, i Dalarna
BENGT OLDHAMMER

Den här artikeln belyser grenlavens biologi och 
utbredning i Dalarna. Efter en genomgång av samt
liga kända förekomster i landskapet följer en dis
kussion om artens status och framtid.

Utbredning i Sverige

Enligt Moberg (1982) finns grenlaven i två områ
den i Sverige, dels i norr, dels i mellersta Sverige. 
I det södra utbredningsområdet har den minskat 
oroväckande (Moberg 1987), och bara för några år 
sedan förmodade Hermansson (1988) att arten var 
försvunnen från Dalarna nedanför fjällskogsregio- 
nen.

I norra Sverige har Karström (1992) och grup
pen Steget före kastat nytt ljus över grenlaven. 
Några rika förekomster har hittats i fjällens närhet, 
medan den för övrigt förekommer fåtaligt längs 
raviner och bäckar i Jokkmokks skogsland.

Äldre fynd från Dalarna

Äldre förekomster i Dalarna fram till och med 1983 
uppgår enligt Hermansson (1988) till nio stycken. 
Dessa är följande:

Rättvik NW Ingels (14F ld) på tall i tallhed 1936 T. E. 
Hasselrot.

Särna Bergsvallen (15C 9j) ett ex på rönn 1962 T. E. 
Hasselrot

Idre Härjehågna (16C Ob) rikligt på gran 1939 T. E. 
Hasselrot.

Idre byn (16C 2h) ett ex på rödmålat staket 1962 T. E. 
Hasselrot.

Idre Gränjesåvallen S bäckravinen (16C 3j) ett ex på 
björk 1936 T. E. Hasselrot.

Idre Nipstöten (16C 4i) rikligt på björk i björkregionen 
1934 T. E. Hasselrot. - Mycket rikligt även idag. 

Idre Lövåsen S Djupgravsstöten (16C 6f) på björk i 
björkskogen 1977 Ulf Swahn.

Idre Lövåsen (16C 7e) på björk i björkskogen 1983 Ulf 
Swahn.

Idre Grövelsjöns SW strand (16C 8d) ett ex på gran 1939 
T. E. Hasselrot.

Lokaler upptäckta 1988-1993

1988-1993 har grenlaven hittats på åtta nya platser 
som beskrivs här. Samtliga fynd har gjorts av mig 
om ej annat anges.

Orsa Hansjö (14E 6h 1- 0-), 200 m ö h, på torr 
tallgren i skogskant till jordbrukslandskap 1993 
Peter Turander. Trädet nersågat.

Orsa 0,5-1 km N Vallsjödammen (14E 9j 3- 1-), 
470 m ö h, vid Koppångenkomplexet, som är ett 
flera mil långt myr och skogsområde av riksintresse 
(i området har jag upptäckt ringlav Evernia divari- 
cata på tio lokaler). 1993 hittades ett cirka tio cm 
långt ex av grenlav på näver av en död björk cirka 
en meter ovan den halvmeterdjupa snön. På en 
levande björk växte en två cm stor grenlav, och

Utbredningen av grenlav Evernia mesomorpha i Dalarna. 
O fynd t o m 1983. • fynd 1988-1993.
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Överst: Växtmiljö för grenlav på Skarungsmyren i Orsa. 
Arten blev funnen här på tre granar 1988. -Till vänster: 
Grenlav på smal gran på Skarungsmyren i Orsa. - Foto 
Bengt Oldhammer.

möjligen fanns också ett pyttelitet ex på en tredje 
levande björk. Växtplatsen på östra sidan av Flo
den är mycket fuktig och intill ån växer en bård av 
björk. Det torde bara dröja några få år innan den 
döda björken faller.

Orsa Skarungsmyren (15E 2i 3- 2-), 550 m ö h, 
strax N St. Tunturiberget i Koppångenkomplexet. 
1988 påträffades arten på tre granar av smal dimen
sion på knappt tio cm i brösthöjd. Den glest träd
bevuxna myren där grenlaven hittades har skyd
dande myrholmar. Skogen är gammal. En gran 
intill grenlavsförekomsten borrades och var 305 år. 
Under senare år har laven ej påträffats på granarna, 
och det är troligt att arten är försvunnen från 
platsen.

Orsa Tjåberget (15E 3f 1- 2-), 487 m ö h, ett ex 
på grangren i myrkant 1993 Peter Turander, Bengt 
Oldhammer. Vid en avverkning i området kommer 
laven knappast att överleva. Stora områden i när
heten består av gammal naturskog.
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Ett stenkast från dessa torrträd på Skarungsmyren har grenlav Evernia mesomorpha påträffats liksom ringlav E. 
divaricata och varglav Letharia vulpina. Bland kärlväxterna märks kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum, 
som är riklig just på denna plats. - Foto Bengt Oldhammer.

Mora Rövarberget (15E 6e 0- 2-), 590 m ö h, vid 
ett skogsbevuxet bäckdrog på Malmtäktsmyren 1992. 
Tre ex växte på en 1,5 meter hög död björk som 
inte kommer att stå upprätt så länge till. Ett exem
plar var fem cm långt. På flera granar på samma 
ställe växte varglav Letharia vulpina. Skogen intill 
myren består av gammal naturskog.

Särna Gördalen (15C 7e 4- 4-), 745 m ö h, på 
grangren vid bäck intill en myr i en svacka 1991 
Rolf Lundqvist.

Idre vid bäck längs stigen 3 km Ö Drevdagen strax 
intill Trolltjärnen (16 C Od 4- 1-), 720 m ö h, ett 
två cm stort ex på smal björkgren i en fuktig 
bäcksvacka med fin naturskog 1989.

Idre fjällbjörkskogen nedan Sjöhöjden vid Grövel- 
sjön (16C 9d 0- 1-), 800 möh, tämligen rikligt på 
en sträcka av cirka en km 1991. Grenlaven hade 
en längd av som mest tio cm och växte på stammar 
och grenar av björk, företrädesvis gamla träd.

Grenlavens biologi

Affiner (1948) menar att arten i första hand är en 
barrträdslav. I Dalarna stämmer inte detta då den 
föredrar björk. Eftersom Ahlner mest tittade på 
gran kan grenlaven även förr ha förekommit på 
björk. Att den idag nästan enbart växer på björk 
kanske beror på att den inte längre förmår växa på 
gran på grund av försurningen. Björk utgör ett 
mindre surt underlag än gran. Däremot gäller det 
fortfarande som Ahlner skriver, att grenlaven före
drar öppet läge och glesa skogar. Att den med 
enstaka undantag uppträder sparsamt på lokalerna 
stämmer också med dagens förhållanden.

I södra Dalarna saknas grenlaven helt. I meller
sta Dalarna förekommer den mestadels på anmärk
ningsvärt fuktiga lokaler, på glest skogbevuxna 
myrar eller i myrkanter. Undantaget är lokalen i 
Orsa Hansjö där den växte på tall i kulturbygd. 
Eventuellt kan detta ha samband med spridning 
från en gärdsgård eller liknande. Lidman (1954)
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Längs ett bäckdrog på Malmtäktsmyren i Mora växer grenlav tillsammans med varglav. - Foto Bengt Oldhammer.

beskriver hur riklig arten var på en gärdsgård. Den 
försvann dock snabbt den dag gärdsgården revs och 
ersattes med en ny. I mellersta Dalarna växer gren
laven främst på björk men även på gran och tall.

I norra Dalarna ligger de rikaste lokalerna i 
fjällbjörkskog med inslag av framför allt gran. 
Björk är det klart dominerande underlaget.

Nästan alla fynd som gjorts av grenlav under 
1900-talet är gjorda i naturskogsmiljöer.

Diskussion

Grenlavens sparsamma och fläckvisa förekomst i 
Dalarna är svår att förklara. Att de rikaste före
komsterna finns i IjälIskogen där påverkan från 
skogsbruk varit liten, talar för att det är viktigt med 
orörda skogsmiljöer eller lång skoglig kontinuitet.

Eftersom den gamla skogen i Dalarna till största 
delen helt försvunnit är det högst sannolikt att 
grenlaven drabbats hårt. Något som talar för detta 
är att de flesta fynden i mellersta Dalarna gjorts på 
myrar och i myrkanter där det ännu inte bedrivits 
något modernt skogsbruk. Att det finns fler före

komster i skogslandet nedanför fjällen i Jokkmokk 
kan förklaras med att skogarna där inte överförts 
till kulturskogar i lika hög grad som i Dalarna. 
Samma mönster är tydligt för en lång rad svampar 
och lavar som inventerats i Dalarna och Jokkmokk.

Möjligen kan grenlaven alltid ha varit mer eller 
mindre sällsynt i Dalarna, vilket i så fall kan ha 
gjort den känslig för lokal utslagning. Arten har 
med andra ord inte haft kapacitet att spridas till nya 
lokaler i samma takt som de gamla har försvunnit.

Att grenlaven har vissa svårigheter att sprida sig 
visar fynden i dalafjällen. Trots att det finns flera 
rika lokaler kan till synes lämpliga växtmiljöer i 
närheten av dessa vara helt tomma på laven. De 
flesta fynd som gjorts av grenlaven i fjällskogen 
består dessutom av enstaka exemplar.

Framtiden

I norra delen av Dalarna torde chansen att hitta nya 
lokaler för grenlav vara störst i den s k fjällbarr
skogen, dvs den mot fjället närmast belägna, glesa 
blandskogen. Där har den säkert fler lokaler, även
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Nipstöten, som syns strax till vänster om Nipfjället i bakgrunden, är den klassiska grenlavslokalen i Dalarna. - Foto 
Bengt Oldhammer.

om eftersökningar under många år visar att den är 
långt ifrån vanlig.

Fjällbarrskogen är den skogstyp som påverkats 
allra minst av skogsbruk och som innehåller den 
största arealen orörd skog i Dalarna. Rent strikt 
definieras ijällbarrskogen som skog som produce
rar mindre än en skogskubikmeter per hektar och 
år. Träden är ofta gamla och det är vanligt med 
torrträd och vindfällen.

I mellersta Dalarna kan det troligen också gå att 
hitta nya lokaler, framförallt på myrar, i myrkanter 
eller i de få gammelskogar som finns kvar.

I norra delen torde arten ha möjlighet att över
leva på sikt. I övriga Dalarna ser det sämre ut. 
Möjligen skulle ett annorlunda skogsbruk, där mer 
skog lämnas längs vattendrag, myrar, branter och 
i höglägen, kunna innebära att arten så småningom 
kan etablera livskraftiga populationer.

