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Rubus mortensenii, lindblomsbjörnbär, 
ett krypbjörnbär i ny belysning
ANFRED PEDERSEN och HANS OLUF MARTENSEN

Pedersen, A. & Martensen, H. O. 1994: Rubus mortensenii, lindblomsbjörnbär, ett krypbjöm- 
bär i ny belysning. [Rubus mortensenii, sect. Corylifolii, out of obscurity.] Svensk Bot. Tidskr. 
88: 305-314. Lund. ISSN 0039-646X.
Rubus mortensenii Frid. & Gelert ex E. H. L. Krause is the correct name for a widespread 
species of the section Corylifolii, known from S Sweden, E Denmark and adjacent Germany. 
Up to 1991 this name also covered a taxon with a wide distribution in S Norway, W Sweden 
and NE Denmark, now known as R. norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen. This paper includes 
a full description, drawings and photos of R. mortensenii-, a list of localities is given and the 
distribution is mapped. The following combination of characters is diagnostic: Stem only weakly 
angled, without hairs and stalked glands and usually with few, slightly declining prickles; middle 
stem leaves long-petiolate, pedate, with 3-5 leaflets, usually not palpably hairy beneath; 
terminal leaflets broadly elliptic to roundish obovate or roundish; inflorescence open, composed 
of corymbs with few flowers on long and fairly thin pedicels; prickles in the inflorescence 
slender to weak, patent to somewhat declining, especially patent and weak on the pedicels; 
petals pinkish fading to white; styles yellow-green. - Flora Nordica notes no. 15.
Anfred Pedersen, Platanvej 15, DK-4760 Vordingborg, Denmark.
Hans Oluf Martensen, Schottweg 88, D-24944 Flensburg, Germany.

Intresset för krypbjörnbär Rubus sektion Coryli
folii har tidvis varit stort i Sverige, vilket inte minst 
avspeglar sig i de många insamlingar av C. E. 
Gustafsson och H. Hy lander som fyller skåpen i de 
svenska herbarierna. Särskilt svårt har det varit att 
tolka Friderichsens centiformis-grupp, i vilken bl a 
ingår R. ** mortensenii Frid. & Gelert, beskriven 
från Brede Bakke på nordöstra SjteIIand.

Gustafsson (1938) nådde aldrig klarhet om 
denna växt; först Hjalmar Hylander (1877-1965, 
ingenjör i Karlskrona) förstod 1952, med ledning 
av material som Gustafsson insamlat på den danska 
typlokalen, att R. ** mortensenii var identisk med 
R. lindblomii C. G. Westerl., beskriven från Ron
neby i Blekinge och av Hylander bl a funnen där 
och i Karlskrona samt vid Mölle och Arild i Skåne. 
Detta framgår av sidorna 253-261 i ett stort, opub
licerat manuskript (Hylander 1958b) som förvaras 
på Botaniska museet i Lund. Förhållandet undgick 
tyvärr Webers uppmärksamhet då han utarbetade 
sin epokgörande revision av de nordiska 
krypbjörnbären (Weber 1981). Att Hylanders upp
fattning var riktig bekräftades först av oss genom 
studier i herbarierna i Kobenhavn (C) och Lund 
(LD) och genom exkursioner i södra Sverige 
(1986-1991). Alldeles nyligen har det så visat sig,

att artnamnet R. mortensenii Frid. & Gelert ex E. 
H. L. Krause har prioritet över R. lindblomii; mer 
om detta längre fram.

Rubus mortensenii presenteras här som det 
femte i raden av nya svenska krypbjörnbär, som 
har tillkommit efter Weber (1981). De fyra före
gående är R. walsemannii H. E. Weber (Weber 
1982), R. suecicus H. E. Weber & Karlsson 
(Weber & Karlsson 1988), R. hylanderi Martensen 
& A. Pedersen (Pedersen & Martensen 1993) och 
R. norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen (Weber 
1991, Lye & Pedersen 1994). Antalet inhemska 
svenska krypbjörnbär är därmed 22.

Rubus mortensenii Frid. & Gelert 
ex E. H. L. Krause

Krause hos Prahl 1889: 83. - R. milliformis Frid. & 
Gelert * R. centiformis Frid. * mortensenii Frid. & 
Gelert (Friderichsen & Gelert 1887a: 120). - Typ: 
Danmark, NÖ Sjaslland, Brede Bakke 31.7.1886 leg. 
H. Mortensen (Friderichsen & Gelert, Rubi exs. 
Dan. et Slesv. nr 47); lectotyp i C, vald av Weber 
(1991: 201), isolectotyper i GB, KIEL, LD, MSTR, 
S, UPS.

R. lindblomii C. G. Westerl. (Westerlund 1890: 141). 
- Typ: Sverige, Blekinge, Ronneby vid Herstorpssjöns
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Fig 2. Lindblomsbjörnbär. Till vänster en blomställning. Lägg märke till de ljust rosa kronbladen, de gulgröna stiften 
och de fina, raka taggarna. Till höger mittpartiet av ett årsskott med snedställda taggar och typiskt utvecklade blad. 
- Blekinge, Ronneby, Herstorpssjöns östsida. - Foto t v Åke Svensson juli 1994, t h H. O. Martensen juli 1991.
Rubus mortensenii. To the left an inflorescence. Note the pinkish petals, yellow-green styles and the weak, straight 
prickles. To the right a piece from the middle part of a typical primocane.

östra sida 26.7.1889 leg. C. G. Westerlund; lectotyp i 
S, vald av Weber (1981: 205).
D Mortensens Haselblattbrombeere. DK Lindbloms 
Hasselbrombaer. S lindblomsbjörnbär.
Intill 1 m hög buske. Årsskott bågböjda till ± 
nedliggande, trubbkantiga, kala, utan skaftade 
glandler. Taggar 4-8 per 5 cm, 2-4 mm långa, 
slanka, snedställda eller ± raka. Blad på årsskottens 
mitt (3—)4—5-taligt fotdelade (sidosmåblad på 3^1- 
delade blad ± kluvna); ovansidan sparsamt hårig 
eller nästan kal; undersidan grön, i regel märkbart 
sträv med de flesta håren på de upphöjda nerverna. 
Bladskaft längre än de nedre småbladen. Uddsmå
blad kortskaftade (skaftets längd 20-30 % av

skivans), endast föga täckande de övre sidosmå- 
bladen, brett elliptiska till brett avrundat omvänt 
äggrunda eller de nedre nästan cirkelrunda; bas 
rundad eller svagt urringad; spets från bred bas 
avsmalnande eller (hos de mest rundade små
bladen) kort och avsatt; kant vasst, dubbelt och 
periodiskt sågad, tänder dock på större och äldre 
blad bredare med avsatt spets.

Blomställningar öppna. Stödblad grovtandade, 
tredelade, treflikiga eller hela, tillspetsade eller 
sällan trubbiga. Blomställningens huvudaxel nästan 
alltid utan skaftade glandler; taggar slanka, upptill 
svaga och raka, nertill kraftigare, snedställda till 
svagt böjda, enfärgade eller rödaktiga mot basen.

- Foto Niels WestergaardFig 1. Lindblomsbjörnbär. Exemplar från Herstorpssjön vid Ronneby, Blekinge, juli 1991. 
Knudsen.
Rubus mortensenii, a specimen from Ronneby, Blekinge, Sweden.
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Delblomställningar fåblommiga, kvastlika, om
vänt pyramidlika, de nedre långskaftade, ibland 
åtföljda av en enstaka långskaftad blomma ur samma 
bladveck. Blomskaft upp till 2,5 cm, tunna, filt- 
håriga, utan skaftade glandler och med (2—)5—7 
(-10) ± svaga, raka till snedställda, mycket ofta 
klena, nålformiga taggar. Blommor 2-2,5 cm i 
diameter. Foderblad grått filthåriga, med avsatt 
spets, tillspetsade eller ibland förlängda, småning
om nedåtriktade. Kronblad brett ovala, täckande 
varandra, ljust rosa men vitaktiga innan avfal
landet, ibland fler än 5. Ståndare vitaktiga. Stift 
ljusgröna till gulgröna, sällan svagt rosa nedtill. 
Fruktämnen gleshåriga, särskilt på ryggsidan; 
fruktsättning endast 30-60 %. - Juni-juli.

Karakteristik

Typiska är de slanka, snedställda till raka taggarna 
i blomställningen, särskilt de svaga, raka till svagt 
snedställda, ofta nålformiga taggarna på de tunna 
blomskaften; vidare de öppna blomställningarna 
med få, långskaftade blommor i kvastlika delblom
ställningar, de ljust rosa, senare mera vitaktiga 
kronbladen och de gröna stiften. Bladen på års
skottens mitt är långskaftade, deras undersida är 
sträv, deras uddsmåblad är brett elliptiska eller 
brett rundat omvänt äggrunda - och då med vassa 
tänder - eller nästan runda. Alla axlar saknar 
skaftade glandler.

Förväxlingsmöjligheter

Friderichsens centiformis-grupp representeras i 
södra Sverige, förutom av R. mortensenii, av den 
diffust beskrivna R. ruderalis (F. Aresch.) Neu
man från SÖ-Skåne och Blekinge (Areschoug 1885 
s 62, Neuman 1901 s 390, Gustafsson 1938 s 417, 
Weber 1981 s 212), samt av illegalt namngivna 
lokalarter som t ex R. allanderi (Hylander 1958a 
s 525, Weber 1981 s 195) och R. internatus (Gus
tafsson 1938 s 409, Hylander 1958a s 519, Weber 
1981 s 209) från trakten av Karlskrona. Dessa tre 
arter är ännu inte utredda. Gemensamt för dem är 
att de på alla axlar har ± svagt böjda taggar, som

inte minst på blomskotten är kraftigare än hos R. 
mortensenii och i ljus är tydligare och längre upp 
från basen rödfärgade.

R. eluxatus Neuman, från Halland och NV Skåne, 
är betydligt mera avvikande. De flesta av årsskot
tens blad är 3-4-delade, deras undersida är helt 
grön och bara hårig på de upphöjda, på pressade 
exemplar för det mesta brunaktiga nerverna. Alla 
taggar är relativt kraftiga, ± svagt böjda, och på 
årsskottet finns det ofta enstaka småtaggar mellan 
de större. Kronbladen är mörkare rosa och ståndar- 
strängarna rödaktiga. Bilder hos Weber 1981 sill 
och Pedersen & Schou 1989 s 129.

R. norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen, som 
är vittspridd vid Skagerack i Norge och Sverige 
och vid Kattegatt i Sverige och Danmark, är ännu 
mera avvikande. Den är till alla delar mycket 
kraftigare och har köttfärgade till purpurrosa kron
blad, blekrosa ståndare och rosenröda stift. Års
skotten har ofta kortskaftade glandler och något 
olikstora taggar; de mellersta bladen är kortskaf
tade med rundade uddsmåblad, och undersidan är 
starkare hårig. Se Weber (1991) och Lye & Peder
sen (1994).
R. egregiusculus Frid. & Gelert ex E. H. L. Krause, från 
SÖ Jylland, SV Fyn och Ö Schleswig-Holstein (karta 
hos Pedersen & Martensen 1987), tillhör dethardingii- 
gruppen och tas med här bara därför att Friderichsen & 
Gelert (1887a) och Neuman (1901) satte den i förbindelse 
med R. mortensenii och angav den från kusten av Katte
gatt. Årsskotten är svagt fårade och de mellersta bladen 
har ± elliptiska, trubbigt tandade och ofta ganska små 
uddsmåblad med mycket tätt och mjukt filthårig under
sida. Blomställningens huvudaxel är grov, vasskantad, ± 
sicksackböjd och har bara få slanka men svagt böjda 
taggar; blomställningen är smal och blomskaften är mera 
uppåtriktade. Bilder hos Pedersen & Schou 1989 s 128.

Upptäcktshistoria och nomenklatur

De första nordiska krypbjörnbären, R. nemorosus 
(nu R. aureolus Allander), R. wahlbergii och R. 
pruinosus, beskrevs av Arrhenius (1839). R. mor
tensenii kan spåras tillbaka till året efter, då A. E. 
Lindblom (1807-1853), docent i Lund och redak
tör för Botaniska Notiser, mycket kort meddelade

Fig 3. Lindblomsbjörnbär. - 1—la: Ett femtaligt och ett fyrtaligt blad, båda från årsskottets mitt; överst två 
uddsmåblad med kant i förstoring, visande variation i tandning. -2: Ett 5 cm långt stycke från mitten av årsskottet. 
- 3: Ett 5 cm långt stycke från den nedre delen av blomställningens huvudaxel. - 5: Två hela blomskaft. - 10: 
Fruktämne under blomningen. - Dubbla skalstreck 1 cm. Enkla skalstreck 1 mm. Teckning Jens Christian Schou.
Rubus mortensenii. - 1—la: A 5-nate and a 4-nate leaf, both from the middle of the primocane; terminal leaflets 
showing variation in serration. - 2: A 5 cm long piece from the middle of the primocane. - 3: A 5 cm long piece 
from the lower part of the inflorescence axis. - 5: Two complete pedicels. - 10: Ovary during flowering. - Double 
scale-lines 1 cm. Simple scale-lines 1 mm.
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Fig 4. Etiketten till en isolektotyp av R. mortensenii i 
Riksmuseet (S). Påskriften, som sannolikt gjorts av 
Bengt Lidforss, visar att Friderichsen beklagade att han 
angivit de två synonymerna.
The label of an isolectotype (S) of R. mortensenii with a 
reference to K. Friderichsen, who has informed that he 
regrets his mistake to include the two synonyms.

att han i sällskap med Arrhenius vid Ronneby hade 
funnit ”en för Skandinavien ny art” (Lindblom 
1840). Eftersom Arrhenius snabbt tappade intres
set för björnbär tog Lindblom saken i egna händer. 
1844 deltog han i en exkursion till nordöstra Skåne, 
fann sin art även där, men publicerade den i 
exkursionsrapporten bara som R. nemorosus var. 
acuminatus (Lindblom hos Borgström 1844).

Friderichsen & Gelert (1887a) beskrev vår växt 
som R. milliformis Frid. & Gelert * R. centiformis 
Frid. * Mortensenii Frid. & Gelert och dokumen
terade den som nr 47 i sitt exsickat samma år 
(Friderichsen & Gelert 1887b). På båda ställena 
angavs att den helt överensstämde med R. coryli
folius * raduloides F. Aresch. och R. rosiflorus * 
leiocarpus Lindeb., beskrivna från respektive 
södra Norge (Areschoug hos Blytt 1876) och Bo
huslän (Lindeberg 1884). Eftersom Friderichsen 
och Gelert angav dessa namn som synonymer när 
R. ** mortensenii nybeskrevs blir detta namn ogil
tigt - växten hade redan ett giltigt namn på varie- 
tetsnivå. Friderichsen beklagade senare flera gånger 
denna synonymisering (se t ex fig 4), som han själv 
förstod var felaktig, sist i ett brev från 1932 (hans 
dödsår) fogat till ett ark av R. * leiocarpus i 
Riksmuseet (S).

I sin bearbetning av släktet Rubus i en flora över 
Schleswig-Holstein (Prahl 1889) är E. H. L. Krause 
den förste som använder epitetet mortensenii i en
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binär kombination, ”/?. mortensenii Frid. u. Gel. 
S. 120, exs. 47”. Eftersom Friderichsen & Gelerts 
namn var illegitimt, skapade Krause härmed ett 
nytt taxon på artnivå (att han själv betraktade 
växten som en hybrid saknar betydelse ur nomen- 
klatorisk synpunkt).

I en ganska okänd skrift om Ronnebytraktens 
fauna och flora beskrev C. G. Westerlund (1890) 
vår art från östra stranden av Herstorpssjön under 
namnet R. lindblomii. Med stöd i Lindbloms belägg 
insåg han att dennes R. nemorosus var. acuminatus 
bara till mindre del var den verkliga R. acuminatus 
Lindeb. (nu R. gothicus).

Neuman (1901) upptog var. lindblomii under/?. 
wahlbergii som en övergångsform till R. egregius- 
culus, medan R. ** mortensenii blev förd som en 
form till denna senare art. På grund av Neumans 
auktoritet ansågs vår art därefter i ungefär trettio 
år utgöra en form eller varietet av R. egregiuscu- 
lus; namnet/?, lindblomii försvann helt ur svenska 
publikationer.

Medan /?. ** mortensenii på detta sätt levde 
vidare i Sverige försvann den ur dansk litteratur i 
och med Friderichsens Corylifolii-nyckel hos 
Raunkiter (1914), där R.* centiformis ej längre 
uppdelades, året efter att Friderichsen på en her- 
barieetikett i C hade antytt att han inte längre trodde 
att /?. ** mortensenii var identisk med R. * leio
carpus.

En första antydan om att en ny nomenklatur var 
på väg kom med H. Allanders bestämningar till ”/?. 
corylifolius ssp. mortensenii F. & G.” i ölands- 
floran av Sterner (1938). Neumans (1901) miss
tolkning av /?. ** egregiusculus hade påvisats av 
Gustafsson (1938); denne hade funnit den äkta 
varan i trakten av Haderslev. För att få ordning i 
nomenklaturen föreslog han att man provisoriskt 
skulle behålla den ursprungliga beteckningen /?. 
centiformis var. mortensenii. Detta accepterades i 
växtförteckningarna av N. Hylander (1941, 1955) 
och av H. Hylander i blekingefloran av Holmgren 
(1942).

Upptäckten att /?. lindblomii är identisk med /?. 
** mortensenii gjordes av H. Hylander, men kom 
endast till uttryck i ett opublicerat manuskript 
(Hylander 1958b) och på anteckningar i herbarier.

Weber bringade i sin revision (Weber 1981) 
tyvärr inte den förväntade nomenklatoriska klar
heten. Han följde Friderichsen & Gelerts syno
nymisering, och hans /?. mortensenii E. H. L. 
Krause kom därmed att innefatta två taxa som 
borde haft artrang, nämligen ett sydligt, /?. mor-
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tensenii Frid. & Gelert ex Krause (= R. lindblomii), 
och ett nordligt, R. * raduloides. Sedan vi i korre
spondens med Weber påpekat detta förhållande 
kom det nomenklatoriska klarläggandet (Weber 
1991), och den nordliga växten beskrevs som R. 
norvegicus.

Som nämnt var Friderichsen & Gelerts ur
sprungliga R. ** mortensenii en illegitim ombe
nämning av R. * raduloides och grundas därför på 
samma material som denna senare, nämligen en 
insamling från Kragero i Norge. Friderichsen & 
Gelerts material från Brede Bakke på Sjtelland har 
ingen status som typ för dessa författares varietet. 
När Krause i Prahl (1889) publicerade R. morten
senii som art citerade han visserligen Friderichsen 
& Gelerts namn, men eftersom detta var ogiltigt 
anses Krause ha beskrivit en ny art. Denna typifie- 
rades av Weber (1991 s 201) på material från Brede 
Bakke, och därmed blev epitetet mortensenii defi
nitivt knutet till den sydliga växten och befriat från
R. * raduloides.

Under arbetet på denna uppsats trodde vi länge 
att namnet R. lindblomii skulle kunna få prioritet. 
Det publicerades 1890, samma år som Prahls flora 
med namnet R. mortensenii enligt förordet utkom. 
Men det visar sig att de första arken av floran 
utkom redan 1889 (Stafleu & Cowan 1983), och 
nomenklaturkodens prioritetsregel måste följas.

Ekologi och utbredning

I odlingslandskapet föredrar Rubus mortensenii 
god jord på renar och dikeskanter, i snår och 
skogsbryn. En del uppgifter, särskilt från Karls
krona skärgård, avser strandsnår på öar, halvöar 
och vid vikar. Andra avser den torrare landsidan 
av fuktig snårskog vid insjöar.

Kartan, fig 6, visar totalutbredningen, som har 
en utsträckning på över 600 km, från Trosa i 
Södermanland till Blankenburg i Mecklenburg.

R. mortensenii har strödda förekomster tvärs 
över Skåne sydväst om en linje från Kullen till 
Simrishamn, samt omkring Kristianstad; den visar 
sig här alltså knuten till områden med neutral eller 
basisk markreaktion. I Blekinge är den kustbun- 
den. I Kalmar läns fastlandsdel finns det några få 
fynd vid kusten samt ett i inlandet, i Kråksmåla 
socken, men i lokalt klimatgynnat läge vid en fors. 
Från Öland finns däremot många fynd, främst från 
de båda sydligaste socknarna, i övrigt bara längs 
västra kusten men ända upp till Böda. Arten är inte 
känd från Östergötland men fanns åtminstone förr

i Södermanland. På Gotland, där björnbär i allmän
het är sällsynta, saknas den. I Halland är den känd 
från Steninge och några socknar kring Falkenberg, 
och den är återfunnen flerstädes där i senare tid.

I Sverige finns krypbjörnbär bara i den södra, 
kustnära, nemorala zonen. Gränsen mot det vinter- 
kalla inlandet får sättas i samband med antalet 
dagar med sträng frost. Detaljerna utformas dock 
bl a av markförhållanden. R. mortensenii hör var
ken till den sydöstsvenska gruppen av krypbjörnbär 
(R. aureolus, R. suecicus, R. hylanderi, R. glauci- 
formis) eller till gruppen med förekomst vid Katte
gatt (R. eluxatus, R. hallandicus, R. norvegicus, 
R. rosanthus m fl). Den passar bättre in i en 
artgrupp (med bl a R. camptostachys, R. fascicu- 
latus och R. gothicus) som från östkusten dels når 
ett stycke norrut längs västkusten, dels når Dan
mark och nordligaste Tyskland. Ett fåtal av de 
svenska krypbjörnbären har sin huvudförekomst i 
Mellaneuropa.

I Danmark är R. mortensenii sällsynt och är, 
bortsett från ett gammalt fynd vid 0strup Ilaj sko v 
vid Otterup på Fyn bara känd öster om Stora Bält; 
de flesta av de östliga fynden är också gamla. Den 
är försvunen från Kalvebod Strand och Brede 
Bakke på grund av bebyggelse. Men den finns ännu 
i Molleåns avrinningsområde mellan 0rholm och 
Farum Sonderso, på Stevns och på nordligaste 
Bornholm. Fynden på Sjaelland och ett på Lolland 
bildar en förbindelse till nya fynd rakt söderut vid 
kusten i Tyskland.

Tack. Jens Christian Schou, Hobro, Niels Westergaard 
Knudsen, Dysted, och Åke Svensson, Knislinge, tackas 
hjärtligt för de värdefulla illustrationerna. Ett särskilt 
tack till Thomas Karlsson för översättning och förbätt
ring av manuskriptet och för renritning av kartan. Per
sonalen vid herbarierna i Lund, Stockholm, Uppsala, 
Göteborg och Kabenhavn tackas för hjälp och gästfrihet. 
Sist och inte minst ett tack till professor H. E. Weber för 
all hjälp och inspiration under 20 år med Rubus.

Denna uppsats är nr 15 i serien Flora Nordica notes, 
förarbeten till den kommande Flora Nordica.

Lokalförteckning

I Sverige listas socknarna från norr till söder och från 
öster till väster. Deras namn är kursiverade. Säkert 
olika lokaler skiljs med tankstreck; olika uppgifter 
som kan avse samma lokal skiljs med semikolon. 
Samtliga angivna belägg i herbarier har granskats 
(C Kobenhavn, GB Göteborg, LD Lund, S Stock
holm, UPS Uppsala). De är ojämnt fördelade i tiden; 
årtalen faller oftast inom perioder med stort intresse 
för Corylifolii, alltså mellan 1885 och 1910, från 
1930-talet till 1950-talet och tiden efter 1981.
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Sverige
Södermanland. Trosa 1894 E. Köhler (LD S); 
Snöholmen 1914 E. Nordström (S), 1925, 1928
G. O. Malme (S), 1927 F. Fagerlind (S), 1931 
V. Ålund (S).
Småland (Kalmar län). Överum 1869 Gustafsson (LD).
- Västervik 1901 C. Pleijel (LD); Alviken 1902 C. Pleijel 
(S). - Gladhammar 1900 C. Pleijel (S); Verkebäck 1900, 
1901, 1902 C. Pleijel (S). - Mönsterås Svartö 1928 
R. Sterner (S). - Kråksmäla 400 m SSO Aboda kvarn 
1981 J. Christoffersson (LD), 1991 T. Karlsson (LD, 
herb. Martensen). - Kalmar SV om staden 1921 D. 
Danielsson (S).
Öland. Böda Ö om Alvara 1934, 1935 R. Sterner (S); 
1987 H. O. Martensen (C). - Ö om Enerum 1934 
R. Sterner (S UPS). - Torp i S 1934 R. Sterner (S UPS)
- Markväg NV om Strandtorp 1989 H. O. Martensen 
(C). - Köping 1934 R. Sterner (S); mellan Ramsätra och 
Hörninge 1934 R. Sterner (UPS). -Räpplinge Strandtorp 
vid stranden 1933 R. Sterner (S). - Glömminge NO 
Röhälla 1987 H. O. Martensen (LD). -Algutsrum Sax
näs 1933 R. Sterner (S); avböjningen mot N. Saxnäs 
1987 H. O. Martensen (herb. Martensen). -Ancylusval- 
len vid Ulricedal 1933 R. Sterner (S). - Vickleby vägen 
Vickleby-Fröbygårda 1934 H. Hylander (S). - Vägen 
mot Mörbylånga 1987 H. O. Martensen (LD). - Nära 
stationen 1918 J. Berggren (S). - NV om kyrkbyn 1936 
R. Sterner (S). - V om kyrkbyn på Skedbacken 1936 R. 
Sterner (S). - Karlevisten på skogsväg 1987 H. O. 
Martensen (LD). -Karlevi nära stranden 1933 R. Sterner 
(S). - Mörbylånga 1904 utan samlare (S). -S. Möckleby 
Älbrunna lund 1934 (S UPS). - Ventlinge landsvägen S 
om kyrkbyn 1933 R. Sterner (S). - Stranden nedanför 
kyrkbyn 1933 R. Sterner (LD S). - Stranden mellan 
Grönhögen och kyrkbyn 1933 R. Sterner (S). - Stranden 
strax S Grönhögen 1933 R. Sterner (S). - Stranden 
nedanför Kristinelund 1933 R. Sterner (S). - Stranden 
vid Strandtorp 1933 R. Sterner (S).
Blekinge. Jämjö Jämjö 1993 Å. Widgren (LD). -Mellan 
Flåkulla och Ödemåla 1960 A. Oredsson & A. Strid 
(LD). -Torhamn Torhamns udde 1987 H. O. Martensen 
(herb. Martensen). - Möckleryd, parkeringsplats 1987
H. O. Martensen (herb. Martensen). - NO om St. Rom 
1991 H. O. Martensen & A. Pedersen (C). - Ramdala 
Gängletorp 1953 H. Hylander (LD). -Trummeinäs 1953 
H. Hylander (LD). - Sturkö mellan Ryamad och skol
huset 1951 H. Hylander (LD). - Bredavik, höjdplatån O 
bryggan 1951, 1952 H. Hylander (LD); Bredavik, Kitta 
Ola nabb 1943 H. Hylander (LD). - Tjurkö Herregårds- 
viken 1946 H. Hylander (LD UPS); Herregårdsviken 
nära bryggan 1953 H. Hylander (LD). - Lösen Knösö 
1876 K. F. Thedenius (LD); Knösö, vägkant mellan 
Lillanäs och Framnäs 1947 (UPS). - Viet 1991 H. O. 
Martensen & A. Pedersen (C); Viet vid vägen ned till 
sjön 1947 H. Hylander (C LD UPS). - Vägen Öljersjö- 
Björnösund 1943, 1954 H. Hylander (LD).-Björnösund 
1953 H. Hylander (LD). - Lyckeby 1882 Lundquist 
(UPS); Fäjö 1953 H. Hylander (LD). -Augerum Lyckeå- 
borg 1892 L. M. Neuman (UPS). - Karlskrona 1884 F. 
Areschoug (LD), 1891 Nordström (GB); 1934 H. Hyl
ander (UPS); vägen mellan lasarettet och Oscarsvärn 
1947 H. Hylander (UPS). - Kronovarvet 1882 A. F. 
Andersson (LD). -Vämö 1885 F. Svanlund (LD), 1891

J. Lagercrantz (LD S), 1904, 1910, 1930 J. Erikson 
(LD), 1923 B. Holmgren (LD); Vämö, Tyskbyggar- 
berget, ”Gröna gången” 1934 H. Hylander (S). - Saltö 
badstrand 1945 H. Hylander (S). -Nättraby Mjövik 1988
L. Fröberg (LD). -Ronneby 1841, 1844 A. E. Lindblom 
(S), 1901 R. Zachrisson (LD S), 1901 M. Ruben (LD 
S), 1907 von Sydow (UPS); vid godsbanestationen 1991 
H. O. Martensen & A. Pedersen (C). - Herstorpssjön 
1897 C. G. Westerlund (LD); Herstorpssjöns östra sida 
1889, 1897 C. G. Westerlund (S), 1892 L. M. Neuman 
(C), 1934, 1953 H. Hylander (LD), 1991 H. O. Marten
sen & A. Pedersen 1991 (C, herb. Martensen). - Kal- 
lingevägen vid Dalastugan 1897 C. G. Westerlund (S), 
1930 V. Ålund (S). - Karlshamn 1892 L. M. Neuman 
(LD); Markastugölen 1892 Nordström (GB UPS). - 
Mörrum Laksbruk i byn 1991 H. O. Martensen & A. 
Pedersen (C, herb. Martensen). - Sölvesborg 750 m SV 
kyrkan 1919 H. E. Johansson (S). - Vid E66 N om 
Sölvesborg 1991 H. O. Martensen & A. Pedersen (C). 
-Väg vid Ijorden 1991 H. O. Martensen (herb. Marten
sen). - 3,5 km NNO kyrkan 1960 A. Oredsson & A. 
Strid (LD). - Valje 1932 B. Holmgren (LD S UPS). - 
Mjällby Stiby V om Hällevik 1991 H. O. Martensen & 
A. Pedersen (C, herb. Martensen).

