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Sveriges bokskogar har gamla rötter
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Brunet, J. 1995: Sveriges bokskogar har gamla rötter. [Swedish beech woods have ancient 
roots.] Svensk Bot. Tidskr. 89: 1-10. Lund. ISSN 0039-646X.
In the literature, Swedish beech (Fagus sylvatica) woods are often considered to be of recent 
origin. It has been claimed that many stands were sown or planted, partly with foreign acorn 
material, during the 19th century. However, an evaluation of historical maps and descriptions 
from the 17th to 19th centuries suggests that most beech woods are remnants of beech-dominated 
woods which covered large areas of south Sweden during the Middle Ages. There is no evidence 
for large-scale acorn import, and the majority of today’s beech woods are self-regenerated. 
Beech woods with long continuity often contain many species with low dispersal capacity. They 
are not replaceable in reasonable time and should therefore be given high conservation priority.
Jörg Brunet, Ekologiska institutionen, Mark-växtforskning, Ekologihuset, S-223 62 Lund, 
Sweden.

Bok Fagus sylvatica förekommer som bestånds- 
bildande trädslag i Skåne, Blekinge, Halland och 
Småland på en sammanlagd areal av ca 50 000- 
60 000 ha (SOU 1971). Bokskogarna har stor be
tydelse för landskapsbild och friluftsliv, och sedan 
1974 är de enligt lag skyddade mot omföring till 
barrskog. Bokskogarnas betydelse som en naturlig 
del av vegetationen i södra Sverige har dock ifråga
satts under längre tid och deras kulturprägel har 
istället framhävts. Lindquist (1934) skriver:

De nutida sydskånska bokskogarna äro i stor utsträckning 
produkter av förra seklets skogskulturer. Oftast äro de 
sådda eller planterade på gammal kalhuggen bokskogs
mark, på gamla fälader, på åkrar och ängsmarker. Där
emot härstammar huvudmassan av de bokskogar som 
ligga norr om de skånska slättbygderna, från äldre, delvis 
rovhuggna naturbestånd av bok eller ha uppkommit ur 
ekskogar och lövängar genom invandring av bok i sen 
tid.

Denna uppfattning dominerar fortfarande och 
Emanuelsson (1987) sammanfattar:

Stora områden som troligen hade hyst bok- och ekskog 
på 1500-talet, men som under några århundraden legat 
som kala betesmarker, beskogades nu [på 1800-talets 
slut, min anm]. Ofta såddes bok. Många gånger tog man 
därvid bokollon från speciellt rakstammiga mellaneuro- 
peiska eller danska skogar. Dagens ståtliga syd- och 
mellanskånska bokskogar har därför mestadels utländskt 
påbrå.

Detta skulle alltså betyda att bokskogen till stor del 
är en produkt av det moderna skogsbruket som växt 
fram sedan mitten av 1800-talet.

Under mitt arbete med sydsvensk ädellövskog 
under de senaste åren (Brunet 1991, 1993, 1994) 
har jag dock fått uppfattningen att denna bild är 
alltför ensidig och delvis även felaktig. Jag pre
senterar här data som istället tyder på att de flesta 
av landets bokskogar har kontinuitet som bok- 
dominerade skogar åtminstone sedan 1600-talet. 
Artikeln är tänkt som ett debattinlägg och kan 
förhoppningsvis stimulera till intensivare forsk
ning om bokskogens historia.

Skogskontinuitet

Kartor och andra källor visar att boken var det 
dominerande skogsträdet på 1600-talet i Skåne, 
Halland, Blekinge och delar av södra Småland. 
Gerhard Buhrmans karta från 1684/87 (t ex Tro- 
edsson 1966) ger en översiktlig bild av Skåne, 
Kietell Classons karta från 1675 beskriver Halland 
(Malmström 1939) och Blekinge karterades av 
Petter Gädda år 1684 (Björnsson 1946). Det äldre 
kartmaterialet i sydvästra Småland har undersökts 
av Wibeck (1909, se även Svenningsson 1992).

1600-talets bokskogar var självsådda, då skogs
skötsel med sådd eller plantering knappast förekom 
på den tiden. De var emellertid inte urskogar, utan 
hade brukats av människan under lång tid. De flesta 
bokskogar utnyttjades för vedtäkt, och böndernas 
kreatur gick på bete om skogen utgjorde utmark. 
Många var ”ollonskogar”, där svinen släpptes
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Fig 1. Kontinuitet av gamla och döda träd är viktig för 
artrikedomen bland kryptogamer och insekter i bokskog. 
Häckeberga, SV Skåne. - Alla foton av Jörg Brunet.
Continuity of old and dead trees is essential for species 
richness of cryptogams and insects in beech woods.

under ollonår (Sjöbeck 1927). Det är en intressant 
fråga i vilken utsträckning svinens markberedning 
i ollonskogen har gynnat boken gentemot andra 
trädslag i södra Sverige sedan medeltiden (Troeds- 
son 1966). I opåverkade naturskogar skulle rena 
bokskogar antagligen inte förekomma över stora 
arealer (Bjerke 1956). Bokens stora konkurrens
kraft skulle dock förmodligen göra den till en 
dominerande art på de flesta väldränerade marker 
(Ellenberg 1982).

På 1700-talet och i första hälften av 1800-talet 
trängdes bokskogarna alltmer tillbaka. Detaljerade 
framställningar av de faktorer som förorsakade 
skogarnas tillbakagång finns t ex i Lindquist 
(1931), Malmström (1939) och Emanuelsson m fl 
(1985). Generellt kan sägas att uttaget av ved och 
timmer var betydligt större än återväxten, som 
utsattes för ett allt hårdare betestryck. I bokskogs- 
regionens norra delar hade svedjebruk, ljungbrän
ning och pottaskeberedning en förödande effekt på 
skogen (t ex Malmström 1939). Kartmaterialet 
visar att skogsarealen var som minst vid mitten av 
1800-talet (Malmström 1939, Bergman 1960, 
Persson 1971). Sedan dess har skogsarealen ökat 
betydligt, men för ökningen står framför allt plan
terade tall- och granskogar. De arealer där bok
skogen försvann under 1700- och 1800-talet är idag 
till största delen barrskogsklädda (t ex Malmström 
1939).

Den bokskog som finns i Sverige idag har för
modligen till stor del kontinuitet tillbaka till de 
bokskogar som vi ser på 1600-talets kartor. Tabell 
1 visar resultatet av en historisk granskning av ett 
stort antal provytor i skånska lövskogar. Prov
ytorna är 100-1000 m2 stora och beskrivs närmare 
av Brunet (1991, 1993). Undersökningen har ut
förts med hjälp av den Skånska Rekognoscerings- 
kartan från 1812-1820 och Generalstabskartan 
från 1865. Dessa kartor återger den period då 
skogsarealen var som minst i Skåne. Områden som 
betecknas som skog enligt båda kartorna borde 
därför till största delen ha skoglig kontinuitet 
tillbaka till 1600-talet. Kartorna har emellertid 
svagheter. Rekognosceringskartan är detaljerad 
(1:20 000) men i vissa delar felaktig. Så saknar t ex 
Fyledalen vid Röddinge skogsmarkering fastän 
samtida lantmäterikartor visar högskog av bok i 
ungefär samma utsträckning som idag. Rekogno- 
sceringskartans beståndsgränser för lövskogar och 
dagens bokskogar överenstämmer dock ofta ganska 
väl. Som exempel kan nämnas Torups bokskogar i 
SV Skåne eller Romeleåsens spridda bokbestånd. 
Generalstabskartan är generellt sett mer tillförlitlig 
men är i skala 1:100 000, och mindre skogsbestånd 
framgår därför ofta inte. Ett bestånd som har

Fig 2 (uppe t h). Bokskogar på näringsrik mark kan ha en mycket artrik fältskiktsflora. Svaneholm, södra Skåne. 
Upper right: Beech woods on nutrient-rich soils may have a large number of species in the field layer.
Fig 3 (nere t h). Hedbokskogen på urbergsmorän har en artfattig kärlväxtflora som ofta domineras av kruståtel 
Deschampsia flexuosa, men kan vara mycket rik på lavar, mossor, svampar och insekter om det kontinuierligt har 
funnits gamla träd. Dagstorpsjön, NV Höör, Skåne.
Lower right: Beech woods on acid soils often have a species-poor field layer, but may contain many lichens, mosses, 
fungi and insects.
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Tabell 1. Andel (%) av nutida provytor i skånsk ädellövskog som betecknats som skog på Skånska Rekognoscerings- 
kartan från 1812-1820 och Generalstabskartan från 1865. Uppgifterna avser ytor dominerade (>2/3 av krontäck- 
ningen) av bok Fagus sylvatica, ek Quercus robur, avenbok Carpinus betulus, alm Ulmus glabra, ask Fraxinus 
excelsior och ädellövblandskog utan en dominerande trädart.
Percentage of recent plots in deciduous woods in Skåne with or without woodland continuity 1812-1820 and 1865 
according to old maps. Included are stands dominated by Fagus sylvatica, Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus 
glabra, Fraxinus excelsior and mixed stands (Blandskog).

Dominant träd

Dominant tree

Kontinuitet 
(Skog 1820 
och 1865) 
Continuity

Tveksamt 
(Skog 1820 
eller 1865) 
Uncertain

Ingen kontinuitet 
(Varken skog 1820 
eller 1865)
No continuity

Antal
ytor

No. of plots

Fagus 77 19 4 183
Quercus 52 25 23 113
Carpinus 87 4 9 45
Ulmus 69 9 22 32
Fraxinus 62 18 20 45
Blandskog 67 22 11 103
Total 69 19 12 521

skogsmarkering 1820 men inte 1865 behöver där
för inte ha försvunnit, och en skog som finns på 
1865 års karta men inte 1820 kan ändå ha kontinu
itet. Bland de ytor som endast har skogsmarkering 
på en av kartorna finns det därför en okänd andel 
bestånd med kontinuitet. Visar båda kartorna 
samma beteckning borde detta dock ge en ganska 
tillförlitlig information om beståndets kontinu
itet.

Bokskogen och även avenboksbestånden har i 
stor utsträckning kontinuitet som trädbärande mark 
tillbaka till 1820 (tabell 1). Däremot finns det bland 
ek-, alm- och askskogarna en betydande andel be
stånd som saknar kontinuitet. Ädellövblandskogar, 
som är ganska vanliga i Skåne, intar en mellanställ
ning.

Provytorna valdes utan förhandskännedom om 
deras skogskontinuitet men de är inte slumpmässigt 
fördelade. Man kan därför inte dra direkta slut
satser om andelen skog i Skåne med kontinuitet 
sedan 1820. Ytorna valdes främst för att återge 
ädellövskogens floristiska variation. Ungskogar 
saknas i materialet och det kan inte uteslutas att 
andelen skog med kontinuitet är överskattad. De 
relativa skillnaderna mellan trädslagen borde där
emot vara mera tillförlitliga. Bokskogen borde 
alltså i större utsträckning ha kontinuitet än t ex 
ekskogen.

En säkrare uppskattning av andelen bokskog 
med kontinuitet som trädbärande mark sedan 1820 
kunde erhållas genom en arealberäkning med hjälp 
av skogsvårdsstyrelsens kartor över bokskogens 
utbredning (SOU 1971) och de äldre översikts

kartorna. Jag har ännu inte haft möjlighet att 
genomföra en sådan undersökning. En blick på 
kartorna visar dock att de nutida stora samman
hängande bokskogarna återfinns som lövskogs
områden på både Rekognosceringskartan och 
Generalstabskartan.

Dessa kartor skiljer endast på löv- och barrskog. 
En genomgång av ett större antal gamla lantmäteri- 
handlingar visar dock att många av dagens bok
skogar hade betydande inslag eller dominerades av 
bok även för 150-300 år sedan. Exempel på sådana 
skogar i Skåne visas i tabell 2. Även i Linnés 
Skånska resa (Linné 1751) finns det ett större antal 
hänvisningar till bokskogar som åtminstone delvis 
finns kvar än idag (år 1751 i tabell 2). Dessa 
uppgifter tyder på att en stor del av dagens skånska 
bokskog har varit bokdominerad under de senaste 
200-300 åren. En mer heltäckande undersökning 
rörande frågan är mycket angelägen och även 
genomförbar med hänsyn till källmaterialens kva
litet.

Plantering och proveniens

Att många av dagens äldre bokskogar skulle ha 
uppkommit genom plantering eller sådd, delvis 
med utländska provenienser (Emanuelsson m fl 
1985, Emanuelsson 1987) har hittills inte belagts 
med primärdata och stämmer inte överens med 
mina egna efterforskningar. Enligt Bjerregaard & 
Carbonnier (1979) ”har våra gamla bokskogar 
nästan alla uppkommit genom självsådd” (se även 
Sahlin 1930). De uppgifter som jag har fått av
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skogsvårdsstyrelsen i Skåne och Blekinge och av 
olika skånska gods bekräftar detta. Uppgifterna 
gäller i samma utsträckning för godsen och de 
mindre markägarna. I de få fall där sådd eller 
plantering har skett kring sekelskiftet, t ex på 
Övedskloster, har förmodligen mest egna ollon 
använts. Utländska provenienser har endast an
vänts i några fall sedan 60-talet vid plantering efter 
stormskador eller på nedlagd åkermark.

Självföryngring som leder till rena bokbestånd 
förutsätter emellertid en åtminstone gles skärm av 
äldre bokar, eftersom bokollon inte sprids lika 
effektivt som t ex björkfrö eller ekollon (Bjerke 
1956). En skärm krävs också eftersom unga 
bokplantor är känsliga för vårfroster. Även ur 
denna aspekt är det alltså osannolikt att bokskog 
har uppkommit på helt trädlös mark. Däremot 
tyder källorna på att bokens relativa andel i många 
bestånd har ökat genom skötselåtgärder - framför 
allt på bekostnad av ek - under andra hälften av 
1800-talet, eftersom boken hade bättre ekonomi 
under den tiden (Sahlin 1930, Nordholm 1942, 
Bjerke 1956).

Skogsstruktur

Mycket tyder på att bokskogarna under 1500- 
1800-talen var öppnare än idag. Detta berodde på 
att de flesta bestånden både användes för vedtäkt 
och bete vilket försvårade föryngringen. Även 
svinskötsel under ollonår var mycket viktig 
(Lindquist 1931, Persson 1971, Emanuelsson m fl 
1985). Stora, gamla och bredkroniga träd ger den 
bästa avkastningen och torde ha dominerat i ollon
skogarna (Sjöbeck 1927). Nilsson (1819) skriver 
om mellersta Skåne: ”Gnejsströdd, enrisbevuxen 
eller lummig av gamla och frodiga bokar - detta är 
i det hela betraktat karaktären av landet mellan 
Ignaberga och Hör”.

Många av dåtidens bokskogar hade högskogs- 
struktur (Campbell 1928, Håkansson 1948) även 
om bestånden var glesare och träden äldre än i 
dagens ”pelarsalar”. På godsen fanns det dock 
många ganska slutna bestånd (af Petersens 1932). 
Om skogen på Skabersjö gods, föregångare i Skåne 
för moderna skötselmetoder, skriver C. R. Wulff 
(1856, avtryckt i af Petersens 1932):

Skogen består af Bok, Ek, Fur, Al oche Björk. Boken 
utgör den hufwudsakliga beståndsdelen. År 1838 bestod 
den till det mesta af gammal, till afwerkning mogen skog 
af god beskaffenhet, samt någon stångskog, deremot 
fanns ingen ungskog. Flera parker hade i allmänhet ett 
godt, slutet stånd, men företedde dock på flera ställen

Tabell 2. Exempel på nutida skånska bokskogar som hade 
stort inslag av bok under någon del av 1600-1800-talen. 
Årtalet anger upprättandet av karta eller beskrivning som 
belägger bokförekomst (efter Linné 1751, Nilsson 1819, 
Nordholm 1942, Håkansson 1948 och egna studier av 
lantmäterihandlingar i Malmö och Kristianstad).
Examples of beech woods in Skåne with beech domina
ting also at some time during the 17th to 19th centuries 
according to historical sources. The year indicates date 
of old map or description.

Allarp 1718
Balsberget 1819
Bjärsjöholm 1698, 1751, 1789
Brodda 1841
Bökeberg 1703, 1839
Börringekloster 1709
Degeberga 1751
Hallands Väderö 1808
Havgård 1682, 1802
Holmeja 1703
Hjularöd 1857
Häckebergasjön 1751
Ignaberga-Lommarp 1751, 1819
Konga lund 1783, 1839
Krageholm 1707
Kulla-Gunnarstorp 1751
Kullagård 1712, 1751
Kvärk 1733, 1764
Maglehems ora 1751
Maltesholm 1751
Marsvinsholm 1747, 1751, 1810, 1819
N. Vram 1781
Näsbyholm 1682
Ovesholm 1798
Rydsgård 1751, 1788
Röddinge 1764, 1810
Rössjöholm 1751
Sjöbo ora 1751
Skäralid 1809
Svaneholm 1682, 1785
S. Åsum 1781
Torup 1694, 1799
Trolleholm 1715, 1772
V. Vram 1740, 1751, 1836

luckor, uppkomna genom felaktig huggning. Ek fanns 
slutet stånd blott på några få ställen, men enskilda träd 
stodo spridda öfwer allt bland bokarna. På en större 
sträcka funnos endast der och hvar några spridda bokar 
och ekar.

Den gamla bokskogen självföryngrades sedan ge
nom betesfred och successiv utglesning på samma 
sätt som idag, medan man planterade tall, gran och 
lärk på de ställen där skogen var mycket gles. Detta 
betyder att den nya bokskogen framför allt utveck
lades på de ställen där det även tidigare funnits 
tätare bokskog. Föryngringen lyckades bra och 
Wulff skriver 1856: ”Den vackraste ungskog af 
bok är uppdragen på öfwer 200 t:land och står där
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Fig 4. Bokskogar som växer i raviner tillhör de mest ursprungliga skogar som finns i södra Sverige. Skäralid, 
Söderåsen, Skåne.
The beech woods of the ravines are among the most natural woodlands in south Sweden.
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utmärkt tät och jemn”. Om detta är representativt 
för de skånska godsskogarna, så verkar det alltså 
framför allt ha varit gamla eller mycket gamla 
högskogar som var utgångspunkten för de om
fattande föryngringarna som ledde till dagens äldre 
bestånd. Dessa storskaliga föryngringar, som 
resulterar i jämngamla bestånd över stora ytor, 
förekommer dock knappast i naturskogar. Där 
skulle bokföryngringen ske mer mosaikartat 
(Bjerke 1956, Ellenberg 1982).

Bokskog och lågskogsskötsel

Fridlund (1942) skriver i en uppsats om centrala 
Skåne mellan Ringsjön och Vombsjön:
Emellertid förefaller bokskogen så pass främmande i 
detta ekblandskogarnas och fäladshedarnas område, att 
man måste räkna med som en troligare förklaring till dess

närvaro, att det endast är tack vare människan, som den 
över huvud taget förekommer i området i fråga. Vid tiden 
för äldsta kartläggningen finnes så gott som ingen bok
skog utanför herrgårdsjorden. Då uppställer sig den 
frågan: Om bokskogarna tillhört det naturliga landskapet 
i denna trakt, varför förekomma de endast på herrgårds- 
jord? De skulle under dylika förhållanden ha utrotats från 
sina områden på byarnas jordar och på den gemensamma 
fäladsmarken redan under denna tid, under det att de föga 
värdefulla ekekrattskogama blivit orörda. Detta förefal
ler ganska otroligt. En förklaring, som onekligen ligger 
närmare till hands är den, att boken aldrig haft naturlig 
hemortsrätt inom detta område utan dit införts och plan
terats med mänsklig hjälp och i bestämt syfte. Tanken 
ligger snubblande nära, att det här gällt ett jaktvårds- 
intresse, som stod bönderna fjärran.

Jag tror dock inte att den första förklaringen, som 
Fridlund sedan förkastar, förefaller otrolig utan 
kommer sanningen ganska nära: bokdominerade 
skogar var den naturliga vegetationen inom områ-

Fig 5 (uppe t h). Bokskogen föryngras bäst under en skärm av gamla bokar. Hallabäcken, Söderåsen, Skåne. - Upper 
right: Beech regeneration under thinned beech canopy.
Fig 6 (nere t h). Bokskog i vårskrud på Maglehems ora, Österlen, Skåne. - Lower right: Beech wood in spring.
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Tabell 3. Fastigheter i Halland med bok på inägomark 
enligt geometriska kartor från åren 1685-1740, samman
ställd av Malmström (1939). Årtalet anger upprättandet 
av kartorna.
Places with beech in in-lay areas in the province of 
Halland during 1685-1740. The year indicates date of 
the old maps.
Socken
Parish

Fastighet
Place name

År
Year

Fjärås Rossared 1700
Förlanda Horshult odaterad
Förlanda Rinna odaterad
Rolfstorp Bråtås 1693
Rolfstorp Haksered 1693
Rolfstorp Tingås 1693
Rolfstorp Åkulla 1693
Tvååker Järnmölle odaterad
Fagered Bösteshult 1707
Gällared Klackebo 1725
Källsjö Böke 1733
Okome Ryen 1721
Sibbarp Hult 1736
Ullared Gläsbacka 1715
Abild Solakull 1718
Abild Stålered 1718
Askome Bökås 1721
Drängsered Fagerhult 1694
Drängsered Sandsered 1694
Vessinge Lilla Grimshult 1707
Kinnared Ballabo 1 1707
Kinnared Ballabo 2 1768
Torup Hinnakull 1710
Torup Sandsilt 1711
Breared Bröda 1704
Breared Bögilt 1690
Breared Mahult 1708
Breared Mjöalt 1703
Breared Skallinge 1703
Eldsberga Övre Hertered 1697
Tönnersjö Torared 1702
Hasslöv Hasslöv 1736
Knäred Egernahult 1705
Knäred Kyrkhult 1702
Knäred Körsveka 1702
Ö. Karup Högaskog 1710

det och överlevde på herrgårdsjord men omvand
lades i bondeskogen genom lågskogsskötsel så små
ningom till ekblandskogar. Detta har kunnat visas 
med historiska data för skogsområden i Holland 
(van der Werf 1991) och genom pollenanalys i 
norra Tyskland (Pott 1988). Orsaken är främst att 
boken missgynnades av de korta omloppstiderna i 
lågskogarna. Återväxten i lågskogen härrör mest 
från stubbskott, men boken har betydligt sämre 
förmåga att skjuta stubbskott än avenbok, ask, ek 
och lind (Ellenberg 1982).

Herrgårdsskogarna behöll av två skäl en mer 
naturlig skogsdynamik. Många av de nuvarande

herrgårdarna anlades i gränstrakter mellan odlings
bygd och stora bokskogsklädda utmarker utan 
byar, t ex på urbergshorstarna och i det sy dskånska 
backlandskapet (Dahl 1942). I motsats till bonde
hemmanen hade herrgårdarna råd att bibehålla en 
del av högskogen som jaktpark eller ollonskog. I 
slätt- och mellanbygden däremot bedrev bönderna 
sedan länge olika slags lågskogsskötsel. Boken, 
som ett sent invandrat trädslag, fick antingen aldrig 
tillfälle att etablera sig i lågskogen (skottskogar, 
stubbskottängar och lövängar) eller också omvand
lades bokdominerade skogar så småningom till 
bokfattiga lågskogar. Det senare gäller förmod
ligen för delar av centrala Skåne. Paleoekologiska 
undersökningar ger en möjlighet att testa dessa 
hypoteser.

Bok på inägomark och utmark

Boken har under lång tid varit vanligare på utmar- 
kerna än på inägorna (t ex Campbell 1928). Detta 
kan bero på bättre föryngringsbetingelser för bok 
i utmarks-ollonskogen, där svinen markberedde, 
än i den ofta täta grässvålen på inägorna (Bjerke 
1956). Andra skäl kan vara bokens känslighet för 
den lågskogsskötsel som ofta bedrevs på inägo
mark eller att den aktivt hölls borta från ängsmar
ken därför att den ansågs försämra gräsväxten 
(Emanuelsson m fl 1985). Ändå var bok på inägo
mark en ganska vanlig företeelse. Enligt 1729 års 
’Tandbeskrivning” av Halland finns det för 42 av 
86 socknar uppgifter om bokskog på utmarken men 
också för 25 socknar uppgifter om förekomst av 
bok i ängarna, nämligen: Förlanda, Tvååker, Fage
red, Gunnarp, Ullared, Okome, Dagsås, Krogse- 
red, Drängsered, Askome, Vessinge, Abild, År
stad, Kinnared, Torup, Slättåkra, Harplinge, Ens- 
löv, Breared, Tönnersjö, Veinge, Knäred, Våx- 
torp, Hasslöv och Ö. Karup (sammanställd ur 
Malmström 1939). Geometriska kartor från samma 
tid lämnar också detaljerade uppgifter om ett större 
antal hemman i Halland som hade bok på inägorna 
(tabell 3).

I Skåne uppger Kristoffersson (1924) bok på 
inägorna från Västerstad (mellersta Skåne), Sjö- 
beck (1927) från norra Linderödsåsen, Campbell 
(1928) från bl a nordöstra och södra Linderödsåsen 
och Kullaberg, Sahlin (1930) från Romeleåsen, 
Weimarck (1953) från Lönsboda (norra Skåne) och 
Nordholm (1967) från Holmeja (södra Skåne). 
Relativt många sådana bestånd finns kvar idag, t ex 
Röddinges bokskog (Fyledalen), N. Vrams bok
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skog (Söderåsen), Konga lund, Kullaberg, flera 
bestånd på Romeleåsen (t ex mellan S. Sandby och 
Torna-Hällestad, Kullaskogen, Rydsgård) eller en 
del bestånd längs Linderödsåsens NO-sluttning 
(t ex Råbockarp, Rickarum och V. Vram). Många 
av bestånden vid åsarna är belägna på sluttningar 
med åker och äng nedanför och utmark på åsplatån. 
I och med att allmänningen började först på ås- 
krönet, var sluttningsskogen betesfredad, men den 
utnyttjades av topografiska skäl antagligen inte som 
äng utan enbart för vedtäkt. På dessa sluttningar 
med sina gynnsamma markförhållanden kunde där
för högproduktiva och artrika bokskogar överleva. 
Även i södra Småland växer bok ofta på inägorna. 
Den finns där på de magraste och torraste backarna, 
sannolikt för att dessa inte lämpade sig som åker- 
eller slåttermark (Nilsson 1994, Nilsson m fl 1994).