Slutord

Jag hoppas att denna artikel ska öka intresset för 
grenlaven i Dalarna. Om du hittar något misstänkt

bör du inte samla in laven om den förekommer 
sparsamt. Fotografera hellre exemplaret och sänd 
fotot till någon lavkunnig om artbestämningen är 
osäker. Arten kan förväxlas med ringlav, och 
mycket små exemplar av grenlav kan vara svåra att 
känna igen.

Bengt Oldhammer, Oljonsbyn 5290, 794 92 Orsa.
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Dvärglåsbräken, Botrychium simplex, i Dalarna
GUNNAR ERIKSSON och KNUT KÄLLSTRÖM

En exkursion den 14 juli 1993 till Grangärde 
finnmark i södra Dalarna, där Gunnar Eriksson 
förevisade olika lokaler för låsbräknar Botrychium 
och gentianor Gentianella, fick en oväntad krydda 
i form av en ny växtplats för dvärglåsbräken Botry
chium simplex. Fyndplatsen är en mindre skogsväg 
väster om Norhyttan i Grangärde socken, och den 
är tidigare känd för sin rika förekomst av ängsgen- 
tiana Gentianella amarella. På fyra meter av den 
glest bevuxna mittsträngen av vägen, eller stigen, 
fanns 14 exemplar av dvärglåsbräken i storlek från 
ca 5 cm med treflikad bladskiva ned till under 
centimetern med enkla, tunglika bladskivor; det 
minsta saknade sporbärande del. Av andra kärlväx
ter på samma plats kan nämnas ormrot Bistorta 
vivipara, vildlin Linum catharticum, tätört Pingui- 
cula vulgaris och ängsgentiana Gentianella ama
rella. Något hundratal meter från B. simplex finns 
utefter skogsvägen spridda exemplar av låsbräken 
B. lunaria. Utöver dvärglåsbräken kunde vi, trots 
mycket sökade, på denna lokal inte finna någon av 
de mera krävande Botrychium-xclzma..

Fyndplatsen ligger ungefär 215 m över havet. 
Körvägen har ett bitvis tunt jordskikt på en bädd 
av kalkslagg. En fuktig och frodigt bevuxen slänt

förser tydligen vägavsnittet med så mycket vatten 
att det antar karaktär av översilningsmark. Med en 
högre slänt på den ena sidan och en ridå av full
vuxna barrträd på den andra har växtplatsen fullt 
solljus endast de timmar då solen står högt. Loka
len ligger sålunda på många sätt långt ifrån "sandig 
betesmark vid havet", så som senare tids svenska 
lokaler brukar beskrivas. Denna lokal i Grangärde 
har kanske mer gemensamt med inlandsfyndplatser 
i Norge (Sundh 1990), på Taberg i Småland (Bjur- 
ulf 1950 s 411) och med den mosse vid Enköping, 
där Evert Plahn fann ett enstaka exemplar av 
dvärglåsbräken på 1950-talet.

Uppenbarligen är det så, att Dalarna är det enda 
svenska landskap, där man år 1993 kunde finna sju 
olika arter av släktet Botrychium.
Gunnar Eriksson, Pl 1352 Svind, 190 61 Grillby. 
Knut Källström, Artillerigatan 82, 115 30 Stockholm
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Inventering i Jämtland

Projekt Jämtlands flora anordnar 8-11 juli 1994 ett 
inventerarläger inom Bräcke kommun.

Närmare information genom Nils Dahlberg, 063- 
11 08 21, Håkan Blomquist, 0693-910 70 eller Carl- 
Olof Wetterhall, 063-12 01 52.
Anmälningstiden utgår 16 juni.
Adress: Box 595, 831 27 Östersund.



Observationer av floran i Piteåtrakten 1993
LENNART STENBERG

Stenberg, L. 1994: Observationer av floran i Piteåtrakten 1993. [Observations of the flora in 
the Piteå area in the southern part of Norrbotten.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 49-56. Lund ISSN 
0039-646X.
Investigations of the flora in Norrbotten in northern Sweden are in progress. In 1993 the 
southeastern part of the province was investigated. The results from the field-work is presented 
here. 31 taxa have not previosuly been reported for, or collected within, the province. They 
are Cannabis sativa, Chenopodium ficifolium, Cerastium glomeratum, Myosoton aquaticum, 
Trifolium dubium, Ornithopus perpusillus, Impatiens parviflora, Epilobium ciliatum, Physalis 
peruviana, Euphrasia stricta var. stricta x nemorosa, Matricaria maritima ssp. maritima, 
Arrhenaterum elatius as well as Aconogonon weyrichii var. alpinum, Bistorta major, Cerastium 
tomentosum, Saponaria officinalis, Spiraea chamaedryfolia, Rosa glauca, Amelanchier spicata, 
Cotoneaster integerrimus, Prunus cerasus, Thermopsis montana, Geranium x magnificum, 
Parthenocissus inserta, Cornus sericea, Lysimachia punctata, Sambucus racemosa, Leucanthe- 
mum x superbum, L. paludosum, Tanacetum vulgare f. crispum and Senecio nemorensis, which 
are escapes from cultivation. Additionally 25 species are recorded for the first time in the Piteå 
area. Carduus nutans, collected in Piteå in 1910, was rediscovered near its old site.
Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 13, S-126 48 Hägersten, Sweden.

Inventeringsarbetet i Norrbotten koncentrerades 
under 1993 till den östra hälften av Piteåtrakten, 
dvs socknarna Hortlax, Piteå och Norrfjärden. Tre 
skilda inventeringsläger under sommaren förlädes 
till Öjebyn, Roknäs och Piteå. De resulterade bl a 
i att ett 30-tal kärlväxttaxa påträffades som nya för 
provinsen Norrbotten; vidare samlades 25 taxa för 
första gången i Piteåtrakten. Antalet kända arter i 
Piteåtrakten ökades med ca 9 % under de 5 inven- 
teringsveckorna. - ett exempel på hur lite floran 
ännu är dokumenterad i dessa trakter.

Floran i Piteåtrakten har aldrig sammanställts, 
men en hel del insamlingar gjordes under åren 
1860-1920. Den tidigaste av de flitiga samlarna 
från Piteå var Axel N. Lundström, sedermera 
professor i botanik vid Ultuna. Carl Håkansson, 
provinsialläkare i Piteå, samlade på en hel del 
platser under 1870-90. Erik Marklund från Öje
byn, den tredje i raden av Piteåtraktens stora 
botanister, gjorde många insamlingar från Öjebyn 
och Piteå under åren 1905—17. Framför allt doku
menterade han ruderatfloran vid de stora sågverken 
och gjorde tillsammans med de två övriga omfat
tande insamlingar av släktet Salix. Under de senaste 
75 åren har endast sporadiska insamlingar och 
noteringar gjorts.

Skärgården

Pite skärgård utgörs av ett knappt 10-tal större och 
ca 60 mindre öar och skär, av vilka de flesta är 
nästan helt obebyggda. Öarna är oftast flacka och 
den kraftiga landhöjningen märks påtagligt. De 
stora skogklädda öarna, t ex Baggen, Vargön och 
Mellerstön, är så gott som obebyggda och relativt 
orörda med stora ytor naturskog. Kalavverkningar 
från framför allt 60- och 70-talen ses dock här och 
var. På grund av det ringa kulturinflytandet på 
öarna är artantalet lågt. Stränderna, som i expone
rade lägen är hårt ansatta av isens rörelser, är 
relativt artfattiga, men ändå intressanta med växter 
som grönlandsgåsört Potentilla anserina ssp. egedii, 
strandögontröst Euphrasia bottnica, klapperögon- 
tröst E. frigida var. botniensium och klapperstarr 
Car ex g lare osa. Någon gång ses saltfrätor med 
glasört Salicornia europaea och saltgräs Puccinel- 
lia capillaris, och ibland ses bestånd av ormtunga 
Ophioglossum vulgatum. På äldre grusiga strand
vallar växer ofta bottenviksmalört Artemisia cam- 
pestris ssp. bottnica tillsammans med bergkårel 
Erysimum hieracifolium. I strandskogen kan klibb- 
al Alnus glutinosa och dess hybrid med gråal A. 
incana uppträda fåtaligt. Längst ut i havsbandet
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förekommer en del låga klippor, bl a på den vackra 
lilla ön Kluntarna, där berggrunden har kalkinslag. 
På denna ö registrerades 116 arter kärlväxter. 
Bland vattenväxter ute i skärgården ses ibland 
slidnate Potamogeton vaginatus, helst på sandiga 
bottnar. Nära stränderna i de inre delarna av skär
gården förekommer ofta en yppig flora av bl a 
slamkrypor Elatine, hårsärv Zannichelliapalustris, 
trådnate Potamogeton filiformis, hårmöja Ranun
culus confervoid.es, ävjebrodd Limosella aquatica 
och sylört Subularia aquatica.

Odlingsbygder

Piteåtraktens äldsta, större odlingsområde ligger 
vid Piteälvens mynningsområde med byarna Rok- 
näs, Sjulnäs, Svensbyn och Långnäs utspridda på 
de näringsrikare lerjordarna. Arter som jordrök 
Fumaria officinalis, åkersenap Sinapis arvensis 
och rödplister Lamium purpureum är ganska van
liga här, men sällsynta i övriga Norrbotten. Nyare 
odlingsbygder följer längs Alterälvens flöde ner 
mot Norrfjärden. I andra områden dominerar sand
jordar där kvastfibblor Hieracium cymosum och 
svenskftbblor II. floribundum är vanliga, ibland i 
sällskap med någon låsbräken Botrychium.

Skogar

I Piteåtrakten finns en del frodiga och örtrika 
granskogar framför allt i de norra delarna, t ex norr 
om Lillpite, norr om Brännträsk och i nordöstra 
delen av Pitholm. Här påträffas t ex norna Calypso 
bulbosa, nattviol Platanthera bifolia, myskmåra 
Galium triflorum och skogsviol Viola riviniana, 
och i anslutning till bäckar och dråg finns bl a tibast 
Daphne mezereum och strutbräken Matteuccia 
struthiopteris. I rasbranter påträffas trolldruva 
Actaea spicata, taigastarr Carex norvegica ssp. 
inferalpina och vispstarr C. digitata.