Skåne. Ivetofta Siesjöns SV-ände 1919 H. E. Johansson 
(S). - Näsum Axeltorp 1991 A. Pedersen (C, herb. 
Martensen). -Trolle-Ljungby V Gualöv vid Ivösjön 1991 
A. Pedersen (C). - Kviinge Hanaskog 1926 O. J. Hass- 
low (S), 1928 E. Asplund (S), 1991 H. O. Martensen & 
A. Pedersen (C). -Gryt Spånga 1927 O. J. Hasslow (LD 
UPS). -Ö. Broby Lunnom 1869 C. O. Hamnström (LD). 
- Mellan Broby och Nöbbelöv vid A20 1991 H. Ö. 
Martensen & A. Pedersen (C, herb. Martensen). - 
Vinslöv N om Åraslöv 1916 H. E. Johansson (S). - 
Mellby Äsperöd 1849, leg. Z (UPS). -Benestad Stenby 
hällar 1866 L. Schlegel (S). - S:t Olof 1910 E. Klarin 
(LD). -Simris V om Simrishamn 1991 H. O. Martensen 
& A. Pedersen (C). -Ö. Nöbbelöv 1991 H. O. Martensen 
& A. Pedersen (C). - Sövestad Krageholm 1889 L. M. 
Neuman (LD). - S. Sandby Skrylle 1987 H. Wittzell 
(LD). - Svedala Roslätt 1899 B. Lidforss (S), 1899 L.
M. Neuman (C), 1921 C. E. Gustafsson (LD). - Marie
berg 1908 V. Norlindh (LD). -S. Lindved 1921 C. E. 
Gustafsson (LD). -Hyby Holmeja 1921 C. E. Gustafsson 
(S). - Bara Torup 1899 B. Lidforss (S). - Fjärestad 
Gantofta 1908 R. Kanér (LD). - Bårslöv Bröddebacken 
1943 T. Lange (LD). - Dalen 1943 T. Lange (LD). - 
Hälsingborg 1871 S. Almquist (S), 1909 H. Du Rietz 
(LD), 1909 O. Ringdahl (LD S UPS), 1950 R. Kanér 
(LD); SO korsningen Johan Banérsgatan och järnvägen 
Hälsingborg-Ängelholm 1952 K.-E. Flinck (LD). - 
Ramlösa 1840 Hartman (UPS). - Pålsjö 1949, 1950 R. 
Kanér (LD); Pålsjö backar 1952_ R. Kanér (S); vid 
spårvägens slut vid Pålsjö 1934 V. Ålund (S). -Brunnby 
Kullaberg 1907 G. W. Montelin (LD S UPS), 1928 C. 
Stenberg (UPS); Mölle 1908 P. Söderlund (S), 1928 S 
Torgård (LD S), 1929 V. Ålund (S), 1942 R. Kanér 
(LD); väg vid stranden 1987 H. O. Martensen & E. 
Walsemann (herb. Martensen). - Lerhamn 1927 H. 
Allander (S). - Arild 1928 S. Torgård (LD UPS); ovan 
hotell Arild 1951 H. Hylander (C LD); nära Arilds läge 
1927 C. E. Gustafsson (LD).
Halland. Steninge 3,4 km VSV kyrkan 1960 A. Oreds
son (LD). -700 m SSO kyrkan 1960 A. Oredsson (LD).
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Fig 5. Lindblomsbjömbär Rubus mortensenii, totalutbredning.

- 150 m O kyrkan 1960 A. Oredsson (LD). - Steninge 
bruk 1944 H. Hy lander (LD). -Bräcketorp V landsvägen 
1949, 1951 H. Hylander (C LD). - Falkenberg 1893 
L. M. Neuman (LD), 1905, 1908 S. Svenson (LD S 
UPS), 1909 F. E. Ahlfvengren (S), 1911 A. O. Olson 
(S), 1915 C. N. Holmdahl (S UPS), 1927 F. Ingvarson 
(LD); tegelbruket Fajans 1910 S. Svenson (LD). -Igel- 
dammen 1910 S. Svenson (LD). - Ö. Gärdet 1910 S. 
Svenson. - Utfarten till Stafsinge 1936 C. E. Gustafsson 
(LD). - Stafsinge 1893 L. M. Neuman (LD). - 1,2 km 
O-OSO kyrkan 1960 A. Oredsson (LD). - Vinberg 1,5 
km SV kyrkan 1960 A. Oredsson (LD). - 2 km SV 
kyrkan 1960 A. Oredsson (LD). -Tröinge 1909, 1910 
S. Svenson (LD S). -/IMMHjuleberg 1874 utan samlare 
(UPS). -Skrea Smörkullen 1913 S. Svenson (LD UPS). 
-Alfshög Kärraberg 1913 S. Svenson (LD).

Danmark
Frederiksborgs amt. Hille rad Stenholt Vang S om 
Nodebo 1903 M. Lorenzen (C). - Stenlose snårskog 
på åsen SV om Gedevase Bro V om Farum So 1992 
P. Hartvig (C).

Kobenhavns anit och Kobenhavn. Lyngby-Taarbcek 
Brede Bakke 1886 H. Mortensen (C GB KIEL LD MSTR 
S UPS). - Brede vid Molleåen 1867, 1885, 1888 H. 
Mortensen (C), utan år J. Vahl (C), 1890 O. Geleit (C), 
1893 Scheller (C), 1920 N. Sorensen (C), 1945, 1949 V. 
Christensen (C). - Fuglevad Krat vid Molleåen 1945, 
1949 V. Christensen (C), 1949 Skovgaard Christensen 
(C). - Sollend 0rholm, sobred vid Molleåen 1947, 
1948, 1949, 1950 V. Christensen (C); 1961 M. P. 
Christiansen (C); 1979, 1994 A. Pedersen (C). -Luknam 
vid Fureso 1942 V. Christensen (C), 1945, 1949 M. P. 
Christiansen (C). - Vterlose glänta i blandskog vid Hejre- 
bakken 1992 M. Thornberg (C). - Sonderso i kanten av 
snårskog mot betesmark 1991 P. Hartvig (C). - Koben- 
havn Karensminde vid Kalvebod Strand 1883 O. Gelert 
(C).

Vestsjaellands amt. Ringsted Skjoldenaesholm 1884 O. 
Gelert (LD), 1885 O. Gelert (C LD). -Skcelskor Basnaes 
Skov 1870 P. Nielsen (C).

Storstroms amt. Stevns Gjorslev 1889 O. Gelert (C 
LD). - Mellan Magleby och Gjorslev 1889 O. Gelert



(C); i markhegn vid vägen 1994 A. Pedersen (C). - 
Kobbelskov S om Lyderslev 1979 A. Pedersen (C). - 
Sakskobing Guldborg på Lolland 1937 C. E. Gustafsson 
(LD).
Bornholms amt. Allinge-Gudhjem vid Hammersa 1921 
J. Lagercranz (S), 1970 H. E. Weber (herb. Weber), 
1991 H. O. Martensen (herb. Martensen).
Fyns amt. Otterup Plantagen vid 0strupgård 1892 O. 
Möller (C UPS).

Tyskland
Schleswig-Holstein. Fehmarn SV om Staberdorf 
(MTB 1533.43) 1980 A. Pedersen, 1991 H. O. 
Martensen (herb. Martensen). - Vid Lensahn SV om 
Koselau (MTB 1731.41) 1980 A. Pedersen; 250 m O 
om Damlos 1994 H. O. Martensen (herb. Marten
sen).
Mecklenburg-Vorpommern. SO om Wismar Neuklos
ter (MTB 2035.42) 1990, 1991 H. Henker (herb. Mar
tensen). -N om BrüelBlankenburg (MTB 2236.14) 1991 
H. Henker (herb. Martensen).
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Jätteloka på Island
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Bilden visar giftig jätteloka Heracleum mante- 
gazzianum som prydnadsväxt, omsorgsfullt ansad 
av personal från stadens parkförvaltning, mot en 
fond av Tjörnins vatten mitt i Reykjavik.

På många håll i Sverige bekämpas denna allergi- 
framkallare (vars växtsaft orsakar hudskador, sär
skilt i kombination med solljus) hårt och systema
tiskt för att hejda dess till synes obändiga och 
snabba expansion. På artfattiga Island (drygt 600 
arter) vårdas det dekorativa exemplaret vid sjön 
med stadsträdgårdsmästarens välsignelse.

Jättelokan är en sentida inkomling på Island. I 
trädgårdsböcker nämns den först i mitten av 1960- 
talet. Sedan omkring 1978 är den väletablerad som 
anslående element i många av huvudstadens privata 
trädgårdar. I vindskyddat läge bakom Nordens hus 
vid inrikesflygplatsen frodas ett praktexemplar på 
välklippt gräsmatta intill ett tuktat buskage islands- 
vide.

Förvildad har jättelokan ännu inte fått någon 
större utbredning. Men den sätter frö. Dess mindre 
ståtliga släkting, björnloka H. sphondylium, som 
blir högst 150 cm, är dock inte ovanlig i trakten 
kring Reykjavik. Just den misstänks sedan några år 
vålla besvärliga hudutslag i samband med höskörd. 
Hur den hamnat där, i de sydvästra, bästa jordbruks-

trakterna, är okänt. Men man vet att den rymt från 
Akureyris botaniska trädgård, som ligger i en 
dalgång med nästan kontinentalt klimat på den 
norra delen av ön, och med framgång anpassat sig 
till förhållandena i omgivningarna. Islands björn
loka har små, blekt gulgröna kronblad och tillhör 
den underart som är vittspridd i övriga Norden, 
sibirisk björnloka H. sphondylium ssp. sibiricum.

Björnloka anses inte vara ursprunglig på Island. 
I äldre floror finns inga noteringar om den. Inte 
heller redovisas den i den senast publicerade, popu
lärt utformade bildfloran (Bjarnason: Islensk 
Flora, 1994). Arten tycks inte ha rönt särskild 
uppmärksamhet när den snabbt spritt sig till nya 
områden. Jättelokan däremot har blivit eftersökt av 
privatpersoner som vill ha frön att så i trädgården.

”Jättelokan är ganska vacker. Folk tycker om 
den. Den fungerar bra som trädgårdsväxt. Men 
man måste avråda från att släppa den lös. Jag har 
aldrig själv planterat någon av dessa arter i offent
lig miljö”, säger stadsträdgårdsmästaren Johan 
Pålsson, ”men skulle inte komma på idén att för
söka utrota den när den väl har kommit hit.”

Lars-G Holmström, Älta Idrottsväg 1, 138 33 Älta



Recension

Han älskade sin Kristin och sina svampar
Elfström, M., Fries, E. & Strid, Å. (redaktörer) 
1994: Elias Magnus Fries 1794-1878. Svamp
forskare, folkbildare. Jordstjärnan 15(2). 228 s. 
ISBN 91-86586-05-X. - Boken kan erhållas från 
Sveriges Mykologiska Förening , Knallvägen 10, 
616 34 Åby. Tel och fax 011-667 71. Pris 200 kr.

Elias Magnus Fries föddes för 200 år sedan den 15 
augusti 1794. Han växte upp i ett mycket varmt och 
kärleksfullt hem i Femsjö prästgård som enda barn 
till föräldrarna Thore och Sara. Fadern var kyrko
herde och en mycket lärd man. Han lärde också 
lille Elias att behärska latinet lika bra som svens
kan. Fadern gav honom också det allra första 
intresset för naturlära och särskilt botanik, och 
Linnés stora arbeten Flora Suecica, Systema Natu
rae och Fundamenta Botanica fanns naturligtvis i 
hemmet.

Detta är lite av inledningen till en beskrivning 
av Elias Magnus Fries’ liv och verk som Sveriges 
Mykologiska Förening givit ut till 200-årsminnet 
av den store vetenskapsmannens födelse. Boken 
innehåller 12 kapitel av författare som i sitt yrke 
eller genom andra relationer haft anledning att 
studera Elias Fries’ arbeten. Bland dessa är Nils 
Fries, växtfysiolog från Uppsala, Åke Strid, svamp
intendent vid riksmuseet, Lennart Holm, känd Upp- 
salamykolog, Nils Lundqvist, mykolog från riks
museet, Meinhard Moser, internationellt känd 
skivlingsexpert, och Gunnar Eriksson, professor i 
lärdomshistoria i Uppsala. Alla ger på sitt speciella 
vis en mycket bra och i flera fall trevlig beskrivning 
av mykologen och personligheten Elias Magnus 
Fries och hans liv och gärning.

Själv hade jag mycket stor läsglädje av Åke 
Strids båda kapitel om Elias Fries - något om hans 
person och liv samt Elias Fries’ svampplanscher 
och några av deras upphovsmän. Det är ju inte 
alltid bara huvudpersonen själv som gör en stor 
personlighet utan även den väv av relationer som 
omger en människa. I Elias Magnus Fries fall blev 
hans hustru kyrkoherdedottern från grannsocknen, 
Christina Wieslander (1809-1862), hans stora kär

lek och stöd i livet. Hon tog hand om hemmet och 
vården av barnen och det sägs att hon var en god 
och varm människa rakt igenom. Tyvärr var hon 
av klen natur och gick bort alldeles för tidigt; Elias 
saknade henne djupt och talade ofta om ”sin Kris
tin” långt senare i livet. Många andra personer 
förekommer naturligtvis i den länk av relationer 
människor emellan som gjorde att Elias Fries blev 
den store vetenskapsman och mykolog vi känner, 
däribland fadern och kollegor och lärare under 
studietiden i Lund.

Elias Fries startade främst arbetet med de stora 
planschverken Sveriges ätliga och giftiga svampar 
och Icones selectae Hymenomycetum, för att han 
vill lära ut kunskaperna om arterna samtidigt som 
han insåg svårigheterna att bevara de köttiga svam
parna i herbarier. Ett sätt att komma undan herba- 
riesamlandet var ju att måla av svamparna. Detta 
gjorde Fries tillsammans med ett antal tecknare 
som Elias Pettersson och Petter Åkerlund. Uppen
barligen hade Fries stora samarbetsproblem med 
sin förste svampmålare, men man ser föga av detta 
i de många små mästerverk som signerats av just 
E. Pettersson.

Elias Fries växte upp och fick sin utbildning 
under ett tidevarv som präglades av stor politisk 
och militär oro. Men Sverige kom att förskonas 
från Le Grande Armé, och den följade Bernadotte - 
ska eran gav mycket stort spelrum för både kultu
rell utveckling och utveckling av naturvetenska
perna. Elias Fries levde engagerat med i denna 
spännade tid och han kom att utvecklas till en stor 
kulturpersonlighet. Som lärdomsgigant på den lin
neanska professuren under Uppsalatiden och med 
sina Botaniska utflygter i tid och rum blev han även 
hedrad som en av de aderton - det har endast 
förunnats ett fåtal botanister eller naturvetare över
huvudtaget.

Den botanik-, svamp- eller i största allmänhet 
naturintresserade kan läsa mycket mer om detta i 
boken om Elias Magnus Fries 1794-1878. Svamp
forskare, folkbildare.

E. I. Kärnefelt



Rubus norvegicus, västkustbjörnbär, det vackraste 
av alla krypbjörnbären
KÅRE ARNSTEIN LYE och ANFRED PEDERSEN

Lye, K. A. & Pedersen, A, 1994: Rubus norvegicus, västkustbjörnbär, det vackraste av alla 
krypbjörnbären. [Rubus norvegicus, the most beautiful of all species in the section Corylifolii.] 
Svensk Bot. Tidskr. 88: 317-326. Lund. ISSN 0039-646x.
Rubus norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen was described in 1991 and is here presented for 
Nordic botanists. It belongs to sect. Corylifolii ser. Sepincoli and is a regional species occurring 
along the coasts of Skagerack in Norway and Sweden and the coasts of Kattegatt in Sweden and 
Denmark. Real inland localities are not known. A description, a photo of the normal form, 
drawings of details, colour photos, a map of the known distribution and a list of localities are 
given. In Scandinavia the taxon has been included in R. rosanthus Lindeb. as a variety. In 
Denmark and Germany it has been incorrectly identified as R. mortensenii Frid. & Gelert ex 
E. H. L. Krause. It was first validly described by Areschoug in 1876 as R. corylifolius Sm. 
subsp. raduloides from Norway, but was unfortunately based on strains with a monstrous 
development of flower characters. - Flora Nordica notes no. 16.
Kåre Arnstein Lye, Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshogskole, Boks 
5014, N-1432 As, Norway.
Anfred Pedersen, Platanvej 15, DK-4760 Vordingborg, Denmark.

Rubus norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen 
beskrevs i en tysk tidskrift, som är föga spridd i 
Norden (Weber 1991). Detta björnbär har varit 
känt i Sverige och Norge i 120 år under olika namn, 
men har inte tidigare behandlats på artnivå. En 
presentation är befogad, även bortsett från att 
arten, som detta arbetes titel anger, är mycket 
vacker. Den nämns hos Pedersen & Martensen 
(1993) som en av fyra nya svenska krypbjörnbärs
arter, som har kommit till efter Webers Corylifolii- 
monografi från 1981. Denna bok kastade verkligen 
nytt ljus över en kritisk grupp, som nu har blivit 
mycket mera medgörlig.

Floran av krypbjörnbär på svenska väst- och 
ostkusten är påfallande olika. Liksom R. nor
vegicus är de följande arterna bara kända från 
västkusten: bohusbjörnbär R. dissimulans Lindeb., 
naggbjörnbär R. lamprocaulos G. Braun (R. serru- 
latus Lindeb.), hallandsbjörnbär R. hallandicus 
(Gabr.) Neuman, lindbjörnbär R. tiliaster H. E. 
Weber (R. corylifolius Sm. ** tiliaceus F. Aresch. 
1885 non Lange), rosenbjörnbär R. rosanthus Lin
deb. s.str., hjärtbjörnbär R. cyclomorphus H. E. 
Weber (R. cyclophyllus Lindeb. non Foerster), 
filtbjörnbär R. lagerbergii Lindeb. och slätbjörn

bär R. eluxatus Neuman. Samtliga har beskrivits 
första gången från Norden och alla utom västkust
björnbär från den svenska västkusten. De fyra sist
nämnda är jämte R. norvegicus specifikt nordiska.

Rubus norvegicus H. E. Weber & A. Pedersen

Weber & Pedersen hos Weber 1991: 197. - R. coryli
folius Sm. ssp. raduloides F. Aresch. hos A. Blytt 
(Areschoug 1876:1168-1169). -R. corylifolius Sm. ssp. 
maximus (L.) F. Aresch. var. raduloides (F. Aresch.) F. 
Aresch. (Areschoug 1885: 74 och 98). - Typ: Norge, 
Telemark, Kragero 1857 leg. M. N. Blytt (O), lectotyp, 
vald av Weber (1981).

R. rosiflorus Lindeb. var. leiocarpus Lindeb., nom. 
illeg. (Lindeberg 1884). - R. rosanthus Lindeb. var. 
leiocarpus Lindeb., nom. illeg. (Lindeberg 1885 nr 43). 
- Typ: Sverige, Bohuslän, ö vid Marstrand 1884-85 leg. 
Lindeberg (LD), lectotyp, vald av Weber (Weber 1991).

DK Fager Hasselbrombasr. N fagerbjornebter. S väst
kustbjörnbär.

Illustrationer. Fig 1-4; Weber 1981 fig 25; Weber 1991 
fig 5.

Intill 1 m hög buske. Årsskott böjda till ± nedlig- 
gande, robusta, på ljussidan med ± vinröd anstryk
ning, trubbkantiga, kala eller med endast få hår,
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ms:

Fig 2. Västkustbjömbär. Till vänster en relativt svag blomställning utvecklad i fullt ljus. Lägg märke till de rosa 
kronbladen och ståndarna och de rosaröda stiften. Till höger ett årsskott med raka taggar. - Norge, Vest-Agder, 
Kristiansand, Sandviksdalsfjord, juli 1994. Foto K. A. Lye.
Rubus norvegicus. To the left a rather weak inflorescence developed in good light supply. Note the pink petals, 
stamens and styles. To the right a characteristic glabrous primocane with almost straight prickles.

de flesta närmast taggarna; med få eller oftare med 
ganska många korta, skaftade glandler och/(eller) 
oskaftade glandler. Taggar 10-16 per 5 cm, endast 
(2-)3-4 (-5) mm långa (delvis olika långa; fig 3), 
med bred bas (i friskt tillstånd köttiga nederst), 
snedställda eller raka, grönaktiga och ofta med ett 
rödaktigt bälte. Blad (4—)5-taliga, ± svagt fotdela- 
de, de översta ofta tredelade, fylliga, med småblad 
som delvis täcker varandra; ovansidan + hårig; 
undersidan grön, tydligt mjukhårig av långa hår på 
bladnerverna, men på själva bladytan endast med 
få hår. Bladskaft i regel kortare än de nedre sido- 
småbladen. Uddsmåblad på blad från den tunna 
delen av bladskottet brett ovala, + tillspetsade och 
med avrundad till urringad bas (fig 3: 1A-B,

Weber 1991 fig 5), på blad från den mellersta och 
den tjockaste delen av bladskottet brett cirkel
formiga med avsatt spets och ± hjärtlik bas, dvs 
ungefär lika långa som breda; tandning tämligen 
ensartad med ganska breda huvudtänder.

Blomställningar vid god ljustillgång med tätt- 
sittande blommor överst på de långskaftade kvas
tarna; toppkvasten når över stödbladen. Stödblad 
stora, ± grovtandade, de nedersta 3-delade med 
omvänt äggrunda till elliptiska uddsmåblad, som 
vanligen är tillspetsade, sällan avrundade eller 
urnupna (särskilt de övre, hela stödbladen). Blom
ställningens huvudaxel hårig till tofshårig med ett 
varierende men för det mesta tämligen stort antal 
kortskaftade glandler i hårlagret; taggar (4—)8—14

Fig 1. Västkustbjörnbär från Tromöy vid Arendal, Norge. Juli 1990. - Foto Niels Westergård Knudsen. 
Rubus norvegicus, photo of a normal specimen from Norway.
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per 5 cm, svagt böjda till snedställda, i gott ljus 
rödaktiga mot basen. Blomskaft tätt håriga med en 
del korta, ± dolda glandelhår och (2—)3—7(—S) svagt 
böjda till snedställda taggar. Foderblad gråhåriga 
utan eller med endast få småglandler i hårlagret, 
länge ± utstående, så småningom krumböjda till 
nedåtböjda. Kronblad intensivt rosa. Ståndare 
blekrosa; ståndarknappar utan hår. Stift rosaröda. 
Fruktämnen kala eller med några få tilltryckta hår, 
aldrig filthåriga. - Juni-juli.

Variation

En avvikande form med fler taggar, särskilt på de 
förlängda blomskaften, blommor med utdragna, 
flikiga, bladliknande foderblad (fig 3: 7), stora 
kronblad och med cylindriska, stora frukter på 
grund av den förlängda blombottnen är känd spe
ciellt från Norge. I dessa karaktärer stämmer den 
överens med de norska plantor som Areschoug 
(1876) baserade sin beskrivning av R. corylifolius 
ssp. raduloides på. En motsvarande form kan före
komma också hos andra nordiska krypbjörnbär.

F örväxlingsmöj ligheter

Rubus norvegicus har oftast förväxlats med R. 
rosanthus Lindeb. (JR. rosanthus var. eriocarpus 
Lindeb. (Lindeberg 1884, 1885)och/?, corylifolius 
ssp. maximus (L.) F. Aresch. var. cordatus F. 
Aresch. (Areschoug 1885)), trots att/?, rosanthus 
hör till serien Subidaei som har kromosomtalet 
2n = 35, inte 28. Båda har rosa kronblad och 
ståndare och rosaröda stift, men hos /?. rosanthus 
är fruktämnena filthåriga och foderbladen blir 
tidigt tydligt neråtriktade. Hos denna är vidare 
bladskotten (nästan) trinda, (nästan) utan glandler 
och har tunnare, normalt raka, mer ensartade tag
gar, samt i gott ljus en tämligen konstant, mörkt 
violett färg. Bladskaftet är längre än de nedre 
sidosmåbladen, och hela bladundersidan är mjukt 
filthårig. Typiska uddsmåblad har djupt hjärtlik 
bas, är fint sågtandade och har ofta antydningar till 
sidoflikar på bägge sidor. - Den förekommer på 
Sveriges västkust och Norges sydkust och avbildas 
hos Weber 1981 s 73 samt hos Pedersen & Schou 
1989 s 157.

/?. cyclomorphus H. E. Weber (Weber 1981), 
serien Sepincoli, avviker från både R. norvegicus 
och /?. rosanthus genom att ha grönaktiga eller 
nertill bara mycket svagt rödaktiga stift, foderblad 
som efter blomningen ligger tätt tryckta intill fruk
ten, genom sina större, endast ljust rosa blommor 
i en enkel, klaseliknande blomställning med flera 
glandler, svaga, raka taggar och stödblad med 
(mycket) grovt tandade småblad, som nästan alltid 
är trubbiga. De mellersta bladen på skottet påmin
ner om dem hos /?. rosanthus och har minst lika 
fin tandning, men den håriga undersidan känns 
närmast sträv. Fruktämnena är oftast lite håriga, 
men aldrig filthåriga som hos /?. rosanthus. - Den 
finns på Sveriges och Danmarks Kattegattskust 
samt Norges sydkust; bilder hos Weber 1981 s 109 
och Pedersen & Schou 1989 s 125.

Rubus norvegicus kan även påminna om tre arter, 
som nära nog inte förekommer i samma område 
som denna, nämligen /?. mortensenii, /?. eluxatus 
och /?. martensenii.

R. mortensenii Frid. & Gelert ex E. H. L. 
Krause (hos Prahl 1889; /?. lindblomii C. G. Wes- 
terl. (Westerlund 1890)), serien Sepincoli, har en 
blomställning (nästan) utan glandler, med sned
ställda taggar och tunna, ibland ensamma blom
skaft med ± spinkiga, ensartade, raka till sneda 
taggar. Kronbladen och ståndarna är blekt rosa till 
vitaktiga, stiften gulgröna och fruktämnena håriga. 
Bladskotten har ganska tunna, sneda taggar. De 
mellersta bladens bladskaft är längre än de nedersta 
sidosmåbladen; bladskivans undersida är i regel 
tydligt sträv; uddsmåbladen är brett elliptiska till 
mer avrundade och vasstandade. - Den förekom
mer i Sydsverige, Östdanmark och vid tyska Öster
sjökusten; bilder hos Pedersen & Martensen 
(1994).

/?. eluxatus Neuman (1888), serien Sepincoli, 
har också rosa kronblad och ståndare, men gul
gröna stift, och foderbladen har avsatt spets, dvs 
de är inte tillspetsade. Mellan de stora taggarna på 
de kantiga bladskotten sitter det ofta några få 
småtaggar eller taggpucklar. Fler blad är 3-^1- 
delade än 5-delade, och bladskaften är längre än de 
nedre sidosmåbladen. Undersidan är grön, tydligt 
(mycket) sträv av mycket få hår och har upphöjda, 
kala, gulaktiga till brunaktiga nerver. Udd-

Fig 3. Västkustbjörnbär. 1: Ett femdelat blad från årsskottets mellersta del, till höger i förstoring. - 1A och IB: 
Uddsmåblad från blad längre upp på årsskottet. - 2: Två 5 cm långa stycken från mitten av årsskottet. - 3: Ett 5 cm 
långt stycke från den nedre delen av blomställningens huvudaxel. - 5: Två hela blomskaft. - 7: Två blommor med 
omogna frukter, den nedersta onormal. - 10: Två fruktämnen från två individer under blomningen. - Dubbla 
skalstreck 1 cm. Enkla skalstreck 1 mm. Teckning Jens Christian Schou.
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Rubus norvegicus. - 1: A 5-nate leaf from the middle of the primocane. - 1A, B: Terminal leaflets nearer the top of 
the primocane. - 2: Two 5 cm long pieces from the middle of the primocane. - 3: A 5 cm long piece from the lower 
part of the inflorescence axis. - 5: Two complete pedicels. - 7: Two flowers with immature fruits, the lower one 
abnormal. - 10: Ovaries from two individuals during flowering. - Double scale-lines 1 cm. Simple scale-lines 1 mm.
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småbladen är brett elliptiska, långt tillspetsade, har 
urringad bas och är dessutom skarpt sågtandade. - 
R. eluxatus förekommer på Sveriges västkust; bil
der hos Weber 1981 s 109 och Pedersen & Schou 
1989 s 129.

R. martensenii H. E. Weber (Weber 1991), 
serien Sepincoli, har också rosa kronblad och stån
dare och rosaröda stift. På bladskotten har den brett 
runda, elliptiska eller svagt omvänt äggrunda, ± 
konvexa, fintandade uddsmåblad med avsatt, hän
gande spets; undersidan är ± filtad. Bladskaftet är 
längre än de nedersta sidosmåbladen. Taggarna är 
genomgående smalare. Den växer i Schleswig- 
Holstein, östra Sonderjylland samt på sydvästra 
Fyn. - Bild hos Weber 1991 s 203.