Naturvårdsaspekter

Betydelsen av skoglig kontinuitet för artrikedomen 
i skogsekosystemen har under senare tid uppmärk
sammats allt mer (Pettersson & Fiskesjö 1992, 
Nilsson & Baranowski 1993, Nilsson m fl 1995). 
Sambandet mellan kontinuitet och artrikedom/art
sammansättning beror på att många skogsarter har 
en begränsad spridningsförmåga och mycket lång
samt återkoloniserar bestånd med bruten kontinu
itet. Betydelsen av olika slags skogskontinuitet har 
nyligen diskuterats av Nilsson & Baranowski (1993).

Bokskogar med kontinuitet på gammal inägo- 
mark är ofta mycket rika på arter av kärlväxter och 
vissa evertebrater och är även av stort kulturhisto
riskt och estetiskt värde. Artrikedomen i gamla 
inägobokskogar och utmarks-ollonskogar kan vara 
mycket stor även med avseende på lavar, mossor 
och vedinsekter om skogen kontinuerligt haft till
räckligt många stora och gamla träd (Gärdenfors 
& Baranowski 1992, Arup & Ekman 1994).

Bokskogen har visserligen under långa tider 
påverkats av människan och hennes kreatur men 
den tillhör ändå de mest ursprungliga ekosystem 
som finns i sydligaste Sverige. För att bevara 
bokskogens artrikedom behövs dels en utökad areal 
av skyddad skog i områden med rik flora och fauna, 
dels en ändring av skogsskötseln så att man gene
rellt sparar en viss andel gamla träd i bestånden. 
De ekonomiska förluster som markägarna orsakas 
borde ersättas av samhället på liknande sätt som 
idag sker vid skötsel av vissa hagmarker.

Tack. Jag vill tacka Claes Bergendorff och Germund 
Tyler som ställde omfattande vegetationsdata till för

fogande. Claes Bergendorff, Ursula Falkengren-Grerup 
och Sven G. Nilsson gav värdefulla synpunkter på manu
skriptet. Arbetet har finansierats av Världsnaturfonden 
(WWF).
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dagar exkursioner, dels de turer som var med på 
botanikdagarna (se sid 00-00), dels två turer till 
nordsidan av Torneträsk. Kursen avslutas med två 
dagars inventering inom något mindre känt om
råde. Ledare är Mora Aronsson, som var ansvarig 
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Onsdag 26.7. Exkursion till Luovare.

Torsdag 27.7. Exkursion med till Vakkejokk-Vakke- 
tjåkka. Sandrevlar, sydbranter av dolomitkalk. En 
av de artrikaste lokalerna i Torneträskområdet.

Fredag 28.7. Exkursion till Kopparåsen-Låkta- 
tjåkka.
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Måndag-tisdag 31.7-1.8. Inventering.
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Du bör ha grundkunskaper i botanik och kunna 
använda en flora. Bra grundkondition är en fördel 
men inte ens de längre exkursionerna brukar vara 
så krävande. Priset för kursen kommer bli cirka 
2000 kr. Deltagarantalet är begränsat till 18 perso
ner. Information och anmälan: Mora Aronsson, 
Rymdgatan 71, 195 55 Märsta. Tel 08-591 286 62.



Bevara Beckholmens blomster
PER SIGURD LINDBERG

Ruderat- och adventivväxterna har haft låg status 
bland botanisterna i Sverige. De har till och med 
kallats för kultursmuts av en framstående växtgeo
graf. Kulturhistoriskt sett är de dock värdefulla, 
liksom gamla hus (Sjöberg 1993). På senare år har 
de uppvärderats och uppmärksammats allt mer, 
och några finns med i Naturvårdsverkets Hotade 
växter i Sverige 1990 (Ingelög m fl 1991). Det 
sistnämnda häftet anger ”jordbrukslandskapet” 
som huvudbiotop för ett stort antal ruderat- och 
adventivväxter, även för sådana som aldrig funnits 
i det egentliga jordbrukslandskapet, t ex tvåspetsad 
fingerört Potentilla bifurca, vårflenört Scrophula- 
ria vernalis, blå- och vitrapunkel Phyteuma nigrum 
och P. spicatum. Fingerörten är knuten till segel
fartygens hamnar och förlisningsplatser. Rapunk- 
lerna har kommit in med vildparksgräsfrö till par
ker och villaträdgårdar. Dessa tre landade i Sverige 
omkring sekelskiftet. Vårflenörten kom hundra år 
tidigare och kvarlever vid gamla trädgårdar och 
kyrkogårdar, ofta på stenterrasser och stenmurar.

Begreppen ruderatväxter och adventivväxter har 
olika innebörd men blandas ofta samman. Ruderat
växter kallas sådana som gärna uppträder där mar
ken och dess naturliga flora störts kraftigt av män
niskan. Oftast inskränker man begreppet till att 
omfatta bara lastplatser, avfallsplatser och utfyll
nader. I vidsträckt bemärkelse skulle också t ex 
vägkanter räknas till ruderatmarkerna: de är starkt 
störda även om de står ängsmarkerna nära. Enligt 
min mening är all urban mark ruderatmark. Några 
bra svenska ord för ruderatmark och ruderatväxt 
finns inte. Möjligen skulle man kunna använda 
orden skräpmark och skräpmarksväxt.

Adventivväxter är sådana som inte tillhör Sve
riges ursprungliga flora, utan har kommit in i sen 
tid från utlandet. Oftast är de tillfälliga och försvin
ner snart igen, men någon gång kan de bli bofasta. 
Adventivväxterna förekommer mest på ruderat- 
och kulturmark.

Hotade arter i Stockholms kommun

Vid en genomgång av nämnda lista över hotade 
arter konstaterar jag att 43 av dess 419 kärlväxt

arter nu finns i Stockholms kommun (tabell 1) och 
93 i Stockholms län. 60 är utdöda eller osäkra i 
länet. Hälften av alla hotade arter i Stockholms län 
finns alltså i Stockholms kommun. Av dessa finns 
13 st inte i länet utanför kommunen. Av kommu
nens hotade arter anges hela 39 förekomma i 
”jordbrukslandskapet”. De fyra övriga, strävlosta 
Bromus benekenii, mellanhäxört Circaea x inter
media, svedjenäva Geranium bohemicum och mis
tel Viscum album, anges ha ”skog” som huvudbio
top. Häxörten och nävan uppträder dock bara som 
ogräs i kommunen. Vanligast i stadslandskapet av 
hotlistans arter är fältkrassing Lepidium campestre 
och därefter paddfot Asperugo procumbens.

Hela 41 hotade arter växer alltså på ruderatmark 
i Stockholms kommun. Dessa 41 har tillsammans 
säkerligen fler, för att inte säga många fler, växt
lokaler i Stockholms kommun än i länet i övrigt. I 
länet utanför Stockholms kommun är antalet hotade 
ruderatväxter lägre och antalet hotade skogsväxter 
större. De hotade ogräsen i jordbrukslandskapet är 
i stor utsträckning utrotade från åkrarna i länet 
genom renare utsäde och giftbesprutning. Jord
brukslandskapets hotade ängs- och hagmarksarter 
har däremot klarat sig bättre, även om de nu 
marscherar ut i rask takt genom upphörd hävd och 
övergödning. Stockholms kommuns sista jordbruk, 
Hästa gård, lades ner 1986.

Skydd för ruderatväxter?

Kan man skydda och bevara ruderatväxter? Natur
ligtvis kan man bevara ruderatförekomster av mera 
stationärt slag. Lättast är det med de fleråriga 
arterna. Med de ettåriga är det ofta svårare, efter
som de lätt försvinner i den hårda konkurrensen 
med de fleråriga.

Den jättelika jordtippen vid Haga Norra i Solna 
var 1981-84 ett eldorado för ruderatväxter (Lind
berg 1986a). De många sällsynta annuellerna på 
Hagahögen är idag försvunna. Dels blev de utkon
kurrerade av en trivial skräpflora, dels var de dåligt 
anpassade till vårt klimat med dess korta vegeta
tionsperiod, och lyckades därmed inte sätta moget 
frö. Botaniskt sett finns det inga skäl att bevara
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Tabell 1. De 43 kärlväxtarter som sedan 1979 är funna i 
Stockholms kommun och som upptas i häftet Hotade 
växter i Sverige 1990. Fet stil utmärker de 13 arter som 
i Stockholms län nu bara är kända från Stockholms 
kommun. Siffrorna anger antalet lokaler i kommunen 
(inklusive de till Innerstaden gränsande Karlberg i Solna 
kommun och Danviken-Kvarnholmen i Nacka kommun).

Ajuga reptans revsuga 6 
Anthemis cotula kamomillkulla 1 
Anthriscus caucalis taggkörvel 2 
Asperugo procumbens paddfot flera, t ex i 7 av 172 

200-metersrutor på Södermalm 
Bromus arvensis renlosta 2 
Bromus benekenii strävlosta 2 
Camelina sativa dådra 2 
Carex hartmanii hartmansstarr 1 
Chaerophyllum aureum guldkörvel 2 
Chaerophyllum bulbosum ssp. bulbosum rotkörvel 8 
Circaea x intermedia mellanhäxört 4 
Conium maculatum odört 5 
Consolida regalis riddarsporre 3 
Cuscuta europaea nässelsnärja i 16 200-metersrutor och 

än fler svåravgränsade lokaler 
Dianthus armeria knippnejlika 1 
Erucastrum gallicum kålsenap 5 
Galium pumilum parkmåra 2 
Genista tinctoria färgginst 1 
Geranium bohemicum svedjenäva 5 
Geranium dissectum fliknäva 2 
Holosteum umbellatum fågelarv 2 
Lappula squarrosa piggfrö 6 
Lathyrus tuberosus knölvial 6 
Leonurus cardiaca hjärtstilla 4
Lepidium campestre fältkrassing många, t ex i 20 200- 

metersrutor på Södermalm 
Malva alcea rosenmalva 
Malva pusilla vit kattost 
Mentha x gentilis ädelmynta 2 
Nepeta cataria kattmynta 2 
Neslia paniculata korndådra 1 
Nonea versicolor nonnea 2 
Onopordum acanthium ulltistel 6 
Phyteuma nigrum blårapunkel 2 
Phyteuma spicatum vitrapunkel 5 
Potentilla bifurca tvåspetsad fingerört 1 
Scrophularia vernalis vårflenört 3 
Symphytum asperum fodervallört 
Symphytum officinale äkta vallört 
Thymus pulegioides stortimjan 10 
Verbascum lychnitis grenigt kungsljus 3 
Vicia dumetorum buskvicker 3 
Vicia villosa luddvicker 3 
Viscum album mistel 5

denna typ av miljö. Men den rikliga fröproduktio
nen drog till sig en märklig fauna av fröätande 
flyttfåglar, sträckfåglar och övervintrare, t ex snö
sparv, berglärka, vinterhämpling, steglits och snö- 
siska. Några arter är särskilt knutna till dessa 
surrogatfjäll för sin övervintring och kallas tipp- 
fåglar (Gothnier 1985). Den 26 januari 1985 sågs

t ex en rekordstor flock steglits (80 fåglar) på 
Hagahögen. En så stor flock bör ha ett ganska stort 
rekryteringsområde, vilket antyder ogräsens bety
delse för fåglarna. Det hade alltså kunnat finnas 
zoologiska skäl att bevara en del av den märkliga 
floran genom att riva eller plöja upp marken med 
jämna mellanrum. Detta hade åtminstone gynnat 
ullig kardborre Arctium tomentosum, svinmålla 
Chenopodium album med flera ogräs.

Bättre har det gått med den ettåriga nonnean 
Nonea versicolor, som 1984 dök upp på utfyllnads- 
jorden över Stora Skuggans skjutbana på Norra 
Djurgården. Förekomsten härstammar från Expe- 
rimentalfältet, där arten uppträdde som åkerogräs 
1915-29 (Lindberg 1987b). När utfyllningen be
såddes med gräsfrö försvann nonnean, men den 
dök istället upp som ogräs i de nya odlingslanden 
på koloniområdet på f d Lilla Skuggans skjutbana. 
Där bevarar den sig av egen kraft.

De båda korsblommiga arterna rundkrassing 
Lepidium neglectum och volgasenap Sisymbrium 
volgense är sällsynta och skyddsvärda i Stockholms 
kommun, men saknas i Naturvårdsverkets lista 
över hotade arter. Rundkrassingen saknas på grund 
av att den har ganska många permanenta lokaler i 
Sverige, t ex 24 aktuella fynd i Småland. Volga- 
senapen saknas därför att den varit känd från 
Sverige i mindre än hundra år (första gången 
funnen 1891 i Malmö).

Stockholms innerstads enda förekomst av den 
ettåriga rundkrassingen borde ha kunnat räddas 
från gruset på Södra stations bangård till annan 
järnvägsmark eller liknande när man byggde bo
stadshus där i slutet av 1980-talet. Nu är den 
emellertid räddad till en grusgång vid min fars villa 
(Tjalvevägen 10 i Djursholm). Räddningen var ett 
privat initiativ. Naturligtvis hade man önskat att 
kommunens fritidsförvaltning (= parkförvaltning) 
eller länsstyrelsens miljövårdsenhet (= naturvård
senhet) officiellt hade tagit sig an växtförekomster 
av detta slag.

Volgasenap, på V änden av Kvarnholmens olje- 
hamn i Nacka, är ett utmärkt exempel på en flerårig 
art som både bör och kan bevaras utan några 
kostnader. Växtens fortbestånd beror bara på om 
man får fram information om dess existens till dem 
som är ansvariga för oljehamnen.

Därmed har vi kommit till den fruktbara kärnan. 
Ett problem med växtskyddet i stadslandskapet är 
att förändringarna där sker mycket snabbare än på 
landsbygden. Ett annat problem är att det ofta är 
svårt att veta vem som är ansvarig för ett visst
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Fig 1. Beckholmsdockorna 1874. På den handdrivna vagnen transporteras förmodligen barlast med utländska frön 
som fripassagerare. - Teckning R. Haglund i Ny Illustrerad Tidning 16 maj 1874.

område. Ett tredje är bristen på kontinuitet bland 
ansvariga - har man informerat om naturvärden 
och knutit kontakt med någon ansvarig för ett visst 
område så har denna person vips ersatts av någon 
ny, och man måste börja om på nytt.

Informationen går ofta dåligt fram till dem som 
utför det praktiska arbetet. Inte sällan kan man t ex 
se busk- och trädplanteringar som gjorts av ett 
arbetslag rensas bort av ett annat, som varande sly! 
Så gick det med t ex kaukasisk vingnöt Pterocarya 
fraxinifolia vid Karlshäll på Långholmen 1982. 
I Eriksdalslunden söder om Eriksdalsgatan på 
Södermalm kapades allt i buskväg 1982-83. Och 
unga oxlar Sorbus slyröjdes efter att ha planterats 
i rad längs parkvägen genom Gröndalsskogen på 
Djurgårdsön i mitten av 1980-talet.

Ofta försvinner värdefulla växter i stadsland- 
skapet bara på grund av misstag och okunnighet. 
Men mot byggplaner står sig dessutom alla bio
logiska argument slätt. Det hjälper inte att infor
mera, för det spelar ingen roll hur märkliga eller 
sällsynta växter det finns. Med ett undantag har 
hänsyn till floran aldrig stoppat några byggplaner 
i Stockholms kommun. Undantaget är Hansta, den

nordvästra änden på Järvafältets f d skjutområde i 
Västerort. Inget annat naturområde i länet är heller 
så omskrivet och omdiskuterat. Bevarandet av 
Hanstas ålderdomliga natur- och kulturlandskap 
har nämligen engagerat många politiker och privat
personer samtidigt som det funnits starka intressen 
för att bygga en ny förort.

Jag har funnit tre skäl som kan göra vissa 
ruderatförekomster mer värda att bevara än andra.
(1) Arten har funnits länge på stället. (2) Före
komsten är väldokumenterad i litteratur och på 
herbarieark i museer. (3) Arten är sällsynt i länet.

Några återfynd på sedan mycket tidigt kända 
lokaler är följande: kalmus Acorns calamus i Karl- 
bergssjön (känd sedan 1730), löktrav Alliaria 
petiolata på Liljeholmen (1730), småsporre Chae- 
norrhinum minus i stentrappsspringor på Karlbergs 
slott (1808), sandvita Berteroa incana i Observa- 
torielunden (1818), berberis Berberis vulgaris vid 
Danviken (1819), hundtunga Cynoglossum offici
nale vid Skanstull (1829) och kamäxing Cynosurus 
cristatus på Djurgårdsslätten (1829).

En annan uthållig växt är tvåspetsad fingerört, 
som varit känd sedan 1894 från gränsen mellan
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Fig 2. Beckholmens SV-del med Gustaf V:s docka. Nära stranden i bildens vänstra kant växer ulltistel Onopordum 
acanthium. I bakgrunden på andra sidan Saltsjön ses Stadsgårdens hamn på Södermalm, förr med stadens enda 
officiella barlastplats. Där såldes barlasten, som vanligen var hämtad från skärgården, av en barlastvakt fram till 
1899. - Foto P. S. Lindberg 25.8.1982.

Värtahamnen och Frihamnen (Lindberg 1983a, b). 
Denna mycket omskrivna - klassiska - växtlokal 
dränktes 1991 underjord när en ny och nordvästlig 
infart till Frihamnen byggdes. Det skedde av ren 
okunskap och fyllnaden över fingerörten behövdes 
inte för själva infarten. Jag guidade hamnledningen
1983 på lokalen, men den hade tydligen fallit i 
glömska. Dessbättre utplånades inte växten helt.

Väldokumenterad är också förekomsten av hjärt- 
stilla Leonurus cardiaca strax utom Danvikstull 
(Lindberg 1986b). Det förefaller som alla 1900- 
talets växtsamlare i Stockholm varit där och pressat 
hjärtstillan 1894-1948. Växten återupptäcktes
1984 och utrotades 1988 vid Hydros bygge av en 
bensinstation. Då anlades en gräsmatta över växt
lokalen på vägkanten. Återigen en klassisk växt- 
förekomst som utplånats i ren okunskap (och åter 
har arten räddats till min fars villatomt). Att bevara 
örten hade inte kostat mer än vetskapen om den.

Numera talar man mer om att bevara hela växt- 
miljöer och växtsamhällen än om att rädda enskilda

arter. Man frågar sig då om det finns några rude- 
ratplatser värda att bevara. Det finns gott om 
ruderatplatser i länet, men få gamla med lång 
kontinuitet hos floran och därmed av kulturhisto
riskt värde. Bland områden med gammal rude- 
ratflora kan nämnas Lövsta sopstation i Västerort 
(även kallad Riddersvik), Kvarnholmen i Nacka 
(Lindberg 1986b), (Värta-) och Frihamnen (Lind
berg 1983b). Jag finner dock att förändringarna i 
allmänhet är så stora att bara en enda ruderatplats 
i Stockholms län är klart skyddsvärd. Det är Beck
holmen söder om Skansen på Djurgårdsön. Inga 
andra ruderatplatser i länet har så många tydliga 
kulturhistoriska band, och där finns en mängd växter 
som säkert är rester av äldre tiders verksamhet.

1 denna bedömning utesluter jag kvarlevorna av kultur
växter vid ödetomter och gårdsgrunder. Dels är de ej 
typiska ruderatplatser och dels är kunskapen om detta 
slags växter för liten. På ödetomter överlever kultur
växter med olika sorter, former, varieteter och under
arter som försvunnit ur handelssortimentet och som är 
på väg att helt utrotas från jorden. Vissa försvinner
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snabbt, andra dröjer sig kvar länge och somliga i ”evig
heter”. Till de mest uthålliga hör flera lökväxter, fet
knoppar Sedum, klasespirea Spiraea x billardii och snö
bär Symphoricarpos rivularis. På ödetomter efter större 
villor kan man också finna de så kallade gräsfröinkom- 
lingarna, som infördes oavsiktligt omkring sekelskiftet 
med vildparksfrö handplockat i tyska och franska naturen, 
inte sällan i Alperna. Dit hör t ex blå- och vitrapunkel.

Beckholmens flora

Beckholmens särställning gör att jag gärna skildrar 
dess flora närmare, och dessutom har det märkligt 
nog aldrig tidigare skett. De som vill läsa om 
Beckholmens historia har lite att hämta i stockhol- 
miana förutom en uppsats av Anna von Ajkay 
(1985).

Beckholmen är en av Stockholms äldsta industri
anläggningar med tjärhantering troligen redan 
1633, tjärhovet, beckbruket. ”Efter förlusten av 
Finland 1809 var tjärans roll som svensk export
vara utspelad.” 1848-1850 sprängdes två fartygs
dockor ut ur berget på öns SO-sida. ”Redan första 
året, 1851, hade 168 ång- och segelfartyg repare
rats i Beckholmsdockorna.” 1923-1926 sprängdes 
ytterligare en torrdocka ut, på öns SV-sida. På 
Beckholmen finns stadens enda träbro och dess 
äldsta trähus, från 1680; först tjärhovsskrivar- 
boställe, sedan krog och nu bostadshus.

Tidigare uppgifter

De äldsta publicerade växtuppgifterna från ön är 
från K. F. Thedenius: ulltistel Onopordum acan- 
thium, jordklöver Trifolium campestre, krusskräppa 
x tomtskräppa Rumex crispus x obtusifolius (The
denius 1850) och vårvicker Vicia lathyroides (The
denius 1859). I J. E. Wikströms oavslutade masto- 
dontverk Stockholms flora (Wikström 1840, 1844) 
står alltså inga växtuppgifter från Beckholmen, så 
tydligen satte han inte sin fot på ön. Gräslök Allium 
schoenoprasum, som är ursprunglig på Beckhol
men, nämns inte därifrån av Wikström, men han 
tar upp arten från två närliggande lokaler, Kastell- 
holmen och Waldemarsudde, där den nu är utgången.

1880 publicerade G. Eagerheim sex växter från 
ön (Lagerheim 1880), av vilka taggsallat Lactuca 
serriola är den intressantaste, eftersom det troligen 
var från Beckholmen arten spred sig ut över stock
holmstrakten. Det första fyndet av den i Uppland 
och Södermanland gjordes den 28 september 1872 
på Beckholmens barlastplats (Lindberg 1983a). En 
tjock bunt herbarieark i Naturhistoriska riksmuseet 
visar att växtlokalen blev flitigt besökt under resten
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Fig 3. Beckholmens SO-del med typisk ruderatmark. På 
den syns främst renfana Tanacetum vulgare, som länge 
biter sig kvar genom att den är flerårig. Sällskap har den 
av rödmålla Chenopodium rubrum, som lever äventyrli
gare genom att den är ettårig. I bakgrunden förfallet 
stöttmagasin och Hällerstadsstapeln på Skansen. - Foto 
P. S. Lindberg 25.8.1982.

av 1800-talet. Ingen ny förekomst blev känd under 
perioden. ”Förmodligen fann taggsallaten för gott 
att lämna den hårt pressade situationen på ön för 
att vid 1900-talets början dyka upp på några en
staka nya ställen i St. Trots ett förnyat flitigt 
insamlande, bl a femton växtark bara från Dan
viken, stod dess spridning inte att hejda.”

De många märkliga barlastväxterna på Beckhol
men skall alltså främst sökas i Naturhistoriska 
riksmuseets herbarium och inte i litteraturen. En
ligt detta herbarium är Beckholmen den enda kända 
lokalen i Stockholm för t ex ekmålla Chenopodium 
botrys, funnen 1872, 1882. Från ön kommer också 
det äldsta herbariearket från Stockholm för t ex 
vitamarant Amaranthus albus (1882), svinamarant 
A. retroflexus (1879, 1893), kråkfot Coronopus 
squamatus (1868-1882), murreva Cymbalaria mu-
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Tabell 2. Aktuella lokaler i Södermanland och Uppland 
för knippnejlika Dianthus armeria.

(1) Fåtalig 1993 i dike och på åkerkant N om transfor
matorn i Ruggsättra i Österåkers kommun.
(2) 15-20 ex 1992 i södersolig och torr ekbacke, på 
dikeskant och mittsträng av samma markväg ca 30 m 
utanför entrén till Älby hage på Ekerö i Mälaren.
(3) Knappt hundra ex 1981-1993 på Beckholmen. - Det 
centralaste fyndet i Stockholm någonsin gjordes dock 
1955 på Skeppsholmen.
(4) 1974-1993 på Runmarö i skärgården, nu på fyra 
lokaler, varav tre på vägkant och en i igenväxande 
hagmark. Alla utom en ligger långt uppe på land och 
växten är alltså knappast ditkommen med barlast.
(5) 2 ex 1989 på en gräsplan som bilparkering på O-sidan 
av Vallvägen 15-17 i Solberga sommarstugeområde i 
Tyresö kommun.
(6) 1 ex 1985 på en jordhög, skräpet från rensade diken 
på Ällmora äng 50 m SO om Mokärrsvägens möte med 
Ällmoravägen i Tyresö kommun.

ralis (1872), kanadabinka Erigeron canadensis 
(1872) och kålsenap Erucastrum gallicum (1898). 
På Beckholmen gjordes det första fyndet i Sverige 
av tiggarnöt Tribulus terrestris ssp. terrestris 
(1882) och spelt Triticum spelta (1884; Hylander 
1971). Vidare är Beckholmen den första publice
rade svenska lokalen för småflenört Scrophularia 
canina (1919, funnen 1882), grå kavelhirs Setaria 
glauca (1871) och högvicker Vicia biennis (1937, 
funnen 1882; Hylander 1971).

F. R. Aulin publicerade 1914 hela femton rude- 
ratväxter från ön — mest funna på 1890-talet - och 
skrev (Aulin 1914):

Ännu på 1870-80-talen ankommo många fartyg - mest 
segelfartyg - till hufvudstaden i barlast, som då vanligen 
utgjordes af sand och jord; denna lossades i stora högar 
på Beckholmen vid Djurgården, där man därför anträf
fade växter från vidt skilda trakter; en del höllo sig kvar 
år efter år, andra försvunno inom kort. Sedan segelfar
tygen så småningom till största delen undanträngts af 
ångfartyg och vattenbarlast kommit mera till använd
ning, har den främmande vegetationen på Beckholmen 
försvunnit, och platsen är inhägnad och användes för 
annat ändamål.

Vivi Laurent (1919) fyllde på med ytterligare fem 
ruderatväxter. Hon skrev att den äldsta barlastplat
sen i Stockholm är Beckholmen:

Här lossade fartygen i gamla tider sin med främmande 
frön bemängda barlast ... Någon barlast i gamla tiders 
mening finns ej längre, och den roll denna fordom 
spelade, har i våra dagar övertagits av avskrädet från 
kvarnarna.

Nutida växter

Själv anger jag tolv växter från Beckholmen på 
spridda ställen i boken Stockholmsfloran (Lindberg 
1983a s 17, 59, 126, 152, 159, 169, 195, 196, 204, 
205, 267).