Myrar

Myrarna utgör en stor del av Piteåtraktens natur. 
De sluttande strängmyrarna har en relativt artrik 
flora, speciellt vid de mer drågpåverkade par
tierna. Arter som groddlummer Huperzia selago 
ssp. arctica, bläddror Utricularia, gräsull Erio- 
phorum latifolium, björnbrodd Tofieldia pusilla, 
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata och mygg
blomster Hammarbya paludosa påträffas gärna 
här. Vid flarkar och tjärnkanter ses ofta den skirt

lysande trion vitag Rhynchospora alba, vitstarr 
Carex livida och dytåg Juncus stygius. Mer säll
synta på myrarna är strandlummer Lycopodiella 
inundata och brunag Rhynchospora fusca.

Vatten

Piteåtrakten har ganska många sjöar. De flesta är 
näringsfattiga, men en del s k avor i kustnära 
områden har en rikare flora med flera natar Pota
mogeton och igelknoppar Sparganium. Den lilla 
skogsälven Lillpiteälven, som rinner från Man- 
järvträsk genom Kolerträsk mot Lillpite och Rok- 
näs, uppvisar en för trakten ovanligt frodig Strand
flora med arter som knagglestarr Carex flava, 
blekstarr C. pallescens och kärrfibbla Crepis palu
dosa. Dessa är annars ovanliga i Norrbotten.

Stadsbygden

Piteå är en gammal träindustristad. Vid sekelskiftet 
dominerades den av ångsågverken Storfors och 
Skuthamn. Bl a Erik Marklund samlade här många 
tillfälliga arter som inkom med transporter och 
växte på ballastplatser eller vid hamnkajer. De allra 
flesta av dessa återfinns inte idag, men ett intres
sant undantag utgör den i somras återupptäckta 
nicktisteln Carduus nutans, som fortfarande växer 
på gamla ballastplatsen vid f d Storfors ångsåg.

Piteå är fortfarande en stor industristad, där 
tillverkningen av trämassa för kraftliner är domi
nerande. 1 anslutning till de stora industrierna 
Munksund, ASSI och Lövholmen finns vidsträckta 
ruderatområden. En del av massavedsimporten 
sker idag från Ryssland framför allt från Wologda- 
och Wytegraregionerna, samt från Polen, Tysk
land och Baltikum. För några år sedan importera
des massaved även från Spanien, Frankrike, Irland 
och Chile. Med stor sannolikhet har några av de 
växter vi påträffat följt med obarkat timmer från 
skogar eller upplagsplatser. Några av våra fynd av 
ruderatväxter har gjorts i närheten av Piteås ny
anlagda hamn på Sör-Haraholmen, där stora utfyll
nader finns och där sjöfarten är livlig.

Fyndförteckning

Nedan presenteras några av de mer intressanta 
fynden från de tre inventeringslägren 1993. LD 
betyder att belägg finns på Botaniska museet i 
Lund. Om inget annat anges har Thomas Karlsson 
kontrollerat bestämningarna av dessa belägg.
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Strandfräken Equisetum x litorale. - Piteå sn, 
Vargön ca 400 m N om Trutuddens spets (24L Og 
26 12), medelrik strandnära myr. LS BJ (LD). - 
Piteå sn, Berkmyran ca 400 m SSO (24K 2h 17 48), 
myrmark. CH LSt (LD). - Piteå sn, 300 m VSV 
Tjäderlekstjärnen (24K 2i 27 17), sumpig myrartad 
mark vid bäck. LS (LD). - Piteå sn, Reveludden 
1,3 km NNV till N (24L le 01 30), starrmyr. CH 
LSt (LD). - 4 nya fynd under 1993 tyder på att 
denna hybrid är ganska vanlig, åtminstone i relativt 
kustnära trakter där den gärna växer i torv på 
silpåverkad naturmark.

Hampa Cannabis sativa. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen (24L Oe 03 18), ruderatmark och utfyllnad. 
LS (LD). - Piteå sn, Piteå kyrka ca 900 m S V (24L 
lc 26 36), ruderatmark. LS HG (LD). - Ny för 
Norrbotten.

för Norrbotten. Sedd på denna växtplats sedan 
många år.

Tomtskräppa Rumex obtusifolius. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen vid hamnen (23L 9e 49 19), ruderat
mark. LS (LD, kontrollerad av Sven Snogerup). - 
Hortlax sn, Sandholmen i NV (24L 0c 42 88), 
ruderatmark vid reningsverk. LS HG. - Mycket 
sällsynt i Norrbotten, senaste och enda beläggen är 
från Piteå 1890 (UPS).

Krusskräppa Rumex crispus. - Piteå sn, Klinger- 
grundet (24L Of 19 23), grästäckt klapperstrand på 
litet fågelrikt skär. NT LP LS. - Enda fyndet under 
inventeringen.

Fikonmålla Chenopodium ficifolium. - Piteå sn, 
Sör-Haraholmen (24L Oe 03 18), ruderatmark,

Gråslide Aconogonon weyrichii var. alpinum. - 
Piteå sn, Bredviksberget ca 300 m NNV (24L 2b 
41 46), kant av skogsväg, gammalt utkast (fig 1). 
LS NT (LD). - Ej tidigare rapporterad från Sve
rige, men nyligen publicerad som naturaliserad i 
norra Norge (Handeland 1991).

Alpslide Aconogonon alpinum. - Norrfjärdens sn, 
Porsnäs ca 800 m N (24L 4c 16 37), gammal 
utfyllnad och tipplats. LS (LD). - Ny för Piteå
trakten.

Stor ormrot Bistorta major. - Piteå sn, Markbyg
den kfbd, Kolerträsk i nordöstra delen (24K 5d 06 
04), skogsmark vid tomtgräns. LS OP (LD). - Ny

Fig 1. Gråslide Aconogonon weyrichii var. alpinum 
påträffades på en skogsvägskant i Piteåtrakten 1993. 
Arten är tidigare ej rapporterad från Sverige. Akvarell 
av Bo Mossberg.



utfyllnad. LS (LD). - Ny för Norrbotten. Arten är 
sannolikt på frammarsch i Sverige.

Spjutmålla Atriplex prostrata. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen 300 m NV hamnen (24L Oe 03 18), 
ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Mycket säll
synt i Norrbotten, andra fyndet under invente
ringen. Arten förekommer här bara på kulturmark.

Silverarv Cerastium tomentosum. - Piteå sn, Piteå 
mellan Klubbgärdet och Lövholmen (24L lc 18 
43), ruderatmark. LS NT (LD). - Ej tidigare 
uppgiven från Norrbotten.

Knipparv Cerastium glomeratum. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen 300 m NV hamnen (24L Oe 03 18), 
infart till stor utfyllnad, 1 ex. LS (LD). - Piteå sn, 
N. Pitholm ca 300 m NO Ängesträsket (24L ld 07 
23), trädgårdsrabatt med barkhack samt riklig som 
ogräs i närliggande plantskola. LS (LD). - Ny för 
Norrbotten. En väntad art som tycks öka starkt i 
landet.

Sprödarv Myosoton aquaticum. - Hortlax sn, Sand
holmen i NV (24L 0c 42 38), ruderatmark vid 
reningsverk. LS HG (LD). - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen ca 300 m NV hamnen (24L Oe 03 18), 
ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Ny för Norr
botten.

Rödblära x vitblära Silene dioica x latifolia. - Piteå 
sn, Böle 500 m SV (24L 2b 44 08), väletablerad 
på vägslänt och åkerren. LS NT (LD). - Ny för 
Piteåtrakten.

Såpnejlika Saponaria officinalis. - Piteå sn, ca 500 
m NV Storträskets norra vik (24L ld 18 23), vid 
igenväxande gammal soptipp. LS (LD). - Piteå sn, 
Öjebyn Heden SO om cementindustri (24L 2b 17 
39), förvildad på f d tomtmark. LS NT. - Ny för 
Norrbotten.

Vitsippa Anemone nemorosa. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen (24L Oe 03 18), ruderatmark, 1 ex i utfyll
nad av bark och schaktmassor. LS (LD). - Första 
fyndet i Piteåtrakten. Arten är sannolikt inkommen 
genom träimport.

Stor kustruta Thalictrum minus ssp. majus. - Piteå 
sn, Nötön i norra delen (24L 2d 11 22), etablerad 
vid skogsbryn i stugområde. IB GT (LD). - Första 
fyndet i Piteåtrakten och det andra i Norrbotten.

Backruta Thalictrum simplex ssp. simplex. - Hort
lax sn, Holmfors ca 200 m SO (23K 8j 18 07), 
vägdikesren vid betesmark. LS CHLSt(LD). - Ny
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för Piteåtrakten. Endast ett fynd finns tidigare från 
Norrbotten.

Skelört Chelidonium majus. - Hortlax sn, Kälen ca 
100 m SO vägskälet (23L 8b 48 31), inkommen i 
rabatt vid inplanterad jätte vallmo P ap av er pseudo- 
orientale. LS. En planta. - Samlad en gång tidigare 
i Norrbotten.

Hamnsenap Sisymbrium altissimum. - Piteå sn, 
Piteå strax O ASSIs industriområde (24L lc 23 31), 
ruderatmark. HG (LD). - Ny för Piteåtrakten och 
det andra fyndet i Norrbotten.

Rockentrav Arabis glabra. - Piteå sn, Öjebyn S om 
Heden nära järnvägskorsningen (24L 2b 15 42), 
låga sandkullar. LS NT (LD). - Ny för Piteå
trakten.

Strandfräne Rorippa sylvestris. - Piteå sn, Sikfors 
ca 600 m NNO kraftverksdammen (24K 6j 16 48), 
vid handelsträdgård. CH LSt (LD). - Piteå sn, 
Piteå stad, strax V f d järnvägsstation (24L lc 20 
37), vid bangårdsområde. LS. - Piteå sn, N. Pit
holm ca 300 m NO Ängesträsket (24L ld 07 23), 
ogräs i handelsträdgård. LS. - Ny för Piteåtrakten. 
I Norrbotten även insamlad i Älvsbyn och Luleå.

Kvastspirea Spiraea chamaedryfolia. - Piteå sn, 
Öjebyn Heden vid östra infarten till cementindustri 
(24L 2b 18 41), grusig vägren, troligen spridd från 
utkast. LS NT (LD). - Ej tidigare samlad i Norr
botten, men av oss noterad på ytterligare 3 lokaler.