Upptäcktshistoria

Som framgår av nomenklaturavsnittet under artrubri
ken beskrevs R. norvegicus först som R. coryli- 
folius ssp. raduloides av Areschoug 1876 i Blytts 
stora flora över Norge. Beskrivningen, som är 
mycket grundlig, baseras helt på norska herbarie- 
ark med onormalt utvecklade blommor, jfr ovan. 
Lindeberg, som kände växten gott från sina egna 
insamlingar, beskrev den 1884 som R. * leiocar
pus, dokumenterad som R. rosanthus Lindeb. var. 
leiocarpus Lindeb. från Marstrand, nr 43 i andra 
delen av exsickatet från 1885. Lindeberg accepte
rade R. * raduloides som en atypisk form av var. 
leiocarpus men kunde inte godta Areschougs 
namn. Areschoug (1885) kritiserade Lindebergs 
(1886) avvisande av det äldre namnet och kombi
nerade för övrigt sitt epitet till varietet under ssp. 
maximus (L.) F. Aresch. Lindeberg (1887) fasthål- 
ler i sitt ”Genmäle” mot recensionen av exsiccatet 
sin åsikt att det rörde sig om namnet på ”ett 
herbariefabrikat av en monströs form” grundat ”på 
några atypiska herbariekvistar”, en synpunkt som 
man kan hålla med om men som inte desto mindre 
är irrelevant.

Under de följande åren blev Lindebergs namn, 
var. leiocarpus, emellertid använt i svenska och 
norska floror av Neuman (1901), Ahlfvengren 
(1924; Halland), Lindman (1926), Nordhagen 
(1940) och Fries (1971; Bohuslän), i verk av Å. 
Gustafsson (1939, 1943), i N. Hylanders förteck
ningar (Hylander 1941, 1955), samt av C. E. 
Gustafsson (1938) i förarbetet till hans planlagda 
skandinaviska Ruhus-flora. Ingen av författarna 
identifierade den med något danskt björnbär. Detta 
betyder dock inte att den i det följande redovisade

nomenklatoriska turbulensen skulle vara ovidkom
mande för det övriga Norden.

Enligt Friderichsen & Gelert (1887a, b) var 
deras R. milliformis * centiformis var. mortensenii 
från Brede Bakke norr om Kobenhavn identisk med
R. * raduloides = R. * leiocarpus. I verkligheten 
var de osäkra på detta, och det var väl därför de 
inte använde något av de redan givna varietetsnam- 
nen utan kom med ett nytt. Identiteten avvisades 
också av Friderichsen, då han år 1913 verkligen 
hittade R. * leiocarpus i Katholm Skov söder om 
Grenå, vilket framgår av anmärkningarna på eti
ketten till ett belägg i Kobenhavns herbarium (C). 
Misstaget blev ytterligare belyst 1932 i ett brev från 
Friderichsen, som finns bifogat ett herbarieark av 
R. * leiocarpus i Riksmuseet i Stockholm (S).

Weber (1981) godtog dock Friderichsen & 
Gelerts synonymisering och förenade alltså R. ** 
mortensenii med R. * raduloides under artnamnet 
R. mortensenii E. H. L. Krause, typifierad med 
originalmaterialet av R. * raduloides F. Aresch.

Först helt nyligen blev denna sammanslagning 
underkänd av Weber (1991). Det förde till en 
uppdelning i två arter, R. norvegicus och R. mor
tensenii Frid. & Gelert ex E. H. L. Krause, som 
den andra arten nu skall heta. Upptäckten av att R. 
mortensenii Krause sensu Weber 1981 borde delas 
i två arter kan föras tillbaka dels på våra iakttagel
ser vid exkursioner i södra Norge 1990, dels på 
herbariestudier och exkursioner i södra Sverige 
som utförts av en av oss (AP) tillsammans med 
H. O. Martensen, Flensburg (Pedersen & Marten
sen 1994).

Utbredning och ekologi

Rubus norvegicus är bara känd från Danmark, 
Norge och Sverige. Den växer i den nemorala 
regionen längs kusten och på öar i skärgården. 
Mycket sällan går den några kilometer in i landet, 
som t ex vid Nordre Älv i Bohuslän.

1 Danmark finns den på enstaka lokaler mellan 
Djursland och Vejle Fjord längs Jyllands östkust 
och på öar utanför kusten (Laeso, Tuno och Ende- 
lave), samt på några små öar (Bjorno, Lyo och 
Avernako) söder om Fyn. Bara söder om Grenå på 
Djursland är den på sina ställen vanlig i och nära 
lövskogarna vid Katholm och Rugård.

I Sverige är den känd från ett par lokaler i 
Halland (sydligast vid Trönninge söder om Halm
stad) och är relativt vanlig längs stora delar av 
Bohusläns kust.
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Fig 4. Västkustbjörnbär, totalutbredning. - Rubus norvegicus, total distribution.

I Norge finns den på ett stort antal öar i yttre 
Osloljorden, från Hvaler-arkipelagen i 0stfold till 
Tjome och Notteroy i Vestfold. Den är dessutom 
vanlig från trakten av Kragero i Telemark västerut 
till Kristiansand i Vest-Agder. På vissa ställen är 
den tillsammans med raspbjörnbär R. radula den 
vanligaste björnbärsarten.

Eftersom arten saknas i inre Osloljorden och i 
inlandet tycks den ha en skarp vintergräns och sky 
vinterkalla områden. Det ser ut som om den också 
har en sommargräns mot väster, då den undviker 
de kallare och fuktigare områdena där. Kanske är 
arten fortfarande på vandring västerut, särskilt i 
Norge, och söderut, speciellt i Danmark.

Rubus norvegicus växer oftast i halvskugga i 
skogsbryn och i snår, ofta mellan väg och skog 
eller mellan strand och skog. När den växer i 
bergssprickor eller i kanten av sydvända berg står 
den ofta mycket solexponerat. Ibland går den in i 
skogsgläntor eller längs skogsvägar och stigar. På 
solöppna lokaler växer den gärna tillsammans med

stenros Rosa canina, nyponros R. dumalis, trubb- 
hagtorn Crataegus monogyna, brakved Rhamnus 
frangula, ask Fraxinus excelsior, slån Prunus spi- 
nosa, vildkaprifol Lonicera periclymenum, kär
leksört Sedum maximum, gul fetknopp S. acre, 
bohusfetknopp S. anglicum, blodnäva Geranium 
sanguineum, berggröe Poa compressa och rasp
björnbär Rubus radula. På vägkanter och i annan 
kulturpåverkad vegetation kommer en rad andra 
arter in, t ex hundäxing Dactylis glomerata, ängs- 
gröe Poa pratensis, skogssallat Mycelis muralis, 
harkål Lapsana communis, vallkrassing Lepidium 
heterophyllum, lomme Cap sella bursa-pastoris, 
brännässla Urtica dioica, åkertistel Cirsium arvense, 
krustistel Carduus crispus och ängshaverrot Trago- 
pogon pratensis.

På norska sydkusten, där R. norvegicus har en 
nästan sammanhängande utbredning från Kragero till 
Kristiansand, växer den relativt ofta tillsammans 
med raspbjörnbär R. radula, mera sällan samman 
med andra björnbärsarter. Från Danmark rappor
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terar E. Waisemann att den i Djursland finns i 
kanten av lövskogar och vid ljusa skogsvägar till
sammans med blomsterbjörnbär R. polyanthemus, 
knippbjörnbär R. fasciculatus och R. wessbergii.

Tack. För samvetsgrann insamling av värdefullt material 
vill vi framföra vårt varmaste tack till Tore Berg, Dram- 
men. Hjärtligt tack också till Niels Westergård Knudsen, 
Dysted, till Jens Christian Schou, Hobro, för fotografier 
av herbarieark och för detaljteckningar, och till E. Walse- 
mann, Mölln, för upplysningar om fynd på Djursland. 
Tack även till Thomas Karlsson för den redaktionella 
bearbetningen. Till sist tack till Birgitta Saebo, NLH, Ås, 
för översättning från danska och norska till svenska.

Denna uppsats är nr 16 i serien Flora Nordica notes, 
förarbeten till den kommande Flora Nordica.

Lokalförteckning

Samtliga lokaler ligger längs kusten av Skagerack och 
Kattegatt. Socknarna (kommunerna) listas från nordväst 
i Norge mot öster och sedan söderut i Sverige och till sist 
Danmark. Deras namn är kursiverade. Säkert olika loka
ler skiljs med tankestreck; olika uppgifter som kan avse 
samma lokal skiljs med semikolon. Samtliga angivna 
belägg i herbarier har granskats (BG Bergen, C Koben- 
havn, GB Göteborg, KMN Kristiansand, LD Lund, 
NLH Ås, O Oslo, S Riksmuseet i Stockholm, UPS Upp
sala).

Norge

Vest-Agder. Kristiansand Sandvikdalsfjord (MK 367, 
396) 1990 T. Berg, K. A. Lye & A. Pedersen (C) och 
Lye 15607 (BG KMN NLH O). - Flekkeroy, 400-500 
m S om kyrkan (MK 412,373) 1988 Lye 13760 (C NLH 
O); 1994 K. A. Lye 20130 (C O). - Randesund, Som 
(MK 442,458) 1994 K. A. Lye & T. Berg 20136 (C O).
Aust-Agder. Lillesand Hovåg 1882 R. Fridtz (O S); 
Åkeroya (Agero) i Hovåg 1882 R. Fridtz (OS). - Yttre 
Ulvoy i Hovåg 1882 R. Fridtz (O). - Skottevig nära 
Hovåg 1990 A. Pedersen (C). -Knarvika i Hovåg 1990 
A. Pedersen (C). - Indresund nära Ulvoy (MK 534,432) 
1991 K. A. Lye 16646 (C NLH O). - Klingsund nära 
Lillesand (MK 66,56) 1920 H. Resvoll-Holmsen (O). - 
Grimstad Grimstad 1857 M. N. Blytt (O). - Marivold- 
bukten c. 1860 C. J. Lindeberg (O). - Mellan husen i 
SV 1884 S. Murbeck (LD). - Ulenes nära Vikkilen 1884 
S. Murbeck (LD). - Vestre Moland Hellerso 1882 R. E. 
Fridtz (O S). - Hesnes i Fjaere 1907 D. Danielsen (O). 
-Stole 1990 A. Pedersen (C). -S om Homborsund (MK 
712,585) 1991 K. A. Lye 16667 (C NLH). - Viken söder 
om Hove (MK 719,589) 1991 K. A. Lye 16672 (C NLH 
O). - Vesoy 1991 T. Berg (KMN). - Kistevika (MK 
710,581) 1993 K. A. Lye 19388 (C O). - Arendal 
Arendal 1838-1860 M. N. Blytt (O); A. Arbo (O); C. J. 
Lindeberg (LD O); Sand vigen ved Årendal 1838 M. N. 
Blytt (LD O). - Barbodalen 1884 S. Murbeck (LD S 
UPS); Barbo 1893 L. M. Neuman (C). - Sandhem- 
Brattklep N for Arendal 1893 L. M. Neuman (LD). - 
Hafso nära Arendal 1894 E. Jorgensen (O). - Nära 
Lavigsannan 1920 F. Jebe (O). -Tromoy c. 1838 M. N. 
Blytt (LD); 1904 O. Dahl (LD S); 1935 V. Ålund (S). -

Fasrvik (Ferrevig) på Tromoya 1894 E. Jorgensen (O); 
1993 K. A. Lye 19470 (C O). - Nordändan av L. 
Gjerstadvatn 1953 J. Kaasa (O). - Innerst i Aivekilen 
1954 J. Kaasa & F. Wischmann (O). - Sydändan av 
Tromoya 1965 K. Andreassen (O). - Vågenes på Trom
oya 1990 A. Pedersen (C). - 0yestad Engene 1991 T. 
Berg (KMN). - Tvedestrand Vintersto, Klekkervik 1906 
B. Lynge (O). - Dypvåg, Askeroy 1907 D. Danielsen 
(O). - Sandoy mellan Kilen och Sanden (NK 028,944) 
1990 K. A. Lye & T. Berg 15599 (C NLH). - Sandoy 
NO om skolan (NK 032,947) 1990 K. A. Lye & T. Berg 
15603 (KMN NLH). - Lyngoya Lyngor (NK 077,994) 
1990 K. A. Lye & T. Berg 15587 (C NLH). - Riser 
0ysang 1990 Å. Pedersen (C). - Limkjerr (NL 16,12) 
1990 K. A. Lye & T. Berg 16154 (C KMN NLH).

Telemark. Kragero Kragero 1857 M. N. Blytt (LD O); 
1857 A. Blytt (O); utan år M. N. Blytt (LD O); C. J. 
Lindeberg (O); C. Homan (O); 1884 S. Murbeck (LD).
- Gomoy nära gården 0st-Gomoy 1883 E. Jorgensen (O 
UPS). - Nära gården Midt-Gomoy 1883 E. Jorgensen 
(O). - Gomoy Raeveåsen 1883 E. Jorgensen (O). - 
Oteroy nära Kragero 1883 E. Jorgensen (O); utan år O. 
Dahl (O). -Jomfruland 1888 O. Dahl (O). -0sterkilen 
på Skåtoy 1893 L. M. Neuman (LD); Skåtoy 1893 L. M. 
Neuman (C); 1991 T. Berg & I. Holtan (KMN). - 
Kammerfoss i Sannidal 1911 A. Landmark (O) & T. 
Ruud (O). -Smorvik i Sannidal 1938 A. Roskeland (O).
- Krageroya (0ya) (NL 242,253) 1979 C. Bronger (O).
- Bamble Brevikstranda 1883 E. Jorgensen (O UPS). - 
Trosby 1888 C. Traaen (LD); Bamble utan år C. Traaen 
(O). -Langesund 1888 L. M. Neuman (LD). -Finnmark 
1990 A. Pedersen (C). - Rakkestad 1990 A. Pedersen 
(C). - Grunnsund 1990 A. Pedersen (C).

Vestfold. Larvik Auserod nära Fredriksvern (Stavern) 
1905 S. O. F. Omang (O). - Kjerringvik-Ula i Tjolling 
1885 C. Traaen (O). - Eftangen till Refstad i Tjolling 
1888 J. M. Norman (O). - Tjome Tjomo 1855 M. N. 
Blytt (O); Tjomo 1903 O. Dahl (O); Sandoyas västsida 
1987 T. Berg & S. Aase (NLH); Sandoy utan år M. N. 
Blytt (O). -Brotsoy 1911 F. Jebe (O); 1990 A. Pedersen 
(C); längs vägen N om Brotsoy gård 1991 T. Berg 
(NLH). - Eidene 1889 A. Landmark (O). - Brosseland 
1893 A. Blytt (O). - Ormelet 1919 O. Dahl & R. 
Nordhagen (O); 1990 A. Pedersen (C). - Honsoy 1926 
H. Resvoll-Holmsen (O). -Tjomoy nord 1990 A. Peder
sen (C). - Södra Tjomoy 1990 A. Pedersen (C). - 
Måkeroy 1990 A. Pedersen (C). - Väster om Vasser 
kyrka (NL 827,500) 1990 K. A. Lye 16125 (C NLH O); 
Vasseroy 1990 A. Pedersen (C). - Megarden på Vasser 
(NL 825,494) 1990 K. A. Lye 16143 (C NLH); Kruk- 
hamn på Vasser 1990 K. A. Lye 16127 (C NLH). - 
Kolabekk 1991 T. Berg (O); Ottersti-Treidane (NL 
806,505) 1992 K. A. Lye 18172 (NLH O). - Notteroy 
Hvaloy 1842 H. C. Printz (O); 1855 M. N. Blytt (O); 
Tonsberg 1855 A. Blytt (O); Notteroy 1855 Å. Blytt 
(UPS). - Nordre Åroy 1855 M. N. Blytt (O). - Kjop- 
mannshamn 1990 A. Pedersen (C). - Tonsberg Valloy 
SO om Tonsberg 1842 H. C. Printz (O); 1881 C. 
Holtermann (O).

0stfold. Fredrikstad Onsoy Sand 1924 H. Resvoll 
Holmsen (O). -Kråkeroy 1865 R. Collett (O). - Tangen 
(PL 108,578) 1992 K. A. Lye 18136 (NLH). - Hvaler 
Vesteroy Vauer 1840 F. C. Schiibeler (O); Vesteroy
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1865 R. Collett (O). - Hauge på Vesteroy 1990 A. 
Pedersen (C). -Spjäroy 1990 A. Pedersen (C). -Asmal- 
oy 1990 A. Pedersen (C). - Kjerkery Hellekilen 1929 F. 
Lieugh (O). -Stafsenga 1937 C. E. Gustafsson (LD). - 
50 m söder om avtagsvägen till Kjensvik (PL 179,428) 
1991 K. A. Lye m fl 17077 (NLH). - Ogården (PL
187.495) 1991 K. A. Lye m fl 17082 (C NLH). - Ed 
1990 A. Pedersen (C); 1991 K. A. Lye m fl 17083 (C 
NLH). - Svanekil 1990 A. Pedersen (C). - Brenne (PL
165.495) 1992 K. A. Lye 18151 (C O).

Sverige

Göteborgs och Bohus län. Skee Stigkilen på N Öddö 
nära Strömstad 1886 E. Adlerz (LD). - Tjärnö Nord- 
Koster 1936 V. Ålund (S) och 1944 H. Hylander (LD).
- Syd-Koster 1924 J. E. Palmér (GB). - Tanum S och 
NV om kyrkan 1962 Oredsson & Forsell (LD). - Kville
1892 Hjärne (LD). - Hamburgö 1905 J. E. Palmér (GB 
LD); 1962 Oredsson & Forsell (LD). - Rörvik 1919 J.
E. Palmér (GB LD S). -Svenneby Hornborgs slott 1892 
E. Th. Fries & H. Fries (LD S). - Foss Torreby 1901 
A. A. W. Lund (S). -Bro Styrsvik 1947 H. Fries (GB).
- Tossene Hurmebostrand 1947H. Fries (GB S). -Ellene 
1939 J. E. Palmér (GB). -Askum Ramsvik 1927 H. Fries 
(LD); Örn 1947 H. Fries (GB LD). - Kungshamn 
Gravarne 1918 B. Holmgren (LD). - NNO Smögen 
kyrka 1962 Oredsson & Forsell (LD). -Lyse Lunnevik 
ved Strommene 1883 C. J. Lindeberg (S) och 1885 G. 
Starck (S). - Lindholmen 1930 H. Fries (GB S). - 
Åkerbräcken 1930 H. Fries (GB S) och 1953 H. Hylan
der (GB). - Lysekil Näfverkär nära Lysekil 1883 C. J. 
Lindeberg (LD S UPS), 1885 (S); 1885 G. Starck (LD);
1893 G. S. Wallin (GB) & C. F. Elmqvist (GB LD); 
1896 A. T. V. Molér (GB); 1930 H. Fries (GB). - 
Dragsmark Lindholm insamlare okänd (GB). - Breken 
1927 J. E. Palmér (GB). -Skaflö 1851 insamlare okänd 
(S); 1879 N. J. W. Scheutz (LD); 1884 G. R. Cedergren 
(GB LD S) & G. S. Wallin (LD) & Gotthard (S) & 
G. Starck (LD); 1885 G. R. Cedergren (UPS); 1886 & 
1887 G. Starck (S); 1911 J. E. Palmér (GB); 1912 R. 
Kanér (LD); 1922 & 1923 J. E. Palmér (LD); 1938 H. 
Fries (LD S). - Kristineberg vid Fiskebäckskil 1863 
J. A. Leffler (GB); 1893 C. F. Elmqvist (LD S); 1925 
G. K. Kjellberg (S); 1931 H. Allander (GB); Fiskebäcks
kil 1883 C. J. Lindeberg (LD S); 1893 C. F. Elmqvist 
(LD); 1911 L. M. Neuman (LD); 1938 insamlare okänd 
(UPS). - Lunnevik 1883 C. Settergren (S); 1885
G. Starck (LD). - Gåsö 1905 J. E. Palmér (LD). - 
Evenås 1938 H. Fries (GB S). - Ramholmen 1938 H. 
Fries (GB S). - Skaftö gård 1938 H. Fries (GB). - 
Uddevalla utan år P. A. Thengberg (UPS). - Forshälla 
Hässleröd, Nordström hos Fries (1971). - Ljung Berg 
1887 K. B. Nordström (GB); 1929 H. Fries (GB S). - 
Ulvesund 1907, 1908 L. M. Neuman (C GB LD). -NNV 
kyrkan 1962 Oredsson & Forsell (LD). - Långelanda 
Trätte 1903 Fries (GB); 1943 H. Fries (S). - Röd 1943
H. Fries (GB S). -Tegneby Nösund 1924 H. Fries (GB 
LD S). -Gravedal öster om Nösund 1936 H. Fries (GB). 
-Morlanda 1913 J. E. Palmér (GB LD S UPS) & 1917 
(LD); Barviken 1936 H. Fries (GB S) & 1945 (S). - 
Ställviksstrand 1948 H. Fries (GB). - Hällevik 1956 F. 
Lundberg (GB). — Gullholmen 1882 J. A. Gabrielsson 
(UPS). -Mollösund 1931 H. Allander (GB); 1939 H. 
Hylander (LD); vid kyrkan 1944 H. Hylander (LD UPS).

- Ödsmål Näs 1950 H. Fries (GB LD). - Valla Tjörn 
1871 S. Almquist (S UPS); Lilla Askerön 1957 F. 
Lundberg (GB). - Nära torpet Ramsdalen till Sundsby 
1964 F. Lundberg (GB). - Klövedal Kyrkosund 1920
J. E. Palmér (S). - Härön på östsidan 1959 F. Lundberg 
(GB). - Stenkyrka Olsby 1943 F. Lundberg (GB LD). - 
Rönnäng Rönnängen 1914, 1921 H. Fries (GB); 1944 & 
1946 H. Fries (S LD) och (GB LD S). - Bäckevik A. 
Lindström (GB). - Spekeröd 1962 Oredsson & Forsell 
(LD). -Solberga Brattön 1921 G. Degelius (GB); 1947
F. Lundberg (GB). -Ståbo och Lövön 1947 F. Lundberg 
(GB). - Södra Åröd 1949 F. Lundberg (GB). - Lycke 
Älgön 1871 S. Almquist (LD S); 1921 G. Degelius (S) 
& B. Nilsson (S UPS). - Instön 1908 L. M. Neuman 
(LD); 1931 & 1932 V. Ålund (S); 1950 H. Allander 
(GB); 1950 & 1953 H. Hylander (LD). - Marstrand ”in 
insulis ad Marstrand” 1884-85 C. J. Lindeberg (C GB 
LD O S UPS); Marstrand 1871 S. Almquist (S); 1923 G. 
Degelius (S) och B. Nilsson (S);o1935 C. E. Gustafsson 
(LD); ofvan Alpudden 1928 V. Ålund (S). - Koön 1860
K. F. Thedenius (LD UPS); 1862 J. A. Leffler & C. M. 
Lamberg (S); 1863 E. A. Trana (LD); 1871 S. Almquist 
(S); 1882 C. F. O. Nordstedt (LD) & K. Sjöberg (S); 
1883 C. J. Lindeberg (S); 1884 C. J. Lindeberg (S UPS); 
1890 C. F. Elmquist (S); 1891 C. A. M. Lindman (S); 
1892 E. Adlerz (LD) & L. M. Neuman (LD); 1893 C. F. 
Elmquist (LD) & L. M. Neuman (UPS); 1893, 1894 & 
1895 E. Th. Fries & H. Fries (GB S UPS); 1894
A. Bagge (LD); 1896 M. Bäärnhielm (GB) & Bergmark 
(UPS); 1896 & 1899 K. F. Thedenius (S); 1900
G. Samuelsson (S); 1901 A. Fries (UPS); 1902 L. M. 
Neuman (LD); 1903 G. K. Kjellberg (LD); 1905 J. E. 
Palmér (S); 1908 Jonsson (LD) & Sundström (S); 1918
B. Holmgren (GB LD); 1920 C. E. Gustafsson (LD 
UPS); 1929, 1930, 1931, 1934, 1936 V. Ålund (S); 1931
H. Ållander (GB). - Metsund på Koön 1888 & 1894 
A. Bagge (GB); c. 1925 G. Degelius (GB); 1934 
V. Ålund (S); Metviken på Koön 1892 L. M. Neuman 
(C LD); Halsen på Koön 1890 C. F. Elmquist (LD); 1896 
H. Dahlstedt (S); 1899 K. F. Thedenius (GB S); 1939 
H. Hylander (LD). -Langedal på Koön 1896 Bergmark 
(GB LD); 1906 E. Hjertman (GB). - Smörsund på Koön 
1909 A. Lindström (S); 1929 & 1934 V. Ålund (S). - 
Rörvik på Koön 1908 J. E. Palmér (LD). -^Myren på 
Koön 1920 C. E. Gustafsson (LD S) & V. Ålund (GB 
LD S). -Eriksberg på Koön 1920 C. E. Gustafsson (S). 
-Rosenlund på Koön 1884 J. A. Gabrielsson (LD); 1990 
H. O. Martensen & A. Pedersen (C). - Klåverön 1871 
S. Almquist (LD); 1896 M. Bäärnhielm (GB); 1918 B. 
Holmgren (S). - Kungälv nedanför Fästningen 1922 G. 
Degelius (S). - Ytterby Ytterö vid Nordre älv och Syn- 
neröd 1945 H. Fries (GB). - Marieberg, H. Hylander 
efter Fries (1971). - Torsby Överön 1924 R. Ohlsén (GB 
S). -Karholmen 1951 Holmdahl (GB). -Nära Gäholmen 
1951 Holmdahl (GB). - Harestad 1916 H. C. Kindberg 
(UPS). - Kornhall vid Nordre älv C. J. Lindeberg (LD). 
-Angered Agnesberg 1916 H. Fries (S). - Torslanda 
Längsholmen 1928 H. Fries (GB). - Amhult nära flyg
stationen 1945 H. Fries (GB LD S). - Öckerö 1908 Fries 
(GB S). - Björkö 1898 E. Th. Fries & H. Fries (S). - 
Foto 1926 H. Fries (GB LD S). - Hälsö 1937 T. 
Borgwall (GB). -Styrsö 1879 N. J. W. Scheutz (S); 1893 
& 1918 L. M. Neuman (LD); 1905 C. G. H. Thedenius 
(GB LD S UPS); 1908 J. E. Palmér (GB). - Yttre 
Tistlarna 1978 A. Nilsson (GB). - Storön 1978 A.
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Nilsson (GB). - Köpstadsö 1879 J. F. Johanson (UPS); 
1896 H. Dahlstedt (S); 1887 & 1897 E. Th. Fries & H. 
Fries (S); 1896 & 1897 E. Th. Fries & H. Fries (GB 
UPS); 1897 N. J. W. Scheutz (S); 1905, 1909, 1910 J. 
E. Palmér (S). - Göteborg ”allmän kring Götheborg” 
P. F. Wahlberg i Herb. Wahlenberg (UPS); 1854 H. G. 
Lübeck (LD); 1880 L. M. Neuman (LD); 1883 C. J. 
Lindeberg (LD); 1884 & 1887 J. A. Gabrielsson (UPS); 
1898 E. Th. Fries & H. Fries (UPS); 1908 Fries (UPS).
- Landala 1884 C. J. Lindeberg (S). - Överås 1893 T. 
Wulff (S UPS). - Nya Varvet 1900 C. G. H. Thedenius 
(GB); 1924 & 1952 H. Fries (GB). - Slottsskogen 1908 
H. Fries (S UPS). - Rya skog 1915 E. Hjertman (GB).
- Färjenäs 1924 H. Fries (S). - Hisingen, Ramberget 
1883 C. J. Lindeberg (LD) & J. A. Gabrielsson (LD); 
1908 H. Fries (LD); 1936 H. Fries (GB S). - Arendal 
1880 & 1893 L. M. Neuman (LD); 1893 J. A. Gabriels
son (LD); 1944 & 1950 H. Hy lander (LD UPS) och 
(GB); 1945 H. Fries (GB). - V. Frölunda 1922 J. F. 
Johansson (S); Fässberg 1922 J. F. Johansson (S). - 
Näset 1926 H. Fries (GB LD S). - Askim Billdal 1903 
& 1905 J. E. Palmér (GB) och (LD). - Ambjömhagen 
1925 H. Fries (S).
Halland. Släp 1888 J. F. Johansson (LD). - Klevs kyrka 
1923 J. E. Palmér (S). - Onsala Gottskär 1899 A. A. 
W. Lund (LD S); 1923 J. E. Palmér (S). - Ledet 1894 
A. A. W. Lund (UPS). -Knastås 1923 J. E. Palmér (S).
- Godhem 1934 F. Lundberg (GB). - SV om kyrkan 
mellan Knaperyd och Knastås 1961 A. Oredsson (LD).
- Steninge Stensjö 1888 L. M. Neuman (LD); 1889 B. 
Lid forss (LD); 1897 L. M. Neuman (LD); 1910 S. 
Svenson (LD); 1927 F. Ingvarson (LD). - Trönninge 
söder om Halmstad 1883 L. M. Neuman (GB LD); 1884 
J. A. Gabrielsson (LD); 1924 F. E. Ahlfvengren (GB).