Nu är Beckholmens skeppsområde sandig, ste
nig, soltorr, skräpig, skrotig och stökig ruderat- 
mark med små och delvis förfallande magasin som 
ligger utslängda på måfå, lite huller om buller. En 
trämagasinslänga från 1850, för stöttor till fartygen 
i dockorna, är vacker i sitt förfall - utdömd av 
Stadsmuseet, men renoverad på sistone av ideella 
krafter.

Tiden har stått stilla på ön. Möjligen är detta 
Sveriges mest orörda barlastplats med Sveriges 
bäst bevarade barlastflora. Det finns bara lite pub
licerat om nutida svenska växtlokaler för barlast
växter (Ericsson 1991, Ericsson & Sperens 1992, 
Sperens 1991, Stenman 1986) och allt gäller Väs
terbottens län. Däremot har Tore Ouren beskrivit 
den idag kvarvarande barlastfloran vid de flesta 
hamnar i Norge i otaliga artiklar i de mest skiftande 
publikationer, alltifrån skeppshandelns skrifter till 
botanisternas blad. Här finns alltså ett oplöjt forsk
ningsfält för svenska botanister.

På Beckholmen finns omkring 130 vilda och 
förvildade kärlväxtarter. Det är ett normalt antal 
för en yta av den storleken och av det slaget, alltså 
inte anmärkningsvärt högt. På den röriga ruderat- 
marken på öns västra tredjedel växer rikligt med 
gråbo Artemisia vulgaris, mjölkört Chamaenerion 
angustifolium, vit sötväppling Melilotus albus och 
smällglim Silene vulgaris. Tämligen vanliga är 
liten kardborre Arctium minus, bergrör Calam- 
agrostis epigejos, grusstarr Carex hirta, strim- 
sporre Linaria repens, gulsporre L. vulgaris och 
strimsporre x gulsporre L. repens x vulgaris. Spar
samt finns där bolmört Hyoscyamus niger, självsått 
gullregn Laburnum, strandfräne Rorippa sylvestris 
och backskärvfrö Thlaspi alpestre. Ullig kardborre 
och gul sötväppling Melilotus officinalis saknas 
förvånande nog på ön; i staden är ullig kardborre 
betydligt vanligare än liten kardborre.

På öns västra tredjedel fann jag märkligt nog 
inget av släktena Erigeron och Lepidium, men de 
finns på ruderatmarken på öns sydostligaste del: 
gråbinka E. acer, kanadabinka och gatkrassing L. 
ruderale. Där har gräslök och silverpoppel Popu- 
lus alba självsått sig. Skärgårdsväxterna gräslök 
och hällveronika Veronica longifolia x spicata är 
ursprungliga på V- och NO-sidan av berget mitt på 
ön. Gräslöken finns också på en liten strandhäll på
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Fig 4. Tysk fingerört Potentilla thuringiaca, finsk fingerört P. intermedia och styv fingerört P. recta, tre 
ruderatväxter som vandrat in i Stockholm omkring sekelskiftet, alla sällsynta i Sverige. De har likartat utseende och 
är större och kraftigare än de flesta av våra inhemska arter i fingerörtssläktet. Finsk fingerört påminner om tysk 
fingerört med sina nedliggande och bågformigt uppåtböjda stjälkar - framgår ej av bilden. Tysk fingerört liknar mer 
styv fingerört till blad och blommor. För finsk fingerört är dock norsk fingerört P. norvegica den största 
förväxlingsrisken. - Tuschteckning av P. S. Lindberg 1985.

öns N-sida. Smånunneört Corydalis intermedia är 
ursprunglig och växer ymnigt på O-sidan av berget 
mitt på ön. Av släktets arter i övrigt finns bara gul 
nunneört C. lutea i omkring tio förvildade exem
plar på ruderatmark på O-sidan av ön. Sloknunne- 
ört C. pumila saknas underligt nog på ön.

Det finns få ursprungliga växter på Beckholmen. 
Andra sådana är backtrav Arabidopsis thaliana, 
nagelört Erophila verna, småfingerört Potentilla 
tabernaemontani och vårförgätmigej Myosotis 
stricta (eller backförgätmigej M. ramosissima) på 
V-sidan av berget. Skogsförgätmigej M. sylvatica 
är däremot förvildad på O-sidan av berget. Antalet 
förvildade prydnadsväxter på ön är påfallande litet, 
vilket visar ett svagt intresse för trädgårdsodling i 
de få bostadshusen.

Den märkligaste barlastväxten på ön är knipp- 
nejlika Dianthus armeria, som finns i närmare

hundra exemplar på hårt packad sand och grus vid 
foten av en mindre skärning i berget 10 m NO om 
NO-änden på den mittersta samt minsta av Beck
holmens tre skeppsdockor. De första blommorna 
på knippnejlikan var 1981 utslagna den 8 juli och 
de flesta var överblommade en månad senare. 
Arten är på senare år funnen på sex ställen i 
Uppland och Södermanland enligt florainvente- 
ringarna av landskapen, Databanken för hotade 
arter i Sverige och direktkontakt med flera amatör
botanister (tabell 2). Knippnejlikan anses mest 
spridd i Sverige som förorening i vallfrö, vilket gör 
Beckholmens bestånd extra intressant. Till Skepps
holmen kom den troligen med gräsmattsfrö.När
mast Stockholm är den nu känd som ursprunglig i 
Östergötland.

Till de skyddsvärda och i Sverige sällsynta bar
lastväxterna hör även ulltisteln, som står bland
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jättelika fartygspropellrar på SV-sidan av Beckhol
men. Den varierar mycket i mängd (2 ex 1981, 
försvunnen 1982, 59 ex 1988) liksom rödmållan 
Chenopodium rubrum i öns SO-hörn (tusentals ex 
1981, försvunnen 1982 och 1983). Ulltisteln är 
bekant från ön sedan 1847. Rödmållan är däremot 
okänd, fastän hela sex mållor är kända därifrån 
(alla utom den första finns belagda i Naturhistoris
ka riksmuseets herbarium): citronmålla Chenopo
dium ambrosioides, ekmålla C. botrys, fikonmålla 
C. ficifolium, gatmålla C. murale, svenskmålla C. 
suecicum och bymålla C. urbicum (Lindberg 1992). 
Inget starr Carex finns någonsin samlat eller publi
cerat från Beckholmen! På dess ruderatmark växer 
nu grusstarr och piggstarr C. spicata. Inga andra 
starr finns på ön, inte ens vasstarr C. acuta.

En tredje barlastört som bör bevaras är finsk 
fingerört Potentilla intermedia, känd därifrån 
sedan 1923. Den finns rikligt tillsammans med den 
triviala femfingerörten P. argentea, liksom på sina 
fem andra lokaler i Stockholm (Lindberg 1987a): 
Värtahamnen, Frihamnen, Kvarnholmen, vid Åby
vägen i Älvsjö och vid en parkbänksutsikt över sjön 
Drevviken 250 m SO om Berga i Sköndal eller 500 
m NV om Orhems gård i Söderort. Vid Åbyvägen 
blommade den 1990 redan den 14 maj efter den 
unikt varma barvintern och i den heta våren. Nor
malt inleder den på Beckholmen sin blomning i 
månadsskiftet juni-juli och avslutar den i början av 
augusti. De nämnda fingerörterna kan förväxlas 
vid ett slarvigt betraktande. Finsk fingerört har 
dock kraftigare stjälk (som är bågformigt upp
stigande) och småblad som är omvänt äggrunda och 
har ljust grönludna undersidor. Femfingerört har 
smalare småblad som är killika och har lysande 
silverludna undersidor.

Som jag tidigare påpekade är det oerhört viktigt 
med information när det gäller att bevara värde
fulla växtplatser i stadslandskapet, särskilt som 
dessa förstörs mycket snabbare än på landsbygden. 
Även om man sällan får gehör för att bevara floran 
i städer och tätorter så kan ett uppmärksammande 
av den i vissa fall få vågen att svänga över så att 
en planerad exploatering inte blir av. Värdefulla 
kulturmiljöer - fornlämningar och bebyggelse - 
finns ofta på samma ställen som värdefull flora och 
de båda aspekterna kan därför samverka så att ett 
område måste bedömas som skyddsvärt. Det räcker 
alltså inte med att hylla Beckholmens flora i skrift 
och helst publicerad sådan, utan informationen 
måste verkligen komma fram till alla som har 
med området att göra. I Beckholmens fall är det

främst Djurgårdsförvaltningen, Stadsbyggnadskon
toret, Stadsmuseet, Sveriges Segelfartygsförening 
och Stiftelsen Skärgårdsbåten. Och slutligen: de 
vanartiga ruderaterna trivs bäst när det är stökigt 
och slummigt - det välstädade och välordnade är 
de inga vänner av. Beckholmens dockområde får 
alltså absolut inte asfalteras och finstädas.

Från Beckholmen har jag pressat knippnejlika, strim- 
sporre x gulsporre, bredkaveldun Typha latifolia i för
fallen pråm på land, gräslök och hällveronika.
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membranifolius (Julin) Ericsson (now R. pergamentaceus), R. prasinus (Julin) Ericsson (now 
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Avsikten med denna uppsats är främst att redogöra 
för några taxonomiska justeringar nödvändiga för 
behandlingen av majsmörblommorna, Ranunculus 
auricomus-gruppen, i Flora Nordica. För svenska 
läsare ges här även inledningsvis en resumé av de 
viktigaste argumenten för att behandla småarterna 
inom detta komplex som arter, i stället för som 
underarter till fyra arter.

Auktorsbeteckningarna följer B rummitt & 
Powell (1992), varför de kan avvika från tidigare 
uppsatser. Om småarterna blivit kända från nya 
provinser, anges detta. Göteborgsområdet (ingår i 
projektet Västergötlands flora, men förs till Bohus
län i Flora Nordica) betraktas här som en egen 
provins.

Förkortningar på samlare och granskare: AB Anders 
Bertilsson, AL August Lindegrén, AOS Asta & Ola 
Skifte, BN Bertil Nordenstam, BSA Bernhard Saarsoo, 
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Ostenfeld, CP Carl Oscar von Porat, CT Carl-Axel 
Toren, DE David M. Euren, EA Erik Almquist, EE Erik 
Evers, EJ Erik Julin, FE Fredrik Elmqvist, FK Fredrik 
W. Klingstedt, FL Fr. Larsson, FS Fr. Schlanbusch, GE 
Gust. Eriksson, GH Gustaf Haglund, GK Gustav Kvist, 
GM Gunnar Marklund, GP Gazet Patursson, GW Gustaf 
Adolf Westfeldt, HB Hilding Bergstrand, HF Harald 
Fries, HM Hilding Magnusson, HS Harry Smith, IB

Inger Bergqvist, JAN John Axel Nannfeldt, JE Jan 
Edelsjö, JM Justus Monteil, JMN Johannes Musasus 
Norman, JZ Johan Emanuel Zetterstedt, KJ Karl (Carl) 
Johansson, KS Karl A. Th. Seth, LF Lars Fagerström, 
NH Nils Hylander, PB Peter Benum, PP P. J. Petersson, 
PS Per Söderlund, RC Roland Carlsson, RF Randor 
Eretius Fridtz, RL Ragnar Lernedal, RM Ragnar Moran- 
der, RR Robert Rydholm, SE Stefan Ericsson, SJS S. 
Johan Anders Svensson, SN Sten Nordenstam, SS Svante 
Suneson, TA Teuvo Ahti, TK Thorvald O. B. N. Krok, 
TS Torsten Sundin, VS Vilhelm Samuelsson.

Förkortningar på herbarier: AAU Århus; BG Bergen; 
C Botanisk museum, Köpenhamn; GB Göteborg; H 
Botaniska museet, Helsingfors; LD Lund; O Oslo; 
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teket, Uppsala.

Behandlas som arter

Majsmörblommorna är pseudogama apomikter. 
Apomixis, att frön bildas utan att äggcellen i frö
ämnet befruktats, kan visas genom korsningsexpe- 
riment: vid sådana blir avkomman alltid identisk 
med moderplantan. Vidpseudogami krävs ändå att 
blomman pollineras: fröbildningen sker endast 
efter det att pollen inducerat tillväxt av fröets 
näringsvävnad. Att pseudogami förekommer kan
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visas genom att fröbildning hos apomikten uteblir 
om pollinering förhindras.

När de första småarterna av maj smörblommor 
beskrevs av schweizaren Koch (1933) betraktades 
de som arter. Denna syn har sedan varit den 
dominerande på kontinenten, och den som förordas 
av Borchers-Kolb (1983) i den hitintills mest utför
liga analysen av komplexet. I Norden behandlade 
Marklund (1940) dem först som arter, men ordnade 
dem senare (Marklund 1954) i ett system där de 
betraktades som underarter till fyra arter (Ranun
culus auricomus L., R. fallax (Wimm. & Grab.) 
Sloboda, R. cassubicus L. och R. monophyllus 
Ovcz.). Detta system anammades sedan av nor
diska författare. Nyvunna insikter i den genetiska 
bakgrunden till maj smörblommornas reproduktion 
stöder dock Borchers-Kolbs slutsats, varför små
arterna bör behandlas som arter (Ericsson 1992a).

De nordiska maj smörblommor som undersökts 
cytologiskt har alla visat sig vara tetraploida 
(2n = 32) eller ha ännu högre ploidinivåer, se 
Rousi (1956). Utanför Norden har emellertid även 
två diploider (2n = 16) blivit funna, nämligen den 
schweiziska R. cassubicifolius W. Koch (Häfliger 
1943) och den grönländska R. boecheri (Fagerstr. 
& G. Kvist) Ericsson (Böcher 1938a, som R. 
auricomus var. glabratus Lynge). Småarter med 
tetraploid kromosomuppsättning eller högre har 
visat sig vara apomikter, medan R. cassubicifolius 
är en sexuell art (Rutishauser 1954a, b).

Genom omfattande korsningsförsök visade Nog- 
ler (1982, 1984) att apospori hos majsmörblommor 
överförs genom en dominant faktor A- som sam
tidigt är en recessiv dödlig faktor för gameter. 
Reproduktion genom apomixis på diploid nivå 
skulle kräva att den för apospori nödvändiga A- 
kunde överföras med en monoploid garnet. Efter
som A- är dödlig för gameter är dock detta en 
omöjlighet. Faktorn kan dock överföras |enom 
heterozygota, minst diploida gameter (A A-), 
vilka alltså produceras av tetraploida plantor 
(A+ A+ A" Al.

Förhållandet innebär att apomixis endast kan 
bibehållas på tetraploid nivå eller högre, medan 
den förefaller omöjlig på diploid nivå. Nogler 
lyckades dock framställa diploida apomikter på ett 
annat vis: partenogenetisk utveckling av reduce
rade äggceller hos några tetraploida moderplantor 
resulterade i apomiktiska dihaploider (dvs diploi
der med moderns halva kromosomuppsättning och 
alltså 2n = 16) med genotypen A+ A-. Dessa 
dihaploider hade dock relativt låg vitalitet.

Det ter sig mycket sannolikt att befruktning av 
dihaploider med reducerat pollen (n = 16) från 
tetraploida apomikter skulle ge upphov till 
avkomma som även den består av tetraploida apo
mikter, alltså nya småarter. Dihaploider skulle 
därigenom kunna vara förklaringen till småarts- 
bildningen inom R. auricomus-gruppen och kanske 
även andra apomiktgrupper. Nogler (1984) har 
presenterat en modell för hur denna småarts- 
bildning kan antas gå till.

Jag har spårat minst tre fall där vi känner 
distinkta populationer med mycket liten utbredning 
(något hundratal meter), växande på utpostlokaler 
av morfologiskt särpräglade småarter, och med 
flera karaktärer lånade av dessa senare (Ericsson 
1992a, se även R. elatior nedan). Detta fenomen, 
att en hos majsmörblommorna i trakten i övrigt ej 
befintlig grupp av karaktärer till synes ”smittat av 
sig” i form av en eller flera nya, lokala småarter, 
verkar stämma väl med Noglers dihaploid-modell.

Det är ej känt i hur stor omfattning dihaploider 
förekommer. Ännu har nämligen inte någon di- 
haploid majsmörblomma påvisats i naturen (se 
dock R. boecheri nedan), och att leta efter dem ter 
sig närmast som att söka en nål i en höstack. 
Eftersom de har låg vitalitet och inte producerar 
nya dihaploider måste de vara sällsynta. Det är 
heller inte klarlagt om några korsningsbarriärer 
finns inom komplexet. I de korsningsförsök jag 
själv utfört fann jag dock inga bevis för att någon 
av mina odlade småarter var oförmögen att indu
cera fröbildning hos någon av de andra, trots att 42 
kombinationer testades. Det var märkligt att se att 
avkommor till den storvuxna R. elatior (Fr.) Erics
son alltid blev R. elatior, vare sig de pollinerades 
med elatior-pollen eller med pollen från en små- 
vuxen och flikbladig småart (obeskriven) insamlad 
på en jokkstrand i Lycksele lappmarks fjäll.

Småarterna själva har alltså ej möjlighet att 
korsa sig och uppvisar inga gradvisa övergångar. 
Omkombination av arvsanlagen kan endast ske via 
eventuella dihaploider, men avkommorna därav 
ger inte upphov till gradvisa övergångar, utan till 
nya småarter som har samma reproduktionsmeka- 
nism som de förutvarande. För sådana reproduktivt 
isolerade taxa kan underartsbegreppet ej användas, 
utan de måste behandlas som arter.

Marklunds system, med småarterna grupperade 
under fyra arter, ger en falsk bild av komplexets 
fylogeni. Småarterna har inte bildats genom grad
vis artbildning ur fyra huvudgrenar, utan hänger 
samman i ett komplicerat, nätlikt mönster. Mark
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lunds grupper är i stället en grov sortering som 
grundar sig på några få karaktärer. Borchers-Kolb 
(1983, 1985) introducerar för bayerska småarter 
ett system där småarterna sorteras in i 15 mindre 
grupper, en indelning som ej är fylogenetiskt kor
rekt, men har fördelen att grupperna är morfolo- 
giskt mycket mer enhetliga. Av Marklunds system 
återstår där endast "cassubicus-gruppen”, vars 
medlemmar har så enhetlig morfologi att de kan ha 
någorlunda gemensamt ursprung. I Norden är dock 
gränsen mellan denna grupp och Marklunds R. 
fallax mycket diffus.

Namnändringar

Eftersläpningen av utgivandet av Index Kewensis, 
där alla nya namn förtecknas, gjorde tyvärr att 
några redan publicerade artnamn ej uppmärksam
mades när jag kombinerade om alla som underarter 
beskrivna småarter till arter (Ericsson 1992a). 
Fyra småarter ges därför här nya namn.

Ranunculus pergamentaceus Ericsson, nom. nov.

R. membranifolius (Julin) Ericsson, Ann. Bot. Fen- 
nici 29: 145 (1992), nom. illeg. (R. auricomus L. 
subsp. membranifolius Julin, Arkiv Bot. ser. 2, 6(1): 
16 (1963)). - Non R. membranifolius (Kirk) Garn.- 
Jones, New Zealand J. Bot. 25(1): 126 (1987) {R. 
hirtus var. membranifolius Kirk), Nya Zeeland.

Tidigare känd från Södermanland, Västmanland 
och Uppland; tämligen allmän i sistnämnda land
skap (karta, se Julin 1980). Epitetet pergamenta
ceus syftar liksom det tidigare använda på de tunna, 
pergamentartade bladen hos denna småart.

Fynd från ny provins: Göteborgsområdet. Göteborg 
Långedrag, Saltholmen, 16.V. 1943 CB, det. EJ (UME 
UPS); Saltholmen, 2.VI. 1951 CB, det. EJ (UPS). V. Frö
lunda Käringberg, 30.V. 1943 CB, det. EJ (GB UME UPS).

Ranunculus porraceus Ericsson, nom. nov.

R. prasinus (Julin) Ericsson, Ann. Bot. Fennici 29: 
149 (1992), nom. illeg. (R. auricomus L. subsp. 
prasinus Julin, Opera Bot. 57: 114 (1980)). -NonJ?. 
prasinus Menadue, Brunonia 8(2): 375 (1986), Tas
manien.

Endast känd från Södermanland (Julin 1980). Epi
tetet porraceus betyder, liksomprasinus, ”lökgrön”.

Ranunculus septempartitus Ericsson, nom. nov.

R. altus (Julin) Ericsson, Ann. Bot. Fennici 29: 130 
(1992), nom. illeg. (R. auricomus L. subsp. altus Julin,

Opera Bot. 57: 18 (1980)). - Non R. altus Garn.-Jones, 
New Zealand J. Bot. 25(1): 125 (1987), Nya Zeeland.

Endast känd från Södermanland (Julin 1980). Epitetet 
septempartitus syftar på att de mellersta rosettbladen hos 
denna småart ofta är sjuflikade.

Ranunculus subvastisectus Ericsson, nom. nov.

R. simulans (Fagerstr.) Ericsson, Ann. Bot. Fennici 
29: 152 (1992), nom. illeg. (R. auricomus subsp. 
simulans Markl. ex Fagerstr., Acta Soc. Fauna Flora 
Fennica 82(4): 88 (1976)). - Non R. simulans 
Garn.-Jones, New Zealand J. Bot. 25(1): 126 (1987) 
= R. depressus var. stewartiae Simpson & Thomson, 
Nya Zeeland.

Endast känd från Finland; ett fåtal lokaler i Sata- 
kunta, Etelä-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa 
(Fagerström 1976). Epitetet subvastisectus syftar, 
liksom det tidigare använda (simulans = ”lik
nande”), på sommarbladens likhet med de hos R. 
vastisectus (Markl.) Ericsson.

Rättelser av auktorsbeteckningar

Många småarter som preliminärt namngivits av 
Gunnar Marklund eller Erik Julin ligger obearbe
tade i herbarierna, särskilt i H och UPS. Jag har 
fört upp dem på en intern lista, som omfattar fler 
namn än de giltigt beskrivna! De auktorer som 
vidtog efter Marklund använde oftast hans prelimi
nära namn när de beskrev någon småart ur mate
rialet. Tyvärr hände det dock även att de vid 
beskrivningen av andra nya småarter av ren tillfäl
lighet använde epitet som Marklund eller Julin 
tilldelat någon av de obearbetade.

I så kritiska växtgrupper som denna är det viktigt 
att kunna skilja ovanstående två kategorier av 
namn. Hur skall annars den oinvigde kunna veta 
om ark etiketterade ”Ranunculus auricomus subsp. 
antygodon Markl.” och "R. auricomus subsp. antyg- 
odon Fagerstr. ” avser samma småart? I en fullstän
dig citering klargörs detta genom att inflika den 
tidigare auktorn, följd av ”ex”, före den formelle 
auktorn. Skrivsättet ”antygodon Markl. ex Fager
str.” anger alltså att växten beskrivits av Fager
ström, men med användande av Marklunds pre
liminära namn. Namnet kan påträffas med Mark
lund som auktor, antingen i tryck (det har då varit 
ett nomen nudum) eller på herbariematerial. Efter 
beskrivningen är dock ”Fagerstr.” den korrekta 
auktorn, och normalt den enda man skriver ut.



Ranunculus mancus (Fagerstr.) Ericsson

Ericsson 1992a: 145. - R. auricomus subsp. mancus 
Markl. ex Fagerstr. 1967: 36, ursprungligen som ”subsp. 
mancus Fagerstr.”, rättas här.

Fagerström (1967) skriver att han fördelat det av 
Marklund i herbarium H under namnet ”R. auri
comus subsp. inops” undanlagda materialet på fyra 
småarter, varav huvuddelen fördes till den i Etelä- 
Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Pohjan- 
maa, Kainuu och Oulun Pohjanmaa utbredda 
subsp. mancus ”Fagerstr.”.

I H fann jag ett på felaktig plats insorterat 
omslag innehållande 10 ex av en kollekt med 
”mancus Markl.” från Satakunta. En granskning 
visade att materialet tillhör samma småart som den 
Fagerström beskrev. Det är alltså tydligt att redan 
Marklund använt epitetet mancus för denna småart, 
och att auktorn bör citeras ”Markl. ex Fagerstr.” 
Att Fagerström i detta fall angivit auktorn som 
enbart ”Fagerstr.” beror förmodligen på att mate
rialet från Satakunta förkommit under arbetets 
gång.

Fynd från ny provins: Satakunta. Kihniö Kankari, Tar
sia, ängsmark vid Syväjärvi, 7.VI. 1953 GM, conf. SE (H).
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Ranunculus sonckii (G. Kvist) Ericsson

Ericsson 1992a: 152. -R. fallax subsp. sonckii G. Kvist 
1985: 113, ursprungligen som ”subsp. sonckii Markl. ex 
G. Kvist”, rättas här.

Kvist beskriver i ett mindre arbete (Kvist 1985) 
några majsmörblomor som ursprungligen samlats 
av Carl-Eric Sonck. I H uppdagade jag att både R. 
fallax ssp. porrectus G. Kvist (= R. prosotatus 
Ericsson) och R. fallax ssp. sonckii ”Markl. ex G. 
Kvist” utgjordes av det material Marklund själv 
etiketterat som "R. auricomus subsp. sonckii. 
Markl.” Marklunds avsedda holotyp hade dess
utom av Kvist använts som holotyp till R. fallax 
ssp. porrectus. Exemplaret finns avbildat i uppsat
sens fig. 3. Det är tydligt etiketterat "R. auricomus 
ssp. sonckii” med Marklunds handstil. Marklunds 
”typus”-lapp kan dessutom anas i nedre vänstra 
hörnet.

Eftersom Kvist ej förde sin ssp. sonckii till 
samma art som Marklund avsett, och även uteslöt 
Marklunds avsedda typexemplar, måste den kor
rekta citeringen vara "R. fallax subsp. sonckii 
G. Kvist”.

Fler nomina nuda

Fynd av obeskrivna småarter har i några fall pub
licerats, trots att deras namn varit ogiltiga, så 
kallade nomina nuda. För att underlätta för dem 
som förgäves söker dessa namn i checklistan i 
Flora Nordica, meddelar jag här några tillägg till 
min tidigare lista över publicerade nomina nuda 
(Ericsson 1992b). I förekommande fall anges även 
de provinser som uppgivits.

Ranunculus auricomus subsp. acutifrons Julin nom. nud. 
-Södermanland. = R. alcicornis (Julin) Ericsson. Änd
ringar på etiketter i Julins samling (UPS) visar att ”acuti
frons'’ var ett tidigt arbetsnamn för den småart som 
senare beskrevs som R. auricomus subsp. alcicornis Julin 
(Julin & Nannfeldt 1966). Julin hade dock hunnit an
vända epitetet acutifrons vid bestämning, och Sundin 
(1968) använde genom ett förbiseende detta namn.