Daggros Rosa glauca. - Piteå sn, Öjebyn Heden 
ca 100 m SO cementindustri (24L 2b 17 41), 
gräsbeväxt skräpig industrimark. LS NT (LD). - 
Ny för Norrbotten. Noterad på ytterligare 3 lokaler 
i närheten av Piteå.

Bergros Rosa pendulina. - Piteå sn, 700 m S 
Munksunds kapell (24L Od 39 01), stigkant i liten 
barrskog. CH (LD). - Ny för Piteåtrakten.

Vresros Rosa rugosa. - Piteå sn, Mellerstön på 
sydöstra delen av Yttre Skitoviken (23L 9g 22 12), 
klappergrusstrand. LS (LD). - Vresrosen ses i 
södra Norrbotten inte sällan i gamla sandtag, på 
utfyllnader och andra kulturskapade platser. Detta 
är det första fyndet av växten som naturaliserad på 
havsstrand inom provinsen.

Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba. - Arten är 
nu funnen på dussintalet lokaler i Norrbotten. 
Under 1993 samlades den bl a från Pitholmen, 
Öjebyn, Altergård och Svallfors. LS NT ID (LD). 
Stjärndaggkåpa påträffades även för första gången

SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)
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i Tornedalen: Hietaniemi sn, Koivukylä ca 100 m 
VSV fd järnvägsstationen (26N 3a 45 41), gräsren 
vid körväg intill vallodling. LS NT (LD). Fyndet 
är inte helt överraskande eftersom den anges från 
bl a Torniotrakten i Finland (Lahti m fl 1993).

Tyskt oxbär Cotoneaster integerrimus. - Piteå sn, 
Piteå Annelund (24L lc 41 27), liten äldre träd
dunge i radhusområde. HG LS (LD, bestämd av 
Bertil Hylmö, "cf. integerrimus"). - Ny för Norr
botten.

Häggmispel Amelanchier spicata. - Piteå sn, 400 
m NV Skuthamnsviken (24L 0c 41 48), f d tomt
mark. LS HG (LD). Ytterligare 2 fynd från Piteå 
gjordes 1993. - Ny för Norrbotten.

Surkörs Prunus cerasus. - Piteå sn, Bredviks- 
berget ca 200 m NV (24L 2b 40 44), soptipps- 
område. LS (LD). - Piteå sn, Kullen ca 2 km VNV 
Sjulnäs (24L 2a 17 09), vägkant nära gård. CH 
(LD). - Ny för Norrbotten, men arten är inte 
oväntad eftersom den ibland odlas.

Lupinväppling Thermopsis montana. -Hortlax sn, 
500 m NV Grundvik (24 L 0c 30 38), vägslänt mot 
tomt, rikligt etablerad. LS VA DM (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Sötväppling Melilotus officinalis. - Piteå sn, Skut- 
hamns fabriksområde (24L Od 29 10), industri
mark. CH (LD). - Mycket sällsynt i Norrbotten.

Trådklöver Trifolium dubium. - Piteå sn, Piteå 
strax O ASSIs industriområde (24L lc 23 31), 
ruderatmark. HG (LD). - Ny för Norrbotten.

Duvvicker Vicia hirsuta. - Piteå sn, Piteå kyrka ca 
450 m NNO (24L lc 36 47), nyanlagda gräsmattor 
och rabatter. LS (LD). - Piteå sn, Piteå, strax O 
ASSIs industriområde (24L lc 23 31), ruderat
mark. HG (LD). - Sällsynt i Norrbotten.

Sparvvicker Vicia tetrasperma. - Piteå sn, ca 450 
m NNO Piteå kyrka (24L lc 36 47), nyanlagda 
gräsmattor och rabatter. LS (LD). - Piteå sn, Piteå 
strax O ASSIs industriområde (24L lc 23 31), 
ruderatmark. HG (LD). - Piteå sn, ca 200 m NV 
Bredviksberget (24 L 2b 40 44), soptippsområde. 
LS. - Ny för Piteåtrakten; endast 2 gamla fynd är 
kända från Norrbotten.

Stor sommarvicker Vicia angustifolia ssp. sege- 
talis. - Piteå sn, ca 450 m NNO Piteå kyrka (24L 
lc 36 47), nyanlagda gräsmattor och rabatter. LS 
(LD). - Piteå sn, Piteå strax O ASSIs industri

område (24L lc 23 31), ruderatmark. HG (LD). - 
Sällsynt i Norrbotten, endast 2 fynd tidigare.

Dvärgserradella Ornithopus perpusillus. - Piteå 
sn, Sör-Haraholmen ca 300 m NV hamnen (24L Oe 
03 18), ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Kungsnäva Geranium x magnificum. - Piteå sn, 
Krokaträsk (24K 4g 34 24), kvarstående på sandig 
ängsmark vid bebyggelse. CH (LD). - Ej tidigare 
noterad från Norrbotten.

Sparvnäva Geranium pusillum. - Piteå sn, ca 450 
m NNO Piteå kyrka (24L lc 36 47), nyanlagda 
gräsmattor och rabatter, på ett par ställen. LS 
(LD). - Mycket sällan samlad i Norrbotten.

Vildvin Parthenocissus inserta. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen ca 300 m NV hamnen (24L Oe 03 18), 
ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Ny för Norr
botten.

Lin Linum usitatissimum. - Hortlax sn, Sand
holmen i NV (24L 0c 42 38), ruderatmark vid 
reningsverk. LS HG (LD). - Piteå sn, ca 900 m 
SV Piteå kyrka (24L lc 26 36), ruderatmark. LS 
(LD). - Ny för Piteåtrakten.

Blekbalsamin Impatiens parviflora. - Hortlax sn, 
Sandholmen i NV (24L 0c 42 38), ruderatmark vid 
reningsverk på utfyllnadsvallar, ett 10-tal ex. LS 
HG (LD). - Sentida inkomling som ökar starkt på 
flera håll i landet. - Ny för Norrbotten.

Backdunört Epilobium collinum. - Piteå sn, 
Grundträskberget i sydvästra delen (24K 5g 47 30), 
klipphyllor med lite sippervatten, fåtalig. LS VA 
(LD). - Ny för Piteåtrakten och tidigare endast 
känd från ett par sydberg i Norrbotten.

Vit dunört Epilobium ciliatum. - Hortlax sn, Sand
holmen i NV vid reningsverket (24L 0c 42 38), 
barkblandade reningsmassor. LS HG (LD). - Piteå 
sn, Furunäset 150 m NNV (24L lc 05 47), ruderat
mark, riklig. LS (LD). - Ny för Norrbotten. Väx
ten har här sitt typiska smala och upprätta utseende. 
De två rikliga fynden antyder att växten funnits ett 
antal år här uppe.

Videkornell Cornus sericea. - Piteå sn, Munk
sunds kapell vid klockstapeln (24L Od 44 01), 
hällmark, en liten fröplanta. LS. - Ny för Norr
botten.

Bockrot Pimpinella saxifraga. - Piteå sn, Piteå f d 
järnvägsstation 50 m V (24L lc 30 38), bangårds-



54 Lennart Stenberg SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)

område i grus. LS HG (LD). -Ny för Piteåtrakten, 
men sedd här redan 1989; i Norrbotten i övrigt 
känd från Nederluleå och Tornedalen.

Praktlysing Lysimachia punctata. - Piteå sn, Piteå 
mellan Lövholmen och Klubbgärdet (24L lc 17 
43), ruderatmark med trädgårdsutkast. LS (LD). - 
Ej tidigare samlad i Norrbotten.

Blåeld Echium vulgare. - Piteå sn, Sör-Harahol- 
men ca 100 m NV hamnen (24L Oe 01 19), i grus 
vid banvall, ett par ex. LS (LD). - Ny för Piteå
trakten, tidigare känd från ön Rödkallen i Norr
botten.

Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica. - Piteå sn, 
Piteå 200 m NNV Furunäset (24L lc 07 47), 
ruderatmark, utfyllnader. LS NT (LD). - Sällan 
samlad i Norrbotten.

Vårförgätmigej Myosotis strida. - Piteå sn, Munk
sunds kapell 600 m NO (24L Od 47 08), träda på 
sandig mark. CH (LD). - Vårförgätmigej är mycket 
sällsynt i Norrbotten och tidigare endast känd från 
ett par sydbergsförekomster. Ny för Piteåtrakten.

Flikplister Lamium hybridum. - Norrfjärdens sn, 
Nedre Storfors ca 200 m SSO pkt 43,40 (24L 7a 
31 17), sargad vägren vid bebyggelse. LS (LD). - 
Ny för Piteåtrakten och andra fyndet i Norrbotten.

Kapkrusbär Physalis peruviana. - Hortlax sn, 
Sandholmen i NV vid reningsverket (24L 0c 42 
38), barkblandade reningsmassor (latrin) tillsam
mans med riklig tomat Lycopersicon esculentum. LS 
HG (LD). - Ny för Norrbotten.

Besksöta Solanum dulcamara. - Funnen på ett 
flertal havsstränder i Pite skärgård och även på 
avfallsplatser och andra ruderatmarker vid Piteå. 
Besksötan odlas ibland som prydnadsväxt i Norr
botten.

Fältveronika Veronica arvensis. - Piteå sn, N. 
Pitholm ca 300 m NO Ängesträsket (24L ld07 23), 
ogräs i plantskola. LS (LD). - Ny för Piteåtrakten 
och endast samlad en gång tidigare i Norrbotten.

Vanlig ögontröst x grå ögontröst Euphrasia strida 
var. strida x nemorosa. - Hortlax sn, Jävre vid 
gamla bruket (23L 7d 47 13), torr gräsmark vid 
bruksruin. LS (LD). - Ny för Norrbotten men 
sannolikt inkommen för länge sedan.

Druvfläder Sambucus racemosa. - Hortlax sn, 
Jävre 100 m SO Lidträskets SO-spets (23L 7d 48 
11), schaktad f d ruderatmark. En liten planta. LS

(LD). - Piteå sn, Piteå kyrka ca 1 km VSV (24L 
lc 26 34), gråaldunge vid brett dike och körväg, 
stora välutvecklade buskar. LS (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Rosentry Lonicera tatarica. - Piteå sn, 200 m SO 
Skuthamnsviken (24L Od 30 03), kvarstående på 
f d tomt. CH (LD). - Piteå sn, ca 900 m SV Piteå 
kyrka (24L lc 26 36), ruderatmark. LS (LD). - Ny 
för Piteåtrakten.