Danmark
Nordjyllands amt. Lcesö NW Byrum 1985 F. Thorning- 
Lund (C).
Arhus amt. Narre Djurs P-plats vid Fjellerup Strand 
1991 E. Waisemann (C). -Mejlgård Nedreskov 1991 E. 
Waisemann (herb. Waisemann). - Grenå Katholm Skov 
1913 K. Friderichsen (C). - Flera lokaler V, O och N 
om Katholm och vid Annebjerg Plantage 1991-1992 E. 
Walsemann (C)_. -Ebeltoft Rugård Skov 1913 K. Fride
richsen (C). - Århus Ris Skov i N 1913 K. Friderichsen 
(C). - Marselisborg Skov 1916 K. Friderichsen (C). - 
Odder Tunö 1986 E. Wessberg (C).
Vejle amt. Horsens Endelave mellan Loisenlund och 
0vre 1990 E. Wessberg (C). -Juelsminde Fakkegrav vid 
Vejle Fjord 1993 K. Lind (C). -Fredericia Trelde Sande 
vid Vejle Fjord 1961 M. P. Christiansen (C).
Fyns amt. Fäborg Lyo, skogen vid Askov Banke 1986 
H. 011gaard (C). - Avernako vid Holmeso 1986 H. 
011gaard (C). - Bjorno 1990 E. Wessberg (C).
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Svamparnas fruktkroppar är välkända för de flesta. 
Det är på morfologin hos dessa sporbildande struk
turer som systematiken för många högre svampar 
grundar sig. Fruktkroppen, som oftast befinner sig 
ovan marken, har som uppgift att ge möjlighet för 
svampens sporer att spridas långväga med hjälp av 
vinden eller med djur (se Dahlberg 1993). Den 
huvudsakliga delen av svampen finns dock i de 
flesta fall under marken. Den bildar där ett vid
sträckt mycel bestående av några tusendels milli
meter breda hyfer. Många av svamparna under 
marken bildar dock inte några ovanjordiska 
fruktkroppar, och sterila former är vanliga t ex i 
skogsjordar (Bååth & Söderström 1978, Söder
ström & Bååth 1978). Svamparnas underjordiska 
mycel utgör en betydande del av de nedbrytande 
organismerna i marken och har som sådana stor 
betydelse i olika ekosystem. Denna betydelse illu
streras av att det i en svensk barrskogsjord ofta 
finns ca 1 mil svamphyfer i varje gram jord (Bååth 
& Söderström 1979).

Typer av mykorrhiza

Många av svamparterna i olika jordar växer i 
mutualistisk (ömsesidig) symbios med växter i 
deras underjordiska delar (tabell 1). Generella drag 
i denna symbios, som kallas mykorrhiza, är med 
ett fåtal undantag att svampen får kolhydrater från 
växten och växten får mineralnäringsämnen och 
vatten från svampen. Den mest utbredda formen av 
mykorrhiza, med avseende på antalet värdväxter,

är arbuskulär mykorrhiza. Värdväxter är de flesta 
örter och gräs och även många vedartade växter 
(tabell 2). Trots att denna form är mycket vanlig 
var den länge okänd, och svamparna som bildar 
denna typ av mykorrhiza systematiserades först på 
1970-talet (Gerdemann & Trappe 1974).

Arbuskulär mykorrhiza bildas uteslutande av 
svampar från ordningen Glomales inom Zygo
mycetes (Morton 1993). Dessa svampar kan inte 
växa och fortleva utan en värdväxt och är därmed 
obligata symbionter. De bildar inga ovanjordiska 
spridningsorgan utan bildar istället underjordiska 
sporer (Rosendahl 1990). Arbuskulär mykorrhiza 
är en s k endomykorrhiza, dvs där svampens hyfer 
finns inne i växtrotens celler, i motsats till ekto- 
mykorrhiza, där hyferna enbart finns utanför cel
lerna. Andra typer av endomykorrhiza är orkidé- 
mykorrhiza, ericoid, arbutoid och monotropoid 
mykorrhiza. Uppdelningen i endo- och ektomykor- 
rhiza anses dock ej längre relevant eftersom de 
svampar som bildar arbuskulär mykorrhiza har lite 
gemensamt med de övriga typerna av endomykor
rhiza, som istället i vissa fall har stora likheter med 
ektomykorrhiza. Begreppet endomykorrhiza kom
mer därför inte vidare att användas i denna artikel.

I tempererade klimat har ektomykorrhiza stor 
betydelse eftersom det är den enda form som finns 
hos de vanliga skogbildande trädslagen, som i 
Sverige är gran Picea abies, tall Pinus sylvestris, 
vårtbjörk Betula pendula och bok Fagus sylvatica 
(Harley & Harley 1987). Ektomykorrhiza bildas 
oftast av basidiomyceter. De allra flesta mark-
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Tabell 1. Karaktärer hos viktiga typer av mykorrhiza samt de systematiska enheter av svampar och växter som är 
inblandade (efter Harley 1989).

SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)

Characteristics of important kinds of mycorrhizas and the fungal and plant taxa involved.
Mykorrhizatyp Arbuskulär

mykorrhiza
Ektomykorrhiza Monotropoid

mykorrhiza
Ericoid
mykorrhiza

Orkidé-
mykorrhiza

Svamp Zygomycetes Basidiomycetes
Ascomycetes
Zygomycetes

Basidiomycetes Ascomycetes Basidiomycetes

Växt Angiospermae
Gymnospermae
Pteridophyta
Bryophyta

Gymnospermae
Angiospermae

Monotropaceae Ericales Orchidaceae

Hyfer inne i 
växtcellerna Ja Nej Ja Ja Ja
Hyfskida 
runt roten Nej Ja Ja Nej Nej

levande skogssvampar med stora fruktkroppar bil
dar denna form av mykorrhiza.

Mykorrhiza bildad av träd med olika storsvam
par och orkidéernas beroende av en svamppartner 
för frögroning har studerats under lång tid, och 
dessa fenomen är därför också till vissa delar 
relativt väl dokumenterade. Beträffande dessa 
mykorrhizatyper, men framförallt beträffande de 
övriga typerna, har emellertid mycket ny kunskap 
kommit fram under de senaste årtiondena genom 
en intensifierad forskning. Det finns därmed anled
ning att ge en översikt över fenomenet mykorrhiza 
som helhet och betona skillnader och likheter mel
lan de olika formerna.

Arbuskulär mykorrhiza

Arbuskulär mykorrhiza bildas av de flesta fanero- 
gamer och kärlkryptogamer (t ex inom Equisetum; 
Dhillion 1993) samt av en del mossor, särskilt 
levermossor. Symbiosens betydelse varierar dock

mellan olika växtgrupper. Ovanlig tycks symbio
sen vara hos vissa annueller, särskilt i familjerna 
Chenopodiaceae (53 % av undersökta brittiska ar
ter har mykorrhiza; Moore 1987), Brassicaceae 
(46 %) och Caryophyllaceae (30 %) samt hos 
Cyperaceae (31 %), Polygonaceae (38 %) och de 
halvparasitiska arterna inom Scrophulariaceae, 
och den saknas helt hos de parasitiska Orobanch- 
aceae (Harley & Harley 1987). Örter och gräs som 
i mindre utsträckning bildar mykorrhiza har gene
rellt tunnare rötter och mindre frön (Peat & Fitter 
1993). Arbuskulär mykorrhiza har dessutom mindre 
betydelse för växter i våtmarker, salina områden 
och pionjärvegetation (Peat & Fitter 1993).

De svampar som bildar arbuskulär mykorrhiza 
består av en grupp inom Zygomycetes. Bland 
övriga zygomyceter märks bl a kulmögelsvampama 
(Mucorales) som är vanliga i de flesta jordar (Bååth 
& Söderström 1978). Taxonomin hos de mykor- 
rhizabildande släktena inom Zygomycetes började 
studeras relativt sent och kan sägas starta med den

Tabell 2. Vedartade växter i den svenska floran som enbart bildar arbuskulär mykorrhiza (enligt Harley & Harley 
1987).
Woody plants in the Swedish flora which only forms arbuscular mycorrhiza.

Idegran Taxus baccata 
Berberis Berberis vulgaris 
Hästkastanj Aesculus hippocastanum 
Benved Euonymus europaeus 
Ärttörne Ulex europaeus 
Harris Cytisus scoparius 
Färgginst Genista tinctoria 
Oxbär Cotoneaster integerrimus 
Tok Potentilla fruticosa 
Slån Prunus spinosa 
Rosor Rosa 
Björnbär Rubus

Svarta vinbär Ribes nigrum 
Havtorn Hippophaé rhamnoides 
Skogskornell Cornus sanguinea 
Murgröna Hedera helix 
Alm Ulmus glabra 
Lundalm U. minor 
Pors Myrica gale 
Liguster Ligustrum vulgare 
Linnea Linnaea borealis 
Kaprifol Lonicera caprifolium 
Fläder Sambucus nigra 
Olvon Viburnum opulus
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Fig 1. Arbuskulär mykorrhiza där svampen är infärgad med Trypan Blue. - Till vänster arbuskler och hyfer av en 
Glomus-art i rotcellerna hos lök Allium cepa. - Till höger vesikler av Glomus fasciculatum i en rot av vitklöver 
Trifolium repens. - Foto Erland Bååth.
Structures of arbuscular mycorrhiza with the fungal partner stained with Trypan Blue. - Left: Arbuscles of Glomus 
sp. in root cells of Allium cepa. - Right: Vesicles of Glomus fasciculatum in root of Trifolium repens.

klassifikation till arter av Gerdemann & Trappe 
(1974) som grundade sig på sporernas struktur. 
Sedan dess har många nya arter och mycket ny 
kunskap tillkommit om dessa mykorrhizasvampar. 
Detta ledde fram till en omvärdering av de mykor- 
rhizabildande zygomycetenas taxonomi, där de 
splittrades upp i två ordningar (Endogonales och 
Glomales) av Morton & Benny (1990, se tabell 3). 
Tidigare fördes alla arterna till ordningen Endo
gonales som fått namn efter släktet Endogone. 
Anledningen till att nuvarande Endogonales och 
Glomales tidigare fördes till samma taxonomiska 
grupp var de stora likheterna i utseendet hos spo
rerna i de båda grupperna. Senare har det dock 
visat sig att sporerna hos släktena Endogone och 
Sclerogone, numera Endogonales, bildas sexuellt 
(zygosporer), medan sporerna hos Glomales 
är asexuellt bildade (klamydosporer eller azygo- 
sporer). De arter som numera förs till Endogonales 
bildar inte arbuskulär mykorrhiza utan är antingen 
saprofyter eller bildar en form av ektomykorrhiza 
med barr- eller vissa lövträd som är mycket lite 
känd (Rosendahl 1990).

De svampar som bildar arbuskulär mykorrhiza 
förs alltså numera till en separat ordning, nämligen 
Glomales, som fått namn efter det artrikaste släktet 
Glomus. Dessa bildar alltså vanligen asexuella 
sporer även om zygosporer hittats hos en art, 
Gigaspora decipiens (Tommerup & Sivasithampa- 
ram 1990). Glomales omfattar nu 6 släkten där alla 
arterna är obligata symbionter (tabell 3). Walker 
& Trappe (1993) namnger 152 arter. Ordningens

systematiska ställning i förhållande till Endogona
les är osäker.

Det sker ingen strukturomvandling i rotens växt 
när arbuskulär mykorrhiza bildas (Harley & Smith 
1983). Den arbuskulära svampen tränger in mellan 
rotens celler och penetrerar sedan cellväggarna. 
Inne i cellerna bildas sedan svampens arbuskler 
som utgörs av trädlikt förgrenade tunna hyfer om
givna av värdens membran (fig 1, vänster). Det är 
vid denna stora kontaktyta mellan svampens och 
rotens cellmembran som utbytet av näring för
modas ske. Inuti roten bildas dessutom vesikler (fig 
1, höger) som till största delen är fyllda med fett

Tabell 3. Taxonomi hos mykorrhizabildande svampar 
inom Zygomycetes enligt Morton & Benny (1990). An
talet arter angivna av Walker & Trappe (1993) i varje 
släkte anges. Samtliga arter inom Glomales bildar arbus
kulär mykorrhiza medan arterna inom Endogonales 
antingen är ektomykorrhizabildare eller saprofyter.
Taxonomy of the mycorrhiza-forming Zygomycetes ac
cording to Morton & Benny (1990). Number of described 
species within each genus is given according to Walker 
& Trappe (1993). All species within Glomales form 
arbuscular mycorrhiza, while the species within Endo
gonales either form ectomycorrhiza or live as saprophytes.
Ordning Familj Släkte Antal

arter
Glomales Gigasporaceae Gigaspora 7

Scutellosporaceae Scutellospora 23
Glomaceae Glomus 77

Sclerocystis 10
Acaulosporaceae Acaulospora 32

Entrophospora 3
Endogonales Endogonaceae Endogone 14

Sclerogone 1
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Tabell 4. Infärgningsprocedur för att studera arbuskulär 
mykorrhiza enligt Koske & Gemma (1989); modifiering 
av en metod beskriven av Phillips & Haymann (1970).
Procedure for staining of roots to check for arbuscular 
mycorrhizal infection. The method described follows 
Koske & Gemma (1989); it is a modification of the 
method described by Phillips & Haymann (1970).

(1) Klarning. Tre gram färska sköljda rötter (eller rötter 
som sparats fixerade i 50 % etanol) läggs i ett provrör 
(ca 50 ml) och upphettas i 40 ml 2,5 % KOH i 3 min vid 
121 °C (autoklav) eller i 10-30 min vid 90° (vattenbad). 
Skölj rötterna väl i flera omgångar vatten.
(2) Blekning. Lägg rötterna i alkaliskt H2O2 (3 ml 20 % 
NH4OH i 30 ml 3 % H2O2) och låt ligga i 10^15 min. 
Skölj rötterna. Blekning av rötterna behöver enbart göras 
om rötterna är pigmenterade och fortfarande mörka efter 
klarningen.
(3) Surgörning. Lägg rötterna i 1 % HC1 i 1-24 h. 
Surgörningen behövs för att färgämnet skall binda väl till 
svampen. pH i 1 % HC1 är ca 0,65. Om pH efter 
surgörningen av rötterna ligger på 0,8-1,4 har tillräcklig 
mängd använts.
(4) Infärgning. Rötterna färgas i sur glycerol (500 ml 
glycerol, 450 ml H2O, 50 ml 1 % HC1) som innehåller 
0,05 % "trypan blue" (Sigma Chemical Co., St. Louis, 
USA).
(5) Avfärga och spara rötterna i sur glycerol.
(6) Studera i stereolupp eller ljusmikroskop.

(Cooper & Lösel 1978). Ett fåtal arter saknar dessa 
vesikler. Detta är orsaken till att mykorrhizatypen 
numera kallas arbuskulär; tidigare benämndes den 
vesikulär-arbuskulär mykorrhiza (VAM).

En stor del av svampen finns dock utanför roten 
och kan sträcka sig flera centimeter från denna. Ute 
i jorden bildas också svamparnas asexuellt bildade 
sporer som är en form av klamydosporer (vilo- 
sporer som bildas innanför hyfernas väggar). Hos 
Sclerocystis och en del arter inom Glomus bildas 
asexuella sporer dessutom i små underjordiska 
fruktkroppar som består enbart av en samling spo
rer löst sammanhållna av hyfer (Rosendahl 1990). 
Dessa fruktkroppar varierar i storlek mellan olika 
arter från < 1 mm upp till över 20 mm. Bland 
Glomus är det drygt 20 arter som befunnits bilda 
dessa fruktkroppar och hos fem av dessa är de 
större än 10 mm (Trappe 1982).

Det går oftast inte att se om en rot är koloniserad 
av en arbuskulär svamp utan att studera den i 
mikroskop efter en viss infärgningsprocedur (tabell 
4). Det finns dock några undantag (t ex lök Allium) 
där koloniserade rötter får en gulaktig färg. Det är 
relativt enkelt att bleka en rot och infärga svampens

strukturer i roten med ett blått färgämne (Trypan 
Blue; Phillips & Hayman 1970). Enda problemet 
kan då vara att skilja den arbuskulära svampen från 
rotpatogena svampar. Den arbuskulära svampen 
kännetecknas av förekomst av arbuskler. Arbusk- 
lerna är dock svåra att hitta och förekommer enbart 
när utbytet är aktivt mellan svamp och växt. Oftast 
känns den arbuskulära mykorrhizan igen genom de 
talrikt förekommande vesiklerna, även om lik
nande strukturer kan förekomma hos vissa pato- 
gena svampar. Att bestämma till art är omöjligt 
utan stor erfarenhet, även om en synoptisk bestäm- 
ningsnyckel har publicerats (Trappe 1982). Denna 
bygger på sporernas eller fruktkropparnas (i mån 
av förekomst) utseende. Sporerna finns inte i röt
terna utan måste prepareras fram från jordprover 
genom en våtsiktningsmetod (se Kling 1993). De 
förhållandevis små fruktkropparna från arter av 
Glomus är antagligen mycket svårfunna men fynd 
av några arter har gjorts i Sverige (Kers 1983).

Ektomykorrhiza

Ektomykorrhiza förekommer nästan enbart hos 
vedartade växter även om den noterats i något 
enstaka fall hos t ex träjon Dryopteris filix-mas och 
skogssallat Mycelis muralis (se tabell 5). Den har 
sin största betydelse hos de vanliga svenska skog
bildande träden och är den enda formen av mykor
rhiza som förekommer hos t ex gran Picea abies, 
tall Pinus sylvestris, vårtbjörk Betula pendula, 
glasbjörk B. pubescens, avenbok Corylus avellana, 
bok Fagus sylvatica, bergek Quercus petraea och 
ek Q. robur. I en svensk barrskog finns det ofta 
mer än 100 000 rotspetsar med mykorrhiza per 
kvadratmeter (Dahlberg 1993). Det finns dock 
flera vedartade växter som bildar både arbuskulär 
mykorrhiza och ektomykorrhiza (tabell 5) samt 
vissa som enbart bildar arbuskulär mykorrhiza 
(tabell 2). Det gäller framförallt arter med en sydlig 
utbredning i vårt land.

En stor del av de vanliga svamparna i skogen 
bildar ektomykorrhiza. Framförallt är det de flesta 
stora arter som bildar ektomykorrhiza. Ej mykor- 
rhizabildande är många småväxta och en del större 
arter (t ex inom släktena Clitocybe och Lepista) 
som är saprofyter, samt rötsvampar som t ex tickor.

Viktiga mykorrhizabildare bland Basidiomyce- 
tes är taggsvampar Hydnellum m fl, flugsvampar 
Amanita, soppar Boletus, Leccinum, Suillus m fl, 
spindelskivlingar Cortinarius, fränskivlingar
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Tabell 5. Växter i den svenska floran som bildar ektomykorrhiza (efter Harley & Harley 1987). - E(A) arter som 
huvudsakligen bildar ektomykorrhiza men som ibland även bildar arbuskulär mykorrhiza. - AE arter som bildar 
både ekto- och arbuskulär mykorrhiza med jämn eller okänd fördelning. - A(E) arter som huvudsakligen bildar 
arbuskulär mykorrhiza men som i något fall konstaterats bilda ektomykorrhiza.
Plants in the Swedish flora which have been observed as ectomycorrhiza formers. - E(A) species which mainly form 
ectomycorrhiza, but with arbuscular mycorrhiza observed. - AE species which normally can form both ectomycor
rhiza and arbuscular mycorrhiza. - A(E) species which mainly form arbuscular mycorrhiza, but with ectomycorrhiza 
observed.

Träjon Dryopteris filix-mas A(E)
Gran Picea abies E
Svarttall Pinus nigra E 
Tall P. sylvestris E
En Juniperus communis A(E)
Jungfrulin Polygala vulgaris A(E)
Ölandssolvända Helianthemum canum AE 
Solvända H. nummularium AE
Fjällglim Silene acaulis A(E)
Lind Tilia cordata E(A)
Bohuslind T. platyphyllos E
Lönn Acer platanoides A(E)
Tysk lönn A. pseudoplatanus A(E)
Brakved Frangula aims A(E)
Skogsvicker Vicia sylvatica A(E)
Rundhagtorn Crataegus laevigata E(A) 
Trubbhagtorn C. monogyna E(A)
Fjällsippa Dryas octopetala E(A)
Vildapel Malus sylvestris AE
Fågelbär Prunus avium AE 
Surkörsbär P. cerasus AE 
Hägg P. padus AE
Vildpäron Pyrus pyraster AE
Skogsbjörnbär Rubus nessensis A(E)
Vitoxel Sorbus aria AE 
Rönn S. aucuparia AE 
Tyskoxel S. torminalis AE
Måbär Ribes alpinum AE
Ormrot Bistorta vivipara E(A)

Klibbal Ainus glutinosa AE 
Gråal A. incana AE
Dvärgbjörk Betula nana E 
Vårtbjörk B. pendula E 
Glasbjörk B. pubescens E
Avenbok Carpinus betulus E
Hassel Corylus avellana E
Bok Fagus sylvatica E
Bergek Quercus petraea E 
Ek Q. robur E
Silverpoppel Populus alba E 
Svartpoppel P. nigra E(A)
Asp P. tremula E(A)
Jättepoppel P. trichocarpa E
Vitpil Salix alba E 
Risvide S. arbuscula E 
Bindvide S. aurita E 
Sälg S. caprea E(A)
Gråvide S. cinerea E(A)
Daggvide S. daphnoides E 
Knäckepil S. fragilis E 
Dvärgvide S. herbacea E 
Lappvide S. lapponum E 
Svartvide S. myrsinoides E 
Grönvide S. phylicifolia E 
Rödvide S. purpurea E(A)
Krypvide S. repens E(A)
Nätvide S. reticulata E 
Mandelpil S. triandra E 
Korgvide S. viminalis E(A)
Mjölon Arctostaphylos uva-ursi (E) ericoid/arbutoid 
Ask Fraxinus excelsior A(E)
Druvfläder Sambucus racemosa A(E)
Skogssallat Mycelis muralis A(E)

Hebeloma, riskor Lactarius och kremlor Russula 
(se tabell 6).

Det finns dessutom ett flertal arter inom Asco- 
mycetes som bildar ektomykorrhiza. Här är det 
framförallt de epigeiska (underjordiska) svam
parna som är mykorrhizabildare, samma förhål
lande som råder bland mykorrhizabildarna inom 
Gastromycetales (se Hallingbäck 1994). Det har 
t ex visat sig att solvändor Cistaceae ofta bildar 
ektomykorrhiza med tryfflar (Harley & Harley 
1987).

Det finns även zygomyceter som bildar ekto
mykorrhiza (tabell 3), nämligen vissa arter av 
släktena Endogone och Sclerogone inom ordningen 
Endogonales. Övriga arter inom denna ordning är 
troligen saprofyter (se även under Arbuskulär 
mykorrhiza).

Uppbyggnad och struktur hos ektomykorrhiza 
skiljer sig inte i någon större grad mellan olika 
sorters jord. Däremot råder stor variation mellan 
olika svampar. Generellt bildas ektomykorrhiza 
genom att svampens hyfer koloniserar trädens tun-
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Tabell 6. Lista över svenska storsvampsläkten som har visats bilda ektomykorrhiza (efter Hallingbäck 1994). Antalet 
arter i varje släkte som är mykorrhizabildare anges samt totala antalet arter i varje släkte (efter snedstrecket).
List of Swedish macromycetes which form ectomycorrhiza (according to Hallingbäck 1994). Number of mycorrhiza 
formers in each genus is given as well as the total number of species within each genus (after the slash).

Aphyllophorales
Albatrellus 5/5
Bankera 2/2
Boletopsis 1/2
Byssocorticum 1/6
Cantharellus 5/5
Clavaridelphus 4/4
Craterellus 2/2
Gomphus 1/1
Hydnellum 12/12
Hydnum 3/3
Leucogyrophana 1/5
Phellodon 4/4
Piloderma HA
Pseudocraterellus 1/1
Ramaria 4/25
Ramariopsis 2/4
Sarcodon 9/9
Thelephora 2/7
Tylospora 1/2

Agaricales

Amanita 23/23
Boletinus 1/1
Boletus 24/25
Catathelasma 1/1
Chalciporus 1/1
Chroogomphus 1/1

Cortinarius 231/231
Entoloma 5/124
Gomphidius 3/3
Gyrodon 1/1
Gyroporus 2/2
Hebeloma 30/30
Hygrophoropsis 1/3
Hygrophorus 33/33
Inocybe 93/93
Laccaria 7/7
Lactarius 75/75
Leccinum 15/15
Leucocortinarius 1/1
Naucoria 10/12
Paxillus 2/4
Phylloporus 1/1
Porphyrellus 1/1
Pulveroboletus 1/3
Rozites 1/1
Russula 109/109
Strobilomyces 1/1
Suillus 8/8
Tricholoma 42/42
Tubaria 1/4
Tylopilus 1/1

Gastromycetales
Alpova 1/1
Chamonixia 1/1

Elasmomyces 1/1
Gastrosporium 1/1
Gautieria 2/2
Hydnagium 1/1
Hymenogaster 6/6
Hysterangium 1/1
Melanogaster 3/3
Mutinus 1/2
Octaviania 1/1
Pisolithus 1/1
Radiigera 1/1
Rhizopogon 3/3
Scleroderma 5/5

Ascomycetes

Choiromyces 1/1
Elaphomyces 9/9
Genea 1/2
Geopora 2/2
Hyaloscypha 1/1
Hydnobolites 1/1
Hydnotrya 1/2
Pachyphloeus 3/3
Sphaerosporella 1/1
Stephensia 1/1
Tuber 4/4

naste och yngsta rötter. Hyferna växer in och 
koloniserar utrymmet mellan rotens celler i kortex 
och epidermis och bildar där det som kallas ”Hartigs 
nätverk”. Det är via detta hyfnätverk som utbyte 
av näringsämnen kan ske (Harley & Smith 1983).

När en rotspets infekteras sker strukturella för
ändringar. Rotspetsens tillväxt avstannar och den 
tjocknar (se fig 2). Ofta har rotspetsar med mykor- 
rhiza en dikotom (Y-formad) struktur. Från den 
koloniserade roten utgår sedan det externa mycelet 
som tar upp vatten och näringsämnen från den 
omgivande jorden och transporterar dessa till 
mykorrhizans centrum, nämligen rotspetsen där 
utbytet mellan svamp och växt sker (Harley & 
Smith 1983). Det externa mycelet förekommer dels 
som fria hyfer och dels som hyfsträngar (fig 2, 
vänster). Dessa hyfsträngar består av flera hyfer 
som vuxit tillsammans och ombildats på så sätt att 
en bred kanal bildats i dess mitt; denna kanal är 
effektiv då det gäller att snabbt transportera vatten 
(Brownlee m fl 1983). Även om ektomykorrhizan 
kännetecknas av att svampens hyfer inte penetrerar 
växtens cellväggar kan dessa ektosvampar före

komma inuti cellerna hos framförallt unga plantor 
av tall Pinus sylvestris, gran Picea abies och vårt
björk Betula pendula (Harley & Smith 1983; Har
ley & Harley 1987). Detta har beskrivits som 
ektendomykorrhiza, men dess ekologiska roll är 
okänd.

Ektomykorrhiza studeras med olika mikrosko
piska och biokemiska metoder (Finlay 1994) men 
är även relativt lätt att observera i fält, särskilt vår 
och höst då den är som mest utvecklad. Lättast är 
det att observera mycel och mykorrhizarotspetsar 
i en hedtallskog på hällmark, men även mykorrhiza 
med andra träd som bok Fagus sylvatica är lätt att 
se. Lyfter man undan det översta mosstäcket kan 
man ofta se svampmycel utbrett över humusjorden 
och även urskilja tallens eller något annat träds 
mykorrhizarotspetsar med sin typiska dikotoma 
struktur, i många fall invävda i hyfer som bildar en 
mantel (se fig 2). Vissa taggsvampar Hydnellum 
kan bilda tydliga mattor på den underliggande 
hällen i de östsvenska hällmarkerna. Normalt kan 
man inte artbestämma en svamp utifrån hyfernas 
morfologi. Men man kan t ex ofta urskilja gul tråd-
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Fig 2. Rötter med ektomykorrhiza där mycelet breder ut sig över torv. - Till vänster plantor av tall Pinus sylvestris 
som bildar ektomykorrhiza med örsopp Suillus bovinus. Foto Bengt Söderström. - Till höger rot av tall Pinus 
sylvestris där rotspetsarna bildat ektomykorrhiza med gultrådskinn Piloderma croceum. - Foto Roger Finlay.
Ectomycorrhizal roots with the external mycelium spread over a peat surface. - Left: Pinus sylvestris seedlings in 
mycorrhizal association with Suillus bovinus. - Right: Root of Pinus sylvestris forming mycorrhiza with Piloderma 
croceum.

skinnets Piloderma croceum intensivt gula hyfer 
(fig 2, höger), en basidiomycet som är vanlig i flera 
olika sorters skog men som ändå är relativt okänd 
eftersom den vanligen inte bildar några fruktkrop
par. Ofta kan även sopparnas rent vita mycel (fig 
2, vänster) eller kanske pluggskivlingens Paxillus 
involutus kanelbruna mycel urskiljas. Eftersom 
svart är en ovanlig färg i svampvärlden kan man 
framförallt i en lavtallskog urskilja jordgrynets 
Cenococcum graniforme svarta mycel och mykor- 
rhiza eller hitta dess svarta sklerotier. Denna 
mykorrhizasvamp är framförallt vanlig i torr mark 
och är den svamp som visat sig bilda ektomykor
rhiza med en Juniperus communis, en art som 
normalt bildar arbuskulär mykorrhiza (Harley & 
Harley 1987).