R. auricomus subsp. divisus Julin nom. nud. = R. 
circinans (Julin) Ericsson, se Julin 1980.

R. auricomus subsp. inops Markl. nom. nud. = R. 
acinaciformis (Fagerstr.) Ericsson + R. incompletus 
(Fagerstr.) Ericsson + R. mancus (Fagerstr.) Ericsson 
+ R. tabescens (Fagerstr.) Ericsson, se Fagerström 
1967 och under R. mancus ovan.

R. auricomus subsp. intricatus Markl. nom. nud. - 
Pohjois-Karjala. = R. lepidus (Markl.) Ericsson, se 
Fagerström m fl 1975.

R. auricomus subsp. lundensis Julin nom. nud. - Skåne 
(Ekman 1985).

R. auricomus subsp. magnifoliiformis Rasch nom. nud. 
-Gotland. = R. magnifolius (Julin) Ericsson, se Erics
son 1992b.

R. auricomus subsp. skoenabaeckensis Julin nom. nud. 
-Skåne (Ekman 1985).

R. auricomus subsp. vallis-gratiae Markl. nom. nud. - 
Varsinais-Suomi (Kukkonen 1958). Namnet publicera
des utan angivande av auktor, men av material i H 
framgår att Marklund använde detta namn. Epitetet är en 
latinisering av Nådendal!

R. cassubicus subsp. smolandicus G. E. Haglund nom. 
nud. - (Inre) Småland (Julin & Nannfeldt 1966, Hultén 
1971, Julin 1980, Ericsson 1992b) = R. elatior (Fr.) 
Ericsson, se Revisioner nedan.

R. communis Markl. nom. nud. = R. acutiusculus 
(Markl.) Ericsson / R. distendens (Markl.) Ericsson / 
R. pullus (Markl.) Ericsson. Med "R. communis” avsåg 
Marklund (1941) enligt Jalas & Kvist (1987) den småart 
som han senare beskrev under namnet acutiusculus. I H 
har jag dock funnit att han använt det även som arbets
namn på två andra småarter, R. distendens (Markl.) 
Ericsson och R. pullus (Markl.) Ericsson. För den sist
nämnda finns namnet till och med på typkollekten.

R. fallax subsp. arosiensis Nannf. nom. nud. - Västman
land (Malmgren 1982, Nannfeldt 1983).
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R. fallax subsp. stipitatus Nannf. nom. nud. - Västman
land (Malmgren 1982). - Dalarna (Ericsson 1989, se 
även under R. neumanii nedan).

R. orbicans G. E. Haglund nom. nud., non R. orbicans 
(Markl.) Ericsson. - Öland. = R. haglundii (Julin) 
Ericsson, se Julin 1967.

R. succisus Markl. nom. nud. -Satakunta. = R. platy- 
colpoides (Markl.) Ericsson. Marklund räknade ur
sprungligen ”R. succisus” som egen småart, men räk
nade sedan in materialet i R. fallax ssp. platycolpoides. 
Det avsedda typmaterialet, Satakunta, Säkylä Pyhäjoki, 
gräsmark i mullrik jord, 26.V.1946 FK (H), har om- 
bestämts av Marklund och citeras i lokallistan för platy
colpoides (Marklund 1965). Marklund hade dock hunnit 
använda epitetet succisus vid bestämning, och Såltin (1954) 
publicerade en lokal, dock utan angivande av auktor.

Synonymiseringar

När man studerar maj smörblommor från en viss 
landsända är det inte svårt att sammanföra kollekter 
som tydligt hör ihop. Vill man sedan komma till 
visshet om ifall man funnit en småart som inte 
uppmärksammats tidigare blir det svårare. Be
skrivningarna säger ofta inte mycket, eftersom de 
komplicerade bladcyklerna svårligen kan återges i 
text. Man måste därför jämföra med fullgott mate
rial i samlingarna. Då emellertid inget herbarium 
har en fullständig uppsättning majsmörblommor, 
och material av sparsamt insamlade småarter kan 
ha splittrats på flera håll, blir en sådan jämförelse 
alltid ofullständig. Obekanta bladcykler kan också 
studeras någorlunda väl först när minst 10 exem
plar kan jämföras samtidigt.

En annan svårighet är att många av Marklunds 
(finska) småarter beskrivits från material i knopp, 
varför frukter och sommarblad kan vara helt okända, 
medan några av Julins (svenska) och Fagerström 
och Kvists (nordskandinaviska) småarter i vissa 
fall beskrivits från material i sent fruktstadium, 
med bortvissnade vårblad.

Majsmörblommorna är alltså synnerligen svår
överskådliga, och ingen har heller försökt jämföra 
samtliga beskrivna småarter, varför man får anta 
att åtskilliga beskrivits flera gånger. Jag har påträf
fat flera sådana misstänkta ”småartspar”, och här 
reduceras fyra småarter till synonymer under andra.

Ranunculus amplisinus (Markl.) Ericsson

Ericsson 1992a: 131. -R. auricomus subsp. amplisi
nus Marklund 1961: 21. - R. auricomus subsp. 
basiotrichus Julin 1963: 5. - R. basiotrichus (Julin) 
Ericsson 1992a: 134.

R. amplisinus är vida utbredd i Finland (Marklund 
1961) och uppländskt material blev tidigt bestämt 
av Marklund (Julin & Nannfeldt 1966). Julin (1980) 
anger en mängd lokaler i flera provinser, men 
endast på karta. Vissa av lokalerna har jag förgäves 
sökt få belagda i herbarierna. I samma arbete 
upptar Julin även R. basiotrichus, men endast från 
två lokaler i Södermanland. Material från andra 
provinser har dock sänts ut till herbarierna, och jag 
har godtagit belägg från (Inre) Småland, Östergöt
land och Värmland (Ericsson 1992b).

Vid genomgång av Julins samling (UPS) visade 
det sig att exemplar av alla kollekter som först sänts 
ut som R. basiotrichus 1972 hade ombestämts till 
R. amplisinus. Där ingick belägg från de flesta av 
de odokumenterade lokalerna för R. amplisinus, de 
lokaler jag publicerat som R. basiotrichus och de 
lokaler han själv 1980 kvarhållit som R. basio
trichus, inklusive en isotyp. Av kollekternas fynd
data framgår att hela materialet ingår på kartan 
över R. amplisinus, även det han i texten kallat R. 
basiotrichus. Dessutom ingår ytterligare material 
som legat som R. basiotrichus från Västergötland 
(UPS) och Närke (LD UPS). Belägg för vissa 
lokaler saknas ännu men motsvaras förmodligen av 
undanlagda kollekter jag sett i H och UPS.

Att Julin 1980 skiljer ut två kollekter som R. 
basiotrichus i texten men för in dem som R. 
amplisinus på kartan och lägger dem, ombestämda, 
under detta namn i sitt eget herbarium, tyder på att 
han avsett att stryka R. basiotrichus. Jag har sett 
typmaterialet av R. amplisinus (H) och R. basio
trichus (UPS) men får genom deras olika feno- 
logiska utvecklingsgrad ingen klar uppfattning av 
om de är identiska. Vissa andra finska kollekter av 
R. amplisinus påminner dock starkt om vissa R. 
basiotrichus, varför jag anser att det enda möjliga 
är att tills vidare sammanföra materialet. R. ampli
sinus har för övrigt en bladcykel av en ganska 
vanlig typ, varför även avgränsningen mot flera 
andra småarter är svår att dra, särskilt om kollek- 
terna har en stor andel sommarblad.

Fynd från nya provinser: Skåne. Norra Asum Skönabäck, 
alstrandskog vid Hammarsjön, 28.V. 1967 EJ (AAU BG 
C GB H LD O OULU S UME UPS). - Öland. Södra 
Möckleby Perstorp, på landborgen, 30.V.1958 BSA, det. 
EJ (H UPS). - Göteborgsområdet. Härryda Lillhult, 
5.VI. 1941 HF, det. EJ (UPS).

Ranunculus haglundii (Julin) Ericsson

Ericsson 1992a: 141. - R. auricomus subsp. hag
lundii Julin 1967: 268. - R. auricomus subsp. brevi-
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pedunculatus Julin 1967: 260 (Rasch 1970, Ericsson 
1992a). -R. auricomus subsp. sparsidens Markl. ex 
Fagerstr. 1976: 90. - R. sparsidens (Fagerstr.) 
Ericsson 1992a: 152.

I herbarium H påträffades överraskande ett omslag 
märkt "haglundii", en småart som ej tidigare med
delats från Finland. I omslaget låg tre ark, insam
lade och etiketterade som R. auricomus subsp. 
sparsidens av Marklund, bestämda till R. auri
comus subsp. haglundii av Julin.

Under R. sparsidens kvarlåg huvuddelen av 
materialet, allt insamlat på en och samma lokal 
(Varsinais-Suomi, Turku/Åbo Runsala, dubbletter 
i UPS). Detta jämfördes med ett rikligt öländskt 
material av R. haglundii, inklusive isotyper för 
både haglundii och den tidigare synonymiserade 
brevipedunculatus.

Jämförelsen visade att R. sparsidens är identisk 
med R. haglundii. Variationen hos det öländska 
materialet är dock mycket vidare, säkerligen bero
ende på en större fenologisk spännvidd och på 
ståndortsfaktorer på lokalerna. Variationen förvir
rade även Julin, som först delade upp materialet på 
två småarter, men efter att ha sett ytterligare material 
sammanförde dessa (Rasch 1970, Ericsson 1992a).
Fynd från ny provins: Skåne. Lund Botaniska trädgår
den, 21.V.1966 BN, det. EJ (UPS).

Ranunculus ovatitoratus (Julin) Ericsson

Ericsson 1992a: 147. -R. auricomus subsp. ovatitoratus 
Julin 1963: 23. - R. auricomus subsp. obtegens Julin 
1980: 91. -R. obtegens (Julin) Ericsson 1992a: 147.

Julin har i sin egen samling (UPS) ombestämt 
samtliga ark a\ R. obtegens, inklusive isotyper, till 
R. ovatitoratus. Efter en granskning av allt material 
i UPS, inklusive holotyper, kan jag bekräfta att 
materialet utgör en och samma småart. Den mest 
påfallande skillnaden enligt beskrivningarna, utform
ningen av torus (blombottnen där nötterna sitter 
fästa), verkar ha baserats på extremer inom mate
rialet. De flesta exemplar är intermediära. Små
arten är endast känd från Södermanland.

Ranunculus pinguifolius (Rasch) Ericsson

Ericsson 1992a: 149. -R. auricomus subsp. pinguifolius 
Rasch 1970: 455. - R. auricomus subsp. truncatus 
Cedercr. ex Fagerstr. 1976: 109. -R. getaénsis Ericsson 
1992a: 140.

Julin har bestämt 3 ex av R. getaénsis i H till R. 
pinguifolius. Jag har jämfört allt material av den 
åländska R. getaénsis, totalt bara 11 ark (!), med

materialet i UPS av den gotländska R. pinguifolius 
och funnit god överensstämmelse, varför de kan 
betraktas som identiska. Auktorerna för R. auri
comus subsp. truncatus uppgavs av mig (Ericsson 
1992a) felaktigt som ”Markl. ex Fagerstr.”.

Revisioner

Det inte ovanligt att man tvingas ifrågasätta om en 
viss småart är enhetlig. En revision stöter dock på 
en del problem. De småarter som beskrivits av 
finska auktorer kan studeras i herbarium H, där 
oftast en stor serie av typmaterialet kvarligger. 
Finska författare har även på föredömligt sätt pub
licerat alla belägg som ligger till grund för en viss 
uppsats. Tyvärr har ibland allt material av en viss 
småart stannat i H, vilket är förkastligt om det skall 
kunna granskas; dessutom är det farligt ur säker
hetssynpunkt. Av denna anledning har jag tillåtits 
distribuera material från H. Numera finns därför 
oftast både isotyper och dubbletter av småarter som 
beskrivits av finnar och finländare även i UME.

För de flesta av svenskar beskrivna småarterna, 
där holotypen oftast ligger i UPS, är problemet det 
motsatta. Materialet har distribuerats till många 
herbarier, så att det är sällsynt att finna mer än två 
isotyper tillsammans. Jag har därför börjat utöka 
antalet isotyper i UPS, t ex med material ur Julins 
samling. Ändå måste man låna material från flera 
herbarier för att kunna studera de sällsyntare små
arterna, särskilt de Julin beskrev 1980.

Ett stort problem är att listor över belägg saknas 
för många småarter i Julins senare arbeten (Julin 
1977, 1978, 1980), där de i stället redovisas i 
kartform. Julin skriver: ”en komplett lista över alla 
lokaler för de karterade underarterna har depone
rats på Naturhistoriska Riksmuseet, och kopior kan 
beställas” (översatt från Julin 1978). Några sådana 
listor känner man emellertid ej till på riksmuseet, 
och de fanns ej i Julins efterlämnade material. 
Avsaknaden av dessa listor har varit en svår stöte
sten under arbete med t ex Ranunculus amplisinus 
(se ovan), R. bottnicus och R. neumanii. Om någon 
som läser detta känner till dessa listor är jag mycket 
tacksam för brev!

Ombestämningar är oundvikliga i kritiska växt- 
grupper. Ofta beror detta på att man först haft ett 
för litet material. Jag meddelar därför här t ex för 
R. elatior vissa justeringar av mina tidigare bedöm
ningar. Det är dock mycket olyckligt att Julin ofta 
skickade ut material som byte innan han beskrev 
ett visst taxon, eftersom han senare i samband med



SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995) Notiser om maj smörblommor 25

beskrivningen ej dementerade eventuella felbestäm
ningar (se R. bottnicus och R. dactylophylloides).

En sista stötesten är ojämnheten i vissa författa
res material. Julin beskrev vanligen sina nya små
arter på gott material, men någon gång var detta så 
dåligt att senare jämförelser blir mycket vanskliga, 
se t ex R. dactylophylloides nedan. Även Fager
ström och Kvist använde sig ibland av material av 
mycket låg kvalitet.

Ranunculus boecheri (Fagerstr. & G. Kvist) 
Ericsson

Ericsson 1992a: 134. -R. auricomus subsp. boecheri 
Fagerstr. & G. Kvist 1983: 241.

Tidigt räknade man med att det i nordligaste Nor
den och Arktis fanns i huvudsak två småarter: 
”calvescens” (då ännu obeskriven) i norra Fenno- 
skandien och "glabratus" (beskriven som R. auri
comus var. glabratus Lynge) på Öst-Grönland, 
Novaja Zemlja och Vajgatch. Den senare ansågs 
ofta som en synonym till eskimåsmörblomma R. 
affinis R. Br., en cirkumpolär arktisk art som ej 
hör till R. auricomus-komplexet (Ericsson 1992a). 
Även en majsmörblomma från Torne lappmark 
som Flarry Smith preliminärt kallat "lyngei”, trod
des av många vara synonym med glabratus. Sam
mantaget gav detta upphov både till föreställningen 
att R. affinis hörde till R. auricomus-komplexet och 
att den förekom i Sverige, vilket anges t ex av Tutin 
(1964), Floravårdskommittén (1985), Nilsson (1986), 
Databanken (1991) och Ingelög m fl (1993).

Det arktiska material som i olika sammanhang 
kallats R. auricomus v ar. glabratus behandlades av 
Fagerström & Kvist (1983) som fyra underarter till
R. auricomus. Av dessa sades ssp. lyngei Harry 
Sm. ex Fagerstr. & G. Kvist förekomma på Nis- 
suntjårro i Torne lappmark, och ssp. boecheri på 
Nissuntjårro och på Grönland.

R. boecheri är av påtagligt intresse, eftersom 
den av Böcher (1938a) befunnits vara en diploid. 
Fagerström & Kvist (1983) spekulerade om att den, 
i likhet med R. cassubicifolius, kunde vara sexuell. 
Frågan lämnades dock obesvarad, eftersom Böcher 
(1938b) hos R. boecheri även påvisat oregelbunden 
meios och till 55 % oregelbundet pollen, något som 
enligt Rousi (1956) tyder på apomiktisk reproduktion.

Det av Böcher undersökta materialet av R. boe
cheri skulle kunnat ha varit en dihaploid. För detta 
talar det egendomliga faktum att plantorna uppvisade 
oregelbunden meios och dåligt pollen trots att de 
var diploida. R. cassubicifolius har närmast 100 %

normalt pollen (Rutishauser 1954a). R. boecheri 
kan i så fall vara en apomiktisk tetraploid växt, av 
vilken Böcher haft turen att träffa på en dihaploid.

Jag har tidigare (Ericsson 1992a) påpekat att 
identifieringen av R. boecheri i Torne lappmark 
måste bekräftas. Jag har nu kontrollerat allt grön
ländskt material av R. boecheri i C, det av Fager
ström och Kvist till R. boecheri bestämda materia
let från Torne lappmark (UPS) och ett mycket 
rikare material av R. lyngei (Fagerstr. & G. Kvist) 
Ericsson (allt material i H, S, UME och UPS) än 
det urval Fagerström och Kvist sett. En stor del 
av ftoec/teri-materialet etiketterat ”Nissuntjårro” 
visade sig vara odlat i Uppsala. Dessa exemplar 
var onormalt kraftiga och visade ringa likhet med 
vare sig R. lyngei eller R. boecheri. De få i fält 
tagna ex från Nissuntjårro som Fagerström och 
Kvist ansett vara R. boecheri faller dessutom väl 
inom variationen för R. lyngei på samma lokal. 
Jämförelsen visade dessutom att populationen är 
morfologiskt skild från den grönländska. R. 
boecheri kan därmed avfärdas som svensk.

Ranunculus bottnicus Ericsson

Ericsson 1992a: 134. - R. auricomus subsp. dactylop- 
hyllus Julin 1977: 288.

Julin (1977) meddelar en prickkarta, men ingen 
lokallista. Materialet från den sammanhållna ut
bredningen från Hälsingland till Västerbotten över
ensstämmer oftast med R. bottnicus som jag känner 
den (allmän i Umeåtrakten), möjligen finns i en
staka fall någon snarlik småart inblandad. Mer 
avvikande material föreligger från några av Julins 
utpostlokaler. Jag har tidigare avfärdat materialet 
från Oulun Pohjanmma i Finland (Ericsson 1992b), 
och kan nu göra detsamma för Södermanland. Den 
enda insamlingen, Ärla Mosstorp, bäckdal vid 
landsvägen, 10.VI. 1967 EJ (UPS), är inte R. bott
nicus, utan en för mig obekant småart. Julin be
stämde materialet redan 1971, 6 år före beskriv
ningen av R. auricomus ssp. dactylophyllus, vilket 
kan tyda på att han först avsåg att beskriva en annan 
småart under detta namn, och att lokalen blev 
införd på kartan av ett misstag.

Ranunculus dactylophylloides (Julin) Ericsson

Ericsson 1992a: 137. - R. auricomus subsp. dactylo
phylloides Julin 1980: 40.

Denna småart har felaktigt uppgivits av mig från 
Öland (Alböke Ingelstad talldunge, 29. V. 1968 EE,
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det. EJ) på grundval av material i UME och UPS 
(Ericsson 1992a). Granskningen försvårades av att 
småarten i övrigt bara är känd från typkollekten, 
och av att isotyperna utgörs av ovanligt medtagna, 
i vissa fall trasiga eller torkningsskadade exemplar. 
Typkollekten insamlades i Södermanland 1966, 
men småarten beskrevs långt senare (Julin 1980). 
Julin använde dock namnet tidigt, det nämns som 
nomen nudum av Sundin (1968). I beskrivningen 
inskränks småarten till att endast omfatta det söder- 
manländska typmaterialet, ölandsväxten diskuteras 
ej. I Julins samling (UPS) låg dock en dubblett av 
ölandskollekten som 1979 ombestämts till R. aper- 
tus (Markl. & Julin) Ericsson. Tydligen har den 
sänts ut som byte före beskrivningen.

Jag har nu jämfört exemplaren från Öland med 
holotyperna av R. dactylophylloides och R. apertus 
(båda i UPS) och kan bekräfta att den öländska 
växten hör till den senare, som även tidigare var 
känd från lokalen (Julin 1967).

Julin avstod vanligen från att beskriva småarter 
som endast var kända från sekunda kollekter. På 
omslag till kollekter av ännu ej publicerade små
arter finns ofta anteckningar som: ”ny, men bättre 
material behövs”. Att han ändå lät beskriva dactylo
phylloides berodde förmodligen på att han ville 
legitimera namnet, som ju använts i skrift av Sundin.

Ranunculus elatior (Fr.) Ericsson

Ericsson 1992a: 138. -R. cassubicusb. elatior Fries 1839: 
38. -R. cassubicus subsp. elatior (Fr.) Marklund 1965: 90.

De svenska småarterna inom Marklunds ”R. cas
subicus” har aldrig blivit helt utredda. Två små
arter angavs från Sverige redan av Marklund (1965). 
Av dessa låter sig R. imitans väl skiljas ut. Små
arten förekommer spontant i Sverige, mest i 
Dalarna, men även i Södermanland, Uppland och 
Medelpad (Marklund 1965, Julin 1980, Ericsson 
1989, 1992b, Bratt & Ljung 1993).

Övrigt svenskt material utgörs av R. elatior eller 
småarter som liknar denna. Utanför Sverige före
kommer R. elatior naturligt i Estland och Lettland, 
på Åland och i den närliggande skärgården i Var- 
sinais-Suomi (Marklund 1965, Jalas & Suominen 
1989). I östra och norra Uppland (Almquist 1929; 
alla kartans lokaler är denna småart, jfr Marklund 
1965) och södra Gästrikland (Marklund 1965, 
Lindberg 1979 som "R. cassubicus”) är småarten 
lokalt talrik. Materialet härifrån är typisk/?, elatior 
och den är säkert spontan. Småarten har även 
införts till andra områden i södra Sverige, se nedan.

Ranunculus elatior i Småland

Även i norra Småland, inom ett ca 15 km vitt 
område mellan Huskvarna och Nässjö, förekom
mer en lundsmörblomma av elatior-typ (fig 1). Den 
har omtalats som "R. cassubicus subsp. smolandi- 
cus G. E. Haglund nom. nud.” (se ”nomina nuda” 
ovan). Det är förståeligt att man misstänkt att 
Populationen var en egen småart, då de närmaste 
lokalerna för spontant växande lundsmörblomma 
ligger i Uppland (jfr Hultén 1971). På två ark (i 
LD och S) av smålandsväxten har även Gunnar 
Marklund noterat:

Ranunculus-matera\et från Småland (Öggestorp, Forse- 
rum, Rogberga o Malmbäck) tillhör den typ, som av 
Haglund benämnts R. smolandicus. Denna bör också 
enligt min mening isärhållas från östra Sveriges R. 
cassubicus - elatior Fr., April 1964, Gunnar Marklund.

Ur korrespondens mellan Nannfeldt och Julin (nu 
i Uppsala universitetsbibliotek) framgår dock att de 
hade svårigheter med att avgränsa den småländska 
växten. Julin skriver 8 februari 1976:

Har du någon annan karaktär än storleken som skiljer R. 
cassubicus ssp. smolandicus från ssp. elatior. Jag har sett 
kraftiga exemplar av den förra, större än vissa ex av den 
senare. Jag tycker de är identiska. Vore de det, skulle 
problemet med den småländska cassubicus något för
enklas. Man kunde ju anta en ursprunglig inplantering 
av elatior som på många andra ställen i Sverige och 
slipper tänka på en ssp., vars ursprung vi inte känner till.

Nannfeldt svarar 12 mars:

Det var egentligen inte jag, utan den skarpsynte Gustaf 
Haglund som först uppmärksammade den. Han kände 
den väl från sina hemtrakter och tyckte att den skilde sig 
en hel del från den uppländska cassubicus, bl a genom 
att vara lägre. Detta kan jag bekräfta. Jag har haft bägge 
i odling bredvid varandra. Dessutom fann Haglund, att 
smolandicus hade kortare stift. Detta tycker jag nog 
också är riktigt, men skillnaden är ej stor. ... Jag har 
mycket svårt att tro, att den som relativt recent kultur
flykting skulle ha kunnat få så stor spridning just i detta 
område. Därtill kommer de besynnerliga/aWar-liknande 
typerna som ju förekomma tillsammans med den.”

Efter en granskning av den småländska växten har 
jag funnit att den överensstämmer helt med R. 
elatior, förutom att materialet i högre grad utgörs 
av småvuxna exemplar. Exemplar tagna i sen tid 
är dock oftast kraftigare, varför man kan förmoda 
att äldre tiders botanister haft svårt att klämma in 
denna pampiga smörblomma på dåtidens små ark, 
och därför valt ut de minsta exemplaren. Att Nann
feldt fått småväxta exemplar till odling kan vara en 
tillfällighet. Äldre tiders kollekter av uppländska 
R. elatior utgörs oftast även de av småvuxna exem
plar, så även Fries typkollekt, se bild i Ericsson
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1992a. Stiftens längd (egentligen näbblängden hos 
achenerna) hosden småländska växten faller dess
utom väl inom gränserna för uppländskt material.

De ”fallax-typer” som Nannfeldt omtalar i sitt 
brev, avser några ännu obeskrivna småarter som 
förekommer i och kring elatior-området i Småland. 
De kan ordnas i en serie från en småart med 
odiskutabel likhet med R. elatior, till sådana som 
ganska mycket liknar ordinära ”R. auricomus”. 
Varje småart verkar ha en ganska begränsad ut
bredning, men tillsammans förekommer de över ett 
stort område. Denna ”småartssvärm” kan misstän
kas vara resultat av en befruktning av en dihaploid 
enligt den modell som diskuterats ovan, tydliggjord 
av att R. elatior avviker så starkt från övriga 
småarter i trakten. Fenomenet har tidigare disku
terats av mig (Ericsson 1992a). Det bör poängteras 
att serien av småarter inte uppvisar gradvisa över
gångar, utan består av distinkta fenotyper. I Mark
lunds system skulle vissa av dem ha räknats till ”R. 
fallax”, men hur många småarter som egentligen 
hör till serien, och var influenserna från R. elatior 
upphör, kan just nu ej avgöras. I det tämligen rika 
material som insamlats i trakten på senare tid, kan 
säkert fyra och möjligen sju småarter i en sådan 
serie urskiljas. Den mest elatior-lika småarten, 
som bara förekommer i Tenhult, har av flera 
samlare tagits som ”smolandicus”, och flera gånger 
blandats in på samma ark som R. elatior.