Kanadensiskt guilds Solidago canadensis. - Piteå 
sn, Roknäs ca 800 m OSO Per Kullen (24L la 46 
18), vägslänt vid bebyggelse. CH LS (LD). - Ny 
för Piteåtrakten.

Strandaster Aster tripolium. - Norrfjärden sn, Små- 
grunden mellan Fårön och Vortskärsudden (24L 3f 
28 38), havsstrand på finsediment. DM (LD). - 
Strandastern har här sin nordligaste kända före
komst i Sverige. Tidigare känd från en lokal på 
Trundön där den samlades redan 1916 av Erik 
Marklund (UPS). DM påträffade vid eftersökning 
ett stort antal lokaler med strandaster (fig 2).

Brunskära Bidens tripartita. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen ca 300 m NV hamnen (24L Oe 03 18), 
ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Ny för Piteå
trakten; relativt sällsynt i Norrbotten.

Kamomill Chamomilla recutita. - Norrfjärdens sn, 
Rosvik ca 150 m ONO badplatsen (24L 4e 03 26), 
torr grusvägskant på flera ställen. LS BJ (LD). 
Kamomill förefaller att vara väletablerad på denna 
lokal. Den noterades även på insådda gräsmattor i 
Piteå och vid en strandstig till sommarstuga på 
Mellerstholmen (24L 2c). Det finns få tidigare 
uppgifter om arten i Norrbotten.

Strandbaldersbrå Matricaria maritima ssp. mari
tima. - Norrfjärdens sn, Kluntarna 200 m SV pkt 
13,5 (24L lh 03 11), sy dvända strandklippor. LS 
(LD; ej vidimerad av TK). - Ny för Norrbotten.

Jätteprästkrage Leucanthemum x superbum. - Piteå 
sn, ca400 m V Degerberget (24L le 10 09), gammalt 
sandtag med trädgårdsavfall. CH LSt (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Pysslingkrage Leucanthemum paludosum. - Piteå 
sn, Sör-Haraholmen ca 300 m NV hamnen (24L Oe 
03 18), ruderatmark, utfyllnad. LS (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Munkrenfana Tanacetum vulgare f. crispum. - 
Piteå sn, N. Pitholm 400 m SV f d sopstation (24L
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Svartnäs

Bottenviken

Fårön
Trundön

Fig 2. Strandaster Aster tripolium specialinventerades sommaren 1993 av Dagny Myhr, Piteå. Den var tidigare känd 
från en lokal, men visar sig nu ha en betydande utbredning i Piteå norra skärgård. - o enstaka, • fler än 8 ex. 
Utanför det kartlagda området finns åtskilliga på Klacken (65°22’N, 21°57’0) och Peken (65°19’N, 21°58’0).

ld 18 23), utkastplats i kant av ungskog. LS (LD). 
- Ny för Norrbotten.

Bottenviksmalört Artemisia campestris ssp. bott- 
nica. - Denna sällsynta underart har relativt många 
kända växtplatser i Pite skärgård, men den påträf
fas även på vägbankar och bangårdsområden, t ex 
på Öjebyns bangård. Yahnv&lön Artemisia campestris 
ssp. campestris ses även sällsynt på liknande loka
ler. Blandade bestånd har ännu ej observerats.

Parkstånds Senecio nemorensis. - Norrfjärdens sn, 
Porsnäs ca 800 m N (24L 4c 16 37), gammal 
utfyllnad och tipp. LS (LD). - Ny för Norrbotten.

Nicktistel Carduus nutans. - Hortlax sn, Storfors 
vid f d sågverket (24L lc 11 12), gammal bal
lastplats. LS (LD). -Nicktisteln samlades på denna 
plats den 19 augusti 1910 av Erik Marklund. Be
lägg finns även från 1922 och 1943 (UPS). Den har 
således lyckats leva vidare till idag. EM obser
verade nicktistel för ca 10 år sedan på en annan 
plats, men på denna kunde den ej återfinnas på 
grund av igenväxning av kvickrot Elytrigia repens. 
Ca 100 m SO om den tidigare kända lokalen fann 
NT 13 bladrosetter av nicktistel den 19 juni. Två 
månader senare var 6 individ i blom. Något fynd 
av nicktistel har inte tidigare publicerats från Piteå
trakten.

Smalgröe Poa pratensis ssp. angustifolia. - Norr
fjärdens sn, ca 1,5 km SO Hällskäret (24L 3e 43 
38), torr mark vid stenmur. LP NT (LD). - Tidi
gare ej säkert känd från Piteåtrakten.

Ekorrkorn Hordeum jubatum. - Piteå sn, Piteå, ca 
500 m SO f d järnvägsstation (24L lc 24 44), 
ruderatmark. LS (LD). - Ny för Piteåtrakten.

Kanariegräs Phalaris canariensis. - Piteå sn, ca 
200 m NV Bredviksberget (24L 2b 40 44), sop- 
tippsområde på naken jord. LS (LD). - Ny för 
Piteåtrakten. Samlad en gång tidigare i Norrbotten.

Knylhavre Arrhenaterum elatius. - Piteå sn, Skut- 
hamn 150 m ONO pappersfabrik (24L Od 32 12), 
torr ängsmark, tidigare bebyggd. CH (LD). - Ny 
för Norrbotten.

Knagglestarr x ärtstarr Carex flava x viridula. - 
Hortlax sn, Bergmyran NV om Högberget (23L 7d 
31 12), medelrikkärr. LS (LD). - Ny för Piteåtrak
ten, sällan samlad i Norrbotten.

Kanadastarr Carex tribuloides. - Piteå sn, ca 400 
m NV Storträskets norra vik (24L ld 20 25), 
grus/oljegrusplan vid f d soptipp. LS HG (LD). - 
På denna tredje lokal i Norrbotten förefaller arten 
nyligen etablerad. Ytterligare en liten nyetablerad 
lokal sågs ca 200 m O lokalen vid Sör-Haraholmen 
(Stenberg m fl 1993).



56 Lennart Stenberg SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)

Inventeringsläger i Norrbotten 1994

15-24 juli. Inventering i Piteåtrakten. För
läggning i Roknästrakten. Anmäl dig till Len
nart Stenberg eller Nils Dahlbäck, Roknäs.

29 juli-10 augusti. Inventering i södra Torne- 
dalen. Förläggning strax norr om Haparanda. 
Anmäl dig till Lennart Stenberg eller Val
borg Autio.

Vidare planeras maskrosjakt under andra 
hälften av juni samt ruderatflorainventering 
i början av september. Närmare information 
genom Lennart Stenberg.

Kontaktpersoner

Lennart Stenberg, tel 08-645 34 56 eller arb 
08-743 58 08.
Nils Dahlbäck, tel 0911-404 4L 
Valborg Autio, tel 0922-121 65.

Tack till Piteå kommun för ekonomiskt bidrag till 
förläggning samt till resor i skärgården. Nils 
Dahlbäck, Roknäs, tackas för entusiastisk och 
effektiv uppbackning av inventeringslägret i Rok
näs. Tack till föreståndarna vid de botaniska 
museerna i Uppsala (UPS), Lund (LD) och Göte

borg (GB) som givit oss tillgång till sina samlingar, 
samt till Lasse Thorån, som lämnat uppgifter från 
Riksmuseet.

Rapportörer

BJ Bengt Johansson, Kristianstad 
CH Claes Hammarsjö, Gnesta 
DM Dagny Myhr, Piteå 
EM Erling Markström, Piteå 
GT Gunilla Tochtermann, Kungsbacka 
HG Hans Groth, Piteå 
IB Ingvar Bergström, Kungsbacka 
ID Irma Davidsson, Norrfjärden 
LS Lennart Stenberg, Hägersten 
LSt Lennart Ståhl, Falköping 
LP Lennart Persson, Värnamo 
NT Nenita Thörn, Anderstorp 
OP Ove Persson, Piteå 
VA Valborg Autio, Haparanda

Citerad litteratur

Handeland, S. 1991: Nokre store artar av slirekne, 
Polygonum L. s.l., i Norge. Blyttia 49: 183-190. 

Lahti, T., Kurtto, A. & Lampinen, R. 1993: Atlas of the 
distribution of vascular plants in Finland. Version 1.0. 
15 sidor + 1593 kartor som databas. Botaniska Museet, 
Box 7, FIN 00014 Helsingfors universitet, Finland. 

Stenberg, L., Thörn, N. & Westerberg, S. 1993: 23 nya 
kärlväxter från landskapet Norrbotten. Svensk Bot. 
Tidskr. 87: 19-24.



Svenska botaniska föreningar

Här kommer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdaterad 
och gäller, om inte annat anges, för 1994. För
eningarna listas från söder till norr. Rikstäckande 
föreningar kommer dock först.

Svenska botaniska föreningen

Adress-, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf\ Roland Moberg, Fytoteket, Villavägen 6, 
752 36 Uppsala. 018-18 27 91.
Sekr\ Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36, 1 tr, 
723 53 Västerås. 021-84 23 07.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt ca 
400 sid/år. - Som supplement till tidskriften utkom 
1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med svensk 
undertitel Första litteraturuppgift för Sveriges vild
växande kärlväxter jämte uppgifter om första 
svenska fynd. Förvildade eller i senare tid inkomna 
växter. 332 sidor, pris 70 kr. - 1987 utgavs Nils 
Lundqvists och Olle Perssons Svenska svamp
namn. 88 sidor, pris 37:50.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten ekono
miskt.
Möten-. Årsmöte. I samband med detta arrangeras 
s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 245 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift). Familjemedlemskap (utan tidskrift) 40 kr. 
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet

Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Studentstaden 27, 752 33 
Uppsala. 018-54 28 82.
Utger monografiserierna A c ta Phytogeographica 
Suecica och Studies in plant ecology (f d Växt- 
ekologiska studier).

Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år (vart
annat år till utlandet).
Medlemsavgift ca 125 kr (varierar beroende på 
omfånget av Acta-utgivningen).
Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 
kryptogambotanik, Box 50007, 104 05 Stockholm. 
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 34 Åby. 
011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - 
Hittills 4 småskrifter: Å. Strid, Svampstudier med 
mikroskop (1983), M. Jeppson, SläktetLycoperdon 
i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar spindelskiv- 
lingar 7 uppl (1993), S. Jacobsson, A. Stridvall 
ochL. Stridvall, Preliminär förteckning över skiv- 
lingar och soppar i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Inventering av Sveriges storsvampar. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar och 
föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag etc). 
Medlemsavgift: 130 kr (familjemedlem 30 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.