Mykorrhiza inom Ericales
Ordningen Ericales består av en grupp nära besläk
tade familjer. I Sverige är ordningen representerad 
av familjerna Ericaceae, Empetraceae, Pyrolaceae 
och Monotropaceae. Dessa familjers arter bildar 
alla någon typ av mykorrhiza som avviker från de 
vanliga formerna, ektomykorrhiza och arbuskulär 
mykorrhiza. Tre sorters mykorrhiza kan urskiljas 
inom Ericales. Ericoid mykorrhiza bildas av arter 
inom Ericaceae och Empetraceae, arbutoid mykor
rhiza av vissa arter inom Ericaceae och mono- 
tropoid mykorrhiza av tallörter Monotropa (Read 
1983). En form av arbutoid mykorrhiza före
kommer även hos arterna inom Pyrolaceae, men 
mycket är fortfarande oklart om denna form av 
mykorrhiza.
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Ericoid mykorrhiza bildas av svampar inom Asco- 
mycetes. De svampar som bildar ericoid mykor
rhiza karaktäriseras av att de är långsamväxande 
sterila former med mörkt mycel. Ett av de sterila 
isolaten lyckades man få att bilda apothecier då den 
odlades aseptiskt. Arten beskrevs då som Pezizella 
ericae (Read 1974) och har senare reviderats till 
Hymenoscyphus ericae (Kernan & Finocchio 
1983). Det har antagits att samtliga isolat av svam
par med ett likartat mycel tillhör denna art eller 
åtminstone till en grupp av mycket närstående arter 
(Harley & Smith 1983). Det asexuella släktet 
Oidiodendron som förekommer allmänt i svensk 
skogsjord (Bååth & Söderström 1978; Söderström 
& Bååth 1979), har på senare tid visat sig innehålla 
flera arter som kan bilda ericoid mykorrhiza (Cou
ture m fl 1983; Dalpé 1986). Men hur vanliga dess 
svampar är som mykorrhizabildare i naturen är 
okänt. Isoenzymstudier av svampar som bildar 
ericoid mykorrhiza har dock visat att andra arter 
än de idag kända finns representerade (Hutton m fl 
1994).

Ericoid mykorrhiza skiljer sig från andra former 
av mykorrhiza bl a genom att svampen enbart finns 
i mycket nära kontakt med värdväxten. Den före
kommer på det mycket fina rotsystemet hos de 
flesta arter av Ericaceae och Empetraceae och 
bildar en lös väv runt rötterna (Harley & Smith 
1983). Den finns dessutom inne i värdväxtens 
celler och bildar då pigmenterade hyfnystan som 
fyller rotcellerna. Dessa hyfnystan är kortlivade 
och det är genom nedbrytning av dessa som 
näringsutbytet med växten antas ske.

Arbutoid mykorrhiza förekommer hos ris, träd och 
buskar hos släktena Arbutus och Arctostaphylos. 
Flera av svamparna som bildar ektomykorrhiza 
med barrträd bildar även arbutoid mykorrhiza. 
Detta gäller t ex Cenococcum graniforme.

Arbutoid mykorrhiza har sin betydelse framför
allt i buskvegetation som chaparral (tabell 7) i 
västra Nordamerika, där t ex Arbutus menziesii 
förekommer, och i medelhavsvegetation där smult
ronträd A. unedo förekommer. Den enda art som 
förekommer spontant i Sverige som visat sig kunna 
bilda arbutoid mykorrhiza är mjölon Arctostaphy
los uva-ursi, men det är osäkert om denna mykor
rhiza överhuvudtaget förekommer i våra trakter.

Till strukturen har den arbutoida mykorrhizan 
mycket gemensamt med ektomykorrhiza genom att 
svampen bildar en mantel runt växtens rötter och 
ett Hartigskt nätverk inne i roten (Harley & Smith 
1983). Skillnaden är att svampen också finns inuti

växtens celler och bildar hyfnystan. Denna mykor
rhiza har därför tidvis benämnts som en form av 
ektendomykorrhiza.

Monotropid mykorrhiza bildas av våra två arter 
inom familjen Monotropaceae, tallört Monotropa 
hypopitys och kal tallört M. hypophegea. Svam
parna är mykorrhizabildare med de omgivande 
träden (t ex bok eller tall). Förutom några orkidéer 
är tallörterna de enda svenska växter som är myko- 
heterotrofer (Leake 1994). Tallörterna saknar allt
så klorofyll och är beroende av att få både närings
ämnen och kolhydrater från svampen. Eftersom 
svampen, så vitt man kan se, inte får något tillbaka 
från växten i denna form av mykorrhiza är det alltså 
frågan om parasitism från tallörtens sida. Eftersom 
svampen som tallörterna får sin näring av i sin tur 
har hämtat sin sockernäring från ett träd kan Mono
tropa beskrivas som epiparasit på de omgivande 
träden (Björkman 1960).

Rötterna är invävda i en mantel med flera lager 
av hyfer. Ett Hartigskt nätverk finns i de yttersta 
rotcellerna. Hyferna bryter dessutom igenom 
rotens cellväggar (Harley & Smith 1983). Tall
örternas tjocka rötter är dåligt anpassade för att 
själv ta upp näring, ett drag som gäller även för de 
mykoheterotrofa orkidéerna. Kanske är dessa ko- 
ralliknande rötter anpassade för att koloniseras av 
svamp som sedan sköter näringsupptaget.

Orkidémykorrhiza

Att orkidéer bildar mykorrhiza med svampar har 
varit känd under mycket lång tid (se Bernard 1909). 
De svampar som bildar mykorrhiza med orkidéer 
är arter som lever som parasiter på olika växter 
eller som vedsvampar. Det gäller arter bland 
släktena Armillaria, Rhizoctonia, Marasmius och 
Fomes (Harley & Smith 1983).

Störst intresse har riktats mot frögroningen. 
Orkidéernas frön är mycket små och består enbart 
av ett embryo och ett skyddande skal med små 
vingar. Fröna har alltså ingen reservnäring som 
levererar den energi som krävs för att bilda foto
syntetiska strukturer. Det anses därför allmänt att 
inga orkidéfrön kan gro i naturen utan att koloni
seras av svamphyfer. Av de brittiska orkidéarterna 
har alla utom fyra undersökts och samtliga dessa 
har visats bilda orkidémykorrhiza (Harley & Har
ley 1987).

Orkidémykorrhiza intar en särställning tillsam
mans med monotropoid mykorrhiza genom att 
växten får kolhydrater från en svamp som i sin tur
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har tagit dessa kolhydrater från någon växt eller 
själva genererat den genom saprofytisk aktivitet. 
Istället för mutualism är det därmed troligen frågan 
om vad man kan kalla epiparasitism, eftersom 
svampen troligen ej tjänar något i symbiosen. Det 
har dock föreslagits att svampen kan få vissa vita
miner från orkidéerna (Leake 1994).

Även om störst intresse riktats mot frögro- 
ningen, där det är fastställt att ingen orkidéart kan 
klara sig utan mykorrhiza i naturen, kan man anta 
att de flesta orkidéer är helt eller delvis beroende 
av svampen livet ut. Framförallt gäller detta de 
arter som saknar klorofyll, t ex nästrot Neottia 
nidus-avis och korallrot Corallorhiza trifida, men 
även de gröna arterna saknar troligen delvis för
måga att själva bilda tillräckligt med socker genom 
fotosyntes. Många av de gröna arterna har mycket 
lite klorofyll, som t ex purpurknipprot Epipactis 
atrorubens. Vita former av skogsknipprot E. he lie- 
borine har visat sig kunna överleva helt utan kloro
fyll (Salmia 1989). Sådana former har t ex hittats 
i Danmark (Jorgensen 1993).

Specificitet

Specificitet, i betydelsen att en svamp enbart kan 
bilda mykorrhiza med en växt eller vice versa, har 
ej påvisats för någon artkombination av svamp och 
växt i mykorrhizasymbios. Specificiteten är gene
rellt sett låg när det gäller mutualistiska symbioser 
mellan olika organismer. Den är däremot mer 
betydande vid parasitism, där den drabbade parten 
ofta utvecklar resistens som medför selektion för 
specificitet (Harley & Smith 1983). Vid en mutua- 
listisk symbios, som mykorrhiza oftast är, finns det 
ingen anledning för någon part att utveckla resi
stens mot någon art av mykorrhizapartner.

Även om specificitet i dess striktaste betydelse 
ej påvisats för någon kombination av svamp och 
växt, är det väl känt att flera ektomykorrhiza- 
bildande svampar förekommer i huvudsak med 
vissa trädarter. Denna ekologiska specificitet hos 
vissa svampar (Harley & Smith 1983) kan vara mer 
eller mindre stark hos olika arter. Lärksopp Suillus 
grevillei är hårt bunden till lärk Larix och man 
trodde länge att den ej kunde bilda mykorrhiza med 
andra växter. I Nordamerika har man dock funnit 
att lärksopp bildar arbutoid mykorrhiza med mjö- 
lon Arctostaphylos uva-ursi och med Arbutus men- 
ziesii (Harley & Smith 1983). Även några andra 
svampar som hålsopp Boletinus cavipes, lärkmus- 
seron Tricholoma psammopus och lärkslemskiv-

Tabell 7. Jordklotets dominerande biom och den eller de 
typer av mykorrhiza som kan anses dominerande i natur
lig vegetation (efter Read 1991).
Major terrestrial biomes of the world and dominating 
forms of mycorrhiza within each biome.
Arktisk tundra Ericoid mykorrhiza
Taiga Ektomykorrhiza
Tempererad lövskog Ektomykorrhiza,

viss arbuskulär mykorrhiza
Tropisk regnskog Arbuskulär mykorrhiza, 

viss ektomykorrhiza
Tempererad gräsmark, 
halvöken, öken Arbuskulär mykorrhiza
Tropisk savann Arbuskulär mykorrhiza
Mediterran vegetation, 
chaparral

Ektomykorrhiza, arbutoid, 
ericoid och arbuskulär 
mykorrhiza

ling Gomphidius maculatus är bundna till lärk 
(Ryman & Holmåsen 1984). Andra träd med 
många ekologiskt specifika mykorrhizasvampar är 
tall Pinus sylvestris med t ex smörsopp Suillus 
luteus, örsopp S. bovinus, sandsopp S. variegatus 
och rosenröd slemskivling Gomphidius roseus 
samt klibbal Alnus glutinosa med alsopp Gyrodon 
lividus, alpluggskivling Paxillus filamentosus, al- 
flugsvamp Amanita friabilis, skrälingar Naucoria, 
gulflockig alspindelskivling Cortinarius helvelloi- 
des, violett alspindelskivling C. bibulus, alkremla 
Russula pumila, stor alriska Lactarius lilacinus och 
alriska L. obnubilus (Ryman & Holmåsen 1984). 
Riskorna Lactarius är ett släkte med många arter 
som i Sverige bildar mykorrhiza enbart med en 
specifik trädart (se Hallingbäck 1994).

Det finns även extremer åt andra hållet med 
mycket låg specificitet. Jordgryn Cenococcum 
graniforme och ärttryffel Pisolithus tinctorius bil
dar mykorrhiza med växter från helt olika släkten 
och även t ex laxskivling Laccaria laccata och 
pluggskivling Paxillus involutus kan växa med ett 
stort antal arter (Harley & Smith 1983).

Hos arbuskulär mykorrhiza har specificitet 
länge varit ett helt okänt begrepp. Isolerade svam
par har kunnat fås att artificiellt kolonisera ett stort 
antal värdarter. Undersökningar försvåras genom 
att de olika arterna är mycket svåra att skilja åt utan 
sporer, vilka vanligtvis ej finns i närheten av 
rötterna. McGonigle & Fitter (1990) visade dock i 
en undersökning i en äng att luddtåtel Holcus 
lanatus framförallt var koloniserad av Glomus 
tenue, medan tre andra arter på samma plats huvud
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sakligen var koloniserade av andra typer av arbus- 
kulära svampar. De visade därmed att viss eko
logisk specificitet även förekommer hos arbuskulär 
mykorrhiza. Det kan dock antas att den är mycket 
lägre än hos ektomykorrhizasvamparna, vilket bl a 
stöds av att antalet arter som bildar arbuskulär 
mykorrhiza är så få. De arbuskulära mykorrhiza- 
bildande svamparna sprids mycket långsamt efter
som de ej bildar sporer ovan jorden som kan 
spridas med vinden. De kan antingen spridas ge
nom rötterna, men då bara några få dm per år, eller 
genom sporer som följer med ett jordpaket eller via 
svampätande smådjur (Allen 1991, McGee & Bac- 
zocha 1994). Den svaga spridningsförmågan i 
kombination med att svamparna har svårt att klara 
sig utan en värdväxt någon längre tid gör att det är 
mycket viktigt med låg specificitet för att en svamp 
skall överleva. Ektomykorrhizasvamparna har 
bättre spridningsförmåga och vissa av dessa kan 
även klara sig relativt väl som saprofyter.

Hos ericoid mykorrhiza har inte någon form av 
specificitet påvisats (Harley & Smith 1983). En 
svamp som är isolerad från en art kan fås att 
kolonisera alla andra ericoida mykorrhizabildande 
växter. Här finns dock samma problem som vad 
gäller arbuskulär mykorrhiza, nämligen att man 
har svårt att skilja mellan olika arter.

Inte heller för orkidémykorrhiza har specificitet 
påvisats, men det har antagits att viss ekologisk 
specificitet förekommer hos australiska orkidéer 
(Warcup 1981).

Transport av näringsämnen genom mykorrhiza

På 50-talet visade Melin & Nilsson i en serie 
arbeten att näringsämnen kunde transporteras till 
en tallplanta från ett näringssubstrat via dess 
mykorrhizasvamp (Melin & Nilsson 1952, 1954, 
1955 och 1958) och att produkter från fotosyntesen 
i en tallplantas barr kan transporteras till dess 
mykorrhizasvamp (Melin & Nilsson 1957). Nya 
metoder hade då börjat användas inom växtfysio- 
login som gav möjligheter att följa hur närings
ämnen transporterades inom och mellan olika 
växter och svampar. Man använde de radioaktiva 
isotoperna 32P och 14C samt de stabila isotoperna 
15N och 45Ca. Isotopmärkta näringssubstrat tillsat
tes till olika delar av mykorrhizasystem varefter 
deras spridning och transport i systemet studera
des. De radioaktiva isotoperna spåras och deras 
mängd avläses genom att man mäter den radio
aktiva strålningen, och de stabila tunga isotoperna

skiljs från de normalt förekommande genom mass- 
spektrometri som skiljer mellan molekyler med 
olika molekylvikt. Kväveupptag och assimilering 
inom ektomykorrhiza med tall Pinus sylvestris och 
bok Fagus sylvatica har senare studerats och be
skrivits av Finlay m fl (1988, 1989). Även arbus
kulär mykorrhiza har denna förmåga att förmedla 
utbyte av näringsämnen och kol från fotosyntesen 
mellan växt och svamp (Ho & Trappe 1973, Jakob- 
sen & Rosendahl 1990, Pearson & Jakobsen 1993).

I marken är ett svampmycel ofta kopplat till flera 
växtindivid genom mykorrhiza. Fotosyntetiska 
produkter kan transporteras från en växt till en 
annan genom ett gemensamt mykorrhizamycel. 
Detta har visats både för ektomykorrhiza 
(Brownlee m fl 1983) och arbuskulär mykorrhiza 
(Francis & Read 1984). Kväve som fixerats av 
aktinomyceter hos en planta av klibbal Aims glu- 
tinosa kan transporteras till en planta av tall Pinus 
sylvestris genom ett gemensamt mycel av plugg- 
skivling Paxillus involutus (Arnebrant m fl 1993).

Alla dessa studier och många andra har alltså 
visat att de fysiologiska förutsättningarna finns för 
transport av olika ämnen mellan mykorrhizabil
dande organismer. Det är dock till stora delar okänt 
vilken betydelse dessa transporter har i naturen. De 
svampar som bildar arbuskulär mykorrhiza är dock 
så beroende av sin växtpartner att de ej kan odlas 
utan en lämplig växt (Harley & Smith 1983). Dessa 
svampar är alltså helt anpassade till att få socker
näring via transport från en växt. Många ekto- 
mykorrhizabildande svampar är inte lika beroende 
av sin växtpartner, utan kan under kortare perioder 
klara sig som saprofyter. De är dock ofta sämre på 
att bryta ned t ex lignin och cellulosa än andra 
svampar. De anses också vara beroende av en säker 
näringstillgång från ett träd för att producera sina 
ofta stora fruktkroppar (Harley 1989). De ekto- 
mykorrhizasvampar som har använts i odlingsstu- 
dier är framförallt de som är lätta att odla och som 
är lätta att få till att bilda mykorrhiza. Det är 
svampar som sällan förekommer i fullt utvecklad 
skog utan som framförallt förekommer i ung och 
planterad skog. Svampar som använts flitigt är bl a 
laxskivlingar Laccaria, pluggskivling Paxillus in
volutus och ärttryffel Pisolithus tinctorius (Kliro- 
nomos & Kendrick 1993). De arter som dominerar 
i mer utvecklad skog är dock svårare att studera i 
en konstlad miljö. Detta gäller framförallt arter av 
släktena Cortinarius, Russula, Lactarius m fl.

I odlingsförsök med olika trädslag och andra 
växter har det visats att plantor som koloniserats
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Vegetationszon Nival/ Alpin hed/ Barrskog/
Polär Arktisk tundra Taiga

Lövskog Gräsmark

Huvudsaklig Organiska
kväveform N-föreningar

Organiska lagrets 
relativa tjocklek

Mest betydande 
vegetationsbegr. 
näringsämne

N eller P

Dominerande
mykorrhizatyp Ingen Ericoid Ekto Ekto/Arbuskul. Arbuskulär

^----------------------------- Ökande altitud eller latitud -------------------------------- <(

Fig 3. Schematisk presentation av generell utbredning av olika mykorrhizatyper och dess förhållande till latitud eller 
altitud samt omvärldsfaktorer (omarbetad efter Read 1984).
A schematic presentation of the distribution of different mycorrhizas as related to latitude or altitude, climate and soil.

av en mykorrhizasvamp växer bättre och blir större 
än plantor utan mykorrhiza (Harley & Smith 1983). 
Detta har visats i hundratals försök, både med 
ektomykorrhiza och arbuskulär mykorrhiza, vilket 
visar mykorrhizans betydelse för växterna.

Mykorrhizans betydelse för fröetableringen hos 
orkidéer är också väl dokumenterad. Orkidéfröet 
är beroende av att koloniseras av svamp för att 
kunna gro.

Det har också visats att mykorrhiza kan ändra 
konkurrensförhållandet mellan växtpopulationer 
på ett sätt som ej kan förutses från deras respektive 
respons mot mykorrhizakolonisering då de odlas 
separat (Newman m fl 1992). Det behöver alltså 
inte vara den art som ser ut att gynnas mest av 
mykorrhiza vid separat odling, som gynnas mest 
då flera arter växer tillsammans under konkurrens. 
Genom att mykorrhizan kan påverka konkurrens
förhållanden mellan olika arter kan även växtsam
hällens struktur ändras. Det har visats i kontrol
lerade försök med betad grässvål att förekomst av 
arbuskuläre mykorrhiza ger högre produktion av 
växtbiomassa hos flertalet arter. Dessutom ökade 
artdiversiteten i denna vegetationstyp som domine
ras av fårsvingel Festuca ovina (Grime m fl 1987).

Fröproduktionen och överlevnaden hos avkom
man är av avgörande betydelse för en växtpopula- 
tions överlevnad. Arbuskulär mykorrhiza har visat 
sig inte bara kunna påverka den koloniserade plan

tan utan även dess avkomma genom att frökvalite
ten blir högre. Detta har visats hos bl a flyghavre 
Avena fatua och lindmalva Ahutilon theophrasti 
(Lewis & Koide 1990, Lu & Koide 1991).

Geografisk och ekologisk utbredning

Mykorrhiza i dess olika former finns representerad 
över hela jordklotet i alla betydande naturtyper. 
Även om de flesta typerna av mykorrhiza finns på 
de flesta platser kan man skönja att vissa former 
dominerar i olika områden då det gäller den för ett 
geografiskt område naturliga vegetationen (tabell 
7). Sålunda dominerar ericoid mykorrhiza på den 
arktiska tundran, ektomykorrhiza i skog och arbus
kulär mykorrhiza i trädlösa marker som gräsmark 
och öknar. Flera anpassningar hos mykorrhizabil- 
dande svampar bidrar till att olika mykorrhizatyper 
dominerar i olika naturtyper och under olika miljö
betingelser (fig 3). Det går att urskilja trender som 
beror både av latitud (avstånd från ekvatorn) och 
altitud (höjd över havet), trender som till stor del 
sammanfaller. Dessa strategier ger även förklaring 
till att olika former dominerar i olika biotoper.

I miljöer med låg marktemperatur, hög neder
börd och låg avdunstning blir markfuktigheten hög 
och hindrar då nedbrytning och mineralisering. 
Detta är förhållandet på den arktiska tundran där 
organiskt material ansamlas och bildar ett lager av
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torv eller humus. Det är till detta organiska lager 
med mycket låga pH-värden (Read 1984) som den 
ericoida mykorrhizan är hänvisad. Ett så lågt pH 
som omkring 3 innebär att N enbart förekommer i 
organiska molekyler på grund av att ammonifie- 
ringen är mycket långsam och att nitrifikationen 
helt upphört (Read 1991). Detta har lett till speciella 
anpassningar hos den ericoida mykorrhizan. Den 
vanliga mykorrhizabildaren Hymenoscyphus eri- 
cae har visat sig kunna bryta ned bl a lignin och 
tannin, strukturmolekyler som det är viktigt att 
bryta ned för att förbereda mobilisering av N och 
P. Mobiliseringen uppnås sedan genom aktivitet av 
proteaser från H. ericae (Read 1991). Dessa pro- 
teaser är speciellt anpassade för denna miljö och 
har ett aktivitetsoptimum vid pH 2^4, en surhet då 
enzymer normalt denatureras. Den sura miljön gör 
att tungmetaller som t ex aluminium och koppar 
kan förekomma i rörlig form i marken, och utgöra 
ett hot mot växtligheten. Man har visat att bildande 
av ericoid mykorrhiza medför lägre koncentratio
ner av metaller i växtens skott. Istället finns metal
lerna i roten. Där gör de mindre skada genom att 
de finns som olösliga kelater i svampens strukturer 
(Read 1991). Detta demonstreras även av att ljung 
Calluna vulgaris i Europa ofta först koloniserar 
mark där surt avfall deponerats från zink- och 
koppargruvor (Read 1983).

I områden med högre sommartemperaturer sker 
nedbrytningen snabbare och barrträd ersätter 
ljungväxterna som typiska växter. I den typiska 
jordmånen podsol finns ett distinkt humuslager, 
eftersom nedbrytningen fortfarande hämmas av en 
hög C/N-kvot. Flera av de skuggtåliga arterna 
inom Ericales finns dock fortfarande kvar i fält
skiktet med arter framförallt inom släktet Vacci- 
nium (Read 1984). Vattenhalten i marken är inte 
lika hög i taigan och de svampar som bildar ekto- 
mykorrhiza är, till skillnad från de ericoida mykor- 
rhizabildarna, känsliga för hög markfuktighet som 
leder till syrebrist (Read 1984). Från de rötter som 
har ektomykorrhiza utgår ett extern mycel som kan 
sträcka sig 20 cm från roten (Duddridge m fl 1980).

Går man vidare längs klimatgradienten blir löv
träd alltmer betydande och arter som bok Fagus 
sylvatica och ek Quercus robur kan dominera. Här 
sker nedbrytningen snabbare, bl a genom att löv- 
förnan är lättare nedbrytbar, att markens organiska 
halt minskas och att pH blir något högre. De 
dominerande lövträden är fortfarande ektomykor- 
rhizabildare men i fältskiktet märks ett allt högre 
antal arter med arbuskulär mykorrhiza. Det går

dessutom att urskilja en tendens mot mindre externt 
mycel hos ektomykorrhizan (Read 1984).

I tropisk regnskog förekommer både trädarter 
med ektomykorrhiza och arbuskulär mykorrhiza.

Arbuskulär mykorrhiza dominerar helt i den 
torrare och varmare delen av gradienten. Antalet 
nitrifikationsbakterier ökar, vilket gör att den rela
tivt rörliga nitratjonen ersätter organiskt material 
och ammonium som kvävekälla (Read 1991). Detta 
medför att kväve blir lättare tillgängligt för väx
terna. Ökad avdunstning gör att näringsämnen 
transporteras uppåt i marken, i motsats till den urlak- 
ning, som förekommer på surare marker. Gräsmar
ker utvecklas där gräs växer tillsammans med örter. 
I stort sett alla växtarter i dessa biotoper bildar 
arbuskulär mykorrhiza (Read 1984). På dessa marker 
är P begränsande för tillväxten, och rötter med arbus
kulär mykorrhiza anses ha särskilt god upptagnings- 
förmåga för fosfatjoner, samtidigt som upptag av 
vatten får allt större betydelse.

Vid successioner sker förändringar i artsam
mansättning och miljö. Särskilt intressanta förhål
landen råder då ett nytt område friläggs för kolo
nisation (primärsuccession). Sådana studier kan 
förklara artsammansättningen i mera etablerad vege
tation. Primärsuccession kan studeras där en gla
ciär drar sig tillbaka. Man kan då åldersbestämma 
vegetationen på olika avstånd från glaciärens kant. 
I en sådan succession saknar de allra första växterna 
ofta helt mykorrhiza. Det kan gälla arter av famil
jerna Brassicaceae eller Caryophyllaceae eller olika 
bladmossor. I det följande stadiet breder ofta någon 
mattbildande art ut sig, ofta någon art av Dryas (se 
Crocker & Major 1954). Arter av detta släkte 
bildar ektomykorrhiza och har dessutom kväve- 
fixerande aktinomyceter (Frakta-bakterier) i sina 
rötter. Kombinationen av kvävefixering och 
mykorrhiza anses särskilt viktig i denna kvävefat
tiga miljö. Olika arter av Salix koloniserar därefter 
snabbt. De har förmåga att bilda både ektomykor
rhiza och arbuskulär mykorrhiza. I successioner 
har det visat sig att de ofta koloniseras först av 
ektomykorrhiza som sedan i viss mån ger plats för 
arbuskulär mykorrhiza (J. M. Trappe muntl). De 
ektomykorrhizabildande svamparna har större 
möjlighet att först vara på plats på ny mark genom 
sin förmåga att sprida sig långväga med sina sporer 
som bildas i ovanjordiska fruktkroppar. De arbus- 
kulära mykorrhizabildande svamparna sprider sig 
däremot med flyttande jordpaket eller rötter, ett 
sätt som är betydligt mindre effektivt för långflytt
ning. I ett välstuderat exempel på primärsuccession
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från Glacier Bay i Alaska koloniserades marken 
efter Sa/ix-arter av Alrius crispa som medförde 
ytterligare kväveanrikning och bättre förutsättningar 
för sitkagran Picea sitchensis som slutligen tog 
över (Crocker & Major 1954). Ericoid mykorrhiza 
förekommer knappast tidigt i denna succession. 
Den finns framförallt sent i successionen, när om- 
världsfaktorerna medfört att ett humuslager bildats.

I en undersökning på Svalbard studerades 76 
växtarter avseende mykorrhiza (Väre m fl 1992). 
Fem av dessa arter hade mykorrhiza, nämligen 
fjällsippa Dryas octopetala, ullspira Pedicularis 
dasyantha och polarvide Salix polaris med ekto- 
mykorrhiza, samt kantljung Cassiope tetragona 
och nordkråkbär Empetrum hermaphroditum med 
ericoid mykorrhiza. Ingen arbuskulär mykorrhiza 
kunde hittas. Det bör noteras att inga andra av de 
undersökta arterna i studien har normalt ekto- eller 
ericoid mykorrhiza, utan de har på andra platser 
antingen arbuskulär mykorrhiza eller saknar.

Det anses att Antarktis saknar mykorrhiza, bl a 
därför att Deschampsia antarctica och Colob- 
anthus quitensis bildar arbuskulär mykorrhiza på 
Falklandsöarna och Sydgeorgien men ej på Ant
arktis kust (se Williams m fl 1994).

Utforskningen av mykorrhizans betydelse för 
växtpopulationer och växtsamhällen är fortfarande 
i ett inledande skede. Det framstår alltmer att 
växternas mykorrhizabildande svampar inte kan 
betraktas enbart som en förlängning av rotsystemet 
som förbättrar upptaget av olika ämnen utan måste 
ses som en integrerad del av detta rotsystem. 
Artsammansättningen hos mykorrhizasvamparna 
och de interaktioner som förekommer mellan my
cel av olika svampar samt mellan mycel och mark
bakterier röner en allt större uppmärksamhet. 
Komplexa näringsvävar avslöjas där olika mykor- 
rhizasvampar tar en aktiv del i formandet av växt
samhällen och kan vara avgörande i balansen mel
lan olika växtpopulationer.