Av nedanstående lista framgår att många har 
samlat R. elatior i området. Emedan lokalen vid 
Tenhults herrgård ligger direkt invid gränsen mot 
Ljungarp inom Öggestorp, har kollekterna etiket- 
terats på skilda sätt av olika samlare. Förmodligen 
stammar de flesta äldre ark med lokalerna ”Rog- 
berga”, ”Öggestorp”, ”Tenhult” och ”Ljungarp” 
alla från herrgårdens närhet. Det äldsta belägget 
från Tenhult är därför förmodligen Carl Johans
sons ”Öggestorp 1871”. Flerrgården var dock inte 
den lokal i området där R. elatior först samlades. 
Förut hade den tagits inom socknarna Barkeryd, 
Forserum och Malmbäck, med tidigaste kollekt 
David Euréns ”Barkeryd 1864”.

Följande belägg av R. elatior från (Inre) Småland har 
bekräftats av mig: Barkeryd 15.VII. 1864 DE (O). For
serum 1871 KS (UPS); Sjöstorp, 20.VI.1866 PP (SBT); 
Sjöstorp, 20.VI. 1866 FL (LD S). Malmbäck Elgaryd, 
19.VI.1865 JZ (S UPS); Pustanäs, i björkäng [slåtteräng] 
några 100 m NO om den norra gården, i fuktig, småtuvig 
mark, 5.V. 1943 GH (S); Pustanäs, björkäng [slåtteräng] 
c 200 m NNO om nordliga gården, på något sidlänt mark, 
1943 GH (endast i Uppsala odlat material, JAN 1944 och 
1945, H UPS); Röd, björkkärr c 150 m S om gården, 
1943 GH (endast i Uppsala odlat material, JAN 1944 och

Fig 1. Lundsmörblomma Ranunculus elatior. (Inre) Små
land. Rogberga Tenhults herrgård ca 100 m från gräns 
mot Öggestorp. - Foto Roland Carlsson 24.V. 1992.

1945, H UPS); Söndrarp ca 2,5 km NNV om Malmbäcks 
stn, 750 m SÖ om Söndrarp, nära gammal såg, fuktig, 
mullrik hagmark och snår vid Torparbäcken [Totaryds- 
bäcken] bland smörbollar m m, Rubin 6E 7d 20 36,
VI. 1991 IB (C GB H S UME UPS); V om Älgaryd, Ö 
om Rummaån, 100 m S om vägen mot Röd, Rikets nät 
63867 14234, Rubin 6E 7e 17 34, 8.VI. 1992 RC (UPS). 
Rogberga 8.VI. 1872 SJS (GB S); VI. 1878 KJ (LD 
TROM UPS); Tenhult, VI. 1878 KJ (LD); Tenhult, 
26.VI. 1879 KJ (UPS); Tenhult, V.1897 CP & PS (LD 
UPS); Tenhult in parvo prato, 1.VI. 1902 HB (TROM); 
Tenhult, IV. 1906 RR (GB); Tenhult, VI. 1909 SN (S, 
UPS); Tenhult, 20.V.1922 SN (S); Tenhult, 1.VI. 1923 
SS (GB); kärräng mellan Tenhults herrgård och Ljung
arp, 30.V. 1973 SS (UPS); Tenhults herrgård ca 100 m 
från gräns mot Ljungarp i Öggestorp s:n, sluttande fuktig 
skogsmark, glasbjörk, klibbal, älgört, vitsippa, gran, 
Rikets nät 63987 14127, Rubin 6E 9c 37 27, 24.V. 1992 
RC & RL (LD S UME). Öggestorp 29.VI. 1871 KJ (S); 
29.V. 1872 KJ (S); 29.VI. 1872 KJ (UPS); 26.V. 1874 KJ 
(S UPS); 14.VI. 1875 KJ (LD UPS); 20.V. 1876 KJ (C 
GB S UPS); 30.V. 1879 KJ (LD); Tenhult, Ljungarp,
VII. 1894 PS (S); Tenhult ad Ljungarp, V.1903 HM (C 
LD); Romelsjö Nilsagård, VIII. 1919 KJ (S); Rommel-
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sjö, Lönnängen, betad (fuktig) björkskog, 19.V. 1967 
BST (H UME UPS); Ljungarp, deciduous wood with old 
spruces, 7.VI. 1981 EJ (GB H LD O S UME UPS); ca 
500 m SO om Rommelsjö, utmed väg till Flathälla, 
vägren, dike, sparsamt, Rikets nät 63992 14150, Rubin 
6E 9d 4200, 24.V. 1992 RC (UPS). - På en lokal införd: 
Bankeryd Ekeberga trädgård, naturaliserad i natur
parken, skuggig ekblandskog, inplanterad där 1920 från 
Tenhult av SS, 30.V. 1975 SS (UME UPS).

R. elatior förekommer ställvis ganska talrikt i 
området. Från Inger Bergqvist, Nässjö, har jag fått 
uppgifter om tio lokaler, två inom Forserum sn och 
åtta inom Malmbäck sn. Av dessa är några identis
ka med ovanstående. På tre av dessa lokaler finns 
”1000-tals” exemplar. På den största lokalen (100 
m O Pustanäs i Malmbäck) förekommer den över 
2 hektar. Även på lokalen vid Tenhult i Rogberga 
sn förekommer arten i större mängd (Anders 
Bertilsson muntl). Lokalerna utgörs oftast av fuk
tigare barr - lövblandskog med fältskikt av högörts- 
typ; även alkärr, betesmark och vägkant nämns i 
lokalbeskrivningarna. Några skogslokaler ligger 
vid bäckar.

I övriga Sydsverige är R. elatior införd och 
förvildad (se nedan). Vad gäller Småland skulle 
man kanske kunna tänka sig att arten ursprungligen 
införts till Tenhults herrgård, och att den senare 
radierat därifrån. Majsmörblommorna sprids t ex 
lätt via hötransporter (Julin 1977). Förekomsten i 
Småland skiljer sig dock markant från de övriga i 
Sydsverige. I övriga provinser har den aldrig spritt 
sig långt från introduktionslokalen, och veterligen 
ej till naturlig vegatation. I Småland däremot finns 
en stor lokalsvärm med flera individrika förekom
ster i naturlig miljö. Svärmen av ett relativt stort 
antal ”fallax-typer”, av vilka flera finns i stor 
mängd, tyder också på att R. elatior är gammal i 
området. Det verkar därför sannolikt att R. elatior 
är inhemsk i Småland.

Införd Ranunculus elatior i södra Sverige

I samband med granskningen av smålandsmateria- 
let har jag även granskat samtliga belägg av "cas- 
subicus utom imitans” från provinser där R. elatior 
ej är spontan. Bestånd av elatior-liknande lund
smörblommor har nämligen etablerats från odling 
i södra Sverige, ofta i parker vid slott och herre
säten. Materialet därifrån är dock sparsamt, och 
bestämningen därmed vansklig, emedan man måste 
ha i åtanke att småarter från kontinenten kan ha 
medföljt gräsfrö till finare gräsmattor (jfr Hylander 
1943). Fynd av R. elatior från Västergötland,

Östergötland och Värmland angavs redan av Mark
lund (1965), senare har Dalarna (Ericsson 1989, 
1992b, Bratt & Ljung 1993), Halland (se dock 
nedan) och Södermanland tillkommit (Ericsson 
1992b). R. elatior kan även tänkas vara införd till 
Lovö Kersö i södra Uppland, varifrån ett stort antal 
belägg av typiskt material av R. elatior föreligger.

Följande belägg har bekräftas vara R. elatior: Västergöt
land. Skallsjö V.1902 FS, det. GM (UPS) [på arket har 
NH noterat ”= parken vid Villa Oskarshöjd v. Floda 
Stn, odlad av H.Thedenius”, NH såg R. elatior där 1941 
(Hylander 1943 sid 349, som ”R. cassubicus”)]. Åsle 
Svartarp, vid allén utanför trädgården 1.VI. 1913, EA 
det. GM (S); Svartarp, 25.V. 1936 GW, det. GM (GB 
S), det. SE (UPS); N om infarten, 250 m NV om 
mangårdsbyggnaden i Svartarp, fuktäng i sedan länge 
övergiven betesmark, Rikets nät 64522 13763, Rubin 8D 
Of 22 13, 25.V. 1992 RC & AB, det. SE (S UME). Floby 
400 m O om Floby station, obebyggd tomt med träd
gårdsavfall m m O om Villagatan 11 i Floby samhälle, 
rikligt, Rikets nät 64487 13547, Rubin 7D 9a 37 47, 
25.V. 1992 RC & AB, det. SE (S). - Östergötland. 
KimstadRunstorp, 1862 FE, det. GM (LD). - Värmland. 
Gillberga Aspsäter, VI. 1910 AL, det. GM (S). - Söder
manland. Saltsjöbaden i häcken vid handelsträdgården 
vid Ringvägshamnen 10.VI. 1958 CT, det. SE (UME); 
Ringvägshamnen, a rather large stand in an old hedge, 
which will certainly disappear when houses under con
struction are ready, 22.VI.1965 JAN (UPS). -Dalarna. 
Rättvik Rättviks kyrka, 26.VII. 1885 GE, det. SE (S) 
[konfirmeras här åter, trots dementi i Ericsson 1992b, se 
även Ericsson 1989; samlarens namn nu rättat]; Stora 
Tuna (Borlänge) Öv. Medväga (13F 2f 24 44), gråalsnår 
på mjäla, utanför gammal trädgård (där den dock sak
nades), 9.VI. 1987 JE, det. SE (UME).

Beläggen från Halland, Tölö Gåsevadholms park, är ej 
R. elatior, och tidigare bestämningar (Ericsson 1992b) 
dementeras härmed. Julin och jag själv bestämde ett antal 
ark från populationen till R. elatior. Emellertid har jag 
nu genom att ha samtliga dessa ark till påseende sam
tidigt, och dessutom några ytterligare ark, övertygats om 
att Marklunds åsikt att populationen avviker (brev till 
Nannfeldt 10 maj 1964, enligt not på ark i UPS) är riktig. 
Växten kan inte föras till någon från Norden känd småart; 
det kan tänkas att den blivit införd från kontinenten. 
Populationen fortlever trots förändringar i parken (Jan 
Kuylenstierna enligt Kjell Georgson muntl). I materialet 
finns även ett ark av en ”fallax-typ” insamlad 1945 
(UPS). Då det även här kan röra sig om en recent 
befruktning av en dihaploid, bör det undersökas om den 
är väl etablerad, och hur morfologin överensstämmer 
med "cassubicus-typen”.

Ett belägg från Göteborgsområdet, Göteborg Bota
niska trädgården, förvildad, 14.V. 1943 CB "R. cassu
bicus” (UPS), är starkt avvikande och bör måhända ses 
som en 'fallax-typ”.

Ett belägg från Västergötland, Kölingared Vållered 
(adv. vid sjön), VI. 1953 GA "R. cassubicus” (UPS), 
utgör en för mig okänd småart. Jag kan bara instämma 
med Marklund, som ansåg den ”högst främmande” (brev 
till Nannfeldt 10 maj 1964, enligt not på ark i UPS). 
Uppgiften har publicerats som ”R. cassubicus” av West-
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feldt (1954) och Hasselrot (1967). Eftersom R. elatior 
verkligen förekommer på några andra lokaler i Väster
götland förtjänar lokallistan hos Hasselrot (1967) att 
granskas närmare. Av de lokaler som ännu inte diskute
rats avser ”Valtorp” och "S. Kyrketorp” förmodligen en 
obeskriven, förut till R. neumanii förd småart (se nedan), 
som förekommer i dessa trakter. ”Vilske-Kleva nära 
prästgården” kommer från en samlare som är känd för 
att samla vilda växter odlade i trädgårdar, varför växten 
kan ha varit planterad. "Bjärka Dagsnäs, utgången” 
avser en herrgård där R. elatior mycket väl kan ha 
funnits, medan till sist förhållandena kring ”Gustav- 
Adolf Starbäck” [rättas här] är okända (Anders Bertils- 
son, muntl).

Från andra provinser finns litteraturuppgifter om ”R. 
cassubicus” och äldre herbarieark med denna bestäm
ning, som är så uppenbart felaktiga att de ej behöver 
kommenteras.

Ranunculus islandicus (Fagerstr. & G. Kvist) 
Ericsson

Ericsson 1992a: 142. - R. auricomus subsp. islandicus 
Fagerstr. & G. Kvist 1980b: 139.

R. islandicus är den enda kända maj smörblomman 
på Island, där den har en ojämn utbredning. Det 
finns några spridda lokaler i norr och på Snaefells- 
nes i väster, men den huvudsakliga utbredningen 
är förlagd till öns östra del. Även där uppträder den 
dock bara lokalt (Einarsson 1959, Steindörsson 
1962, Fagerström & Kvist 1980b).

R. islandicus uppgavs ursprungligen inte bara 
från Island, utan även från Färöarna, norra Norge 
och Kolahalvön (Fagerström & Kvist 1980b). Till
sammans med fyra nordiska småarter utgjorde den 
de första nordliga maj smörblommor som beskrevs 
av Fagerström och Kvist (Fagerström & Kvist 
1980a). Vid denna tid använde de ett tämligen vitt 
småartsbegrepp, vilket t ex senare fick Kvist att 
inskränka R. calvescens (Fagerstr. & G. Kvist) 
Ericsson till ett långt mindre material (Ericsson 
1992a). I senare uppsatser (Fagerström & Kvist 
1982, 1983) avgränsades småarterna snävare.

Auktorernas lokalförteckning är svårtolkad, t ex 
har provinser förväxlats, och uppgifter om samlare 
och insamlingsdatum saknas, varför jag först efter 
en del detektivarbete anser mig ha identifierat de 
kollekter som citeras av auktorerna. Ännu saknas 
dock två belägg. Samtliga av mig sedda kollekter 
samlade utanför Island har befunnits tillhöra andra 
småarter, ibland mycket olika R. islandicus. Efter
som småarterna i norr är dåligt kända har jag dock 
endast kunna avskriva dem, inte bestämma dem. 
Många exemplar är i ett mycket dåligt skick och 
kan enligt min mening inte bestämmas överhuvud

taget. Trots att två av auktorernas kollekter ännu 
saknas anser jag mig kunna påstå att R. islandicus, 
så vitt känt är, är endemisk för Island.

I nedanstående lista har alla kollekter bestämts av 
Fagerström och Kvist 1979 och dementerats av mig.

Dementerade fynd: Norge. Sor-Nordland. Alstahaug 
(Stamnes) Alstena, Sandnes, 7. VII. 1899 RF (O). -Nord- 
Nordland. Hadsel Hadseloy, Ångstad, sluttningen av 
Bruholtran mot Torvmyran i örtrik ängsbjörkskog ca 100 
m. 21.VII. 1964 HS (UPS). - Troms. Karlsoy Eng ved 
doktergarden på Karlsay, 1.VIII. 1931 PB (TROM). 
Skjervery (Skjcervo) Arna [ = Arnay], Grundfjordfjeld 
70° 3’, 12.VIII.1900 RF (O). Tromso (Tromsoysund) 
Storsteinnes-Kaldslett, Hungeren, Bjorkeskog ca 75 
m o h, 26.V. 1963 AOS (TROM). - Vest-Finnmark. Mäs- 
oy Ingöen [ = Ingaya], 9.VII. 1878 JMN (O).

Färöarna. Norderaerne, Loc. 117 Brattanes, Alt 
<300 m, 4.VIII.1961 Bot. Invest. Faroe Isl. 1960-61, 
Vase. pl. no. 8163 (C). Detta belägg är i mycket dåligt 
skick, men är med säkerhet ej R. islandicus.

Ryssland. Lapponia petsamoensis. Pummankiniemi, 
gräsmark, 4. VII.1935 JM (H). - Från provinsen har jag 
dessutom dementerat en kollekt i UPS som har bestämts 
av Fagerström och Kvist men ej nämns i uppsatsen.

Två kollekter i lokalförteckningen har ej kunnat återfin
nas: ”Ekkeröy å Varangerskaga (S)” och ”Troms: And- 
öy (O)”. Genom tidigare brev från Kvist vet jag att 
”svårplacerat material från ... Varangerhalvön är under 
granskning”, vilket kan betyda att islandicus-kollekten 
ingick i av Kvist senare lånat material (ej spårat). Inget 
material från Andoya (som för övrigt ligger i Nordland) 
har återfunnits i O.

”R. auricomus” uppgavs från Färöarna redan av Tre
velyan (1835). Fyndet stammar från 1821, då han till
bringade fem månader på ögruppen (Warming 1901). 
Ostenfeld (1901) betvivlade Trevelyans uppgift och för
modade att han misstagit sig på någon form av R. acris 
L., men måste senare åter ta upp den, då ett nytt fynd 
gjorts: ”Recorded from the Faeroes by Trevelyan and 
rediscovered by Mr. G. Patursson in 1904. Strömö, 
Kirkebö, the lowest ledge of the hill above Kirkebö” 
(Ostenfeld 1908). Paturssons fynd motsvaras av följande 
belägg, varav det i S förmodas vara en slarvigt avskriven 
dubblett: Faeroerne, Strömö, Kirkebö, nederste sok i 
fjaeldet, VII. 1904 GP, det. CO (C); I 2n sok ovanf. 
”Gomlifrod” Kirkjubo, 15.VI. 1904, utan samlare [eti
kett svårtydd, avklippt ?] (S). Inte heller dessa exemplar 
är i sådant skick att de skulle kunna namnges.

Jag har inte lyckats finna färöiskt material från fler än 
dessa två lokaler, trots att Hansen (1966) karterar fyra 
insamlingslokaler. Därmed finns inga kollekter av till 
småart bestämt material av R. auricomus agg. från Fär
öarna.

Ranunculus neumanii (Julin) Ericsson

Ericsson 1992a: 146. -R. monophyllus subsp. neumanii 
Julin 1964: 487.

Julin (1977) uppfattar R. neumanii i alltför vid 
bemärkelse (Ericsson 1992a). Jag har översiktligt
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granskat materialet i AAU BG C GB H LD O S 
TRH TROM UME och UPS, och kunnat sortera 
bort avvikande kollekter från vissa utpostlokaler. 
Avgränsningen av R. neumanii s.str. är dock ännu 
ej klar. Det återstående materialet är heterogent 
och har även efter granskning av Kvist (muntl och 
enligt not på ark) föreslagits utgöra ett antal små
arter. Särskilt avvikande synes materialet från 
Oppland och Sor-Trandelag att vara, men eftersom 
liknande material finns belagt från skilda håll i 
Sverige, kan jag inte för närvarande dra några 
gränser.
Dementerade fynd: Västergötland. Allt material (BG C 
GB H LD O S TRH UME UPS) hör till en obeskriven 
småart som tills vidare endast är känd från denna provins. 
- Dalarna. Julin (1977) markerar tre lokaler. De två 
sydligaste grundar sig båda på material i herbarium GB, 
bestämt av EJ 1976, men dubbletter som uppenbarligen 
lämnats obestämda av honom finns i andra herbarier. 
Kollekterna är St. Skedvi Bispbergshyttan, äng, 22.V. 
1912 VS som R. auricomus x cassubicus (BG GB LD) 
och Folkärna Mesta, 19.V.1943 TS, R. fallax subsp. 
stipitatus Nannf. nom. nud., det. JAN (AÄU BG C GB 
LD S UME UPS). Båda kollekterna är den obeskrivna 
R. fallax subsp. stipitatus. - Hälsingland. Julin (1977) 
markerar en lokal på kartan. Det sparsamma materialet, 
Söderhamn vid Stugsundet, VI. 1868 TK, det. EJ (S), hör 
dock ej till R. neumanii, utan är en för mig okänd 
majsmörblomma. R. neumanii är därmed ej känd från 
Hälsingland, trots att småarten är mycket allmän i 
Ljungans dalgång i Medelpad.

Julins (1977) nordligaste lokal i Dalarna, Rättvik stran
den vid kyrkan, gräsmark, 25.V.1971 RM, det. EJ 
(UPS), hör till det jag accepterar som R. neumanii, 
varför småarten kvarstår som funnen i provinsen.
R. monophyllus Ovcz. s. str. finns ej i Norden. Den 
småart som Mascher (1990) kallar R. monophyllus ssp. 
monophyllus är R. neumanii. Den verkliga R. monophyl
lus beskrevs från trakten av Ufa i Uralbergen (Ovczin- 
nikov 1922).

30 Stefan Ericsson
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Inventeringsläger i Norrbotten 1995

Vi har stort behov av inventeringshjälp i Norr
botten. Varför inte ta chansen att lära känna en ny 
del av Sverige och de växter som finns häruppe. 
Du kan anmäla Dig till något av eller båda våra två 
långläger och delta precis när det passar Dig. 
Förläggningarna kommer att vara av bra standard 
och de blir gratis i år genom tillmötesgående av 
Älvsby resp Överkalix kommuner. Vi kommer att 
ha gott sällskap av lokala botanister.

1-15 juli. Inventering i Älvsbytrakten. Älvsbyn 
tillhör de mest kuperade områdena i Norrbotten, 
vilket naturligtvis ger goda förutsättningar för flo
ran. Norrlands skogs- och myrmarker är som allra 
finast i detta område. Förläggning i Pitedalens 
folkhögskola i Älvsbyn. Det kommer att finnas 
möjligheter att inventera i Piteå skärgård några 
dagar under denna tid. Vi passar in lågvatten och 
stabilt väder. Anmäl Dig till Ulf Zethraeus eller 
Lennart Stenberg.

16-30 juli. Inventering i Överkalixtrakten. Detta 
är sannolikt ett av Sveriges ur botanisk synpunkt 
allra minst kända områden, med chanser till trev
liga överraskningar. Vid ett kort besök 1994 sågs 
bl a den sällsynta vågbladiga daggkåpan Alche- 
milla cymatophylla på ett flertal ställen. Bygden är 
mycket naturskön. Förläggning i Gyljens skola ca 
7 km NV Överkalix. Vi kommer att inventera i

Haparanda och eventuellt i Kalix skärgårdar under 
ett par dagar vid lämpliga väderförhållanden. An
mäl Dig till Irma Davidsson eller Lennart Sten
berg.

Alla intresserade hälsas varmt välkomna.

Norrbotteninventeringen använder samma metodik 
som Skåne och Danmark. Urvalet av rutor sker 
med en enkel slumpmetod, eftersom vi saknar 
förutsättningar att besöka alla rutor i landskapet 
under de 8 år som återstår av inventeringsperioden. 
Vill Du förbereda Dig kan Du beställa invente- 
ringsinstruktioner från Lennart Stenberg.

Kontaktpersoner

Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 13, 126 48 
Hägersten. Tel 08 - 645 34 56 (hem) eller 08 - 
743 58 08 (arb).

Hans Groth, Annelundsgatan 30 G, 941 36 Piteå. 
Tel 0911 - 108 72.

Ulf Zethraeus, Görjängsvägen 22, 944 32 Hortlax. 
Tel 0911 - 300 45.

Irma Davidsson, Tallhedsgatan 15, 945 32 Norr
fjärden. Tel 0911 - 501 33 (hem) eller 0911 - 
640 29 (arb).



Litet råg och mycket skallra
ÅKE CARLSSON

Åkerskallra Rhinanthus serotinus ssp. apterus hör 
till en grupp av sällsynta växter som förr var 
besvärliga ogräs. Den var välkänd av äldre tiders 
jordbrukare. I Västergötland har jag hört äldre 
bönder kalla denna växt rågskallra. I Halland och 
Skåne har den dialektalt kallats skälla (Osbeck 
1796, Lönqvist 1775).

Av nutida botanister är åkerskallran föga upp
märksammad. Orsaken är väl främst att åker
skallran endast utgör en underart eller varietet av 
höskallra och därmed oftast inte är behandlad i 
moderna floror. Denna skallra är dock vad beträf
far ekologi och kulturhistoria så särpräglad att den 
är värd en viss uppmärksamhet.

Åkerskallran anses ha uppstått efter råg
odlingens införande (Ostenfeld 1904). Fröna sak
nar, till skillnad från övriga skallror, vingkant. Så 
länge säden rensades genom kastning var detta en 
fördel. På grund av att fröna fick litet luftmotstånd 
hamnade de på samma ställe som den strida säden 
och kunde spridas med utsädet. Denna konkurrens
fördel försvann när utsädesrensningen blev effek
tivare. Förbättrad dränering var troligen en bi
dragande orsak till försvinnandet. Skallran uppges 
ofta växa på bristfälligt dikade åkrar.

Åkerskallran beskrivs vanligen som ett höst- 
groende ogräs knutet till råg och växande på torv- 
eller fuktig sandjord (t ex Jessen & Lind 1923). En 
del källor tyder dock på en större ekologisk bredd. 
En värmlandsbotanist, Herman Fröding, har till ett 
herbarieark i Lund fogat följande anmärkning:

Rh. apterus är i Värmland tillfmnandes snart sagt överallt 
i kulturbygden. Åtföljer Rågen, Havren, Rödklövern, 
Potatisen, trivs lika bra på leråkrarna som vid vägkan
terna och på torvjord och är den minst fordrande av alla 
Rft-formema, ett fullkomligt ogräs med alla dettas egen
skaper, i motsats mot de övriga formerna [Hård af 
Segerstad 1952],

På 1880-talet meddelar jägmästare O. R. Heder
ström från Pajala att skallran ”förekommer ytterst 
allmänt i trädgårdar, potatisland och åkrar” (Lytt- 
kens 1885). Den kan uppenbarligen, åtminstone på

nordligare lokaler, vara både höst- och vår- 
groende.

Kanske består åkerskallran av flera raser med 
olika ekologi. Former med frön utan vingkant kan 
ha uppstått ur olika populationer vid flera tillfällen 
under den tid människan rensat utsäde genom kast
ning. Kontinuerligt har troligen ett visst genutbyte 
med andra raser av höskallra kunnat ske.

Skada

Rhinanthus-arterna är halvparasiter. Åkerskallran 
hämtar således sin näring delvis från grödan. En 
äldre bonde i Risveden nordost om Göteborg har 
berättat för mig att det vissa år kunde bli lika 
mycket skallra som råg. I synnerhet mossodlingar 
riskerade att drabbas av skallra i massförekomst. 
Havre var det vanliga sädet på dessa åkrar. ”Sås 
någon gång råg på dessa mossar, blir resultatet 
oftast litet råg och mycket skallra”, skriver Gunnar 
Andersson (1890) i en studie över ogräsfloran på 
sydsvenska mossar.