Svenska ticksällskapet

Adress: Box 2331, 600 02 Norrköping.
Ordf: Dan Olofsson, Vilbergsgatan 14, 603 57 
Norrköping. 011-23 83 90.
Projekt: Inventering av Sveriges tickor.
Möten: Årsmöteshelg med exkursioner, invente- 
ringsträffar m m.
Medlemsavgift: 50 kr.
Postgiro 402 24 92-5.

Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Skåne: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204, 
240 10 Dalby. 046-20 09 25. - Göteborg: Pär 
Johansson, Birgittagatan 4B, 414 53 Göteborg. 
031-12 94 83. - Stockholm: Lars Hedenäs, Natur
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historiska riksmuseet, Kryptogambotanik, Box 
50007, 104 05 Stockholm. 08-666 42 14, 08- 
778 61 34. - Norrland: vakant.
Utger Myrinia (förut: Mossornas Vänner). 2 nr 
med totalt ca 60 sidor/år. - 1993 utkom H. Anders
son m fl, Vitmossor i Norden, 3 uppl. 125 sidor, 
pris med frakt 95 kr.
Annan verksamhet: Floristiska inventeringar, ex
kursioner, kurser, utbildningsprogram, bestämnings- 
service.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenologisk förening

Kontaktpersoner i Sverige: Ingemar Herber, Maj- 
gårdsv 7, 141 44 Huddinge, 08-746 70 97 (hem), 
och Mats Wedin, 018-18 27 70 (arb), 018- 
55 22 39 (hem).
Utger tidskriften Graphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 100 sidor/år.
Möten: Vartannat år gemensam exkursion. 
Medlemsavgift 250 svenska kr för 1994-95. 
Postgiro 441 57 93-1.

Svensk lichenologisk förening

Adress: Anders Nordin, Idungatan 15, 195 51 
Märsta. 08-59 12 77 68.
Ordf: Göran Thor, Västmannagatan 39, 113 25 
Stockholm. 08-31 88 56.
Sehr: Per-Olof Martinsson, Hamneskärsgatan 10A, 
414 61 Göteborg.
Möten: 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift 50 kr för 1993/94.
Postgiro 29 24 26-4.

Lunds botaniska förening

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund.
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 226 39 
Lund. 046-12 37 55, 10 95 58 (arb).
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 
1-2 ca 40-sidiga häften/år. - 1982 kom John 
Krafts Floran i Brunnby socken med Kullaberg. 88 
sidor, pris 50 kr. 1987 utkom Falsterbohalvöns 
flora av samme författare. 152 sidor, pris 75 kr. - 
Tidskriften Botaniska Notiser startade 1839, men 
utgivningen upphörde 1980 i samband med till

komsten av Nordic Journal of Botany. Monografi
serien Opera Botanica utges nu genom Nordiska 
forskningsrådet.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna startades 1990. 
Projektledare är Kjell-Arne Olsson, 044-22 60 24. 
Möten: 8 sammankomster/år. Exkursioner, varav 
i regel en veckolång till medelhavsområdet och en 
flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 100 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Projekt Blekinges flora

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund.
Ordf: Hans Wachtmeister, Wambåsa, 372 05 
Johannishus. - Vice ordf: Björn E. Berglund, 
Kvartärgeologiska inst, Tornavägen 13, 223 63 
Lund. 046-10 78 86.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 07 (arb), 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. - 
Årsrapport om aktiviteter och nyfynd publiceras i 
Blekinges Natur.
Möten: 2 sammankomster/år och en sommar
exkursion.
Medlemsavgift 0.

Föreningen Smålands flora

Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby. 0372-143 83.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 39 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: John Christoffersson, Villa Vibo, Långe- 
måla, 570 76 Ruda. 0499-300 06.
Utger tidskriften Parnassia, 2 häften med totalt 48 
sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, Små
lands flora, totalt 42 st.
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora. 
Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 66 29 27-3.

Vetlanda botaniska sällskap

Kontaktperson: Tommy Merkert, Orkestervägen 
27, 574 34 Vetlanda. 0383-165 97.



Möten 1993: Maj-aug en träff/vecka. En lång
exkursion utanför länet. Sept-april en träff/ månad 
samt årsmöte.
Medlemsavgift 1993: 40 kr.
Postgiro 465 39 85-4.

Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf. Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 33 
Mullsjö. 0392-126 69, 036-37 22 35.
Sehr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 36 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en del
rapport.
Projekt. Publicering av Södra Vätterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 föredrag/år. 4-6 exkursioner, varav ett 
par längre med buss el bil.
Medlemsavgift 35 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Ölands botaniska förening

Ordf: Karl-Göran Bringer, P1 6150 Ölands Skogs
by, 386 93 Färjestaden. 0485-381 75.
Sekr: Thomas Gunnarsson, Kummelvägen 12, 
Gårdby, 386 93 Färjestaden. 0485-332 24.
Utger tidskriften Krutbrännaren, 4 nr, varav ett 
matrikel, med totalt ca 80 sidor/år.
Projekt: Registrering och kontroll av på Öland 
sällsynta och hotade fanerogamer och krypto
gamer. Öländska storsvampar. Rapportera till 
Tommy Knutsson, Solberga 2383, 380 65 Deger- 
hamn. 0485-631 51.
Möten: Ett 15-tal sammankomster, föredrag och 
exkursioner/år.
Medlemsavgift 70 kr (familjemedlem 10 kr). 
Postgiro 636 59 31-2.
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Gotlands botaniska förening

Adress: c/o Bengt Larsson, Lummelundsväg, P1 
4875, 621 41 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 621 45 
Visby. 0498-27 13 43.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby. 0498-21 61 92.
Utger tidskriften Rindi, 4 nr med totalt 100-150 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. Fältarbetet är 
under avslutning. - Projektansvarig: Bo Göran

Johansson, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 
26 62 04.
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj t o m aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästg 1, 1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 70 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 38 Falkenberg. 0346-808 96. 
Projekt: Utgivning av en landskapsflora. 
Medlemsavgift 0.

Botaniska föreningen i Göteborg

Ordf: Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
41 87 00.
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 40 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 50 kr. 1989 kom Gustaf Bernström, En 
frisk och blomstrande perenn. Botaniska före
ningen i Göteborg 1919-1989. Pris (för medlem
mar) 110 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. Aktiva 
naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fortsatt in
samling av uppgifter om växter i O-län.
Möten: 9 sammankomster/år. 4-6 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Föreningen Bohusläns flora

Ordf: Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, 456 32 
Kungshamn. 0523-320 22.
Sekr: Annica Andréasson, Seglaregatan 17, 414 57 
Göteborg. 031-14 58 29.
Utger medlemsbladet Vrivrånge.
Projekt: Inventering av Bohusläns flora med syfte 
att ge ut en modern landskapsflora.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 709 60-0.

Uddevalla botaniska förening

Ordf: Anders Larsson, Kämpegatan 53, 8 tr, 
451 32 Uddevalla. 0522-316 81.
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Sekr: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden, P1 
7237, 451 91 Uddevalla. 0522-632 02.
Möten-, 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 30 kr; 35 kr med familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjeson, Dammgatan 10, 566 32 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Brännåsvägen 5, 436 45 Askim. 
031-68 51 57.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år. Redaktör Leif-Eric Aronsson, Torsten- 
sonsgatan 46, 502 33 Borås. 033-13 17 18. 
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora ca 
1995.
Möten: Årsmöte på Hunneberg. Två tredagars 
inventeringsläger.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp

Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 12, 
583 20 Linköping, 013-29 88 45. Örjan Byström, 
Hagarydsvägen 29, 583 20 Linköping, 013- 
29 62 18. Kerstin Dyrshagen, Vasavägen 25A, 
582 20 Linköping, 013-11 28 67. Dan Wahlström, 
Amaliusholm Gärdala, 590 41 Rimforsa, 013- 
430 72.
Utger: Huvudföreningen utger skriftserien Öst- 
götanatur.
Möten: 4-5 sammankomster och 5-6 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift (i ÖNF) 30 kr.
Postgiro 36 19 55-8.

Dalslands botaniska förening

Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 4524, 662 00 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisationer 
i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med totalt 
ca 70 sidor/år.

Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981. 
Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars utanför landskapet. 
Medlemsavgift: 30 kr.
Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening

Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 00 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Slottsvägen 5, 667 00 
Forshaga. 054-87 45 05.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 3 nr med totalt 
ca 100 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter. ”Steget före”, nyckelbiotoper. 
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/år. 
Medlemsavgift 60 kr.
Postgiro 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 
Örebro. 019-11 24 76.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landskapet. 
Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 00 
Arboga, 0589-139 98.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 långexkursion, 
1 veckoslutsexkursion, 4-6 endagsexkursioner. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm

Adress: Botaniska institutionen, Stockholms uni
versitet, 106 91 Stockholm.
Ordf Mora Aronsson, Rymdg 71, 195 55 Märsta. 
08-59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 (arb).
Sekr: Björn-Axel Beijer, Repslagargatan 16m, 
118 46 Stockholm. 08-714 77 38 (hem).
Utger Daphne. 2 nr med totalt ca 80 sidor/år. - 
Redaktör: Raoul Iseborg, Grönfinkvägen 23, 
147 71 Grödinge. 08-530 290 73 (hem).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ördf i projektgruppen: Hans- 
Erik Wanntorp, Wirséns väg 19, 186 50 Vallen
tuna. 08-511 773 42 (hem), 08-16 37 71 (arb).



Stockholmstraktens lavar. Publicering av tidi
gare inventeringsresultat. - Kontaktperson: Rikard 
Sundin, c/o Eriksson, Koksgatan 56, 116 29 Stock
holm. 08-641 60 45 (hem), 08-16 12 16 (arb).