Tack till Bengt Söderström och Erland Bååth som gav 
värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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Due to political decisions the agricultural landscape changes rapidly. As a result conditions for 
the survival of flora and fauna also change. Restoration and maintenance for the future of 
landscapes which have developed during long time demands knowledge of variation in land use, 
because this variation has created the different habitats. Such knowledge can be obtained from 
written historical sources, maps, and ecological information. It is possible to recognize different 
time periods when various elements in the agricultural landscape were created. The reconstruc
tion of historical landscapes opens the possibility to restore them. This paper describes land use 
at Biskops-Arnö from late medieval time until today. The first written sources are from the 13th 
century and figures of livestock exist since 1444. The oldest map giving details on land use at 
Arnö is dated 1684. Some arables, wet meadows and pastures have been in continuous and 
stable land use since early medieval time. In other parts there have been dramatic changes during 
the same period. Periods of colonization have been followed by periods of abandonment. Today 
Biskops-Arnö has a very great value for nature conservation as well as for cultural landscape 
protection.
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Odlingslandskapets omvandling, med minskande 
åkerarealer och naturbetesmarker, har under senare 
år kommit allt mer i centrum för såväl natur- som 
kulturmiljövården. Avregleringen av jordbruket 
har utlöst ett stort intresse för dessa frågor. Sam
hället har påskyndat förändringarna i jordbruket 
bl a genom omställningsstöd och ersättning för 
utslaktning av nötboskap. Samtidigt medverkar 
samhället, bl a med landskapsvårdsersättning, till 
att bevara en del av de mest värdefulla odlingsmar
kerna.

Restaurering och framtida skötsel av odlings
landskap, som vuxit fram under lång tid, kräver 
kunskap om de olikheter i markanvändning som 
givit upphov till de olika naturtyper som förekom
mer. Med hjälp av historiska källor och äldre 
kartor kan man få kunskap om de faktorer som 
skapat dagens kulturlandskap. Det är även möjligt 
att särskilja olika tidsskikt i landskapet. I kombina
tion med biologiska kunskaper kan dessa källor 
förbättra möjligheterna att bevara och/eller restau
rera odlingslandskap.

I den här artikeln vill jag visa hur användningen 
av historiska källor och äldre kartor, tillsammans

med topografiska och botaniska studier, ger möj
lighet att få en bild av äldre tiders markanvändning. 
Kunskaperna kan därefter användas för att restau
rera ett kulturlandskap med anor från tidig medel
tid.

Området

Biskops-Arnö ligger i Mälaren i Enköpings kom
mun, Uppsala län. Ön är en svagt kuperad, drygt 
30 meter hög, blockfattig moränö. Berget går i 
dagen endast inom smärre partier, särskilt på de 
branta, strandnära knallarna i nordväst och syd
väst. En stor del av ön täcks av moränlera. Tvärs 
över ön sträcker sig två åkerområden, dels ett 
flackt parti i norr, dels ett småkuperat parti som 
täcker delar av öns södra hälft. Det södra åker
partiet är söndersplittrat av ädellövträdsbevuxna 
kullar.

Öns södra hälft är rik på bryn dominerade av 
ädla lövträd och lundpartier av skiftande slutenhet. 
Fästningsberget och några småkullar längs stran
den är glesa, betespräglade ekbackar, medan lun
den intill södra stranden och Storängsbacken (för
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orientering se fig 3) är helt slutna, örtrika alm- och 
askdominerade lundar. Större delen av den s k 
Kungsträdgården får allt mer karaktär av igen
vuxen löväng och ekhage. En mindre del av Kungs
trädgården hävdades på 1960-talet som slåttermark 
för att ge det vilda vinterfoder. På öns södra del 
finns ett påfallande stort antal grova hagmarksekar; 
en del av dem är döende och ger goda miljöer för 
trädlevande insekter.

Åkerområdena skiljs av ett flackt barrskogs
parti, som sträcker sig tvärs över öns centrala, 
20-30 meter höga del. Skogspartiets västra del 
utgörs dock av en i sen tid utnyttjad hage som 
domineras av ädellövträd. Skogen består förutom 
av tall och gran även av ädelgran, lärk, björk samt 
smärre inslag av bl a alm, ask, lind och bok.

Längs den norra stranden finns ett mindre skogs
parti som kalavverkades på 1960-talet och åter- 
planterades med gran och tall. Där finns även 
mindre bestånd av ung ask och ung alm (Haglund 
1969).

Bebyggelsen är koncentrerad till öns sydvästra 
del. Kring den gamla bebyggelsen, med lämningar 
från medeltiden, har en modern folkhögskola 
byggts upp. Ön har numera förbindelse med fast
landet i söder via en vägbank.

Biskops-Arno har i Uppsala läns kulturminnes- 
vårdsprogram fått näst högsta värde. I länets natur
vårdsprogram har det givits högsta naturvärde. I 
den fysiska riksplaneringen bedöms området vara 
av riksintresse för naturvården. I länets bevarande
program för odlingslandskapet har Biskops-Arnö 
erhållit högsta värde.

För att bevara och utveckla öns odlingslandskap 
har en utredning genomförts inför bildande av 
naturreservat.

Vegetationstyper

Den f d Djurgården ligger på öns nordvästra del 
och omfattar idag den nordvästra bergsudden, två 
mindre, lägre häll- och moränkullar intill stranden 
omedelbart söder om udden samt mellanliggande 
våtmarker. Den nordvästra bergudden har branta 
sluttningar mot Mälaren. Udden är bevuxen med 
ett gläntigt bestånd av bl a grov ek, alm, ask, rönn, 
asp, hägg samt enstaka gran. I gläntorna på högsta 
delen finns bl a buskar som oxbär Cotoneaster, 
slån Prunus spinosa, nypon Rosa och en Juniperus 
communis, medan hassel Corylus avellana, skogs- 
try Lonicera xylosteum, olvon Viburnum opulus 
och måbär Ribes alpinum förekommer i de slutna

bestånden på sluttningarna. I öppna partier växer 
bl a brudbröd Filipendula vulgaris, tulkört Vince - 
toxicum hirundinaria, getrams Polygonatum odo- 
ratum, tjärblomster Lychnis viscaria, gullviva Pri
mula veris och skelört Chelidonium majus, medan 
trolldruva Actaea spicata, ormbär Paris quadri- 
folia, stinksyska Stachys sylvatica, nejlikrot Ge um 
urbanum, brännässla Urtica dioica, blåsippa Ane
mone hepatica och lungört Pulmonaria obscura 
växer i skuggiga partier. Vegetationen i de två 
mindre lundbackarna intill stranden är i huvudsak 
likartad.

Det norra, till övervägande del barrskogs- 
bevuxna området ligger utmed öns norra strand och 
avgränsas i söder av stora sammanhängande åkrar 
- Torpargärdet. Områdets högsta delar höjer sig ca 
15 meter över vattnat. Markytan är täckt av morän; 
hällar sticker upp här och var. Hela området har 
avverkats med undantag för smärre ytor, där 
mindre bestånd eller enstaka lövträd, såsom alm, 
rönn, apel, björk, asp, lärk och al, lämnats. Efter 
avverkningen har man planterat gran och tall i rena 
bestånd. I brynet mot åkern finns en bård av 
lövträd.

Det centrala barrskogsbevuxna områdets västra 
delar består av en igenväxande hagmark. Grov ek 
och andra lövträd växer i sluttningen ned mot åkern 
och våtmarken i sydväst. Hassel Corylus avellana 
är vanlig i sluttningarna och även måbär Ribes 
alpinum, skogstry Lonicera xylosteum, olvon Vi
burnum opulus och en Juniperus communis, samt 
trolldruva Actaea spicata, skogssallat Mycelis 
muralis, blåsippa Anemone hepatica, vitsippa A. 
nemorosa, liljekonvalj Convallaria majalis och 
gullviva Primula veris. En del av området gallrades 
på 1970-talet och är ännu idag mycket mer öppet 
än övriga delar.

Centralt på ön utbreder sig ett barrskogsdomi- 
nerat område som avskiljer den norra odlings
marken från den södra. Större delen av området 
har avverkats och därpå planterats med gran och 
tall. Här och var finns lövträd, mest ekar, som fått 
stå kvar i den nyanlagda skogen. Vid planteringen 
har marken under kronorna lämnats fria från plan
tor. I anslutning till hällar och bryn är andelen 
lövträd stor. De östra delarna höggs och plantera
des på 1960-talet. Under slutet av 1980-talet kal
höggs områdets västra del och planterades med 
gran. Ett 10-tal lövträd lämnades kvar.

Fästningsberget är ett strandnära morän- och 
bergsparti väster om Biskops-Arnö gård. Kullen är 
bevuxen med ett mer eller mindre glest bestånd av



bl a grov ek, alm, ask, lönn, björk, rönn, tall och 
enstaka gran samt buskar som en Juniperus com
munis, slån Prunus spinosa och nypon Rosa. På 
Fästningsbergets högsta del växer bl a blodnäva 
Geranium sanguineum, brudbröd Filipendula vul
garis, getrams Polygonatum odoratum, tulkört 
Vincetoxicum hirundinaria, getväppling Anthyllis 
vulneraria, flentimotej Phleum phleoides och får- 
svingel Festuca ovina, medan det i lundpartierna 
på den nordvästra delen finns bl a trolldruva 
Actaea spicata, ormbär Paris quadrifolia, nejlikrot 
Geum urbanum och lungört Pulmonaria obscura.

Öster om Biskops-Arnö gård ligger ett lundparti 
som sluttar mot söder ned mot en smal våtmark. 
Området är bevuxet med ett slutet bestånd av 
enstaka grova ekar, gammal alm, ask och lönn. 
Dessutom förekommer bl a bok, björk och lind. 
Hassel Corylus avellana är vanlig och i lunden 
förekommer även olvon Viburnum opulus, getapel 
Rhamnus cathartica, måbär Ribes alpinum och 
skogstry Lonicera xylosteum. Bland örterna kan 
nämnas tandrot Cardamine bulbifera, underviol 
Viola mirabilis, lungört Pulmonaria obscura, 
trolldruva Actaea spicata, nejlikrot Geum urba
num, hässleklocka Campanula latifolia, nässel- 
klocka C. trachelium, stinksyska Stachys sylvatica, 
lundsmörblomma Ranunculus cassubicus, krollilja 
Lilium martagon och vårärt Lathy rus v emus.

Kungsträdgården kallas den numera igenväxande 
lövängen på nordost om Biskops-Arnö gård. Om
rådet är svagt kuperat med en ganska flack sydslutt
ning. Kungsträdgårdens sydvästra, högsta del är 
bevuxen med ett tätt bestånd av bl a grov ek, alm, 
ask, lönn, lind, hägg, apel och hassel samt täta 
brynsnår av slån, hagtorn och nypon. Den centrala 
delen är öppen eller glest bevuxen av ek, ask, alm, 
lönn, apel, björk, rönn samt sly av björk och asp. 
Här och var finns täta snår av slån Prunus spinosa, 
nypon Rosa, hagtorn Crataegus och hägg Prunus 
padus. Partiet längs skogsbrynet i norr är en i stort 
sett öppen ängsmark, medan de sydöstra delarna är 
bevuxna av ett delvis slutet bestånd av bl a ek, alm, 
ask, hassel, hägg samt olvon Viburnum opulus, 
måbär Ribes alpinum och skogstry Lonicera xylo
steum. Intill strandkanten finns en smal alridå.

I områdets mera slutna delar finns bl a trolldruva 
Actaea spicata, lungört Pulmonaria obscura, näs- 
selklocka Campanula trachelium, hässleklocka C. 
latifolia, svalört Ranunculus ficaria, nejlikrot 
Geum urbanum, underviol Viola mirabilis och 
lundgröe Poa nemoralis, medan det i de öppna 
partierna finns brudbröd Filipendula vulgaris, gull-
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viva Primula veris och tjärblomster Lychnis vis- 
caria.

Våtmarkerna, som finns norr om Fästnings- 
berget och i området mellan landsvägen i sydväst 
och Kungsträdgården i nordöst, består av i huvud
sak busk- och trädfria betesmarker.

Den betade våtmarkens vegetation är zonerad: 
vasszon, iris-fräkenzon, starrzon samt tuvtåtelzon. 
Den inre delen av våtmarken övergår här och där 
i något torrare ängspartier. På moränkullarna 
växer ett glest bestånd av bl a grov ek, alm, ask, 
lönn och apel samt buskar som måbär Ribes alpi
num, olvon Viburnum opulus, skogtry Lonicera 
xylosteum, slån Prunus spinosa och en Juniperus 
communis. Här finns även svalört Ranunculus fica
ria, brudbröd Filipendula vulgaris, blåsippa Ane
mone nemorosa och lundgröe Poa nemoralis m fl.

Vegetationsbeskrivningen följer i huvudsak 
Haglund 1969.
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Medeltiden

Biskops-Arnö har med största sannolikhet brukats 
som jordbruk med åkrar i tvåsäde, ängar och 
betesmarker åtminstone sedan tidig medeltid. Den 
första skriftliga källan är ett köpebrev från 1280- 
talet. Då såldes Arnö av Birger Jarls son Greger 
till domkyrkan i Uppsala. Uppgifterna i köpebrevet 
antyder att Arnö redan på 1200-talet delvis var 
uppodlad med åker och äng. Förvärvet av Arnö kan 
ses som ett led i en plan av kyrkan att förvärva 
stödjepunkter utmed viktiga vattenleder från Mäla
rens utlopp i Östersjön mot Uppsala. Andra stödje
punkter var Tuna i Österåkers socken, ärkebisko
pens anläggning i Uppsala och Stäket. Vattenstån
det var under 1300-talet ca 2,5 meter högre än idag 
och Mälaren började avsnöras från Östersjön 
genom strandförskjutningen.

År 1325 beslutade biskop Olof Björnsson att 
sätta igång med bygget av Arnöborgen. Stenhusets 
utseende har kunnat rekonstrueras genom utgräv
ningar och en god kunskap om tidens byggnads
tradition (Östlund 1991). Det medeltida huset låg 
på den plats där huvudbyggnaderna på ön ännu 
ligger.

Hur den tidigaste etableringen på Arnö gick till 
är inte nu möjligt att rekonstruera. Det finns flera 
möjligheter. Låt oss istället se på vad som troligen 
kan ha hänt då människor väl var etablerade på ön. 
Den äldsta åkermarken odlades troligen i anslut
ning till bebyggelsen norr om gårdsanläggningen 
och ängarna fanns norr och öster därom. Sannolikt
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hade åkrarna föregåtts av röjda ängar. När åker
marken utvidgades har ängar tagits i anspråk och 
ny äng togs upp i den bästa betesmarken. Åkrarna 
kan under längre eller kortare tid ha burit ett glest 
trädskikt som med tiden avlägsnades. Åkrarna ex
panderade mot norr och kom så småningom att 
omfatta området mellan Fästningsberget-Arnö 
gård i söder upp till den centralt belägna skogen i 
norr. Det är vidare sannolikt att de förhållandevis 
flacka strandängarna i öster utnyttjats som foder
marker under en stor del av medeltiden.

344 Sven-Olov Borgegård

Utnyttjande av mark

Uppgifter om djurbesättningen på Arnö år 1444 
(Schelin 1950-t) ger en bild av markutnyttjandet 
vid mitten av 1400-talet. Då fanns enligt en inven
tarieförteckning 20 kor, 4 dragoxar, 4 verkhästar, 
1 kvarnhäst, 8 ston och 1 hingst, 40 får och lika 
många svin. De många stona visar att Arnö använ
des som avelsgård. Djuren behövde foder under 
den ca 28 veckor långa period då de var stallade 
under vinterhalvåret. Enligt uppgifter från Myrdal 
& Söderberg (1991) kan normalgivan per ko för 7 
gårdar i Uppland under perioden 1552-72 beräknas 
till 4,1 kg hö/dygn. Varje nöt behövde 805 kg hö 
under vinterperioden.

För att kunna beräkna behovet av ängsareal 
måste uppgifter om dessas produktionsförmåga er
hållas. Inom Krusenberg by, med liknande bland
ning av ängsmarker, gav ängarna ca 740 kg hö/ha 
under början av 1600-talet (Borgegård 1994). Det 
finns ingen anledning att anta att produktionen på 
de självväxande ängarna skulle ha förändrats mel
lan 14- och 1500-talen. Då är årsmånen med säker
het mycket mer väsentlig. Våtängarna var flera 
gånger mer produktiva än sidvallsängarna varför 
det är rimligt att anta att de förra varit särskilt 
attraktiva för slåtter.

Med dessa bakgrundsdata kan man beräkna att 
det behövdes ca 55 ha äng för att få djuren att 
överleva vintern. Om man sedan använder kartan 
från 1685 och dagens terrängformer som utgångs
punkt för att se var denna äng kan ha legat, så är 
det rimligt att tro att större delen av öns sydöstra 
fjärdedel användes för foderproduktion (fig 1). 
Sammantaget med en del av de områden som idag 
är åker kunde ängsytan bli ca 55 ha.

Det finns naturligtvis många osäkerheter i ett 
sådant resonemang, t ex att inte någon hänsyn 
tagits till införsel av foder och/eller djur från andra 
delar av egendomen utanför Arnö. Jag vill ändå

göra gällande att ängsmarken redan under medel
tidens slutskede var en bristvara på Arnö och borde 
ha utnyttjats intensivt.

En motsvarande beräkning av åkrarnas storlek 
kan göras med utgångspunkt från djurbesättningen. 
Enligt det ofta citerade talesättet att ”äng är åkers 
moder”, dvs ängsmarkens produktion avgör hur 
många husdjur som kunde hållas över vintern, 
vilket i sin tur avgör hur stor mängd gödsel som 
kunde ges åkrarna, finns det en relation mellan 
åkerns storlek, ängens produktivitet och antalet 
djur. Man har beräknat att det behövs tio nöt eller 
motsvarande för att gödsla ett hektar åker i ensäde 
för att hålla den i god näringsbalans (Widgren 
1983, Broberg 1990). Tvåsädesåkrar bör kunna 
klara sig med en något lägre gödselgiva. 1444 års 
djurbesättning kunde - långsiktigt - årligen för
sörja närmare fem hektar åker. Att ängsmarken på 
ett eller annat vis kunde utökas var uppenbarligen 
en nyckelfaktor för jordbrukets expansion på Arnö.

Ärkestiftet ökade på sitt godsinnehav i närheten 
till Arnö och detta kunde ge möjligheter till en viss 
rörlighet för såväl djur som foder mellan gårdarna. 
Maktpolitiska strävanden gick därmed hand i hand 
med utvecklingen på Biskops-Arnö.

Då Arnöegendomen var som störst under medel
tiden omfattade den 43 hemman i ärkestiftets södra 
del. 18 biskopar har utnyttjat Biskops-Arnö som 
officiellt residens och privat sommarbostad.

Den berömde ärkebiskopen Jakob Ulfsson var 
den siste biskopen som utnyttjade Biskops-Arnö 
under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. 
Efter att ha lämnat ärkebiskopsstolen drog han sig 
tillbaka till Arnöborgen. De stora politiska omvälv
ningarna i landet medförde dock att Sturarna kom 
ut till Arnö, fängslade den gamle Jakob Ulfsson 
och satte eld på anläggningen.

1500-talet

Efter riksdagen i Västerås år 1527 blev Arnögodset 
indraget till staten, upptaget som kungsgård och ett 
av de hem som Gustav Vasa och hans familj 
utnyttjade. Det vet vi då kungen sände mängder av 
brev i olika ärenden från Arnö. Johan III startade 
ett reparations- och utbyggnadsprogram, som ledde 
till en betydande försköning av den kyrka som 
tillhörde Arnöborgen. Johans intresse för att sätta 
istånd byggnaderna på Arnö kan utläsas i ett brev 
till Anders målare, där kungen skriver, att vid Arnö 
fanns ”god lägenhet med fiske och eljest så att man 
med tiden där väl kunde upprätta en sätesgård”.
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Fig 1. Rekonstruktion av landskapets utnyttjande under 1450-talet.

Slåttermarkerna benämndes omväxlande Gårds
ängen eller Arnöängen. Den stora ängen låg öster 
om den dåtida åkermarken mot Kaniken. Kaniken 
tycks ha använts som kalvhage åtminstone vissa år 
under 1500-talet. Namnen Gamla och Nya ängen, 
som förekommer i skriftliga källor, kan möjligen 
syfta på olika partier i den s k Storängen. Enligt 
kartan från 1685 är en del av ängen trädbevuxen, 
medan andra delar är öppna. Den äldsta ängen bör 
vara de delar som ligger närmast gården (förutom 
strandängen som sannolikt slogs sedan äldsta tid) 
och de nyare delarna längre mot norr och öster. 
Med tanke på markens textur och dräneringsför- 
hållanden är det möjligt att de västra delarna av 
ängen blev allt mindre trädbärande för att senare 
bli helt trädfria.

1600-talet

Under 1600-talet fortsatte utvecklingen av Arnö till 
ett allt mer ståndsmässigt gods. Ägarna förändrade

byggnadsbeståndet och även en del av naturen i 
anslutning till bebyggelsen, och de tog allt större 
del av ön i anspråk för jordbrukets olika behov.

I början av århundradet beskrev Martin Ascha- 
neus (1575-1641) kortfattat Arnö. Förutom bygg
nadsbeståndet finns några rader om naturen:

Något är där öde än som fordom haver varit vid makt, 
synnerligen källare utanför huset. En skön trädgård är 
där. Bokträd, några svåra stora, som icke mångenstädes 
här i Upland finnes, är här ock. Svår härligt med ek och 
hasselskog samt med all tarvskog, vedbrand, mulbete, 
åker och äng etc nu en tid lång under F.N. Sophia 
Gustavi.

Boken växer inte vilt i dessa trakter utan hade 
planterats. Skogen bestod bl a av ek och hassel 
samt skog för olika användningsområden vilket 
innefattade tall och gran.

Uppodlingen av ön fortsatte även om det skedde 
tillbakagång under vissa perioder.

Kreatursbeständet på ön utgjorde år 1601 2 par 
oxar, 9 stutar, 2 verkhästar, 1 föl, 17 kor, 14
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kvigor, 1 tjur, 7 spädkalvar, 51 får, 19 lamm, 13 
gumsar, 22 svin, 6 grisar, 58 höns och 24 gäss. 
Kreatursstammen hade ökat ansenligt sedan mitten 
av 1400-talet. Det behövdes nu 67 ha äng för att 
försörja Arnös djurbesättning. Öns egen foder
produktion räckte inte till utan man måste hämta 
foder utifrån. Det finns t ex uppgifter om att Häggeby 
äng, som ligger i en grannsocken öster om Biskops- 
Arnö, på 1620-talet kom att ingå i godset för att ge 
ytterligare fodertillskott åt djuren på Arnö. Hägge
by äng behölls ca 60 år.

Ön Skegarn ingick i Arnö och på delar av ön 
kunde foder tas för djurens behov. Dessutom fanns 
där goda betesmarker.

För att djuren skulle få tillräckligt med bete 
behövdes ca 70 ha betesmark.

Teoretiskt skulle man ha kunnat skapa äng på 
den norra delen av ön, där det idag är åker. Men 
man tycks inte ha gjort detta. Inga uppgifter finns 
om nya ängsmarker på ön, och med tanke på att 
nytillskott av äng på andra håll finns kommente
rade, så är det osannolikt att den norra delen 
av Arnö användes som äng. Dessutom finns inte 
någon indikation på kartan från år 1685 att den 
delen varit annat än betesmark.

Under stormaktstiden innehades egendomen av 
bl a Jakob De la Gardie och Ebba Brahe. Gårds- 
komplexet byggdes ut till ett ståndsmässigt resi
dens. En trädgård anlades i sydsluttningen ned mot 
Mälaren; den var symmetriskt indelad i rutor om
givna av träd och buskar.

Kreatursstammen uppgick år 1645 till 29 kor, 
13 kvigor, 1 stut, 6 spädkalvar och 40 får. Den här 
uppgiften verkar lite märklig, då den inte redovisar 
några dragdjur på Arnö. Uppgifterna kan vara 
utelämnade av någon orsak eller också fanns drag
djuren på någon annan del av godset. Redan år 
1641 träffades en överenskommelse mellan von 
Scheiding och Jakob De la Gardie att den senare 
skall byta till sig Arnögodset. De la Gardie hade 
mycket stora landområden i mälardalen och det kan 
därför vara möjligt att jordbruksdriften på Arnö 
under denna tid inte var högst prioriterad. Det är 
emellertid under denna tid som en intensiv bygg
nation pågår ute på Arnö. Resultatet, visserligen 
förskönat, finns återgivet i Dahlbergs sueciaverk. 
För att utröna orsakerna till det ovan refererade 
låga antalet djur måste ytterligare undersökningar 
göras. Om uppgifterna om antalet djur är korrekta 
innebär det en minskning jämfört med år 1601.

Det är möjligt att man mötte de minskande 
behoven av hö med mindre införsel från Häggeby

äng medan man behöll produktionen på Arnö. En 
annan möjlighet är att de sämsta ängsmarkerna 
övergavs under någon tid.

På öns västra strand fanns ett tegelbruk som 
blivit förfallet. Det reparerades år 1643 för att 
kunna producera 50-60 000 tegel årligen. Teglet 
skulle med största sannolikhet användas när sätes
gården byggdes. Tegelladan var 70 meter lång och 
i anslutning till den fanns ett torp. Om man antar 
att tegelbruket producerade denna mängd tegel, låt 
säga under tio år, och att bruket hade fått sin 
placering för att där fanns lämplig lera, då borde 
man ännu idag kunna se spår av den verksamheten 
- det måste ju ha transporterats bort minst 1000 m3 
lera. Om man tvärtom transporterat dit lera borde 
man kunna finna några spår av lastageplats eller 
dylikt. Tegelugnen är markerad på 1685 års karta 
men inte på perspektivritningen.

På platsen för verksamheten finns idag en f d 
åker som ligger nedanför ett ”hak” på 1-1,5 meter. 
Det är inte otroligt att det markerar det gamla 
lertaget. Markanvändningen skulle på denna plats 
då ha varit (1) hage, (2) lertag, (3) äng, (4) åker 
och (5) hage.

Enligt en geometrisk karta från år 1685 (fig 2) 
omges mangården på alla sidor utom i väster av 
trädgården. I denna växte år 1681 många hundra 
fruktträd av olika slag och därtill fanns tre plant
skolor, innehållande sammanlagt sexhundra unga 
träd.

Bakom det nya stenhuset odlades köksväxter i 
kryddgården, en parterr i flera avdelningar, som i 
stort sett finns bevarad än idag. Nära södra sjö
stranden öster om bebyggelsen utbredde sig en 
humlegård i anslutning till trädgården. Fyra rud- 
dammar tillhörde trädgårdsanläggningen.

Åkrarna, belägna norr om gården, brukades i 
tvåsäde liksom tidigare. Den totala åkerarealen 
uppgick till 33 tunnland, sedan man under århund
radet ”mera åker till gården rödjat och brukat”. 
Utökandet av åkern tycks ha skett på bekostnad av 
en träd- och buskbevuxen äng. Av västra gärdet 
hade 1 1/4 tunnland utlagts till humlegård. Det 
behövdes ju råvaror till det omvittnat utmärkta 
ölet! Man odlade huvudsakligen råg, vete, korn, 
havre, lin och ärter. Öster om åkern utbredde sig 
öns största ängsmark, Stora ängen, troligen iden
tisk med 1500-talets Gårdsängen eller Arnöängen, 
som efter förbättrande åtgärder under 1600-talet 
redovisas som Gamla ängen och Nya ängen jämte 
Kalvhagen. Namnet Kalvhagen förekommer även 
under 1600-talet, ty i 1681 års besiktningsinstru-
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ment säges om Hålma dvs Kanikholmen, att den 
”brukas denna tiden för kalvhagen; behållen under 
gården; plägar under stundom slås och bärgas hö 
av densamma”.

Västligaste delen av Skegarn utgjordes också av 
äng. På Djurgården förekom även ängsmark i 
synnerhet utmed sjöstranden; här blev även back
arna i hasselskogen föremål för slåtter. I övrigt 
täckes ön av tjock gran- och ekskog, den senare 
”dock mest uthuggen”.

Efter en segdragen konflikt mellan ägarna och 
staten i samband med Karl XI:s reduktion tillföll 
Arnö slutligen kronan. Konungen beslutade år 1686 
att Arnö anslås till ”beständigt säte och boställe” 
åt översten för Kungl. Livregementet till häst.

När överste Ramsvärd övertog Arnö 1686 fann 
han att stället inte motsvarade vad han hade väntat. 
Han skrev i ett brev till kungen att gården hade 
befunnits vara
mycket av sig kommen så till tak som till gärdesgårdar 
samt åkerbruket i de tvenne åren kapten Hillebrant den 
brukat och därför bör svara; varandes höt så i år som 
förlidit är mest alldeles förskämt och råg- och kornsäden 
för sent inbärgat, så att den jämväl är fördärvat, förutan 
att han hållit allt för liten boskap, varigenom åkrarna i 
mangel och gödsel mycket avtaga lärer.

Kungen såg till att medel kom till reparationer för 
byggnaderna. Ramsvärd fick också tillstånd att låta 
hugga bort delar av krusbärshäckarna och plantera 
vildvin i stället samt hägna en mindre del än 
tidigare av djurgården med lägre gärdesgårdar och 
utlägga resten till äng, hästhage eller betesmark.

Här finner vi ännu en indikation på att bristande 
skötsel och för få djur skapade skötselproblem.