Att även svedjorna drabbades av skallran fram
går av en beskrivning över Locknevi socken i 
nordöstra Småland:

På svedjeland sås mäst finne-råg; men åker-råg sådd på 
sved, och sedermera begagnad till utsäde på åker, lönar 
mödan: dock måste den bland svedje-rågen gjerna väx
ande skallern, väl och noga frånskiljas under uppskär- 
ningen; emedan denna så högst skadeliga växt annars 
blifwer ett outödligt förgift i åkren: den kan nog ändå, 
genom utfodringen sig innästla [Ekback 1828].

Johan Fagrell, präst på Falbygden i slutet av 1700- 
talet, hade säkert egen erfarenhet av vad ogräsen 
kunde ställa till med:

Har man dock at tacka Gud ... för wacker årsväxt på 
bördigare åkern, som består af Mulljord och Klapperda
lar, hwilka merendels göra skjäl för sig, ehuru den 
olägenheten mäst förefaller, at ofta i Rågen, hwaraf litet 
såss, kommer swindel [dårrepe] och skalra [Sandberg 
1957],

Ragnar Ljunggren (1913), folkminnesupptecknare 
på västgötaslätten, lever sig in i bondens situation:
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Man har under sommarens lopp med intresse följt utveck
lingen, sett huru säden gått i ax, huru den ruket, som det 
kallas, när frömjölet ryker över fältet, gruvat sig för att 
löxa (råglosta, Bromus secalinus) och skallra (höskallra, 
Rhinanthus crista galli) kommit in bland säden.

Åkerskallran var inte bara ett besvärligt ogräs på 
åkern utan dess frön var också en oönskad inbland
ning i mjölet. ”... ett obehageligit ogräs, som med 
sitt elacka frö gör Swart- och oansenligit bröd”, 
skriver prosten Ullenius i Timmele norr om Ulri
cehamn på 1720-talet. Hederström i Pajala tar i än 
värre:

... gifva åt det däraf bakade brödet en (åtminstone för 
andra än ortens befolkning) obehaglig smak, samt åt 
andedräkten och luften i pörtena en högst vämjelig lukt. 
Denna egenskap hos fröna att gifva åt dem, som förtära 
dem, en obehaglig smak och lukt går så långt, att kött af 
får, som betat i stubbåkrar och å ställen, där skallran 
ymnigt växer, är alldeles oätligt till följd af sin smak och 
lukt [Lyttkens 1885].

Mot denna bakgrund är det kanske inte så märkligt, 
om det är åkerskallra som avses i Sveriges Rikes 
Lag, stadfäst 1736. I Byggningabalken 8 kap. 4 § 
står:

Kastar någor i annans åker landhafra, snarbindel, skärf- 
frö eller annat hvad helst är, att ogräs deraf växa må, 
vare ärelös, rätte upp all skada, och böte femtio daler för 
hvar åker, som han så förderfva velat.

Nils Lilja (1838), Pehr Osbeck (1796) och August 
Lyttkens (1916) hör till dem som argumenterar för 
att skärffrö är skallra. Den sistnämnde omtalar att 
han i Halland på 1860- och 1870-talen ofta hörde 
av äldre allmogemän, att skallra skulle vara i lagen 
förbjuden att utså i grannens åker.

Bekämpning

Att bekämpa ett ogräs som spreds med utsädet var 
inte lätt. Man kunde inte göra mycket mer än att 
välja ett så rent utsäde som möjligt. När det gäller 
skallra ansågs inte ens detta vara tillräckligt. Man 
skilde inte på de olika Rhinanthus-iormzma. Där
för betraktades ängs- och höskallra växande vid 
sidan av åkern som ett hot som krävde åtgärder:

Det stora slaget (iRhinanthus), som ofta finnes bland 
wintersäden, är swårt att utrota, emedan det finnes på 
renar och i ängar, och derifrån sprider sig. Plöjning gör 
mycket dertill: men ståndens utrensning blir nödwändig: 
och de ställen der det wexer nära åkrar, böra tidigt afslås, 
innan fröet mognar.

Dessa råd kan man läsa i Hushålls-Tidning för 
Östergöthlands Län (Anonym 1822). Den skånske

lanthushållaren och botanisten Anders Jahan Ret- 
zius (1776) har liknande tankar:

Det är så mycket svårare, at hålla Åkrarne frie ifrån detta 
Ogräs, som det växer ganska ymnigt på en del Ängar, 
och kan utur Hö-Ladan och Stallet lätt komma på Göd
selhögen, och där ifrån med obrunnen gödsel åter på 
Åkern, förutan den del som genast utur Ängar och genom 
orent Utsäde kommer dit. Vi böre taga oss til vara, at vi 
icke få orsak till nyssnämde klagan, hälst detta Ogräs på 
somlige ställen nog tagit öfverhanden. Utom de förr gifne 
allmänne regler bör man märka, at Ängar, som hysa 
någon myckenhet häraf, bör man några år å rad afslå då 
Skällan står i blomma; kan det icke ske utan at skada 
Ängen, så måste man med Lian gå så lätt öfver, at man 
åtminstone afhugger Skällan til sin halfva höjd, som icke 
är omöjeligt, fast något besvärligt och tröttsamt.

Elias Fries (1821) skriver att skallran i Kronobergs 
län är mera allmän än råglosta, klätt och blåklint

och är så mycket swårare att utrota, som det finnes på de 
flesta ängar och åkerrenar, dess frön tidigt mogna och 
derföre lätt utspridas på åkren. Botemedel emot detta 
ogräs är, att flitigt plöja åkren, beså den med wårsäd, 
upprycka de uppskjutande stånden samt tidigt afslå de 
ställen nära åkrar, der det wäxer.

Uppenbarligen har det faktum, att det ofta fanns 
flera slags skallror som växte intill varandra, ställt 
till problem för både teoretiker och praktiker. 
Varken slåtterformen av höskallra eller, än mindre, 
ängsskallran kunde ställa till någon nämnvärd 
skada, vare sig fröna blåste in i åkern eller kom dit 
via djuren och gödselstacken. Alla råd, utom att 
använda rent utsäde och förbättra dräneringen på 
sidlänta odlingar, var troligen verkningslösa.

Tillbakagången

Enligt Lyttkens (1885) är skallran ”ett af Sveriges 
svåraste åkerogräs” medan Gunnar Andersson 
(1890) hävdar att skallran åtminstone i de sydligare 
delarna av Skandinavien ”är vida mindre vanlig nu 
än förr”. Fortfarande är den dock vid denna tid 
mycket besvärlig på mossodlingar. I ett arbete om 
ogräsen på södra Sveriges mossodlingar meddelar 
Tolf (1903) att skallran förekommer allmänt i säd, 
”stundom i massa”.

Ännu ett stycke in på 1900-talet var skallran 
åtminstone lokalt ett bekymmer för bonden. Från 
Laxarby i Dalsland skriver Svensson (1923) att de 
vanligaste ogräsen i rågen är ”fäxe eller löksa 
(råglosta), skallra och svimmel [dårrepe]”.

Är 1922 gjordes en enkät om ogräs som besva
rades av ca 4000 jordbrukare i landet (Bolin 1923). 
Bl a svarades på frågan vilka ogräs som var de på 
trakten allmännaste och besvärligaste. I 2 % av
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Rågåker med åkerskallra Rhinanthus serotinus ssp. apterus och klätt Agrostemma githago i naturreservatet Yxnås, 
Horla sn, Växtergötland. - Foto Caroline Edelstam.
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svaren fördes skallran till denna kategori med 
följande regionala variationer:

Sydsverige 1,5 %
Mellansverige 2,6 %
Nedre Norrland 2,0 %
Övre Norrland 4,0 %
Syd- och Mellansveriges västra del 4,9 %
Syd- och Mellansveriges östra del 0,3 %

Som jämförelse kan nämnas att råglostan nådde 
1,2 %, flyghavre 0,5 % och klätt 0,2 % i landet i 
dess helhet.

En tänkbar förklaring till utbredningsbilden kan 
enligt författaren vara att ogräset förts in i landet 
från två håll: dels sjövägen västerifrån, dels norr
ifrån. Detta är inte troligt eftersom skallran har 
varit ett vanligt ogräs även i östra Sverige. Enligt 
Wahlenberg (1806) finns den på Gotland ”allestä
des i största myckenhet äfven i åkrarna”. ”In pratis 
et agris frequenter”, noterar Sjöstrand (1850) från 
Öland. I Blekinge var den ”allmänt årligt ogräs i 
åkrar och ängar” (Aspegren 1817). Från Östergöt
land finns flera uppgiftslämnare. I en hushållstid- 
ning sägs ”skallergräs” av ”det stora slaget” ofta

finnas ”bland wintersäden, är swår att utrota” 
(Anonym 1822). I Kärna socken vid Linköping 
anges skallran som ”passim” i låglänta åkrar (Wes- 
sén 1838). Frekvensuppgiften svarar närmast mot 
”tämligen allmän”. ”Åkrar, allmän” rapporterar 
Elmqvist (1874) från Norrköpingstrakten.

Man kan tänka sig att åkerskallrans utbredning 
på 1920-talet berodde på att denna fuktighets- 
gynnade växt drabbades hårdare i östra Sverige av 
allt mer väldränerade åkrar än i det fuktigare 
klimatet i västra och norra Sverige.

I slutet av 1930-talet upphör rapporteringen av 
åkerskallra, men en del senare uppgifter om hö
skallra avser uppenbarligen åkerskallra. T ex med
delas en rik förekomst av höskallra i en rågåker i 
Snabol, Grevbäck norr om Eljo (Skårman 1945).

Det sista starka fästet för åkerskallran i landet 
var östra Blekinges kusttrakter, där den enligt 
Håkansson (1959) ännu i mitten av 1950-talet 
kunde uppträda ymnigt och ibland som ett mycket 
besvärligt ogräs i råg. Försök med kemisk bekämp
ning gjordes i Klakebäck och Torhamn 1956. Man 
får anta att skallran i detta område kunde överleva
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trots effektiv utsädesrensning. Intervjuer med äldre 
bönder i trakten skulle kanske kunna ge en för
klaring till den sentida förekomsten.

Vid en florainventering i Undenäs i Tiveden 
1986 påträffades ett bestånd med skallra, som hade 
frön med smal vingkant. Växtplatsen var en obru
kad åker, som föregående år varit besådd med råg. 
Några exemplar växte på åkerrenen och på ett 
angränsande hygge. Frön insamlades och växten 
har sedan dess odlats tillsammans med råg i natur
reservatet Yxnås i centrala Västergötland. Roger 
Engelmark, Umeå (pers medd), har inom ramen 
för ett arkeologiskt forskningsprojekt under några 
år bedrivit rågodling med inblandning av skallra 
med samma ursprung. Säden har rensats på tradi
tionellt sätt med kastning. På kort tid har en selek
tion ägt rum till förmån för vinglösa frön. Endast 
en liten del av fröna har en för ögat iakttagbar 
hinnkant.

I Sunnanhed, Dalarna, påträffades på en trädes- 
åker 1988 ett bestånd av åkerskallra med helt 
vinglösa frön (Bratt & Ljung 1993). Florainvente- 
rare bör kontrollera fröna på senblommande, rikt 
förgrenade höskallror. Troligen håller sig en del 
restbestånd av åkerskallra kvar och väntar på sina 
upptäckare.

Ett varmt tack till Per Milberg, Uppsala, som gett tips 
om litteratur.

Åke Carlsson, Siene Östergård 5334, 447 95 Vär- 
gårda.
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Pirttimysvuoma och dess kärlväxtflora
HUGO SJÖRS

Sjörs, H. 1995: Pirttimysvuoma och dess kärlväxtflora. [Vascular flora of Pirttimysvuoma, a 
tundra-like area in northernmost Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 59: 37—43. Lund. ISSN 
0039-646X.
A little-known tundra-like, unpopulated area about 30 km E of the eastern end of Lake 
Torneträsk in northernmost Sweden was visited by a small team of botanists. The area, which 
is largely situated just above the upper limit of the birch woodlands, has extensive mires with 
numerous paisas (permanently frozen peat hillocks) up to 6.1 m high. There are also large Carex 
aquatilis fens, some very poor C. rotundata - Eriophorum fens and a few richer fen sites. Except 
for springs, brook-sides and some of the willow thickets, the vegetation on mineral ground 
consists mainly of very poor, wind-exposed low-alpine heaths strongly grazed by reindeer. Most 
alpine plants were missing and also many forest plants were rare or absent. Only 163 species 
of vascular plants were found.
Hugo Sjörs, Department of ecological botany, Uppsala university, P. O. Box 559, S-751 22 
Uppsala, Sweden.

Nordligaste Sverige ligger i huvudsak öster om 
själva fjällkedjan men ändå till större delen över 
skogsgränsen. Terrängen är trots höjdläget synner
ligen flack och motsvarar knappast begreppen låg
alpin eller lågfjäll. Snarare kan man tala om verklig 
tundra, som bl a hävdades i den ypperliga skild
ringen Stiglöst land av Svante Lundgren (1950). I 
norr utbreder sig den vidsträckta, ytterligt jämna 
platån Råstonselkä och slätten kring Lainioälvens 
källflöden med myrområdet Taavavuoma, känt för 
sina palsar och sitt rika subarktiska fågelliv. Den 
södra delen av högslätten ligger bara delvis över 
skogsgränsen och är översållad med högst hundra 
meter höga kullar med myrlänt land emellan. I 
detta område ligger stormyren Pirttimysvuoma ca 
30 km öster om östra änden av Torneträsk (fig 3).

Myren med närmaste omgivning utgör alltså ett 
tundraliknande flackland, täckt av jämn morän
mark och myrar på 560-630 mö h. Runt detta 
höjer sig som nämnt ett antal rundade kullar, de 
flesta bara lite över 700 m, de två högsta båda 743 
m. Dessa kullar intas av torr fjällhedmark av 
vindblottetyp, med mycket torftig risvegetation. I 
vårt undersökningsområdes sydligaste del växer 
dock gles och låg björkskog nederst på sydslutt
ningarna, upp till en skogsgräns på ca 600-650 m. 
Spridd björk finns här och var också längre norrut 
och ibland på lite högre nivå. På några ställen finns 
långa, smala och rätt låga grus- eller sandåsar, 
stundom med fjällrävslyor utgrävda.

Pirttimysvuoma-områdets centrala del avvattnas 
delvis genom Ripakjåkka och Kärkejåkka till dess 
största sjö, Pirttimysjärvi om ca 1,5 km2, i SV. 
Den avrinner i en båge väster om området men 
vidare åt söder. Vissa delar i norr och öster avrin
ner åt NO resp O, där terrängen är lägre och delvis 
björkbevuxen. Norrut är tundran myrfattig, till 
större delen skoglös men med björkskog österut. 
Här finns ett sameläger, Järämä, som har vägför- 
bindelse österut genom den s k Pulsujärvivägen. 
Söder om själva undersökningsområdet, inom 
björkskogsregionen, är terrängen täckt av små- 
gropig dödismorän med hundratals småtjärnar, 
otaliga små och flera större, delvis ytterst blöta, 
palsfria myrar, som vi dessvärre bara såg från 
luften.

Området kring Pirttimysvuoma och terrängen 
söderut till Vittangijärvi har i korthet men med 
kartskiss beskrivits av mig (Sjörs 1971). Det besök 
vi gjorde i augusti 1968 avsåg främst myrarna med 
deras palsar och mossflora. En redovisning av 
mossorna ska förhoppningsvis kunna publiceras 
senare. Vi gjorde emellertid också en kärlväxtför- 
teckning. Vi var fem deltagare från Växtbiologiska 
institutionen i Uppsala, Torolf Lönnerholm, Einar 
Marklund, Erik Pontén, Anna Sjörs och jag själv. 
Vi flögs in, landades på områdets näst största sjö, 
Kärkejaure, och tältade på dess norra strand men 
använde också det öppna skyddsrum, utgrävt i en 
sandås, som samerna kunde ta skydd i vid uppskjut-
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Fig 1. En sexmeterspals i södra delen av Pirttimysvuoma med en ”fågeltopp” koloniserad av en stor tuva av nordgröe 
Poa pratensis ssp. alpigena. Nedanför grästuvan massor av blad av hjortron Rubus chamaemorus.
A 6.1 m high paisa with a bird-manured tussock of Poa pratensis ssp. alpigena and Rubus chamaemorus leaves below.
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ningar från Esrange. Området tillhör nämligen 
dess raketskjutfält. Det är söder om Järämä helt 
obebott men starkt renbetat. Ortsnamnen är än 
samiska, än finska.

Fåglar

I området är det gott om nordliga fåglar. Einar och 
Torolf gjorde trots olämplig årstid (augusti) upp 
följande lista, där (a) betyder allmän:

Bergand
Blåhake
Blå kärrhök (båda könen)
Brushane
Dalripa (a)
Falk (ej bestämbar) 
Fiskmås 
Fjällvråk 
Gråsiska (a)
Grönbena
Korp
Kärrsnäppa (a) 
Ljungpipare (a)

Mosnäppa (a)
Myrsnäppa 
Silvertärna 
Smalnäbbad nötkråka 
Smalnäbbad simsnäppa (a) 
Smålom
Stjärtand (troligen)
Större strandpipare 
Svartsnäppa (a)
Svärta
Sångsvan
Sädesärla
Ängspiplärka

Källor

Det är mycket gott om källor, varav en nära den 
nedan nämnda storpälsen med så högt pH som 7,8 
och områdets näst högsta ledningsförmåga, men 
ingen särskilt märkvärdig vegetation. Källorna kan 
här ha extremt kallt vatten. En kraftig källa (med 
algen Hydrurus foetidus) var i det närmaste noll
gradig.

Videsnår

Stora flacka områden täcks av glesa, låga snår av 
viden och dvärgbjörk Betula nana. Grönvide Salix 
phylicifolia, lappvide S. lapponum och ripvide S. 
glauca är vanligast. I sänkor med bättre snöskydd 
och gynnsam vattentillgång växer videt högre och 
blir drygt meterhögt. Där finns områdets bästa 
högörtvegetation, med den lika utmärkande som 
vackra lappblågullen Polemonium acutiflorum 
(fig 2), som här inte alls är ovanlig.
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Kärrområden

Pirttimysvuoma, vårt huvudmål, ligger några km 
NV-SV om Kärkejaure, har en mycket oregelbun
den form och är på flera sidor mycket dåligt 
avgränsad från fastmarken, som kan slutta helt 
svagt och vara täckt av mycket tunn torv, ofta med 
stengropar. Arealen är kanske 17 km2, om man 
också räknar in vide- eller dvärgbjörkssnår med 
grund torv i dessa myrkanter. Den egentliga myren 
är till större delen starrkärr med framför allt nästan 
rena bestånd av norrlandsstarr Carex aquatilis, 
som här är antingen blågrön eller rent grön. Som 
den mestadels är steril är den svår att skilja från 
den likaledes vanliga flaskstarren C. rostrata. Van
liga i kärren är också dystarr C. limosa, rundstarr 
C. rotundata, ängsull Eriophorum angustifolium 
och rostull E. russeolum (inkl lappull £. medium?). 
Rundstarr och rostull härskar i de allra fattigaste 
extremfattigkärren, om det där är tillräckligt blött. 
Bara vissa partier är strängmyr, mest med dvärg
björk och nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. 
hermaphrodiUim på strängarna.

Trots allt förekommer här och var både på 
Pirttimysvuoma och i omgivningarna verkliga rik
kärr med för sådana typiska mossor och inte så få 
av deras kärlväxter, fast sällan i större mängd.

Norr och öster ut finns åtskilliga andra blöt
myrar, rekognoscerade av Einar och Torolf. Åt SO 
gick Erik och jag. Där är terrängen mer kuperad 
och det finns starkare sluttande kärr, källkärr m m, 
och vegetationen är inte fullt så torftig.
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Palsar

Stora, praktfulla områden med palsar (torvkullar 
med iskärna) sätter sin prägel på somliga myrdelar. 
Palsarna har ofta en diameter på 20-100 m och kan 
hänga samman gruppvis eller som kedjor. De flesta 
är 1-3 m höga, många dock omkring 4 m, men en 
pals i södra myrdelen var faktiskt 6,1m hög (fig 1). 
Den hade på krönet en stor grästuva av nordgröe 
Poa pratensis ssp. alpigena, som innehöll fågel- 
spillning och varit sittplats åt spanande fåglar, som 
gödslat upp den. Eljest är palsarnas vegetation 
ytterst mager med dominerande nordkråkbär, 
dvärgbjörk och lite hjortron Rubus chamaemorus 
och tuvull Eriophorum vaginatum, mera sällan 
någon enstaka klenvuxen lappvidebuske. I botten
skiktet växer mest lavar och ibland mossor som 
myrbjörnmossa Polytrichum strictum eller tät 
kvastmossa Dicranum elongatum, men knappast 
någon vitmossa alls. En egendomlig komponent är

Fig 2. Lappblågull Polemonium acutiflorum är kanske 
Nordkalottens vackraste blomma. Den är ingen fjällväxt 
utan växer mest i videsnår utanför fjällkedjan. Efter ett 
uppehåll vid Vita havet finns den österut på den rysk
sibiriska tundran och är vanlig i Alaska och Yukon.
Polemonium acutiflorum, an eastern tundra species, 
quite common in willow thickets in the investigated area.

den gröna, bladliknande Coriscium viride, en lav 
bestående av en hattsvamp och en alg i symbios. 
Insamlade svampfruktkroppar har av Svengunnar 
Ryman på Fytoteket i Uppsala vänligen bestämts 
till Omphalina hudsoniana; troligen var också O. 
umbellifera representerad (i sämre skick).

Det är uppenbart att en sådan vegetation inte kan 
bygga upp någon nämnvärd torv, allra minst en hög 
palskulle. Trots artmässig likhet med mossetuv- 
vegetation är underlaget faktiskt extremt urlakad 
kärrtorv. Den har oxiderats och uttvättats av regn 
så att den blivit ordentligt sur och mycket fattig på 
kvarvarande metalljoner i det ytlager, som tinar 
upp om sommaren. Palsarna här var 1968 bara 
obetydligt vind- och vatteneroderade, men det 
fanns en del öppna småvatten mellan dem, till 
glädje för talrika snurrande simsnäppor.
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Ripavuoma

Tjåura

Kärkeluoppal

Pirttimysvuoma

.Stort palsomräde

fjk Enstaka palsar

Fie 3 Karta över Pirttimysvuoma med omnejd. Läge (se insatt skiss): Topografiska kartbladet 30K Soppero NV; 
563-743 m ö h. Palsar inlagda efter flygbild och fältiakttagelser. Förkortningar se Artförteckning.
Situation and map of the investigated area. P denote paisas. For other abbreviations (place names) see the section
Artförteckning.

Det gick inte att mäta pH i den torra yttorven, 
men ett vattenprov i en palsomgiven grop gav pH 
4,1 - själva palsarnas vatten är sannolikt betydligt 
surare. Annars låg flertalet av våra många pH-prov 
(pH mätt i klart överstående vatten) lite över 6, ett 
par från rikkärr tom vid eller något över 7. Bara 
ett fåtal fattigkärrvatten hade pH under 5. De flesta 
vatten, även från rikkärr, hade mycket låg elektrisk 
ledningsförmåga, tydande på extremt låg elektro- 
lythalt.

Med hjälp av yxa och spade grävde vi oss in på 
sidan av iskärnan i en stor pals och konstaterade att 
bara ett ytskikt om ca 4 dm var upptinat (i augusti). 
Det översta torvlagret var alldeles sönderförmult- 
nat men därunder fanns frusen torv från ett vide

kärr och under denna starrkärrtorv med insprängda 
isskikt, inte horisontella utan parallella med pals- 
ytan. Dessa isskikt tilltog i tjocklek nedåt i lager
följden. Ett prov från den övre delen gav vid 
upptining bara 5 % smältvatten; ett djupare ner, 
men på något högre nivå än angränsande ofrusna 
kärrytas vattennivå, gav ca 26 %. Dessa värden 
motsvarar kanske grovt respektive torvskikts ex
pansion i vertikal led genom vattenupptagning vid 
och efter frysningen, och allt tyder också på att 
denna vattenupptagning ökat med djupet, ner till 
isens undre yta mot fast underlag. Om denna undre 
gräns vet man inte så mycket, men den kan sanno
likt ligga nere i själva mineraljorden, om denna är 
av en tjälskjutningsbenägen jordart. När palsbild-
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ningen nått sitt maximum torde en jämvikt ha 
inställt sig mellan köld uppifrån och värme under
ifrån. Härpå tyder också att både här och på andra 
undersökta ställen den frusna torvkärnans undre 
yta sluttar inåt från palskanten räknat, ca 60°.

När vi skrapade på den största pälsen märkte vi 
en egendomlig, om hästgödsel påminnande lukt 
från dess frusna inre. I den pals vi grävde i var den 
frihuggna torven delvis ljusbrun, men den mörk
nade inom mindre än en minut vid luftkontakt, så 
stor snabbhet behövdes vid färgfotografering av 
snittet, särskilt dess nedre del. Allt detta tyder på 
att pälsens inre är anaerobt (syrefritt), så att en viss 
mikrobiell aktivitet finns också i de frusna delarna.

Kärlväxt floran

Trots läget vid och något över skogsgränsen är 
området förvånande fattigt på verkliga fjällväxter, 
med undantag för vindblottearter. Dock är fjäll
nejlika Lychnis alpina och lapptåtel Vahlodea atro- 
purpurea inte ovanliga. Inte heller skogsväxterna 
är välrepresenterade. Flera annars vanliga arter 
fanns bara på enstaka lokaler, som tall Pinus syl
vestris, rönn Sorbus aucuparia, asp Populus tre
mula, vårfryle Luzula pilosa, linnea Linnaea bore
alis, björkpyrola Orthilia secunda, ekbräken Gymno- 
carpium dryopteris, hultbräken Phegopteris con- 
nectilis, lummerarter Lycopodiaceae osv. Tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa noterades men tyvärr utan 
preciserad lokal, och kan anses osäker. Liksom tall 
hittades skvattram Ledum palustre i ett enda exem
plar (på en torr fjällhed!) och den likaledes östliga 
klotstarren Carex globularis bara på två fuktheds- 
fläckar, trots att området borde ha varit idealiskt 
för denna förnöjsamma art. Märkligt ovanlig var 
också taggstarr C. pauciflora. Många förväntade 
arter verkade helt saknas, bl a gran Picea abies, 
gråal Ainus incana, hägg Prunuspadus, sälg Salix 
caprea, ljung Calluna vulgaris, mjölon Arctosta- 
phylos uva-ursi, tranbär (Vaccinium oxycoccos; 
dvärgtranbär V. microcarpum fanns), sileshår Dro- 
sera rotundifolia, hönsbär Cornus suecica, vitmåra 
Galium boreale, vattenmåra G. palustre, rödblära 
Silene dioica, humleblomster Geum rivale, torta 
Cicerbita alpina, strätta Angelica sylvestris, stagg 
Nardus strida, vitstarr Carex livida, trådstarr C. 
lasiocarpa, blåtåtel Molinia caerulea och flertalet 
ormbunkar.