Inventering och kartläggning av floran i Upp
land (i samarbete med Botaniska sektionen i Upp
sala). -Kontaktperson: Arne Anderberg, Kiruna- 
gatan 83, 162 25 Vällingby. 08-759 91 41.
Möten: 6 sammankomster/år. 6 exkursioner. 1 
inventeringsläger.
Medlemsavgift 75 kr (inkluderar Daphne). 
Postgiro 19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala

Adress: Institutionen för systematisk botanik, Villa
vägen 6, 752 36 Uppsala.
Styrelse väljs i januari 1994. Intresserade kan kon
takta Elisabeth Lönn, tel 018-18 27 82 (dag), 
50 88 37 (kväll).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Uppland (i samarbete med Botaniska sällskapet i 
Stockholm, se ovan)
Möten: ca 20 sammankomster med föredrag och 
2-3 exkursioner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap

Ordf: Sören Nyström, Tansågatan 10, 781 43 Bor
länge.
Sekr: Berndt Carrington, Hästbergsringen 18, 
791 36 Falun. 023-115 62.
Utger tidskriften Trollius. 2 nr med totalt ca 80 
sidor/år. Redaktör: Tomas Ljung, Vålberg 4, 
790 22 Sågmyra. 023-596 37.
Projekt: Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter i 
Dalarna är under publicering.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, varav 
en veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 67 67 17-2.
Uppgifterna avser 1993.

Gävleborgs botaniska sällskap

Ordf: Anders Delin, Lundnäs 3279, 820 10 Arbrå. 
0278-400 57 el 409 59 (tel + fax).
Sekr: Jens Hansen, Bondarv 2242, 820 40 Järvsö. 
0651-470 87.

SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)

Utger tidskriften Väx. 3 nr med totalt ca 130 
sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ett tiotal sammankomster och exkursio
ner/år. Inventeringsvecka i Gästrikland. 
Medlemsavgift 75 kr för medlemmar i Svenska 
Botaniska Föreningen, 80 kr för övriga.
Postgiro 57 58 11-5.

Projekt Jämtlands flora

Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Storgatan 
5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils Nils
son, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - Staffan 
Åström, P1 2515, 830 40 Krokom. 0640-131 14. - 
Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 Nälden. 0640- 
230 75. - Nils Dahlberg, Regementsgatan 30, 
831 35 Östersund. 063-11 08 21.
Utger Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen.
Prenumerationsavgift 65 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening

Adress: Box 10098, 900 10 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
902 45 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Växtholm 8651, 
905 90 Umeå. 090-570 85.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening Natur i norr. 2 nr med totalt ca 100 sidor/år. 
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig för, 
Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: Stefan 
Ericsson, Ekologisk botanik, Universitetet, 901 87 
Umeå. 090-16 68 26 (inst), 12 14 75 (hem). 
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner 
och en inventeringsvecka inom länet. 
Medlemsavgift 60 kr.
Postgiro 29 17 23-5.

Projekt Norrbottens flora

Kontaktpersoner: Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 
13, 126 48 Hägersten. 08-645 34 56 el 08- 
743 58 08 (arb). - Sture Westerberg, Lävägen 97, 
951 47 Luleå. 0920-483 64 el 0920-960 88 (arb). 
Projekt: Inventering av landskapet Norrbottens 
kärlväxter.
Medlemsavgift 0.
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Styrelsen har haft sammanträden den 9 juli i Rätt
vik och den 4 december i Stockholm. Årsmöte hölls 
den 10 juli i Stiftsgården, Rättvik.

Roland Moberg, Uppsala, är ny ordförande 
efter Lena Jonsell, Uppsala. Nya funktionärer är 
Karin Martinsson, Uppsala, i valberedningen, 
Arne Lindgren, Saltsjöbaden, som revisor och 
Ingemar Herber, Huddinge, som revisorssupple
ant.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har utkommit 
med 6 häften om sammanlagt 376 sidor. Antal 
prenumeranter uppgick vid årets slut till 2718, 
vilket är en minskning med 100 sedan föregående år.

SBF har deltagit i två möten i Världsnatur- 
fondens förtroenderåd.

Föreningen har under 1993 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Dalarna, Gotland, Gästrikland, Hal
land, Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Skåne, 
Uppland och Västerbottens län. Gåvoprenumera- 
tioner på SBT har tilldelats 12 botaniska institutio
ner i Estland, Lettland och Litauen. 4 studerande
stipendier för deltagande i botanikdagarna 1993 har 
utdelats.

Botanikdagarna i Dalarna

Dalarna och Dalarnas Botaniska Sällskap stod 1993 
som värdar för Svenska Botaniska Sällskapets bota
nikdagar och årsmöte den 9-12 juli. Förläggnings
ort var Stiftsgården i Rättvik, vackert belägen invid 
Siljans strand.

Inför exkursionerna blev de 70 deltagarna in
delade i två grupper som fick fara växelvis till de 
fyra exkursionsmålen.

Leksandsturen
Efter en välsmakande lunch begav sig deltagarna 
ut på den första exkursionen som ledde söderut, in 
i Leksands kommun. Huvudmålet var den vid

sträckta betesmarken vid Böle-Fallsbjörken. Här 
går ett 50-tal kvigor och ett 50-tal hästar på bete 
sommartid i olika fållor som sträcker sig över 
sammanlagt 70 hektar. I länsstyrelsens inventering 
av Dalarnas ängar och betesmarker säger man att 
detta område "saknar motstycke i länet, såväl be
träffar storlek som artrikedom". Vem i och rent av 
utanför Dalarna har inte hört talas om eller kanske 
bevistat hingstutsläppet på vårkanten? Vi fick oss 
förresten en liten pratstund med ordföranden 
i betesföreningen, Back-Gustaf. Betesmarken är 
huvudsakligen så kallad naturlig fodermark som 
aldrig plöjts och numera inte heller gödslas.

Bland arterna vi såg kan nämnas den otroliga 
mängden fältgentiana Gentianella campestris, 
vidare andra hävdgynnade arter som rosettjungfru
lin Polygala amarella, majviva Primula farinosa, 
stagg Nardus strida, ormrot Bistorta vivipara, 
blåsuga Ajuga pyramidalis och späd ögontröst Eu
phrasia strida var. tenuis. I kärret efter ån före
visades något så egendomligt som en tuva tvåkönad 
nålstarr Car ex dioica.

Kvällens föredrag handlade om Dalarnas flora. 
Det hölls av Lennart Bratt som i ord och bild gav 
ett potpurri över de skiftande naturförhållanden 
och arter som förekommer i det 35 mil långa 
Dalarna.

Ore-Bodaturen

Tidig uppstigning och frukost kl 7. Ska man hinna 
se något får man ligga i, det vill säga inte ligga!

Denna dag styrde bussen norrut till att börja 
med. Första målet var Gåsberget i Ore socken, som 
hyser en av landets förnämsta lövbrännor. Efter en 
skogsbrand 1888 uppstod här en ren lövsuccession 
dominerad av björk och asp. Det brunna virket 
tillvaratogs för kolning, men sedan har området 
helt lämnats åt sitt öde, och numera skyddas det 
som naturreservat.
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Förr, innan människan började manipulera i 
större skala, stod branden ensam för merparten av 
dynamiken i skogslandskapet. I och med dagens 
effektiva brandbekämpning har denna förr så be
tydelsefulla faktor nästan helt försvunnit. Gås
bergets stora lövbränna är därigenom ett unikt 
vegetationshistoriskt dokument.

Denna biotop var inte lika artrik som föregående 
dags, men innehåller fler arter i fältskiktet än vad 
som finns i omgivande ”normala barrskog”. Natt
viol Platanthera bifolia och klockpyrola Pyrola 
media lyste till exempel upp. De oförlikneliga 
tryffeljägarna Lars Kers, Stockholm, och Roland 
Carlsson, Lekeryd, stampade bokstavligen fram 
tryfflar ur marken. Helt plötsligt satt de där bara, 
med den oerhört sällsynta Elaphomyces leveillei 
frampillad ur underjorden. Konststycket upprepa
des sedan flera gånger av nämnda herrar. Trolleri, 
muttrade någon. Luktsinne, gissade andra.

Vi tog en välbehövlig fikapaus bland björkstam
marna, med den speciella stämning som det ger. 
Anders Bertilsson, Mullsjö, dristade sig att fråga 
Lars Kers var den vanliga hjorttryffeln växer. 
”Antagligen sitter du på den”, blev svaret. Mycket 
riktigt - där Anders suttit grävde Roland fram 
några ljusbruna knölar. Om dessa knölars verkan 
som afrodisiakum höll sedan Kers ett livfullt kåseri.

Sedan åkte vi vidare till Storsveden i Boda sn. 
Där fick vi regnet över oss. Området är kuperat 
och består av övergivna slåtterängar. Jorden är 
kalkrik och artrikedomen fortfarande stor, trots 
upphörd hävd. Vi såg bland annat guckusko Cypri- 
pedium calceolus, stor låsbräken Botrychium vir- 
ginianum, smaldunört Epilobium davuricum, skogs- 
knipprot Epipactis helleborine och huvudstarr Carex 
capitata. Exkursionsledarnas sumpnycklar blev dock 
underkända av deltagarna.

Nästa avstigning var vid Lenåsbäcken, ca 1 mil 
söderut. Här går bäcken från Jutjärn underjordiskt 
och skapar märkliga växtmiljöer. Omgivande mark 
är tallhed men i den kalkpåverkade och fuktiga 
sänkan påträffas en ytterst särpräglad ängsvegeta
tion. I smultronmattorna växer fjällvedel Astraga
lus alpinus, ängsgentiana Gentianella amarella, 
fjällgröe Poa alpina, rosettjungfrulin Polygala 
amarella och fågelstarr Carex ornithopoda. Här 
påträffas också områdets stora attraktion: den i 
landet mycket ovanliga smällvedeln Astragalus 
penduliflorus.

Vi hann även med ett stopp vid Gärdsjö myr, 
intill Jutjärn. De främsta fynden här utgjordes av 
jämtstarr Carex jemtlandica och sumpröksvamp

Bovistapaludosa. Deltagarna från sydligare nejder 
uppskattade säkert också att få se björnbrodd 7b- 
fieldia pusilla.

Kvällens inomhusaktiviteter inleddes med Sven
ska Botaniska Föreningens årsmöte.

Århundradets tävling utlystes därefter: vem åter
finner honungsblomster Herminium monorchis i 
Dalarna? Priset - en helbutelj trestjärnig konjak - 
ställdes ut i samlingssalen och fick stå i fred alla 
fyra dagarna.