1700-talet

Under inledningen av århundradet befann sig lan
det indraget i ett flertal krig, vilket medförde att 
jordbruket sköttes av hemmavarande familjemed
lemmar, torpare och tjänstefolk.

Sofia Kristina Natt och Dag, maka till Carl 
Gustaf Creutz, brukade Arnö i mannens frånvaro. 
Då hon år 1705 tillträdde gården var åkern ”väl 
hävdad och brukad samt av fru överstinnan be
sådd” och trädgården ”i sitt förra skick både till 
sina gångar och allehanda slags trän och de trän 
som utgångne har trädgårdsmästaren Lasse Lars
son nya i stället planterat”, och vad som ännu 
skulle felas lovade han låta komma i sitt rätta bruk. 
Humlegården är ”vidmakthållen och förbättrad”. 
En damm ”nedan trädgården av 9 alnars längd och 
15 alnars bredd över jorden” anses som ”behållen”.

Vid Creutz’ död 1728 var åkern ”väl och för
svarligt brukad och hävdad samt ängen i behövlig 
kultur”. Den s k Gammalängen, före Creutz’ död 
”ödelagd” - var avröjd och inhägnad med 270 
famnar ny gärdesgård. I skogen hade upptagits en 
hage, som hägnats med 294 famnar ny gärdesgård. 
Två humlegårdar och en hage hade hägnats med 
294 famnar ny gärdesgård. Två humlegårdar fanns 
med 770 respektive 635 störar, de senare dock 
”ofruktbara”.

Med stöd av 1685 år karta har jag antagit att 
Gammelängen är den västra delen av Storängen 
som under en tid har fått växa igen med sly och 
ungskog. Den togs upp på nytt genom att man röjde 
bort allt sly. Det är dock inte troligt att endast denna 
nyröjda del hägnades utan att uppgiften syftar på 
ägoslagsgränsen mellan äng och betesmark.

Uppgiften om en hägnad hage i skogen är intres
sant då man för att åstadkomma denna måste ha 
huggit ut en hel del träd inom ett ca 1,5 ha stort 
område. Var hagen låg finns det inte några uppgif
ter om, men kanske kan den ha legat på den mest 
bördiga marken, dvs norr om den centrala höjd
sträckningen där idag det norra åkerområdet finns, 
kanske i anslutning till ängen och betesmarken vid 
Djurgården.

I en idyllisk beskrivning av egendomen från början 
av 1740-talet (Salvius 1741) heter det, att själva 
gården ligger

liksom uti en lund av planterade lövträd, har en stor 
trädgård med varjehanda slags fruktträd uti, en krydd
gård med fyra stycken ruddammar, en humlegård till 
1000 kupor, något fiske vid stranden av Mälaren, en väl 
brukad åker till 33 tunnor utsäde årligen, änge till 76 
vinterlass hö, gott mulbete i synnerhet på Skegarholmen, 
nödtorftig skog till gärdsel och vedbrand men ekskogen 
är mest uthuggen.

Utgår man från uppgiften om 76 vinterlass hö och 
använder samma produktionsberäkningar som tidi
gare så bör det ha funnits 44 hektar äng. Det fanns 
55 ha potentiell ängsmark i den sydöstra delen av 
ön. Men en del av ängsmarken norr om Kristi-him- 
melsfärdsäng hade med stor sannolikhet omvand
lats till åker, då den totala åkerarealen på 1740-talet 
var ca 33 ha. Höproduktionen på Skegarn hjälpte 
endast upp behoven i liten utsträckning. Det är 
möjligt att man hade utnyttjat delar av de områden 
som ligger norr om det centrala skogsområdet på 
ön. Enligt uppgifter på 1685 års karta tog man hö 
inom ett område längst upp i nordväst. Tyvärr går 
det inte att avgöra hur uppodlingen gick till då jag 
inte funnit någon karta över Arnö från 1700-talet.
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Fig 2. Biskops-Arnö. Efter en karta upprättad år 1685.

Om man börjat utnyttja det norra området, som 
idag är åker, skulle betesmarkerna ha minskat i 
samma omfattning. För att kompensera den minsk
ningen intensifierades sannolikt betet i skogen som 
genom utglesning blivit en allt mer öppen hag- 
marksskog.

Under mitten av 1700-talet innehades Arnö av 
C.-H. von Ungern-Sternberg. Han lät plantera 270 
lövträd och 62 pilträd ”omkring backarna samt en 
allé ifrån gården till sjön och en allé i trädgården, 
som svarar emot den i gatan utanför varande allén.”

Stora delar av stenhuset på Arnö försvann vid 
rivning i början av 1700-talet. Delar av biskops- 
huset finns dock ännu bevarade, såsom gotiska 
salen, biskopsköket och biskopens källare. Den 
nybyggda huvudbyggnaden stod klar år 1731.

1800-talet

På en karta över Arnö från 1859 (ftg 3) framgår att 
åkrarna i anslutning till gården har sin största

möjliga utbredning. De västra delarna av ängen 
har övergått till åker och i norr har ett stort 
åkerområde tagits upp. Storängen har minskat i 
omfång genom uppodling till åker samt genom 
att delar av backarna övergått till betesmark. 
Strandängen utnyttjades ännu för slåtter utom i 
ett mindre område i söder. Strandängarna utmed 
öns västra strand var slåttermark. En ny äng - 
Hingstängen - brukades i nordöst. Skogsmarker
na betades i sin helhet så när som på en höjd mitt 
på öns västra sida. En tidigare åker i anslutning 
till den östra delen av trädgården hade planterats 
igen till park.

Trädgården hade i stort samma utsträckning som 
under 1680-talet; år 1817 hade den 298 fruktträd. 
Under mitten av 1800-talet vidtog dåvarande inne
havaren von Essen en hel del förändringar av 
trädgården och utvidgade den. Han omvandlade 
dessutom en del av de med lövträd bevuxna omgiv
ningarna till park med vägar och andra anlägg
ningar. Trädgårdsnäringen har gamla anor på Arnö,
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Fig 3. Biskops-Amö. Efter en karta upprättad år 1859.

och ända in på 1950-talet fanns en trädgårds
mästare som brukade trädgården.

Det var under von Essens tid som de tre spikraka 
vägarna mot norr från Schavotten togs upp. ”Forn- 
lämningarna”, som anlades för att få området att 
verka äldre och mer spektakulärt än det egentligen 
var, kom till under hans tid, liksom de överallt i 
landskapet resta stenarna, vilka ibland har inskrip
tioner.

År 1846 uppskattades skogsarealen på Arnö till 
80 tunnland (ca 40 ha).

Arnö var sedan 1686 kronoegendom och bostad 
för översten för Livregementet till häst och funge
rade som sådan fram till år 1878, då den drogs in 
till statsverket.

1900-talet

En karta från år 1914 (fig 4) visar att all tillgänglig 
mark som är odlingsbar utnyttjades som åker. Den 
sedan år 1859 skapade åkern i Storängen har erhål

lits genom att hugga bort träden i den f d ängen. 
På kartan finns angivet var det ännu 1914 fanns 
stubbar kvar i åkern. Skogsmarken centralt på ön 
utnyttjades som betesmark liksom den i norr lig
gande skogen. Fästningsberget utnyttjades som 
betesmark. Lövskogsområdet i sydost användes 
inte som betesmark. Tyvärr finns inte någon när
mare förklaring till markanvändningen för de skog
bärande områdena. De anges endast som skogs
mark. En annan anmärkningsvärd detalj är att hela 
Kungsträdgården var betesmark och inte avhägnad 
från den centralt belägna skogen. Orsaken är svår 
att få klarhet i. Kanske har man helt enkelt inte satt 
ut stängslet på kartan (det saknas även stängsel
markering vid fästningsbergets östra sida), eller 
också brukade man vid denna tidpunkt inte löv
ängen som äng. Gränsen mellan Kungsträdgården 
och skogen är så klart markerad i skogsbestånden 
och i vegetationen att det tyder på en mycket 
långvarig skillnad i markanvändningen. Markut
nyttjandet var intensivt, vilket visas av att även små



350 Sven-Olov Borgegärd SVENSK BOT. TIDSKR. 88 (1994)

Aker

Ang, våtmark 

TrådgXrd 
Park.

I | 6ko^,bete 
5töngsei

Fig4. Biskops-Arnö. Kartan 
upprättad år 1914.

markstycken i anslutning till åkrarna, skogsbry- 
nen, är markerade som betesmark. De bör ha betats 
efter skörden. Våtmarkerna användes överlag som 
fodermarker, dvs äng.

På 1950-talet fanns ett hundratal nötkreatur på 
Arnö. I samband med att Nordens folkhögskola 
etablerades på ön förändrades även jordbrukets 
inriktning på ön och flera ekonomibyggnader revs. 
Animalieproduktionen minskade därmed; idag 
finns ett 40-tal nöt under betesperioden. Skogs
arealen har ökat betydligt sedan förra århundradet 
och idag finns ca 70 ha skog. Då har inte betade 
backar såsom Fästningsberget, Kungsträdgården, 
Storängsbacken eller lövträdsområdet i sydost 
medräknats.

Under 1960-80-talen har omfattande avverk
ningar med efterföljande plantering företagits på 
den centrala och norra delen av ön.

Diskussion

Biskops-Arnö är ett utpräglat kulturlandskap som 
intensivt påverkats av människor sedan tidig

medeltid (fig 5). Åkrarna i anslutning till gården 
har varit brukade sedan tidig medeltid. Detsamma 
gäller sannolikt våtmarken i sydost som brukats 
som äng (dvs slåttermark), under sju århundraden, 
ända fram till början av 1900-talet (därefter har den 
betats). På grund av sin närhet till ladugården har 
Fästningsberget troligen varit utnyttjad som hage 
för hästar, kalvar eller som nattfålla för nötboska
pen sedan medeltiden.

Kungsträdgården, som ännu är trädbärande, men 
inte brukad som äng, är en rest av den forna Stor
ängen som även den har sitt ursprung i medeltiden.

Den centralt belägna skogsmarken har med 
säkerhet betats sedan medeltiden och långt in i vårt 
århundrade. Ännu finns tydligt betespräglade om
råden, t ex den starkt sluttande marken i väster 
samt skogens bryn mot den öppna marken i söder.

Trädgården har anor åtminstone sedan början av 
1600-talet och ännu finns det möjligheter att åter
skapa en fruktträdgård, kryddgård och humlegård 
i anslutning till de äldsta byggnaderna.

Beträffande det idag återstående lövområdet på 
södra delen av Arnö har markanvändningen varie-
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rat. Det har använts som slåtter- och betesmark. 
Det har under ett relativt kort skede under 1900- 
talet delvis lämnats att växa igen eller också har 
utnyttjandegraden varit låg. Lövområdet har allt
så tills för inte så länge sedan varit mer öppet än 
idag. Detsamma gäller de egentliga skogsmarker
na som utnyttjats för vedbrand, gärdselvirke och 
bete.

Under 1800-talet utökades åkerarealen kraftigt i 
norr och i öster. I öster skedde det på bekostnad av 
ängsmarken. Utvecklingen i norr är inte lika enkel 
att följa, då det saknas kartor som kan kasta ljus 
över om åkrar togs upp efter en period av äng eller 
om åkern föregicks av betesmark eller om det var 
en kombination av olika markanvändning.

Under 1900-talet har skogsarealen i det när
maste fördubblats från 40 ha (år 1859) till ca 70 ha 
idag. Den viktigaste orsaken är att betet i skogen 
upphört och att stora hagmarker överförts till skog. 
Trots den stora förändringen finns det osedvanligt 
goda möjligheter att öka skogarnas varationsrike- 
dom och att återskapa skogsmark som till funktion 
och struktur visar äldre markanvändning.

Under flera perioder har hävden minskat på 
Arnö, vilket har fått till följd igenväxning av såväl 
åkrar som ängar och betesmarker. Dessa perioder 
har avlösts av perioder med mer intensivt bruk. De 
igenväxningstendenser vi ser idag har alltså före
kommit flera gånger tidigare. Artonhundratalets 
första hälft var en period av stora förändringar 
inom jordbruket. Tvåsädet upphörde och växel
bruk infördes, vilket innebar att alla åkermarker 
kom att utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Den 
agrara revolutionen medförde även att ängen som 
markslag kom att minska avsevärt i betydelse. 
Ängar lades ofta om till åker eller i en del fall till 
skog eller hage. De enda ängar som återstod var 
våtängarna, som brukades som slåttermark ännu 
några decennier in på vårt århundrade. Därefter 
har dessa områden blivit betesmarker.

Vegetationen visar mycket tydliga spår av den 
äldre markanvändningen. I en stor del av skogs
marken finner man ett flertal arter som hör hemma 
i öppna eller halvskuggiga miljöer. Det pågående 
betet i Kungsträdgården har fungerat som ett uppe
hållande försvar för ängsarterna. Ett hot mot dessa
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arter är den allt mer ökande igenväxningen och att 
lövskogen gradvis sluter sig. Idag har vissa skogs
partier som inte brukats som löväng eller betes
mark i stort sett återgått till lund med dess speciella 
artinnehåll.

Vegetationen på Fästningsberget är artrik och 
varierande. Flera arter växer endast på öppen mark 
och skulle utan bete försvinna. Det mycket lång
variga utnyttjandet av området till bete kan man 
framför allt se på strukturen i betesmarken, men 
troligen inte direkt på enskilda arters förekomst.

Barrskogsplanteringarna på öns centrala och 
norra delar är sorgliga att skåda, men även här 
finns det ljusglimtar att ta till vara om man vill 
restaurera skogarna till blandskogar med en stor 
artvariation. När barrträden planterades tilläts en
staka lövträd eller grupper av sådana att stå kvar, 
och barrträd planterades inte helt nära dessa träd. 
Idag står barrskogen tät utan undervegetation, men 
under lövträden fortlever en tynande vegetation 
från en tid med betad halvöppen skog.

På Biskops-Arnö finns ännu så många spår av 
äldre markanvändning att det är motiverat med ett 
kraftfullt engagemang från samhällets sida för att 
bevara öns kulturlandskap för framtiden. Då sköt
seln måste vara långsiktig för att vara meningsfull 
föreslås att Biskops-Arnö blir föremål för bildande 
av naturreservat.

Tack. Länsstyrelsen i Uppsala län har finansierat utred
ningen. Jag vill tacka de personer som på olika sätt 
bidragit till framställningen. Karl-Johan Eklund och Jan- 
Helmer Gustavsson har lämnat värdefulla synpunkter 
under arbetets gång. Birgitta Östlund och Ulf Andersson

har lämnat uppgifter om den senare markanvändningen 
Martin Holmer har gjort illustrationerna.
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Dikesven, Agrostis exarata, i Norrbotten - första fyndet i Norden
LENNART STENBERG

Stenberg, L. 1994: Dikesven, Agrostis exarata, i Norrbotten - första fyndet i Norden. [Agrostis 
exarata found in the province of Norrbotten, northern Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 
353-355. Lund. ISSN 0039-646X.
Spike Redtop Agrostis exarata Trin. was found in 1994 in the province of Norrbotten, Sweden. 
It is the first find of this species in North Europe. The locality is situated about 30 km NW of 
Haparanda. The grass thrived well on new roadbanks, particularly close to and in the ditches. 
The roadbanks were sown in 1993. The mixture of grass-seed used contains 5% Agrostis 
capillaris and 5% Phleum pratensis subsp. bertolonii. The seed of these species is imported 
from NW America, and A. exarata has very likely been included as a contamination.
Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 13, S-126 48 Hägersten, Sweden.

Under den pågående inventeringen av kärlväxt- 
floran i Norrbotten påträffade jag den 7 augusti i 
år en för mig tidigare okänd Agrostis-art. Gräset 
påminde något om krypven men när jag tog i det 
visade det sig vara mycket strävt. Belägg visades 
senare för Thomas Karlsson, Lund, men han kände 
inte till detta gräs. Tillsammans bestämde vi det till 
Agrostis exarata och det fick namnet dikesven på 
svenska. Belägg har jämförts med referensmaterial 
på Botaniska museet i Lund.

Fyndplatsen är belägen i Haparanda kommun, 
Karl Gustav socken, ca 2 km öster om Kärrbäcks 
skola, RUBIN 25N 9b 43 24. Här har Vägverket 
byggt en ny vägbro över ån Keräsjoki vilken var 
färdig under sommaren 1993. I samband med 
brobygget har man anlagt ny vägbank med slänter 
ner mot vägdiken på båda sidorna. Slänterna be
såddes under 1993 med gräsfrö för att hindra 
erosion. Med stor sannolikhet har dikesvenen kom
mit in med denna insåning, som säkerligen inne
hållit gräsfrö av amerikanskt ursprung. Det fanns 
ett drygt 50-tal små tuvor av arten.

Beskrivning

Grässläktet venar, Agrostis, urskiljs genom sina 
1-blommiga småax som sitter i regelbundna vip
por. Småaxens skärmfjäll är något olikstora, hinn- 
artade, 1-nerviga och längre än blomman. Släktet 
omfattar ett drygt 40-tal taxa i Nordamerika, dvs 
betydligt fler än i Europa.

Dikesven, Agrostis exarata, är flerårig, men 
uppges kunna blomma redan första året. Den är 
mvad och saknar i regel utlöpare. Stråna är oftast 
upprätta, 20-70 cm, med släta till svagt sträva 
bladslidor. Snärpet är tunt, 2-6 mm långt. Bladen 
är 2-8 mm breda, platta och relativt sträva på såväl 
ytan som kanterna. Vippan är vanligen 10-15 cm 
och tätt sammandragen, vippgrenarna är upprätta 
utom under blomningen, då de är snett uppåtrik- 
tade. Vippgrenarna bär småax nästan ända ner till 
basen. Vippan är ofta något oregelbunden nertill. 
Skärmfjällen är mycket sträva, gröna eller ofta 
violettonade och har en tydlig borstlik spets (riktigt 
borst, från ytteragnen, förekommer på vissa varie- 
teter av arten). Blommans ytteragn utgör ca 2/3 av 
skärmljällens längd, dvs 1,2-2,2 mm, och den har 
5 nerver. Inneragnen är ytterst liten (förefaller 
oftast saknas). Ståndarknapparna är 0,4-0,7 mm 
långa.

Dikesvenen anges vara mycket mångformig. 
Exemplaren från Norrbotten stämmer väl överens 
med var. exarata genom att de saknar borst och har 
ca 3,2 mm långa skärmljäll; vidare är bladen ca 4 
mm breda.

Arten lär hybridisera lätt med krypven A. stolo- 
nifera,vilken även förekommer i Nordamerika.

Utbredning och ekologi

Dikesven Agrostis exarata har en vidsträckt ut
bredning i västra Nordamerika från bergen i söder
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Dikesven Agrostis exar ata. Akvarell av Bo Mossberg.

i Baja California, New Mexico och västra Texas 
till mellersta Alaska och västra Kanada samt på 
Aleuterna. Den uppges även förekomma i nord
östra Asien, på södra Kamtchatka och norra 
Kurilerna. Var. exarata förekommer huvudsak
ligen i västra Kanada och från mellersta Califor- 
nien till södra Alaska i USA (Cronquist m fl 1977,

Hitchcock 1950, Hitchcock m fl 1969, Scoggan 
1978).

Dikesven har ej tidigare angivits från Norden 
och fynd från övriga Europa tycks vara mycket få. 
Ett sådant omnämns från Bucks i södra England 
(Stace 1991).

Den norrbottniska växtplatsen ligger i Keräs- 
jokis dalgång i ett öppet, flackt, uppodlat jord
brukslandskap. Jordmånen är lera med viss in
blandning av sand. Dikesvenen växte på flera plat
ser i nedre delen av de nyanlagda vägslänterna. 
Framför allt tycktes den trivas nere i det nyligen 
uppskrapade, blöta vägdiket. I nordvästra Amerika 
anges dikesvenen förekomma på öppen, mer eller 
mindre fuktig mark. I bergsområden anges den 
förekomma på fuktängar och längs vattendrag.

Vid återbesök på växtplatsen i mitten av septem
ber var dikesvenen i full blom och det är därför 
tveksamt om den förmår hinna med att sätta frukt 
1994. Blomningstiden anges i amerikanska floror 
vara juli-augusti. Dagarna är längre i Norrbotten 
än i gräsets hemtrakter och detta kan vara en 
stressfaktor. Även den relativt sena insåningen 
1993 kan ha varit en negativ faktor för dikesvenens 
blomning. Det ska bli spännande att följa den här 
nykomlingens vidare öde i Norrbotten.

Övriga arter

På växtplatsen fanns i övrigt bl a rödven Agrostis 
capillaris, engelskt rajgräs Lolium perenne, vild- 
timotej Phleum pratense ssp. bertolonii, timotej 
Phleum pratense ssp. pratense, vårbrodd Antho- 
xanthum odoratum ssp. odoratum, rödsvingel Fes- 
tuca rubra, kärrkavle Alopecurus geniculatus, 
ängsgröe Poa pratensis, sengröe P. palustris, tuv- 
tåtel Deschampsia cespitosa, ängsffyle Luzula multi
flora, myrtåg Juncus alpinoarticulatus ssp. nodu- 
losus, åkerfräken Equisetum arvense, bergsyra 
Rumex acetosella, ängssyra K. acetosa, pilört Per- 
sicaria lapathifolia ssp. pallida, grässtjärnblomma 
Stellaria graminea, skogsstjärnblomma Stellaria 
longifolia, rödblära Silene dioica, lomme Capsella 
bursa-pastoris, sumpfräne Rorippa palustris, norsk 
fingerört Potentilla norvegica, mjölkört Epilobium 
angustifolium, kärrdunört E. palustre, strandvero- 
nika Veronica longifolia, groblad Plantago major, 
sumpnoppa Gnaphalium uliginosum, ny sön Achil
lea ptarmica, gatkamomill Chamomilla suaveolens 
och renfana Tanacetum vulgare. Dominansen av 
gräsen gav ett tydligt intryck av att man besått
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växtplatsen föregående år med den gängse väg- 
släntsblandningen.
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Gräsfröblandningen "Vägslänt"

Den svenska floran har under lång tid kontinuerligt 
fått nya medlemmar genom människans göranden. 
Vallfrö, trädgårdsväxter till nytta eller prydnad, 
gräs- och parkfröer, fågelfrö samt banvallsgräs har 
flitigt importerats under ca 200 år. Under de se
naste 30 åren har man vid anläggningar av allt 
större bilvägar använt speciella gräsfröblandningar 
med arter som snabbt binder vägslänterna. Svalöf 
Weibull AB (tidigare W. Weibull AB) har genom 
åren varit ensamleverantörer till Vägverket. Enligt 
Arne Persson, som under lång tid ansvarat för 
gräsblandningar till grönytor, har blandningarna i 
stort varit desamma sedan 1960-talet, både till 
sammansättning och ursprung.

Den traditionella fröblandningen ”Vägslänt”, 
som länge använts till grönytor, utgörs av olika 
typer av rödsvingel Festuca rubra (65 %), ängs- 
gröe Poa pratensis (20 %), vildtimotej Phleum 
pratense ssp. bertolonii (5 %), rödven Agrostis 
capillaris (5 %) samt hårdsvingel Festuca stricta 
(5 %).

Utsädet av Festuca rubra odlas ofta fram i 
Sverige och det är då fråga om en blandning av tre 
taxa, rödsvingel ssp. rubra med långa utlöpare, 
marsksvingel ssp. litoralis med korta utlöpare samt 
tuvsvingel ssp. commutata som är tuvbildande. 
Hårdsvingel Festuca stricta odlas främst i Holland, 
medan ängsgröe Poa pratensis odlas i Västeuropa. 
Uppskattningsvis härrör 60-65% av fröbland
ningen från Sverige, 20-30% från övriga Europa, 
medan resterande 5-10% har sitt ursprung från 
odlingar i Nordamerika. De nordamerikanska 
odlingarna ligger i Oregon, USA, och i Kanada. 
Det är rödven Agrostis capillaris, som odlas i 
Oregon, som är det vanligaste gräset därifrån; 
rödvensodlingarna i Nordamerika ger ett relativt 
sett mycket bra skördeutbyte. Den tuvbildande

vildtimotejen Phleum pratense ssp. bertolonii odlas 
i Kanada.

Det är sannolikt från odlingar med de båda 
senare arterna som så många ”nya amerikanare” 
har följt med till Sverige och övriga Europa 
(Mascher 1990). Bland de arter som tidigare upp
märksammats på nyinsådda vägslänter hos oss 
märks kvarngröe Glyceria grandis, radgräs Beck
mannia syzigachne, kanadastarr Carex tribuloides, 
slaktoppsstarr C. straminea, vägstarr C. praticola, 
svärdtåg Juncus ensifolius, några arter av gullört 
Amsinckia, tiggarstav Plagiobothrys scouleri och 
vägarnika Arnica chamissonis.

På lokalen vid Keräsjoki förekom även engelskt 
rajgräs Loliumperenne invid vägkanten. Den hade 
klarat övervintringen mycket bra. Detta beror en
ligt Arne Persson på att man tagit fram betydligt 
härdigare frömaterial. Vi som inventerar i Norr
botten kommer alltså att få ytterligare ett beständigt 
kulturgräs att njuta av i framtiden.

Belägg av dikesven har lämnats till Riksmuseet 
(S). Varmt tack till Thomas Karlsson för hjälp med 
bestämningen och till Valborg och Lars Autio, 
Haparanda, som bidragit med värdefulla upplys
ningar, samt ett varmt tack till Arne Persson på 
Svalöf Weibull AB som välvilligt bidragit med 
uppgifter. Namnskick enligt Mossberg m fl 
(1992).
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Inventeringar i Norrbotten 1995

Under 1995 andordnas två inventeringsläger i ordnas vid lämpligt väder även några inventerings-
Norrbotten, dels i trakten av Älvsbyn 2-15 juli, dagar i Haparanda, Kalix och Piteå skärgårdar,
dels i Överkalix 16-30 juli. Under dessa tider Närmare detaljer i SBT häfte 1, 1995.



Recension

En handbok om vildrosor

Graham, G. G. & Primavesi, A. L. 1993: Roses 
of Great Britain and Ireland. 208 s, 38 svartvita 
figurer och 33 kartor. Botanical Society of the 
British Isles, Handbook no. 7. London. ISBN 
0 901158 22 4. Pris ca 12 pund. - Beställs från 
BSBI Publications, Green Acre, Wood Lane, 
Oundle, Peterborough PE8 5TP, England.

”Vill Du följa med till Örmanäs och studera vild
rosor?” Den gamle botanistens ansikte speglar 
både tvivel och en lätt panik. Varför denna tvek
samhet? Om Du slår upp Lindmans flora (1926) så 
får Du förklaringen - A. A. Lindström (som skrivit 
Rosa-avsnittet) har tagit med 71 ”arter” samt en 
del hybrider, ändå har författaren varit tvungen att 
”inskränka sig till att under vederbörande kollek
tivart i största korthet omnämna några få av de ofta 
omtalade eller mer i ögonen fallande arterna”. Då 
är att märka att Lindströms beskrivning innebar en 
mycket påtaglig förenkling jämfört med S. Alm- 
quists Rosa-systematik (drygt 400 taxa) i första 
upplagan av Lindmans flora (1918).

Ryktet om de ”omöjliga” vildrosorna lever ännu 
kvar hos många botanister. Rosorna tillhör förvisso 
inte de lättaste växtgrupperna i vårt land, men de 
problem Du stöter på är stimulerande att försöka 
lösa. Får Du hjälp av en erfaren botanist och/eller 
av lämplig litteratur, så öppnar sig en ny botanisk 
värld, där många spännande upptäckter väntar. En 
bra bok har tyvärr hittills saknats, men nu är den 
här: Roses of Great Britain and Ireland av G. G. 
Graham och A. L. Primavesi. Förutsatt att Du är 
något kunnig i engelska (kom ihåg att det är lättare 
att läsa fackböcker än vanliga böcker, fackut
trycken är dessutom väl förklarade med hjälp av 
figurer) så är detta en instruktiv bok som behandlar 
de flesta, och svåraste, svenska arterna.

Boken inleds med en kortfattad historik över 
rosenforskningen och dess svårigheter. Den vik
tigaste förklaringen till forskarnas olika tolkningar

och slutsatser framkommer i nästa kapitel som kort 
belyser genetik och reproduktion. Visste Du t ex 
att moderplantan står för ca 80 % av det genetiska 
materialet till avkomman hos canfaa-gruppens 
rosor? De följande kapitlen behandlar dels allmänt 
utseende och detaljkaraktärer av vikt vid art
bestämningen, dels ekologi och utbredning (i Eng
land) samt slutligen hur och när Du skall samla och 
pressa rosor. Därefter följer några kortare avsnitt 
om klassificering av släktet Rosa med kromosom- 
tal, lista på arter och hybrider samt, viktigare, två 
olika nycklar till arterna. Huvuddelen av boken 
består av kortfattade men informativa beskriv
ningar, med mycket bra tuschteckningar, av alla 
brittiska arter. En kortare beskrivning av hybrider 
följer också efter de olika arterna. Boken avslutas 
med utbredningskartor (över brittiska öarna), ord
lista och en värdefall referenslista.