Trots dessa påfallande negativa drag är ändå 
floran inte utan intresse. Vår tid var kort och 
ägnades mest åt myrvegetationen och dess mossor,

så kärlväxtuppteckningarna kan inte vara så full
ständiga som önskvärt. Då det rör sig om en 
förmodligen botaniskt föga undersökt del av Nord
kalotten, tror jag ändå att denna sent omsider 
publicerade lista kan få ett visst värde. Vid jäm
förelse med floralistor från Alajaure-området i SV 
(Emanuelsson & Wijk 1979) och Pessinki i Ö 
(Boresjö m fl 1980), båda beskogade områden, 
skiljer sig Pirttimysvuoma-trakten inte bara genom 
bristen på skogsväxter utan också genom att något 
fler myrväxter noterats.

Artförteckning

1 listan betyder K området kring Kärkejaure (mest 
fastmark och grunda våtmarker) och P Pirttimys
vuoma (inte bara myr). För de övriga myrområdena 
är anteckningarna otillräckliga, men de anges ändå 
(se kartan). I norr betyder Rv Ripavuomas östra del, 
Rj Ripakjåkkas övre lopp och något V-ut, samt 
Si Simåives östsida. I öster innebär Tjj Tjåurajaureh, 
Tjs Tjåurasuotnjo och Kå Kålkuksuotnjo. I SO sak
nar myrarna namn men ligger intill (mest på sydsidan 
av) följande höjder: Pi Piedjotjåkka, Kv Kärkevarto, 
Tjv Tjåkesvarto, Sk Skierrevare och Kk Kartekåbba.

Nomenklaturen, både den svenska och den 
vetenskapliga, har moderniserats enligt Mossberg 
m fl 1992. Dock har i regel subspecies inte kunnat 
anges.

Alchemilla daggkåpor, troligen endast A. glomerulans 
källdaggkåpa. K, P, Tjs, Si 

Alopecurus aequalis gulkavle. Tjv, i en grund göl 
Andromedapolifolia rosling. K, P etc, även på fastmark, 

allmän
Antennaria alpina fjällkattfot. K, P, sällsynt
A. dioica kattfot. K, P, Rj
Angelica archangelica ssp. archangelica fjällkvanne. K, 

P, Rj, ej vanlig
Anthoxanthum odoratum vårbrodd (underart ej bestämd). 

K, P, Kå
Arctostaphylos alpina ripbär. K, P, Tjj, allmän på fast

mark
Astragalus alpinus fjällvedel (underart ej bestämd). P 
Bartsia alpina svarthö. K, P (3 lokaler), Rj 
Betula nana därgbjörk. K, P etc, allmän på myr, palsar 

och fastmark
B. pubescens ssp. czerepanovii fjällbjörk. K, P etc, 

skogbildande i söder
Bistorta vivipara ormrot. K, P, Rj 
Calamagrostis lapponica lapprör. K, P, Kå
C. purpurea brunrör. K, P, Tjj
C. stricta madrör. K, P, Kk, Kå, Tjj
Callitriche palustris smålånke (det Karin Martinsson).

Tjv (tillsammans med gulkavle)
Caltha palustris kabbleka (underart ej bestämd). K, P, 

Tjs, Tjj, Rj, Tjv
Cardamine pratensis ssp. polemonioides polarbräsma.

K, vid Pirttimysjärvis SO-del, Rj 
Carex aquatilis norrlandsstarr. K, P etc, allmän 
C. bigelowii styvstarr. K, P, Tjs, allmän på fastmark



C brunnescens nickstarr. K, P, Kå, Tjj, Rj 
C. canescens gråstarr. K, P, Kå, Tjs, Si, Rj, Rv 
C. capillaris hårstarr. P (1 lokal)
C. capitata huvudstarr. K, P, N om Sk, Rj, Rv 
C. cespitosa tuvstarr. K, P, Rj 
C. chordorrhiza strängstarr. K, P, troligen vanlig 
C. diandra trindstarr. P, Rj 
C. dioica nålstarr. P, Tjv, Rj
C. globularis klotstarr. K (V om Kärkeluoppal), P (SSO 

om Simåive)
C. heleonastes myrstarr. P (minst 4 lokaler)
C. lachenalii ripstarr. P (i NO, på myr), Kå (på fast

mark), Si (på myr)
C. limosa dystarr. P, Tjv, Kk, Kå, allmän 
C. magellanica sumpstarr. K, P, Tjs, Tjj, Rv, allmän 
C. nigra vat. juncea styltstarr. K, P, Pi, Tjv, Tjs, Rj 
C. pauciflora taggstarr. Tjv, Kk; alltså endast sedd i 

sydligaste delen
C. rariflora myggstarr. P (minst 3 lokaler), Rj 
C. rostrata flaskstarr. K, P, Tjv, Tjj, vanlig, men inte 

så dominant som norrlandsstarren 
C. rotundata rundstarr. K, P, Tjv, Kå, Tjs, Tjj, Si, Rv, 

allmän och mycket anspråkslös 
C. tenuiflora tågstarr. P, N om Sk, Tjv 
C. vaginata slidstarr. K, P, N om Sk 
C. vesicaria biåsstarr. Sk 
Cassiope hypnoides mossljung. K 
Cerastium cerastioides lapparv. K, Si, Rj
C. fontanum ssp. scandicum riparv. K, P, Rj 
Cirsium helenioides brudborste. P, N om Kv, Tjs 
Coeloglossum viride grönyxne. K, P, N om Sk, Rj 
Deschampsia cespitosa tuvtåtel. P? (inga lokaler note

rade)
D. flexuosa kruståtel. K, P, Kå, troligen allmän på 

fastmark
Diphasiastrum alpinum fjällummer. K, P, Kå på fast

mark, ej vanlig
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum nordkråkbär. K, 

P etc. Mycket allmän
Epilobium anagallidifolium dvärgdunört. K (flera loka

ler), P, Rj (2 lokaler)
E. angustifolium mjökört. K, P, Rj, mest på fastmark 
E. davuricum smaldunört. Kk
E. hornemarmii fjälldunört. K, P, Tjv, Tjj 
E. lactiflorum mjölkdunört. P (2 lokaler)
E. palustre kärrdunört. K, P, N om Kv, Tjv, Kå, Tjs,

Rj
Equisetum arvense åkerfräken. K, P, N om Sk, Rj 
E. fluviatile sjöfräken. K (i Kärkejaure), P, Tjv 
E. palustre kärrfräken. K, P, N om Sk, Tjv, Rj 
E. pratense ängsfräken. K, P, N om Sk, Tjs 
E. sylvaticum skogsfräken. K, P, Tjv, Tjj, troligen 

allmän på fastmark
Eriophorum angustifolium ängsull. K, P etc, allmän 
E. russeolum rostull (inkl E. medium lappull). K, P, Tjv, 

Kå, Tjs, Tjj, Rj, allmän och mycket anspråkslös; to m 
i palsgropar

E. scheuchzeri polarull. K
E. vaginatum tuvull. K, P etc, vanlig åtminstone på 

palsar och myrsträngar
Euphrasia frigida fjällögontröst (troligen var. frigida). 

K, P, Rj
Festuca ovina fårsvingel. K, P, frekvens inte noterad 
Filipendula ulmaria älggräs. K, P, N om Kv
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Galium trifidum dvärgmåra. P, SO om Pirttimysjärvi, N 
om Kv, Pi, Rj

G. uliginosum sumpmåra. P, SO om Pirttimysjärvi, Rj 
Geranium sylvaticum midsommarblomster. K, P, N om 

Kv, Tjs, Rj
Gnaphalium norvegicum norsknoppa. K, P
G. supinum fjällnoppa. K, P
Gymnocarpium dryopteris ekbräken. Tjv tillsammans 

med hultbräken i björkskog 
Hieracium sektion Alpina fjällfibblor. K, P, Kå 
II. subsektion Vulgatiformia hagfibblor. K, P
H. semicurvatum Norrl. (det Sten Nordenstam). P 
Hippuris vulgaris hästsvans. Rj
Huperzia selago lopplummer (underart ej bestämd). K,

P, Kå
Juncus biglumis polartåg. K, P, N om Kv, N om Sk, Tjv, 

Kk
J. filiformis trådtåg. K, P, Pi, Tjs, troligen vanlig 
./. trifidus klynnetåg. K, P, Kå, troligen allmän på 

fastmark
J. triglumis lapptåg. P (1 lokal)
Juniperus communis en (underart ej bestämd). K, P, Kå 
Ledum palustre skvattram. V-sidan av Simåive, 675 

m ö h, ett ex i hedvegetation 
Leucorchis albida ssp. straminea fjällvityxne. P (1 lokal) 
Linnaea borealis linnea. P (ej noterad eljest)
Listera cordata spindelblomster. K, P, Tjv 
Loiseleuria procumbens krypljung. Pi, Kv, V-sidan av 

Sk, knappast allmän
Luzula arcuata ssp. arcuata bågfryle. K 
L. multiflora ssp. frigida säterfryle. K, P, Kå 
L. parviflora vippfryle. K, P, N om Sk 
L. pilosa vårfryle. Kk i björkskog 
L. spicata axfryle. P, Kå 
L. sudetica svartfryle. K, P, Rj
Lychnis alpina fjällnejlika. K, P, SO om Pirttimysjärvi, 

Kv, Kå, Rj, rätt vanlig
Lycopodium annotinum revlummer (underart ej be

stämd). P, Kå
L. clavatum mattlummer (underart ej bestämd). K 
Melampyrum pratense ängskovall. P, Tjs 
Menyanthes trifoliata vattenklöver. K, P 
Montia fontana källört. Rj 
Myosotis decumbens fjällförgätmigej. K, P, Rj 
Orthilia secunda björkpyrola. Jäkelåive (Torleif Lönner- 

holm)
Parnassia palustris slåtterblomma. K, P, Tjv, Rj 
Pedicularis lapponica lappspira. K, P, Tjs 
P. sceptrum-carolinum kung Karls spira. K, P, SO om 

Pirttimysjärvi, Tjv, Kk
Petasitesfrigidus fjällskråp. K, P, N om Kv, Tjs, Rj, Si 
Phegopteris connectilis hultbräken. Tjv tillsammans med 

ekbräken i björkskog
Phleum alpinum fjälltimotej. K, P, Tjj, Rj, Si 
Phyllodoce caerulea lappljung. K, P, vanlig på fastmark 
Pinguicula villosa dvärgtätört. P, Tjv, Kk, N om Sk, Tjj 
P. vulgaris tätört. P, Kk, N om Sk 
Pinus sylvestris tall. Simåive (?), en ungplanta 
Poa pratensis ssp. alpigena nordgröe. K, P (även på en 

palstopp)
Polemonium acutiflorum lappblågull. K, P, Rj, ej ovan

lig
Populus tremula asp. Tjv, Kk, i den södra björkskogen 
Potamogetonperfoliatus ålnate (det Gunnar Lohammar). 

I Pirttimysjaures SO-vik, i drift

SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)



SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995) Pirttimysvuoma 43

Potentilla palustris kråkklöver. K, P, Tjv, Tjs, Tjj 
Pyrota minor klotpyrola. K, P 
P. norvegica norskpyrola. K, P
Ranunculus acris smörblomma (underart ej bestämd). K, 

P, Rj
R. hyperboreus jordranunkel. P (södra delen, 1 lokal) 
R. reptans Strandranunkel. Pi i grunt vatten 
Rubus arcticus åkerbär. K, P, N om Kv, Tjs, Rj
R. chamaemorus hjortron. K, P, Kå, Tjs, Tjj, allmän 

även på palsarna, men mest steril
Rumex acetosa ängssyra (underart ej bestämd). K, P, Tjv 
Sagina saginoides stennarv. P (1 lokal)
Salix glauca ripvide (underart ej bestämd). K, P, Kå, 

Tjs, Tjj, Rj, allmän
S. hastata ssp. hastata blekvide. K, P, Tjv, Rj, ej vanlig 
S. herbacea dvärgvide. K, P, på bar jord
S. lanata ull vide (underart ej bestämd). P, N om Sk, 

ovanlig
S. lapponum lappvide. K, P, Tjs, Tjj, Si, allmännaste 

videarten
S. myrsinites glansvide. P, Rj, ovanlig 
S. myrtilloides odonvide. P, Tjv, troligen rätt vanlig 
S. phylicifolia grönvide. K, P, Tjs, Tjj, Si, allmän, 

ibland rätt storvuxen 
S. reticulata nätvide. Rj (1 lokal)
S. starkeana ängsvide/finnvide (underart ej bestämd).

K, P, N om Kv, Tjv, N om Sk, mest på fastmark 
Saussurea alpina fjällskära. K, P, Tjv, N om Sk, Tjs, Rj 
Saxifraga hirculus myrbräcka. P, Rj 
Selaginella selaginoides dvärglummer. K, P, Rj 
Sibbaldia procumbens dvärgfmgerört. K, P, Si 
Solidago virgaurea gullris (underart ej bestämd). K, P, 

Kå, Tjs
Sorbus aucuparia rönn (underart ej bestämd). Tjv, Kk 
Sparganium hyperboreum fjälligelknopp. Pi i grunt vat

ten, Rj i grunt strömmande vatten, pålagrad av järn
ockra

Stellaria borealis (S. calycantha) norrlandsarv. K, P, N 
om Kv, Tjv, Rj

Lien och slåtterängen
En kurs i lievård och ängsskötsel - med praktiska 
övningar i slipning, lieslåtter och hamling. Före
läsningar om det äldre odlingslandskapet, slåtter- 
gille, gammaldags mathållning. Slåtterövningarna 
äger rum på några av Västergötlands rikaste ängar, 
bl a Gantarås i Töllsjö och Västergården i Ödenäs 
(se boken Ängar sid 20-23).

Plats-, Ödenäs ca 2 mil söder om Alingsås.

Tid-, 20-23 juli 1995.

Kursledning: Karin Axelsson, Alingsås, Åke 
Carlsson, Siene, Kersti Ingeborn och Ewald Johns
son, Ödenäs, Ingemar Zachrisson, Hemsjö.

Medverkande: Gunnar Arnborg, Stefan Edman, 
Tore Hagman, 7-8 instruktörer.

S. crassifolia sumparv. P (1 lokal), Rj 
Taraxacum maskrosor. K, P, N om Sk 
Tofieldiapusilla björnbrodd. P, N om Sk 
Trichophorum alpinum snip. P
T. cespitosum ssp. cespitosum tuvsäv. P, Tjv, V om Sk, 

Kå, Tjs, inte allmän men fläckvis dominant
Trientalis europaea skogsstjärna. K, P, Kå, Tjs 
Triglochin palustre kärrsälting. P, Rj 
Trollius europaeus smörbollar. K, P, N om Kv, Tjs 
Vaccinium microcarpum dvärgtranbär. P, Tjv, Si etc, 

vanlig
V. myrtillus blåbär. K, P etc, allmän 
V. uliginosum odon (underart ej bestämd). K, P etc, 

allmän
V. vitis-idaea lingon. K, P, allmän, ibland på palsar 
Vahlodea atropurpurea lapptåtel. K, P, N om Kv, Tjs, 

Rj, mest på fastmark
Veronica alpina var. alpina fjällveronika. p, Rj; si, 

sällsynt
Viola biflora fjällviol. K, P, Tjs, Rj 
V. epipsila mossviol. K, P, N om Kv, Kk, Rj 
V. palustris kärrviol. K

Citerad litteratur

Boresjö, L., Jansson, M., Nilsson, K. & Nordström, B. 
1980: Pessinki. Översiktlig naturinventering av ett 
obrutet fjällområde. Statens naturvårdsverk. SNV PM 
1377.

Emanuelsson, U. & Wijk, S. 1979: Alajaureområdet. 
Översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Norr
bottens län. Planeringsavd. Rapport 1979:13.

Lundgren, S. 1950: Stiglöst land. Nordisk Rotogravyr.
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992: Den 

nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
Sjörs, H. 1971: A tentative qualitative evaluation of 

Swedish mires. Acta Agralia Fenn. 123: 74-86. [Med 
bidrag av F. Björkbäck och T. Ingmar.]

Förläggning efter önskemål: tält, husvagn, hölada, 
privatrum.

Kursavgift: 950 kr inkl mat och logi (tillägg för 
privatrum 90 kr/natt).

Skriftlig anmälan senast 15 maj till:

Lien och slåtterängen 
Ewald Johnsson 
Ödenäs 4619 Mellomgården 
441 95 Alingsås 
Tel 0322-531 39

Nordiska Förbundet för Kulturlandskap 
Ödenäs hembygdsförening 
Naturskyddsföreningen Alingsåskretsen



Recension

Varning för växtnamnslista

Lorentzon, K. 1994: Våra trädgårdsväxter. Aktu
ella svenska och vetenskapliga namn. 224 s. Natur 
och Trädgård. ISBN 91-970800-6-3. Pris ca 450 kr.

Den här boken är avsedd att användas som rätte
snöre för namnsättningen på trädgårdsväxter och 
riktar sig till allmänheten, plantskolor och träd
gårdsskolor. Vetenskapligt och svenskt namn anges 
för ca 5200 vedväxter och perenner. Arterna är färre 
än så, men av många tas ett stort antal sorter upp.

Perenner, lövträd och buskar, samt barrträd 
listas separat efter vetenskapligt namn + sort
namn. Det finns även ett register över svenska 
namn. För perennerna anges ljuskrav, storlek, 
blomfärg och blomningstid samt speciella odlings- 
krav, för vedväxterna storlek och var de är härdiga.

Bokens titel är missvisande. Ettåriga växter och 
köksväxter finns inte med. Lökväxterna saknas 
också i stor utsträckning, trots att de är perenna; av 
tulpaner Tulipa finns dock en art med.

Den vetenskapliga namnsättningen är konserva
tiv. Man har alltså ibland mot bättre vetande stan
nat för ofta använda men oriktiga namn. De kor
rekta namnen anges då som synonymer föregångna 
av någon av förkortningarna "num." eller "egentl."

De svenska namnen utgår från Hylanders m fl 
lista Vära kulturväxters namn på svenska och latin 
från 1977, men för vedväxter har man fått en del 
namn från dem som arbetar på en ny upplaga av 
denna. Man har endast skapat få nya svenska namn.

Den svenska namnsättningen följer en princip 
som är betänklig. Där svenskt namn saknas använ
der man namnet på en besläktad art eller sort. Så 
heter både Aquilegia vulgaris, A. scopulorum och 
A. viridiflora akleja, men A. discolor heter dvärg- 
akleja och A. flabellata japansk akleja. Inom Aco
nitum har man kallat både A. x cammarum (A. x 
stoerkianum), äkta stormhatt A. napellus och nordisk 
stormhatt A. lycoctonum ssp. lycoctonum för träd
gårds st ormhat t. Släktet Viola ger prov på en annan 
underlighet: av 33 sorter av V. cornuta får nio heta 
hornviol (detta är det vanliga svenska namnet på 
arten), men de resterande 24 har fått namnet viol\

Om listan följs kommer ett stort antal svenska 
namn att få sin betydelse utsuddad och bli obruk

bara. Man borde ha gjort entydiga svenska namn 
till de växter som ännu inte hade några, eller alter
nativt lämnat blankt i kolumnen för svenska namn.

Andra uppseendeväckande svenska namn är 
höstljung för ljung Calluna vulgaris, vargklo för 
strandklo Lycopus europaeus, litet penningblad för 
skogslysing Lysimachia nemorum och sumpbräken 
för kärrbräken Thelypteris palustris. En del existe
rande svenska namn har man missat och därför 
kallas sloknunneört Corydalis pumila för nunneört, 
svärdtåg Juncus ensifolius för tåg och vårfingerört 
Potentilla crantzii och småfingerört P. neumanni- 
ana båda för fingerört. Namnet jättestarr används 
för hängstarr C. pendula (men är ju upptaget av 
C. riparia); jätterams används för storrams Poly- 
gonatum multiflorum (men tillhör hybriden P. 
multiflorum x odoratum); dvärgnäckros används 
för Nymphaea x pygmaea (tillhör Nuphar pumila). 
Myskmadra används, förutom på Galium odoratum, 
även på Asperula nitida, och vattenaloé används både 
för Stratiotes aloides och Thalia dealbata. Vitblom- 
mig purpurklätt Lychnis coronaria kallas klätt.

Praktbetonika finns upptagen under två veten
skapliga namn, Betonica macrantha och Stachys 
macrantha. Likaså återfinns kråkklöver både som 
Comarum palustre och Potentilla palustris.

Stor riddarsporre Delphinium elatum saknas 
trots att den är mycket vanlig i odling. Blå bolltistel 
heter fortfarande E. ritro; det rätta namnet är E. 
bannaticus. Hylanders kungsnäva Geranium x 
magnificum kallas för kaukasisk näva, men detta 
är namnet på en av dess föräldraarter, G. platy- 
petalum. Blomsterlupin Lupinus polyphyllus sak
nas. Kermesbär kallas Phytolacca americana, men 
det som finns hos oss är en med den föga besläktad 
art, som tills vidare får heta P. acinosa. Släktet 
Polygonum tas fortfarande kollektivt.

Det ovanstående är bara ett axplock av olämp
liga namn och fel. Boken är mycket slarvigt gjord, 
och jag vill varna för att använda den som nomen
klaturnorm. En ny upplaga av Hylanders namnbok 
har lämnats till tryckning. I den har den svenska 
namnsättningen ägnats en helt annan omsorg, och 
den täcker även de växtgrupper som saknas i den 
här anmälda boken.

Thomas Karlsson
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Investigations of the flora in Norrbotten in northern Sweden are in progress. The most interesting 
results from the field-work in 1994 are presented here. 24 taxa have not previously been reported 
for, or collected within, the province, viz. Scleranthus annuus subsp. polycarpos, Stellaria 
alsine, Reseda luteola, Medicago sativa, Cucumis melo, Citrullus lanatus, Vitis vinifera, 
Amsinckia micrantha, Plagiobothrys scouleri, Utricularia australis, Plantago arenaria, Cam
panula persicifolia, Ambrosia artemisiifolia, Hieracium lactucella, Catabrosa aquatica, Holcus 
mollis, Agrostis scabra, Zea mays as well as Aconitum napellus subsp. lusitanicum, Hesperis 
matronalis, Robinia pseudoacacia, Anethum graveolens, Stachys macrantha and Melampyrum 
nemorosum which are escapes from cultivation. Additionally 10 species have not been recorded 
since the beginning of this century within the province. The rare eastern plant Stellaria fennica
was found in one locality; it has not 
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Under 1994 genomfördes fyra inventeringar av 
kärlväxtfloran i Norrbotten. Den första pågick 
under tio dagar vid midsommar. Nornalokaler samt 
sand- och norrlandsmaskrosor eftersöktes särskilt. 
Vidare undersöktes daggkåpsfloran i Överkalix. 
Andra inventeringslägret, 14-24 juli, var förlagt 
till Piteå. Det lockade två tillresta inventerare och 
några lokala botanister. Tredje inventeringslägret, 
28 juli—14 augusti, var förlagt till Haparanda och 
lockade två tillresta inventerare samt fyra tillfälligt 
besökande botanister på hemväg från botanik
dagarna i Abisko. Fyra lokala botanister deltog 
under perioden. Bland annat undersöktes floran på 
21 öar i Haparandas yttre skärgård under två dagar. 
Arets sista inventeringsläger omfattade tio dagar 
under mitten av september. Industriruderatmarker 
och avfallstippar besöktes särskilt. Några inven
terare undersöker rutor på egen hand i provinsen. 
Som framgår är behovet av inventerarhjälp ännu 
mycket stort i Norrbotten.

I förhållande till den ganska ringa arbetsinsatsen 
ger inventeringen stort utbyte i form av intressanta 
fynd och för landskapet nya arter. Norrbotten 
omfattar ca 1350 rutor och vi har idag registrerade 
inventeringsrapporter från ca 300 rutor. Emellertid 
är 30-talet av dessa ännu ej färdiga. Totala antalet 
kända taxa i Norrbotten ökade även under 1994 
med mer än 25 och ett överraskande stort antal

teen recorded within Sweden since its discovery in 1956. 
S-126 48 Hägersten, Sweden.

nyfynd av tillfälliga, sedan gammalt kända växter 
gjordes. Flertalet av dessa har inte rapporterats på 
mer än 75 år.

1994 var ett mycket gynnsamt år för havs- 
strandsväxter, bl a noterades spjutmålla Atriplex 
prostrata ssp. prostrata på sex lokaler i Haparanda 
skärgård. Den har tidigare aldrig insamlats från 
havsstränder i Norrbotten. Vidare gjordes två fynd 
av brådmålla Atriplex longipes ssp. praecox i Piteå- 
trakten, de första sedan 1914. Strandrödtoppa 
Odontites litoralis, som varit känd från Haparanda 
skärgård till Luleå skärgård, upptäcktes i Piteå 
skärgård, där den sågs på tre närliggande platser. 
Ormtunga Ophioglossum vulgatum sågs på ett par 
platser i Piteåtrakten i flera tusen ex. Finn- 
stjärnblomma Stellaria fennica, vilken ej samlats i 
Sverige sedan den upptäcktes 1956, observerades 
på en lokal.

Soptippar

Under september inventerades floran på åtta större 
soptippar i Norrbotten. Den visade stora likheter 
med den soptippsflora som påträffas i södra Sverige 
(Ekman & Ekman 1993). Det är dock påfallande 
(J. Ekman muntl) att Setaria- och Amaranthus- 
arter saknas i norrbottenslistan. Anmärkningsvärt 
är att sandkämpar Plantago arenaria fanns på tre
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Tabell 1. Några typiska arter som påträffades vid sop- 
tippsinventeringen i Norrbotten september 1994. - Lo
kaler: 1 Piteå, Haraholmens industriutfyllnad. 2 Piteå, 
Bredviksberget sopstation. 3 S. Sunderbyn, Luleå stads 
sopstation. 4 Bodens sopstation. 5 Kalix sopstation. 
6 Överkalix sopstation. 7 Haparanda sopstation. 8 Over- 
tomeå sopstation.