Kvällens föredragshållare var Rolf Lundqvist, 
känd skogsprofil. Titeln för hans föredrag ackom
panjerat av bilder var Dalarnas skogar. På sitt 
sedvanliga medryckande sätt beskrev han de hot 
för den biologiska mångfalden som dagens skogs
bruk medför, även om det nu finns en ljusning i 
och med att skogsbolagen har börjat arbeta med det 
som kallas ekologisk landskapsplanering. Jäm
förelser gjordes också med det stora orörda område 
väster om Uralbergen som Rolf med flera varit och 
studerat.

Fina utställningar om hotade växter, Dalälvens 
ävjebroddsflora samt en stor kollektion daggkåpor 
fanns att beundra i samlingssalen.

Orsaturen

Den tredje dagens resa gick också norrut, efter 
vägen Orsa-Sveg. Första stoppet gjordes i södra 
delen av det myrkomplex som omger Tunturiberget 
(651 m ö h). Myren heter Västra Skarungsmyren 
och där utgjordes fynden främst av kryptogamer. 
Vad sägs om en torraka som är läckert gulgrön av 
varglav Letharia vulpinal Vi såg också ringlav 
Evernia divaricata och knottrig blåslav Hypo- 
gymnia bitteri.

Färden gick vidare upp på Tunturiberget där 
bussen lämnade oss. Efter fikapaus klättrade vi 
neråt. I granskogen kunde vi beskåda nordbräken 
Dryopteris expansa, fjällbräken Athyrium distenti- 
folium, majbräken A. filix-femina, torta Cicerbita 
alpina och spindelblomster IJstera cordata. Sedan 
gick vi över de vackert sluttande myrarna Ska
rungsmyren och Mattsåsmyren. Myrarna är tack 
vare underliggande diabasberggrund ovanligt art
rika med arter som vitstarr Carex livida, dytåg 
Juncus stygius, kung Karls spira Pedicularis scept- 
rum-carolinum, kärrspira P. palustris, snip Tri- 
chophorum cespitosum, ängsvädd Succisa praten
sis, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata och mygg
blomster Hammarbya paludosa. Här har bedrivits 
slåtter och det fick vi se ett påtagligt spår av i form
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av en kvarlämnad ”stege”, en stock med urhuggna 
trappsteg, som använts för att lägga det översta 
varvet på myrhässjorna. Efter den mycket givande 
promenaden mötte bussen upp på andra sidan Matts- 
åsmyren. En titt till på myrkomplexet fick vi på 
myren Flickran, som ligger längst sydöstut. Där 
fick vi bese en av Europas sällsyntaste mossor, blek 
vitmossa Sphagnum angermanicum.

Ett besök i Dalarna kräver väl att man beser en 
fäbod. Så nästa stopp blev vid fäboden Skräddar- 
Djurberga. Den finns belagd från 1600-talet och är 
fortfarande i drift, kompletterad med kaffeserve
ring och försäljning av fäbodprodukter. Här utgör 
både vegetation och byggnader viktiga kulturmin
nen. En av karaktärsväxterna är förstås stagg Nar- 
dus strida. Här finns också fjällgröe Poa alpina, 
rödkämpar Plantago media och blåsuga Ajuga 
pyramidalis samt mer sällsynta arter som låsbräken 
Botrychium lunaria, topplåsbräken B. lanceolatum 
och höstlåsbräken B. multifidum. Någon ansåg sig 
även finna rutlåsbräken B. matricariifolium, men 
det rudimentära bevismaterialet försvann. Som väl 
de flesta känner till kan det vara rätt knepigt att få 
syn på de små låsbräkenarterna. Vilken syn det 
måste ha varit för kafégästerna när hela gruppen i 
sällskap med fäbodens kor genomsökte den torra 
kulle där vi visste att de fanns!

Roland Carlsson visade frankt att daggkåporna 
på fäbodvallen till stor del bestod av den mycket 
sällsynta vågbladiga daggkåpan, A. cymatophylla. 
Därtill fann han även bland annat källdaggkåpa A. 
glomerulans och sarmatisk daggkåpa A. sarmatica.

Ämåns dalgång nära Ljothed i Orsa var vår nästa 
anhalt. På en myr nära ån växte spädstarr Carex 
disperma, repestarr C. loliacea och tågstarr C. 
tenuiflora, den sistnämnda här på sin sydgräns i 
landet. Vid ån fanns skogsklocka Campanula cer- 
vicaria som tyvärr inte riktigt hade slagit ut. Denna 
solöppna strandbrink kan utgöra en ursprunglig 
lokal för den idag sällsynta och minskande arten.

Kvällen bjöd på ett mycket spännande och med
ryckande föredrag som behandlade Linné och dala
botaniken. Föredragshållare var professor Gunnar 
Eriksson, Uppsala. Att Linné blev besviken vad det 
gäller de botaniska upptäckterna när han kom till

Dalarna 1734 kan vi ju inte riktigt förstå idag. Men 
Linné och hans 7 medresenärer, som färdades till 
häst, hade ju också andra uppdrag som vi fick höra 
om. Bland annat skulle man studera "näringslivet", 
förekomsten av naturtillgångar och folklivet.

Mora-Solleröturen

Den ljärde exkursionen gick till Morafältet och 
Nörderviken på Sollerön. Morafältet är ett vid
sträckt sandområde där Österdalälven mynnar i 
Siljan. Isälvarna har här efterlämnat ett av Sveriges 
största och formrikaste isranddeltan. En del har 
vinden omlagrat till stora flygsanddyner. Vegeta
tionen består mest av torra, lavrika hedtallskogar. 
Här finns arter som betecknas som värmetidsrelik- 
ter. Den mest kända är såpört Gypsophila fasti- 
giata, som här har sin enda växtplats i landet 
utanför Öland och Gotland. På växtplatsen, intill 
hockeybanan i Bonäs, fann vi även finsk fingerört 
Potentilla intermedia, norsk fingerört P. norvegica 
och femfingerört P. argentea, vilket gav tillfälle 
till givande jämförelser.

På Orsasjöns strand vid Kråkbergsbadet fick vi 
beskåda daggvide Salix daphnoides, vars utbred
ning i Dalarna är inskränkt till stränder runt Mora. 
Även sandvide S. repens ssp. argentea tilldrog sig 
intresse.

Vid Nörderviken på Sollerön finns både betade 
och obetade kalkfuktängar. Här finns förstås en rad 
kalkgynnade växter men också ett rikt fågelliv. 
Exklusiva bekantskaper blev här ängsstarr Carex 
hostiana, kärrull Eriophorum gracile, axag Schoe- 
nus ferrugineus och otaliga ängsnycklar Dactylo- 
rhiza incarnata i blom. En halvmeterhög hybrid
orkidé vållade uppståndelse. Till slut enades säll
skapet om korsningen ängsnycklar x skogsnycklar 
D. incarnata x maculata ssp. fuchsii, varav båda 
föräldrarna fanns i närheten.

Marika Dahllöv, Lennart Bratt och Bengt Stridh



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser bör vara skrivna på svenska. Innan 
manuskripten antas läses de av fackgranskare, 
vilka utses av redaktören.

Manuskript bör helst lämnas på diskett. Redak
tionen har en AT (3 1/2 tums och 5 1/4 tums 
disketter) och ordbehandlingsprogrammen Word 
och Word for Windows, men kan även läsa andra 
filformat samt disketter från Apple-datorer och 
ABC. Ange vilket ordbehandlingsprogram du 
använt och bifoga exakt samma text i utskrift!

Har du inte tillgång till dator går det bra att 
lämna ett manuskript på papper. Använd helst 
skrivmaskin, och sätt i ett nytt färgband så att 
texten blir svart. Skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker eller latinska namn, 
och skriv ingenting i marginalerna. Redigerings- 
anvisningar kan lämnas på en kopia.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
resultaten (högst 200 ord) ska inleda artiklar som 
kan ha intresse utanför landets gränser. I anslutning 
till Abstract ges en engelsk version av uppsatsens 
titel, samt författarens 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 presen
terar det väsentliga i uppsatsen. Alternativt kan 
längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning resp språkgranskning 
kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. På kärlväxter bör svenska namn an
vändas. Det vetenskapliga måste dock anges åtmin
stone första gången en växt nämns. 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 som ett särskilt dokument.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är absolut nödvändig skriver man 
’Svensson & Wigren 1983 s 166-170’. Om för
fattarna är fler än två förkortar man: Tngelög m fl 
1987.’

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Boktitlar och tidskrifters namn kursiveras. Följ 
dessa exempel (avsnitt, bok, uppsats i tidskrift):

Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. IT. G. Tutin m fl 
(red)} Flora europaea 4: 190-191. Cambridge Univer
sity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1987: 
Floravård i skogsbruket. Del 2 - Artdel. 2 uppl. 
Skogsstyrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller förses med förklarande text och numreras 
med arabiska siffror. De bör lämnas som ett sär
skilt dokument, skilt från den övriga texten.

Även tabeller tas helst emot på datamedium, 
men bifoga utskrift. Särskilt komplicerade tabeller 
kan tryckas direkt om de skrivs med skönskrivare, 
laserskrivare eller på elskrivmaskin med engångs- 
band.

Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, dia
gram, foton och färgbilder) numreras i en följd 
med arabiska siffror. Figurtexterna lämnas som 
särskilt dokument, skilt från den övriga texten. Om 
en figur består av flera delfigurer ska dessa beteck
nas med stora bokstäver (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans storlek: 
spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 195 
mm. Om en figur planeras uppta en helsida kan den 
inte vara smalare än 140/195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala.

Svartvitfoton bör vara kopierade på blankt 
papper i ungefär den storlek de ska ha i tryck. Om 
flera foton monteras samman till en figur måste 
delfigurerna vara absolut rätvinkligt tillskurna. De 
ska vara monterade med högst 1 mm mellanrum på 
vit kartong.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Färgbilder inne i 
häftet måste i regel bekostas av författaren själv. 
Som original är diabilder av valfritt format lämp
ligast (undvik papperskopior).

Korrektur utsänds omedelbart före tryckningen. 
Författaren uppmanas att gå igenom detta nog
grant, markera alla fel, och snarast återsända det 
till redaktionen.

Särtryck. Av varje uppsats längre än en sida 
lämnas kostnadsfritt 50 särtryck. Extra särtryck 
kan beställas innan tryckningen. Prisuppgifter och 
beställningsformulär medföljer korrekturet.

Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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