Författarna har en ödmjuk inställning till sin 
forskning. De framhåller att de presenterade slut
satserna om rosornas systematik bygger på en 
syntes av egna teoretiska kunskaper och praktiska 
fälterfarenheter. Det utesluter inte att andra bota
nister, på nuvarande kunskapsnivå, kan dra andra, 
men lika troliga slutsatser. Författarna anser t ex 
att "Rosa subcanina" och "R. subcollina" är 
hybrider mellan olika R. canina- och R. dumalis- 
underarter, medan de i Flora Europaea och av 
Heinz Henker definieras som arter. Här kanske 
moderna DNA- och/eller allozymanalyser kunde 
kasta ytterligare ljus över förhållandena.

Några smärre fel och en delvis utelämnad figur
text förtar inte det positiva helhetsintryck jag har 
av boken. Författarna har en gedigen kunskap om 
de olika arterna, det framgår boken igenom. Läs 
den noga i vinter, tag sedan augustisemester nästa 
år och studera våra vildrosor med Roses of Great 
Britain and Ireland i högsta hugg! Du kommer att 
få en stimulerande semester fall av roliga problem
ställningar och många nya fynd.

Thorsten Elfström



Lång bockrot, Pimpinella peregrina, ny för Sverige - etablerad 
från insådd ängsfröblandning
ANDERS SVENSON och ARNE A. ANDERBERG

Svenson, A. & Anderberg, A. A. 1994: Lång bockrot, Pimpinella peregrina, ny för Sverige - 
etablerad från insådd ängsfröblandning. [Pimpinella peregrina new to Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 88: 357-360. Lund. ISSN 0039-646X.
The first Swedish find of Pimpinella peregrina L. (Apiaceae) is reported. The plant was found 
in June 1994 on a sloping roadbank near a recently constructed viaduct at Märsta in the province 
of Uppland, South Central Sweden. Other species found in the same locality wereRumex rugosus 
Campd., Onobrychis viciifolia Scop., Phacelia tanacetifolia Benth., and Sanguisorba minor 
Scop. ssp. muricata Briq. These plants were probably introduced with seeds sown with the 
purpose of revegetating the slopes.
Anders Svenson, Källbo, S-195 92 Märsta, Sweden.
Arne Anderberg, Naturhistoriska riksmuseet, sektionen för fanerogambotanik, Box 50007, 
S-104 05 Stockholm, Sweden.

Under inventeringen för Upplands landskapsflora 
påträffades i juni 1994 ett bestånd av lång bockrot 
Pimpinella peregrina L. i Märsta norr om Stock
holm. Inget beläggexemplar av denna art fanns i 
det skandinaviska herbariet på Riksmuseet och 
någon uppgift om tidigare fynd finns inte heller 
upptagen i Hylander (1970).

Artens utbredning sträcker sig längs Medelhavet 
söder om Alperna, från östra Spanien och Nord
afrika till Turkiet och vidare österut till Kaukasus, 
Turkmenistan, Syrien och Iran (Tutin 1968, Matt
hews 1972, Jafri 1985). I Norden har lång bockrot 
insamlats i Danmark vid två tillfällen (Svart Mad
sen & Lyck 1991), men den har aldrig tidigare 
påträffats i Sverige (Thomas Karlsson muntl).

Beskrivning

Pimpinella peregrina (fig 1) är en kal tvåårig ört 
som kan nå en höjd av över 1 meter. Stjälken är 
tämligen spenslig och ofta rikt grenig från basen. 
Rosettbladen är först enkla, med hjärtlik till njurlik 
skiva som i kanten är grovt sågad eller tandad; de 
basala bladen i övrigt är parbladiga, upp till 20 cm 
långa, och har stora, runda, grovt sågade till nag
gade småblad. Stjälkbladen är 4 till 6, parbladiga 
till smalt parflikiga; deras småblad har kilformig 
bas och blir allt smalare uppåt.

Blomflockarna, som saknar både allmänt och 
enskilt svepe, är ca 10 cm i diameter och primär
flockarna har 20-40 grenstrålar som är sträva av 
korta borst. Blommorna är vita, med på undersidan 
gleshåriga kronblad. Stiften är tillbakaböjda från en 
lökformad stiftbas; fruktämnet är täthårigt. Fruk
terna är som mogna ca 1,5 mm, äggformade till 
päronformade, tämligen släta med otydliga harts
kanaler, gråbruna med vit, styvt utspärrad borst- 
behåring.

Med sina vita blommor och parbladiga basalblad 
påminner lång bockrot mest om bockrot Pimpinella 
saxifraga, men avviker genom att vara tvåårig och 
genom att ha en grenad meterhög stjälk med täm
ligen stora rundade småblad. Mest karakteristisk 
är emellertid den utspärrade fruktbehåringen som 
skiljer arten från alla andra svenska umbellater. 
Hårigheten är annorlunda hos t ex rödkörvel Tori- 
lis japonica och taggkörvel Anthriscus caucalis 
(taggar) eller hos anis Pimpinella anisum och säf- 
ferot Seseli libanotis (mjuk tilltryckt behåring). 
Jämför Anderberg 1994.

Lång bockrot P. peregrina ingår i ett stort och 
systematiskt svårbemästrat artkomplex med avse
värd karaktärs variation. Ett antal oklart avgrän
sade arter har urskiljts, men uppdelningen anses 
inte vara hållbar eftersom alla karaktärer går i 
varandra (Engstrand 1987).
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Tabell 1. Innehållet i Hammenhögs ospecificerade ängs- 
fröblandning 1988 (H). Förekomst på lokalen i Märsta 
(M). Förekomst markeras med " +
Table 1. Contents of Hammenhög’s unspecified mix of 
meadow seeds for the year 1988 (H). Presence in the 
Märsta locality (M). Presence indicated by " +

H M

I vissa beskrivningar av P. peregrina (Tutin 
1968, Matthews 1972) anges att arten är hårig och 
har kala kronblad, medan det i andra står att den 
är nästan kal med håriga kronblad (Shishkin 1950, 
Matthews 1972, Jafri 1985).

Arten beskrevs ursprungligen av Linné (1753) 
på material från Italien och uppgavs växa i magra 
betesmarker. I Riksmuseets samlingar finns ett 
exemplar från Messina på Sicilien, som beträf
fande stjälkens, bladens och kronbladens hårighet 
fullständigt överensstämmer med dem som på
träffats i Sverige.

Fyndplatsen

Fyndplatsen i Uppland är en besådd vägbank vid 
en viadukt över järnvägen, 500-550 m söder om 
stationshuset i Märsta samhälle i Sigtuna kommun, 
Husby-Ärlinghundra socken (RUBIN 111 2d 34 
09). I juni 1994 upptäcktes ett tjugotal blommande 
plantor och i juli hade frukterna på de flesta exem
plaren mognat och utvecklat sin utspärrade be- 
håring. Vid ett återbesök i september visade det sig 
att det fanns rikligt med småplantor, av vilka de 
större hade parbladiga blad med stora runda små
blad, medan de yngsta plantorna endast hunnit ut
veckla de för arten typiska enkla rosettbladen (fig 1).

Underlaget på växtplatsen var sand och grus 
med ett tunt lager jord som verkar ha lagts på då 
viadukten uppfördes. Då lokalen besöktes 1988, 
före fyndet av bockroten, var växtligheten tämligen 
gles men hade en märklig konstellation av andra 
adventiva arter, nämligen trädgårdssyra Rumex 
rugosus Campd., esparsett Onobrychis viciifolia 
Scop., honungsfacelia Phacelia tanacetifolia 
Benth., blomsterlupin Lupinus polyphyllus Lind- 
ley, blåklint Centaurea cyanus L. samt vingpimpi- 
nell Sanguisorba minor Scop. ssp. muricata Briq. 
Dessutom förekom ovanligt storvuxna och upprätt
växande former av getväppling Anthyllis vulnera- 
ria L. och käringtand Lotus corniculatus L.

Idag är ett flertal av adventivarterna synbarligen 
väl etablerade på lokalen, men esparsett och 
honungsfacelia har inte setts sedan 1990. Det är 
troligt att lång bockrot liksom de andra adventiv
arterna kommit till platsen med det frö som använ
des för att beså slänterna omkring 1987-88. Efter
som lång bockrot är ny för landet har vi försökt 
spåra ursprunget till frömaterialet.

Trädgårdssyra Rumex rugosus +
Esparsett Onobrychis viciifolia +
Lång bockrot Pimpinella peregrina +

Äkta johannesört Hypericum perforatum + +
Myskmalva Malva moschata + +
Nejlikrot Geum urbanum + +
Brudbröd Filipendula vulgaris + +
Pimpinell Sanguisorba minor + +
Käringtand Lotus corniculatus + +
Vit sötväppling Melilotus albus + +
Humlelusern Medicago lupulina + +
Getväppling Anthyllis vulneraria + +
Rödklöver Trifolium pratense + +
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus + +
Blåeld Echium vulgare + +
Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia + +
Svartkämpar Plantago lanceolata + +
Gulmåra Galium verum + +
Liten blåklocka Campanula rotundifolia + +
Stor blåklocka C. persicifolia + +
Blåklint Centaurea cyanus + +
Prästkrage Leucanthemum vulgare + +
Renfana Tanacetum vulgare + +
Färgkulla Anthemis tinctoria + +
Röllika Achillea millefolium + +

Nejlikglim Silene coeli-rosa +
Purpurklätt Lychnis coronaria 

’Ätrosanguinea’ +
Klätt Agrostemma githago ’Milas’ +
Backnejlika Dianthus deltoides +
Kornvallmo Papaver rhoeas +
Rosenkronill Coronilla varia +
Blodklöver Trifolium incarnatum +
Berglin Linum perenne +
Luktviol Viola odorata +
Morot Daucus carota +
Bockrot Pimpinella saxifraga +
Kummin Carum carvi +
Gullviva Primula veris +
Trift Armeria maritima +
Trädgårdstimjan Thymus vulgaris +
Brunört Prunella vulgaris +
Ölandskungsljus Verbascum densiflorum +
Fingerborgsblomma Digitalis purpurea +
Fältvädd Scabiosa columbaria +
Toppklocka Campanula glomerata +
Ängsklocka C. patula +
Karpaterklocka C. carpathica +
Rödklint Centaurea jacea +
Kamomill Chamomilla recutita +
Gullkrage Chrysanthemum segetum +
Tusensköna Bellis perennis +
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Fig 1. Lång bockrot Pimpinella peregrina. - A: Hela växten (1/16 av naturlig storlek). - B: Ung planta med enkla 
rosettblad och äldre planta med parbladiga basalblad (1/3 av naturlig storlek). — C: Blomma (x 13). — D: Frukt (x 13). 
- Tecknad från naturen av Pollyanna Lidmark.
Pimpinella peregrina. - A: Habit (x 1/16). -B: Young plant with simple rosette leaves, and older plant with pinnate 
basal leaves (x 1/3). - C: Flower (x 13). -D: Fruit (x 13). - Drawn from nature by Pollyanna Lidmark.

Bakgrund till förekomsten

Det låg först närmast till hands att tro att det var 
Vägverket som sått den nyanlagda slänten i Märsta. 
Syftet med Vägverkets insådder är dock främst att

förhindra jordflykt och till detta används en 
gräsfröblandning som köps tonvis från Weibulls. 
Denna blandning består huvudsakligen av svensk- 
odlat gräsfrö, men enligt uppgift drygas det ibland
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ut med upp tili 15 % nordamerikanskt och ibland 
även med små mängder holländskt gräsfrö. Trots 
att man inte avsiktligt blandar i ”blomsterfrön”, 
innehåller vissa partier enstaka frön av diverse 
andra växter. Till denna kategori hör gullörter 
Amsinckia och andra adventiver, vilka dock oftast 
försvinner efter ett par år då vegetationen sluter 
sig.

Viadukten i Märsta byggdes i mitten av 1980- 
talet och Vägverket överlät här åt kommunen att 
svara för plantering och sådd i de nyanlagda slän
terna. Parkförvaltningen valde att så ut lupinfrö 
samt en ängsfröblandning med ospecificerat inne
håll som köpts från Weibulls eller Hammenhögs 
(de båda företagen är numera sammanslagna under 
namnet Svalöf Weibulls, Landskrona).

Det framgår av specifikationen till Hammen
högs ängsfröblandning från 1988 (tabell 1) att den 
innehöll frön av en lång rad arter som återfunnits 
på lokalen i Märsta (tabell 1). Svalöf Weibulls 
ängsfrö uppges endast innehålla svenska arter, men 
liksom tidigare Hammenhögs köper detta företag 
frö av en rad svenska arter genom tyska fröfirmor, 
vilka troligen själva köper upp frö från odlare på 
annat håll. Allt tyder på att det var Hammenhögs 
frö som användes i Märsta och att det innehöll 
importerat ängsfrö där det utöver de uppgivna 
arterna även förekom en del fröföroreningar från 
Sydeuropa. Provodlingar som genomfördes vid Al- 
narp i mitten av 1980-talet har visat att innehållet 
i salufört ängsfrö varierar och att det även innehål
ler frön av en avsevärd mängd exotiska arter som 
inte finns upptagna i specifikationerna. Med tanke 
på att ängsfröblandningar har använts av parkför
valtningar i fler kommuner, t ex i Stockholm, 
verkar det inte otroligt att lång bockrot skulle 
kunna påträffas även på annat håll. Kanske kan en 
förekomst av trädgårdssyra, esparsett, pimpinell 
och honungsfacelia tjäna som indikation på att 
arten bör eftersökas.

Slutord

Det råder säkert delade meningar om huruvida det 
är bra eller dåligt att sprida importerat ängsfrö i

syfte att försköna offentliga miljöer. Trots att 
mycket av det blomfrö man sår ut aldrig gror och 
trots att många av de utländska arterna blir kort- 
livade, har vissa arter säkert lättare för att etablera 
sig och kan på sikt komma att sprida sig. Idag 
förekommer lång bockrot på ett ca 40 m2 stort 
område och vi förmodar att den inte är den sista 
introducerade art som fått fotfäste i vårt land 
genom insådd av en ospecificerad ängsfröbland
ning.

Tack

Vi ber att få tacka Mårten Hammer (Alnarp), Arne 
Persson och Karl-Johan Riickert (Svalöf Weibulls), Sig
vard Almgren (Sigtuna kommuns parkförvaltning), Ulf 
Lindahl (Stockholms Gatu- och Fastighetskontor region 
Västerort), Åke Olsson (Vägverket region Syd), samt 
Thomas Karlsson (Lund), för diverse upplysningar. Ett 
tack också till Pollyanna Lidmark för den vackra teck
ningen.
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Botanikdagarna 1995 - Oland

Svenska Botaniska Föreningen och Ölands Bota
niska Förening hälsar medlemmarna välkomna till 
1995 års botanikdagar på Öland 28/6-2/7.

Abiskofjällen 1994 och Öland 1995. Miljöerna 
för två års botanikdagar bildar närmast rät vinkel 
med varandra. Under de härliga dagarna i Abisko 
krävdes en hel del egna ansträngningar för att få 
kontakt med intressanta växter. På det platta Öland 
blir strapatserna synnerligen måttliga, och trans
porterna under exkursionsdagarna sker med buss.

Som bekant är Öland ”helt annorledes än de 
andre Sveriges provincier” och har mycket att 
erbjuda botanisten, allt ifrån silverviolen Viola 
alba i mars till septembers gullborste Aster lino- 
sy ris. Inför uppgiften att föreslå tre exkursions- 
dagar valde vi att lägga dem i övergången mellan 
försommar och högsommar. Hur den öländska 
växtsäsongen gestaltar sig beror i hög grad på 
nederbördsförhållandena under vår och försom
mar, men också under torrår brukar floran vara 
någorlunda presentabel vid den aktuella tiden. 
Sommaren 1994 var förhållandena perfekta.

Samling sker på eftermiddagen onsdagen den 28 
juni på Ölands Folkhögskola i Skogsby sydost om 
Färjestaden. Sedan följer tre heldagsexkursioner. 
Skolan, som svarar för kost och logi under bota
nikdagarna, är strategiskt belägen just i gränsen 
mellan Mittlandsskogen och Stora Alvaret, vilket 
ger tillfälle till egna givande kvällsutflykter. Hem
resa sker efter frukost söndagen den 2 juli.

Under de tre exkursionsdagarna kommer Ölands 
Botaniska Förening att erbjuda en tur på södra, en 
på mellersta och en på norra Öland. Vår ambition 
är, att deltagarna skall få stifta bekantskap med öns 
viktigaste växtmiljöer, och vi vill också belysa de 
naturvårdsproblem, som möter ölandsbotanisten.

Den södra turen börjar vid sandfälten i Gårdby på 
öns östsida, där vi studerar fragmentarisk sandhed 
med tofsäxing Koeleria glauca, hylsnejlika Petro- 
rhagia prolifera och sandtimotej Phleum arena- 
rium. Dagens huvudnummer blir en längre vand
ring inom ett av Stora Alvarets finaste områden. 
Klipplök Allium lineare, gulkronill Coronilla eme-

rus, gotlandssolvända Fumana procumbens och 
mycket mer får vi se. Efter ett par stopp för 
komplettering av alvarfloran med bl a ölandsstarr 
Carex ligerica och stor sandlilja Anthericum liliago 
får vi möta det, som ölänningarna kallar sjömarker, 
dvs de flacka, öppna ängsmarkerna mot östersjö
stranden.

Mittlandsexkursionen kommer att röra sig i Ölands 
centrala lövskogsbälte. På grund av stigande priser 
på lövvirke sker högmekaniserad avverkning i 
snabb takt. Att här bevara representativa skogs
partier är idag Ölands mest akuta naturvårdsfråga. 
Vi tittar på olika skogstyper, bl a ett hässle, och 
möter Mittlandsskogens eget träd, vresalmen 
Ulmus laevis, samt storviol Viola elatior.

Här och var i de insprängda åkrarna finns fort
farande en del av de gamla ogräsen kvar, t ex 
nålkörvel Scandix pecten-veneris och sommarklynne 
Valerianella dentata. Vi besöker också det nybil
dade jordbruksreservatet vid Karum, där ett små- 
skaligt jordbruk av äldre typ bedrivs, och tittar på 
klätt Agrostemma githago och råglosta Bromus 
secalinus.

En kontrast till den unga Mittlandsskogen möter 
vi slutligen i kustlövskogen vid Halltorp, där också 
gammelekarnas intressanta lavflora demonstreras.

Färden norrut innebär ganska mycket bussåkande. 
Första anhalt blir vid en av Ölands få sedan gam
malt hävdade ängar med späd ögontröst Euphrasia 
stricta var. tenuis. Väl uppe i Bödaskogen gör vi 
ett snabbstopp hos gotlandsmåra Galium rotundi- 
folium och fortsätter sedan till Enerums alvar, där 
salepsrot Anacamptis pyramidalis bör stå i vacker 
blom. Norrut längs vägen mot Byxelkrok kan klåd- 
ris Myricaria germanica beskådas i strandkanten 
liksom martorn Eryngium maritimum. Via Neptuni 
åkrar med sin berömda massblomning av blåeld 
Echium vulgare fortsätter vi mot Hälluddsviken för 
att bese Nordölands former av ängsnycklar Dactylo- 
rhiza incarnata och deras korsningar med skogs- 
nycklar D. fuchsii.
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Uppe vid Ölands Norra Udde bjuder strand
ängarna på strandtåg Juncus maritimus i mängd, 
och på de steniga stränderna växer ännu vejde 
Isatis tinctoria, som så gladde Linné vid hans besök 
på platsen. Om tiden medger tar vi oss också en titt 
på tallurskogen vid Bödabukten.

Kostnader

Mat och logi på Ölands Folkhögskola erhålls enligt 
följande alternativ:

Helinackordering i enkelrum: 350 kr/dygn 
Helinackordering i dubbelrum: 300 kr/dygn 
Full kost enbart: 175 kr/dygn

Lakan och handdukar bör medtas (kan hyras för 35 
kr/byte. Kostnader för buss ca 300 kr/person.

Köpes

Publikationer av Mårten Sjöbeck:
Iakttagelser rörande floran och fågelfaunan i Vallåkra- 

dalen. - Fauna och Flora 1920.
Skånska gärdesgårdar. Ett bidrag till kunskapen om 

deras former och utbredning. - Rig, tidskrift utgiven 
av Föreningen för svensk kulturhistoria 1924.

Kulturlandskap och allmogebebyggelse i Skåne. - Hem 
i Sverige 1929(3).

Allmoge- och herrgårdsbebyggelse i Östergötland. - 
Hem i Sverige 1929(12).

Skånes äldre städer. Några förutsättningar för deras 
uppkomst. - Skåningarnas jul 1931.

Östergötlands natur. - Östergötland, del 19. Uddevalla 
1940.

Anmälan

Anmälan gör man genom att sätta in 100 kronor på 
pg 434 20 15-7 Nadja Niordson, anmälningsavgif- 
ter. Liksom i fjol har vi ett första anmälnings- 
datum, så att alla skall ha samma chans att komma 
med. Således kommer inbetalningar gjorda före 
den 30 januari att betraktas som inkomna detta 
damm. Sista anmälningsdag 31 mars. Deltagar
antalet är begränsat till 80. Anmälningsavgiften 
betalas ej tillbaka vid återtagen anmälan.

Ange vilken typ av boende som önskas, när du 
anmäler dig!

Väl mött på Öland sommaren 1995!

Svenska Botaniska Föreningen 
Ölands Botaniska Förening

Den självsådda floran och vår kultur. - Saga och Sed, 
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1943: 64-70. 

Från kusten och sanden till skogen och heden. - Hal- 
landsboken. Meijels Bokindustri, Halmstad 1945: 48- 
72.

Bidrag till kännedomen om utkragande och flätade ga
velrösten i den skånska korsvirkesgården. -Publicer- 
ingsställe okänt.

Jan Thomas Johansson 
Inst för systematisk botanik 
Ö. Vallgatan 18-20 
223 61 Lund 
046-10 89 76 (arb)



Växtfynd i Tännäs, Härjedalen, sommaren 1994
SVEN ASKER

Asker, S. 1994: Växtfynd i Tännäs, Härjedalen, sommaren 1994. [Finds of vascular plants in 
the parish of Tännäs, Härjedalen, C Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 88: 363. Lund. ISSN 
0039-646X.
Localities within the province of Härjedalen are given for Botrychium lanceolatum, Spergularia 
rubra, Ribes alpinum, Potentilla argentea ssp. argentea, Vicia sylvatica, Gentianella cam- 
pestris, Juncus minutulus, and Bromus hordeaceus.
Sven Asker, Genetiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 29, 223 62 Lund, Sweden.

Botrychium lanceolatum, topplåsbräken. - Slåtter- 
vall ca 600 m VNV kyrkan, ett par ex bland 
låsbräken B. lunaria. Här finns i övrigt arter som 
backruta Thalictrum simplex, röda vinbär Ribes 
spicatum, häckvicker Vicia sepium, gulvial Lathy- 
rus pratensis, stormåra Galium album, åkerförgät
migej Myosotis arvensis, toppdån Galeopsis bifida, 
teveronika Veronica chamaedrys, krustistel Car
duus crispus, hundäxing Dactylis glomerata och 
luddhavre Avenula pubescens.

Spergularia rubra, rödnarv. -Skogsbilväg ca 6 km 
SV Tännäs kyrka (Eva Asker). Ej funnen i Härje
dalen före 1980; tycks nu vara på invandring 
utefter vägar och på grusplaner i landskapets norra 
del (Danielsson 1994).

Ribes alpinum, måbär. - Tännäsberget, bergroten 
N kyrkan, en grupp buskar (med förtorkade bär) 
bland rätt stora bestånd av rött oxbär, Cotoneaster 
scandinavicus, och röda vinbär, Ribes spicatum.

Enligt Danielsson (1994) har inget fynd av må
bär gjorts i Härjedalen under 1900-talet, och ett par 
äldre uppgifter är osäkra. I Jämtland finns den 
enligt Lange (1938) på många ställen i låglandet 
men har också angetts från fjällen (”Snasahögen”, 
”Mörvikshummeln”) och från ”fjällnära” lokaler 
som i Klövsjö, Åsarna och Undersåker. På Bota
niska museet i Lund finns exemplar insamlade vid 
Tärendö i Norrbotten N om polcirkeln, långt N om 
andra kända växtplatser i Norden. Arten förekom
mer ej alls utefter Norges västra kust.

Potentilla argentea, femfingerört. -Tännäsberget, 
rätt sparsam juli 1984. Av morfologin att döma 
diploid (ssp. argentea), liksom nästan alla stude
rade norrländska kollekter.

Vicia sylvatica, skogsvicker. - Denna i fjällområ
det ovanliga art tycks här vara under stark sprid
ning. Den sågs nu på 7 å 8 lokaler, mest utmed 
vägkanter (även skogsvägar).

Sjöstrand anger den redan 1832 från Tännäsber
get (enligt Andersson & Birger 1912). Själv såg jag 
den inte vid sydbranten utan vid en skogsstig från 
övre kyrkbyn mot en utsiktsplats. Här finns den 
rikligt tillsammans med bl a nordisk stormhatt Aco
nitum lycoctonum. Men på lokalen är det också gott 
om kråkvicker Vicia cracca, som i Härjedalen är 
bunden till kulturpåverkade biotoper, så det kan 
ifrågasättas om skogsvickern är ursprunglig här.

Gentianella camp estris, fältgentiana. - Ca 1 km V 
kyrkan, fuktstråk vid stig i gles skog, täml spar
sam, med fjällruta Thalictrum alpinum, fjällskära 
Saussurea alpina, kärrfibbla Crepis paludosa, 
björnbrodd Tofieldiapusilla, hårstarr Carex capil- 
laris och riklig brudsporre Gymnadenia conopsea.

Juncus minutulus, pysslingtåg (det. Sven Snoge- 
rup). -Tännäsberget, N kyrkan, på lodräta skiffer
branter normalt troligen med sippervatten, mycket 
små ex. En ovanlig lokaltyp för denna troligen 
förbisedda art.

Bromus hordeaceus, luddlosta. - Tännäs friskola, 
ett par små ex. Förut bara känd från två Härjedals- 
lokaler!

Citerad litteratur
Andersson, G. & Birger, S. 1912: Den norrländska 

florans geografiska fördelning och invandringshisto- 
ria med särskild hänsyn till dess sydskandinaviska 
arter. Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Danielsson, B. 1994: Härjedalens kärlväxtflora. SBT- 
förlaget.

Lange, T. 1938: Jämtlands kärlväxtflora. Acta Bot. 
Fenn. 21.



Sotenäsets flora Studerandestipendier

Under 15 år har Sotenäs kommun i mellersta 
Bohuslän inventerats på kärlväxter. Kommunen är 
ett av Sveriges mest attraktiva semestermål med 
tätorter som Smögen, Hunnebostrand och Bovall- 
strand. Även om kusten med havsstränder och öar 
dominerar landskapsbilden finns också ett inland 
med jordbruksområden och skog, vilket gör att 
biotoperna växlar och att antalet arter är stort.

Resultatet av inventeringen redovisas nu i en 
lokalflora, Sotenäsets flora, av Sven Bergqvist och 
Evastina Blomgren, på 162 sidor.

I artförteckningen behandlas 1004 kärlväxter 
och för några av dem visas deras utbredning i 
området på kartor (71 st). Dessutom innehåller 
boken avsnitt som behandlar geologi, klimat, växt
geografi samt växtsamhällen. Boken är rikt illu
strerad med färgbilder. Många intressanta om
råden beskrivs noggrant med förslag till botaniska 
vandringar.

Man kan beställa boken genom att sätta in 120 
kr på postgirokonto 635 07 28-9 (Sven Bergqvist) 
eller köpa den direkt för 100 kr hemma hos Sven 
och Evastina, Dalgatan 7-9, 456 32 Kungshamn, 
tel 0523-320 22.

Svenska Botaniska Föreningen delar ut stude
randestipendier för deltagande i föreningens Bota
nikdagar (se sidorna 361-362). Stipendierna 
omfattar kostnaderna för mat och logi samt rese
kostnader. Stipendier kommer att fördelas till sven
ska studerande vid nordiska gymnasieskolor och 
högskolors utbildning i biologiska ämnen, dock 
inte till forskarstuderande. Fördelningen görs inte 
bara på grundval av betygsmeriter, utan lika högt 
räknas botaniskt intresse och verksamhet. Om både 
gymnasie- och högkolestuderande finns bland de 
sökande, kommer båda dessa kategorier i fråga. 
Botanikdagarna är ett utmärkt tillfälle att under 
ledning studera floran inom ett område och träffa 
andra botanister.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till handa 
senast 1 april 1994 under adress: Bengt Stridh, 
Flisavägen 36, 1 tr, 723 53 Västerås. Ansökning
arna skall innehålla styrkt meritförteckning, intyg 
från lärare att den sökande är studerande, och 
uppgifter om tidigare botanisk verksamhet i form 
av fältbiologiska kurser, inventeringar etc.

Nordic Journal of Botany

Privatpersoner kan nu, fr o m volym 14, 1994, 
prenumerera på Nordic Journal of Botany för 850 
DKK. (Priset för institutioner är 1700 DKK.)

Nya prenumeranter får samtidigt tre årgångar av 
Nordic Journal of Botany volym 1-10 gratis och 
fraktfritt.

Vidare får alla nya prenumeranter köpa alla 
tidigare årgångar av Nordic Journal of Botany för 
500 DKK per volym (fraktfritt).

Så varför inte beställa ett komplett set?

Ta kontakt med Council for Nordic Publications in 
Botany, Botanisk Museum, Gothersgade 130, DK- 
1123 Kobenhavn K, Danmark.
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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: ’Ingelög 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 europaea4\ 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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