Art 12345678

Hampa Cannabis sativa 
Bovete Fagopyrum esculentum 
Gatkrassing Lepidium ruderale 
Blålusern Medicago sativa 
Sötväppling Melilotus officinalis 
Lin Linum usitatissimum 
Vinranka Vitis vinifera 
Melon Cucumis melo 
Vattenmelon Citrullus lanatus 
Tomat Lycopersicon esculentum 
Kapkrusbär Physalis peruviana 
Sandkämpar Plantago arenaria 
Solros Helianthus annuus 
Bergkorsört Senecio sylvaticus 
Kanariegräs Phalaris canadensis 
Hirs Panicum miliaceum 
Majs Zea mays

-----••-•••--

__•••-----

av tipparna. Den växte främst på rötslam och gärna 
i sällskap med kanariegräs Phalaris canadensis. 
Mycket överraskande sågs både vattenmelon Cit
rullus lanatus och melon Cucumis melo med nästan 
mogna frukter på en av soptipparna. De mer karak
teristiska soptippsväxterna i Norrbotten samman
fattas i tabell 1.

Några fynd

Nedan rapporteras några mer intressanta fynd från 
Norrbotten 1994. (S) betyder att belägg har läm
nats till Riksmuseet, Stockholm, där (om inget 
annat anges) Thomas Karlsson välvilligt har kont
rollerat bestämningarna.

Bovete Fagopyrum esculentum. - Nederkalix sn, 
Rudtjärnens nordspets 800 m O (25M 5h 25 01). 
Soptippsområde på rötslam. LS (S). - Tidigare 
samlad i Nederluleå 1937.

Blåmålla Chenopodium glaucum. - Nederluleå sn, 
SSAB några 100 m V Koksverket på mellersta 
delen av Börstskäret (24L 7j 29 21). I nedre kanten 
av ”kolslighögar”, ganska riklig. LS (S). - Ny för 
Nederluleå, senast samlad 1916 vid Piteå (Mark
lund 1917).

Rödmålla Chenopodium rubrum. - Piteå sn, Bred
viksberget NV (24L 2b 41 46). På körväg i sop-

tippsområde. UZ LS (S). - Senast samlad 1916 i 
Piteå.

Brådmålla Atriplex longipes ssp praecox. - 
Norrfjärdens sn, Fördärvet på västra udden, mel
lan Trundön och Fårön (24L 3f 06 45). Skyddat 
stenigt område vid stranden. DM (S). - Norr
fjärdens sn, Hyndgrundet 800 m NO (24L 4d 02 
27). Liten stenpir vid udde. CH HG (S). - Belägg 
kontrollerade av Mats Gustafsson, Malmö. Mycket 
sällsynt här på Sveriges nordligaste växtplatser. 
Två fynd från Piteåtrakten under året, fastän arten 
endast har samlats en gång tidigare i Norrbotten, 
nämligen på Trundön 1914.

Spjutmålla Atriplex prostrata. - Nedertorneå sn, 
Ylikari i norra delen, V om Letonkluppi (25N Of 
24 00). Stenig och sandig havsstrand. VA AE KT 
(S). - Nedertorneå sn, Mali SO om husen i Aala- 
nokka (25N Od 19 36). Sänka i strandäng. LS ELj 
(S). - Nedertorneå sn, Lilla Harrsten (25N Od 27 
21). Havsstrandområde. BÖ (S). -Nedertorneå sn, 
Seskarö, Hällskär 800 m SO Kelkkaletto (25N 3c 
07 04). Sandig havsstrand. LP ELj (S). - Belägg 
kontrollerade av Mats Gustafsson, Malmö. Dessa 
fyra belagda fynd är de första som veterligen gjorts 
på havsstränder inom provinsen (tidigare bara sam
lad från ruderatmarker).

Finnskräppa Rumex pseudonatronatus. - Neder
torneå sn, Stora Harrsten (25N Od 29 18). Stenig 
mark vid havet, ovan högvattenlinjen. BÖ (S). - 
Nedertorneå sn, Eva ca 100 m S om norra stranden 
(25N Od 22 27). Strandäng. LP (S). - Nedertorneå 
sn, Sarven Riskilö i ost (25N 0g 45 24). Vid 
bebyggelse. LP (S). - Nedertorneå sn, Paljas i 
södra delen (25N 0g 42 18). Stenig strandslänt. BÖ 
(S). - Nedertorneå sn, Ylikaris östra udde (25N lg 
42 00). Stenig strandsluttning. BÖ (S). - Belägg 
kontrollerade av Sven Snogerup, Lund. Det finns 
mycket få belagda fynd av finnskräppa från Norr
botten. Fem fynd under en kort inventering tyder 
på att bestånden i sydöstra skärgården ännu är 
livskraftiga.

Tuvknavel Scleranthus annuus ssp. polycarpos. - 
Piteå sn, Sör-Haraholmen 1 km S Karttjärnen (24L 
Oe 02 19). Ruderatmark med utfyllnad och snötipp. 
LS UZ (S). - Ny för Norrbotten. Tidigare känd 
norrut till Hälsingland.

Skogsnarv Moehringia trinervia. - Piteå sn, Deger- 
änget vid ASSIs industriområde 400 m NO Löv
holmen (24L lc 23 22). Industriruderatmark. LS

SVENSKBOT. T1DSKR. 89 (1995)
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Fig 1. Vattenmelon Citrullus lanatus går i frukt på Luleå stads sopstation, S. Sunderbyn. - Foto L. Stenberg, 
september 1994.

HG (S). - Mycket sällsynt i Norrbotten, samlades 
1871 i Piteå.

Finnstjärnblomma Stellariafennica. - Nedertorneå 
sn, Kataja ca 500 m S-SSO riksröse 65 (25N 3g 
03 27). Fuktigt strandsnår med videbuskar. Växte 
tillsammans med kärrstjärnblomma S. palustris, 
vilken förekommer här i en påfallande gulgrön och 
småblommig form. LS (S). - Det. Arto Kurtto, 
Helsingfors. Finnstjärnblomman förefaller vara 
mycket sällsynt i norra Norrbottens kustland. Den 
är bara samlad en gång tidigare, 1956, av Erik 
Julin, och var då ny för Sverige.

Källarv Stellaria alsine. - Piteå sn, Degeränget 
inom ASSIs industriområde 400 m NO Lövholmen 
(24L lc 23 22). Fuktig industriruderatmark. LS 
(S). - Ny för Norrbotten. Tidigare känd nordligast 
i Jämtland och Hälsingland.

Knipparv Cerastium glomeratum. - Överluleå sn, 
Mjösjön ca 1,4 km NV (25L3e35 10). Avfallstipp. 
- Nederkalix sn, Rudträskets nordspets 400 m O 
(25M 5g 24 47). Schaktad f d frisk ängsmark. LS 
(S). Två nya fynd 1994 antyder att arten är på 
frammarsch i Norrbotten.

Äkta stormhatt Aconitum napellus ssp. lusitani- 
cum. - Piteå sn, Markbygdens kfbd, Ersträsk (24K 
3e 30 22). Torräng med husgrunder, kvarstående. 
CH HG (S). - Ny för Norrbotten.

Vägsenap Sisymbrium officinale. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). 
Ruderatmark med utfyllnader och snötipp. LS UZ 
(S). - Sällsynt i Norrbotten, senast samlad 1908 på 
barlast i Piteå.

Hesperis Hesperis matronalis. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). 
Ruderatmark med utfyllnader. LS (S). - Ny för 
Norrbotten.

Sareptasenap Brassica juncea. - Nederluleå sn, 
Öberget ca 500 m OSO (24L 9g 45 38). Soptipp 
med rötslam. LS (S). - Samlad en gång tidigare, 
1962, i Norrbotten.

Färgreseda Reseda luteola. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). Ruderat
mark med utfyllnad. LS (S). - Ny för Norrbotten.

Tyskt oxbär Cotoneaster integerrimus. - Piteå sn, 
Arnemark f d hpl (24L 5a 12 03). Torr, öppen



hedartad mark vid f d järnvägsstationen. LS UZ 
(S). - Det. Bertil Hylmö, Bjuv. Ett par vitala 
buskar, sannolikt fröspridda.

Robinia Robinia pseudoacacia. - Piteå sn, Sör- 
Haraholmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). 
Ruderatmark med utfyllnader, liten fröplanta. LS 
(S). - Ny för Norrbotten.
Blålusern Medicago sativa. - Piteå, Överluleå, 
Nedertorneå och Övertorneå socknar. Se tabell 1. 
LS LP VA (S). - Ny för Norrbotten.

Skogsklöver Trifolium medium. - Piteå sn, Deger- 
änget vid ASSIs industri (24L lc 23 22). På järn
vägsspår vid industrilager. LS HG (S). Det. Per 
Lassen. - Sällsynt i Norrbotten. Första fyndet 
under inventeringen.

Harklöver Trifolium arvense. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). Rude
ratmark. - Piteå sn, Bredviksberget NV (24L 2b 
41 46). Avfallstipp vid sandig körväg. IW (S). - 
Mycket sällsynt i Norrbotten, senast samlad i 
Övertorneå 1947.
Melon Cucumis melo. - Piteå, Nederluleå, Över
luleå och Nederkalix socknar. Främst på rötslam. 
Se tabell 1. LS (S). - Ny för Norrbotten. På lokalen 
i Nederluleå exemplar med relativt stora frukter.

Vattenmelon Citrullus lanatus. - Nederluleå, 
Överluleå och Överkalix socknar. De flesta fynden 
på rötslam. Se tabell 1. LS (S). - Ny för Norrbot
ten. På lokalen i Nederluleå observerades exemplar 
med mer än 1 kilo tunga frukter (fig 1).

Vinranka Vitis vinifera. - Piteå, Nederluleå och 
Nedertorneå socknar. Öppen sandig mark på sop
tippar. Se tabell 1. LS (S). - Ny för Norrbotten.

Mellanhästsvans Hippuris lanceolata. - Norrfjär
den sn, Högvallsbäckens mynning (24L 4d 02 31). 
Sumpig havsstrandäng. CH HG (S). - Ett tidigare 
fynd från Nederkalix. Ny för Pitetrakten. Föga känd.

Dill Anethum graveolens. - Nederluleå sn, Marie
berg ca 800 m NNO till N (24L 9g 41 35). 
Grusvägskant, infart till soptipp. LS (S). - Ny för 
Norrbotten.

Oxtunga Anchusa officinalis. - Piteå sn, Sör-Hara- 
holmen invid hamnen (23L 9e 49 18). Grusutfyll
nad i hamnområde. LS (S). — Mycket sällsynt i 
Norrbotten, första fyndet under inventeringen.

Gullört Amsinckia micrantha. - Piteå sn, Piteå 
kyrka 600 m NNV till N (24L lc 44 40). Ny-
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besådda vägslänter. LS (S). - Piteå sn, Djupviken 
söder om tältplatsen (24L ld 39 00). Anlagd gräs
mark. IB GT (S). - Nederkalix sn, Kalix kyrka 300 
m O (25M 5g 04 42). Nybesådd gräsmattsslänt. LS 
(S). - Ny för Norrbotten. Samtliga det. Per Lassen, 
Lund. Att hela tre fynd gjorts tyder på att gullört 
är en relativt vanlig förorening i vissa gräsfrö- 
blandningar.

Tiggarstav Plagiobothrys scouleri. - Piteå sn, 
Bredviksberget NV (24L 2b 41 46). Avfallstipp vid 
f d träflisupplag. UZ LS (S). - Ny för Norrbotten.

Praktbetonika Stachys macrantha. - Hortlax sn, 
Kälen ca 1,1 km NV (23L 9b 07 22). Grustag med 
gammalt utkast. LS LSt. - Nederluleå sn, Marie
berg ca 800 m NNO till N (24L 9g 41 35). Vägslänt 
vid infart till soptipp. LS (S).

Nattskatta Solanum nigrum ssp. nigrum. -Piteå sn, 
Sör-Haraholmen 1 km S Karttjärnen (24L 0e 02 
19). Ruderatmark med utfyllnader. LS UZ (S). - 
Sällsynt i Norrbotten, senast samlad 1908 i Piteå 
på barlast (Marklund 1917).

Flenört Scrophularia nodosa. - Piteå sn, Deger- 
änget vid ASSIs industriområde 400 m NO Löv
holmen (24L lc 23 22). Industriruderatmark. HG 
LS (S). -Mycket sällan samlad i Norrbotten; första 
fyndet under inventeringen.

Strandrödtoppa Odontites litoralis. - Norrfjärden 
sn, Mjoösundet på halvön norrut (24L 2e 27 11) 
samt på Udden i SO (24L 2e 11 33), havsstrand
ängar. LS (S). Även funnen på Yttre Mjoögrundet 
(24L 2e 16 42). IB GT. - Första fynden från 
Piteåtrakten.

Natt och dag Melampyrum nemorosum. - Neder
torneå sn, Akusjärvi vid de södra husen (25N 7d 
22 11). Rikligt etablerad vid sommarstuga och på 
gammal ängsmark. LS (S). - Ny för Norrbotten. 
Helt säkert införd men trivs väl ända här uppe.

Blekbläddra Utricularia ochroleuca. - Piteå sn, 
Markbygdens kfbd, Inre Grästjärnen 300 m NO 
(24K 6d 17 37). Blött kärr. LSt CH (S). - Mycket 
få tidigare fynd från Norrbotten och det första från 
Piteåtrakten.

Sydbläddra Utricularia australis. - Nedertorneå 
sn, Seskarö Pihlajakari ca 400 m NO (25N 2c 20 
42). Igenväxande näringsrik strandgöl. LS (S). - 
Ny för Norrbotten. Mycket överraskande fynd, 
närmast känd från Dalarna i Sverige. Vattenbläddra 
U. vulgaris, som antas vara den art man normalt
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Fig 2. Nordisk utbredning av sydbläddra Utricularia 
australis. Baserad på Hansen (1960), Christiansen 
(1989), Lid & Lid (1994), Thor (1979) och Lahti m fl 
(1993), kompletterad enligt artiklar i SBT samt Blekinges 
och Smålands floras artregister.

påträffar i Norrbotten och Norrland, blommar 
mycket sällan. En del av fynden av vattenbläddra 
skulle kunna avse sydbläddra och bör efterkontrol- 
leras. Sydbläddrans kända utbredning i Norden 
enligt fig 2.

Sandkämpar Plantago arenaria. - Nederluleå, 
Överluleå och Nederkalix socknar. Se tabell 1. LS 
(S). - Ny för Norrbotten. Mest på rötslam.

Stor blåklocka Campanulapersicifolia. - Norrfjär
dens sn, Mjoön 600 m SSV Gammelhusudden (24L 
2e 11 31). Inkommen i sommarstugeträdgård, sedd 
i mer än fem år. LS. - Ny för Norrbotten.

Malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia. - Neder- 
torneå sn, Haparanda kyrka 1,1 km SSV (25N 5f 
28 36). Jordhögar vid ruderatområde. LS VA (S). 
- Nedertorneå sn, Haparanda ca 1 km N kyrkan 
(25N 5f 44 42). Grusslänt vid åkeri. LK. - Ny för 
Norrbotten.

Brunbaldersbrå Matricaria maritima ssp. phaeo- 
cephala. - Piteå sn, Lövholmens industri 300 m O

(24L lc 17 44). Fuktig ruderatmark med utfyll
nader. LS (S). - Mycket sydligt fynd av denna 
arktiska växt. Andra fyndet i Norrbotten, tidigare 
samlad vid Pajala 1951.

Mattram Tanacetumparthenium. - Piteå sn, Bred- 
viksberget NV (24L2b41 46). Avfallstipp. LS UZ 
(S). - Tredje fyndet i Norrbotten. De tidigare 
fynden gjordes i Piteå och Skuthamn på barlast 
(Marklund 1917).

Liten kardborre Arctium minus. - Hortlax sn, 
Sandholmen i NV vid reningsverket (24L 0c 42 
38). Ruderatmark vid reningsverk. LS (S). - 
Mycket sällsynt i Norrbotten. Tidigare samlad vid 
Skuthamns sågverk i Piteå 1915, samt vid Altappen 
i Nederluleå 1923.

Rödklint Centaurea jacea. - Överkalix sn, Tvärån 
ca 300 m OSO pkt 69,18 (26M 7a 24 28). Igen
växande ängsmark. ID (S). - Mycket sällsynt i 
Norrbotten, första fyndet under inventeringen.

Revfibbla Hieracium lactucella. - Hortlax sn, Pot
tjärnen ca 700 m OSO till O (23L 9b 44 13). Torr 
slänt på villatomt. - Piteå sn, Markbygdens kfbd, 
Storsund 300 m O järnvägsstationen (24K 6e 34 
24). Tomtdike mot bygata. LS (S). - Ny för 
Norrbotten.

Pysslingtåg Juncus minutulus. - Piteå sn, Bondön 
1 km V Fiskartorpet (23L 9f 33 02). Skogsväg
bana. CH MLL (S). - Hortlax sn, Daltjärnen 1500 
m O (24L 0b 10 29). Ruderatmark vid skjutbana. 
CH HG (S). -Norrfjärdens sn, Harrbäckens utlopp 
100 m V (24L 4d 08 11). Utfylld mark, något 
ängsliknande. CH HG (S). - Norrfjärdens sn, 
Holmen 1 km NNO (24L 6c 27 33). Vändplats vid 
bro. CH LSt (S). - Norrfjärdens sn, Sjuismark 800 
m NO vägskälet (24L 6c 07 36). Parkeringsplats 
vid gård. CH LSt (S). - Nedertorneå sn, Ruutti- 
lammi 300 m VSV (25N 5d 02 12). Skogsväg. LP 
(S). - Det. Sven Snogerup, Lund. Dessa första 
belagda fynd från inventeringen antyder att pyss
lingtåg förekommer spridd i Norrbotten, åtmin
stone i de mer kustnära områdena.

Källgräs Catabrosa aquatica. - Nedertorneå sn, 
Seskarö Pihlajakari 250 m NO (25N 2c 18 40). 
Källdrag vid igenväxande näringsrik gölstrand, rätt 
riklig. LS (S). - Ny för Norrbotten; nordligaste 
kända lokalen i Sverige. Arten är emellertid känd 
från närliggande platser på finska sidan.

Luddtåtel Holcus lanatus. - Piteå sn, Sör-Harahol- 
men i hamnen (23L 9e 49 18). Utfyllnad vid kaj.
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- Piteå sn, Sör-Haraholmen 1 km S Karttjärnen 
(24L Oe 02 19). Ruderatmark med industriutfyll
nad. LS UZ (S). - Ny för Norrbotten. Lokalerna 
ligger nära varandra.

Kvarnven Agrostis scabra. - Piteå sn, Sör-Hara
holmen 1 km S Karttjärnen (24L Oe 02 19). Rude
ratmark med utfyllnad och snötipp. LS UZ IW (S).
- Ny för Norrbotten.

Majs Zea mays. -Nederluleå sn, Marieberg ca 700 
m N (24L 9g 41 34). Avfallstipp. -Överluleå sn, 
Mjösjönca 1,4 km NV (25L3e35 10). Avfallstipp. 
LS (S). - Ny för Norrbotten.

Rostull Eriophorum russeolum. - Piteå sn, Mark
bygdens kfbd, Svarttjärnen strax S om Storsund 
(24K 6e 22 27). Stenig gölkant. LS (S). - Syd
ligaste fyndet i Norrbotten och det första i Piteå- 
trakten.

Fjällklubbstarr Carex buxbaumii ssp. mutica. - 
Piteå sn, Markbygdens kfbd, Gåstjärnen vid Kroka
bäckens utlopp (24K 6d 24 43). Kärr. CH LSt (S).
- Mycket få tidigare fynd från Norrbotten.

Tack

till Piteå kommun för bidrag till förläggning och 
vissa resor under Piteålägret. Haparanda kommun 
bidrog med kartor. Staffan Svanberg, Haparanda, 
tackas för transporthjälp i Haparandas yttre skär
gård. Särskilt tack till SSAB, Luleå, och till ASSI, 
Piteå, för att Ni välvilligt tillät inventeringsbesök. 
Herbariekontroller har gjorts av Thorsten Elfström 
(G) och Lasse Thorån (S). Namnskick enligt Moss
berg m fl 1992.
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AE Astrid Engström, Danderyd 
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DM Dagny Myhr, Piteå 
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HG Hans Groth, Piteå 
IB Ingvar Bergström, Vallda 
ID Irma Davidsson, Norrfjärden 
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Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1995: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr 89- 51 
Lund. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Alchemilla alpina, Allium paradoxum (escape, to be 
regarded as established), Bidens radiata, and Juncus ensifolius.
Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Meddelande av Lars Ferm, Kummingatan 10B, 
754 48 Uppsala.

Svärdtåg Juncus ensifolius. - Bohuslän, Orust, 
Torps sn, östra vägdiket S om broarna vid Nöte- 
sund, nära backkrönet, enligt minnesbild längs 
några meter. Upptäckt 1984, kvar 1.8.1992. 
Vägen är från 1960-talet. Bestämningen har be
kräftats av Sven Snogerup, Lund.

Fjällkåpa Alchemilla alpina. - Uppland, Sigtuna, 
Hällsbo, i kanten av elljusspåret i backen nära 
cykelvägen mot Skyttegatan, täckande en yta av 
30^10 cm diameter. Upptäckt 17.7.1994. Det skulle 
förvåna mig om den har funnits där mer än ett par 
år. Jag går ofta förbi platsen.

Meddelande av Ulf Grandin, Växtbiologiska 
institutionen, Villavägen 14, 752 36 Uppsala.

Grönskära Bidens radiata. - Närke, Hjälmaren, ett 
ex på SV-stranden av mellersta Grundholmen (10F 
3j) 1994. Vid sänkningen av Hjälmaren 1882 och 
1886 bildades nya öar i sjön. Vegetationen på dessa 
har analyserats 1886, 1892, 1903, 1927, 1984 samt 
1994. Grönskäran har tidigare blivit funnen 1892, 
1927 och 1984, alltid på olika öar.

Meddelande av Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 
13, 126 48 Hägersten, och Bo Mossberg, Båts- 
mansvägen 29, 141 45 Upplands Väsby.

Allium paradoxum sloklök. - Skåne, Harlösa sn, 
ca 2,2 km VNV till V om kyrkan och ca 50 m V 
pkt 32,68 samt längs landsvägen 400 m norrut. Väl 
spridd på väg- och dikesrenar. Sloklöken var rikligt 
förvildad och etablerad i en gammal gräsmatta vid 
gården strax V pkt 32,68 och detta är sannolikt 
ursprunget till de ogräslikt spridda förekomsterna. 
Arten har tidigare rapporterats en gång från Sve
rige (Skåne, Dalby; se Lunds Botaniska Förenings 
Medlemsblad 1991(2): 23-24.)



Svenska Botaniska Föreningen 1994

Styrelsen har haft sammanträden den 25 juli i 
Abisko och den 3 december i Lund. Årsmöte hölls 
den 26 juli i Abisko i samband med botanikdagarna.

Ny vice ordförande är Bengt Örneberg, Malmö, 
som efterträder Olle Persson, Nacka. Ny i styrel
sen är Mora Aronsson, Märsta. Ny lekmanna- 
revisor är Ulla-Maj Hultgård, Uppsala.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har utkommit 
med 6 häften om totalt 368 sidor. Antalet pre
numeranter uppgick vid årets slut till 2627, vilket 
är en minskning med 91 sedan föregående år.

SBF har deltagit i två möten i Världsnatur- 
fondens förtroenderåd. Styrelsen har diskuterat 
SBFs framtida verksamhet och bland annat beslutat 
att hålla ett möte med landets lokala botaniska 
föreningar. En arbetsgrupp har bildats som skall 
studera SBTs framtida roll och utformning.

Föreningen har 1994 lämnat bidrag till florapro- 
jekt i Blekinge, Gästrikland, Halland, Jämtland, Norr
botten, Uppland och Värmland samt till Botaniska 
Sällskapet i Stockholm för tryckning av Stockholms
traktens lavar. Gåvoprenumerationer på SBT har 
tilldelats tolv botaniska institutioner i Estland, Lett
land och Litauen. Fem studerandestipendier för 
deltagande i botanikdagarna 1994 har utdelats.

Botanikdagarna i Abisko

Så blev det då äntligen dags för botanikdagarna i 
Abisko, som efterfrågats så länge. De blev på flera 
sätt rekordartade. Med fyra hela exkursionsdagar 
plus en heldags förexkursion och en mer än heldags 
efterexkursion var det de längsta botanikdagarna 
hittills. Vädret var osedvanligt bra, nästan inget 
regn och inte heller för varmt när de brantaste 
uppförslutorna skulle besegras. Deltagarantalet, 
115 st, har aldrig varit större (det var även det 
största arrangemanget i Abisko någonsin). Ett tris
tare rekord är att vi aldrig förut varit tvungna att 
säga nej till så många intresserade.

Botanikdagarna föregicks den 24.7. av en ur- 
skogsexkursion som Steget före i Kiruna och Vit-

tangi/Karesuando arrangerade. Ett 20-tal deltagare 
fick stifta bekantskap med en urskog VNV om 
Kiruna med dess innehåll av mygg och rödlistade 
lavar och svampar. Turen avslutades med en vild- 
markslunch på traktens delikatesser som vi avnjöt 
medan vi skänkte en medlidandets tanke till dem 
som skulle varit med, men som fastnat med tåget i 
Lakaträsk.

Botanikdagarna inleddes officiellt i Abisko på 
kvällen med ett föredrag om Steget före, det glömda 
landet i Norrbottens inland, av Urpo Taskinen från 
Vittangi.

Under exkursionsdagarna 25-28.7. besöktes 
fem olika områden i Torne träskområdet: Luovare, 
Abiskoområdet med Njulla och Paddos, Låktatjåk- 
kas nordsida, Kerkevagge samt myrarna vid Berg
fors och Rensjön. Ledare under exkursionerna var 
Mora Aronsson, Per-Gustav Dalhielm, Stefan 
Ericsson, Lars Hedenäs, Roland Moberg, Tommy 
Lennartsson, Mats Nettelbladt och Bengt Örne
berg. Roland och Lars svarade för att lavar respek
tive mossor inte glömdes bort bland alla prunkande 
kärlväxter.

På torsdagskvällen hölls föreningens årsmöte. 
Efter det presenterade Karl-Göran Bringer nästa 
års botanikdagar på Öland, och Mora Aronsson 
höll ett föredrag om sällsynta fjällväxter.

Luovare

Utgångspunkten för exkursionen mot Luovare var 
Stenbackens järnvägsstation 25 km öster om Abisko. 
De första 1,5 km gick genom fjällbjörkskog i en 
måttlig stigning. Därefter tog 4 km kråkrished vid 
innan vi kom fram till Luovares karakteristiska 
silhuett. Hela vägen fram till branterna utgörs 
berggrunden av kalkfria bergarter. Floran är där
med den typiska för rishedar och fjällbjörkskog av 
ristyp, med blåbär Vaccinium myrtillus och nord
kråkbär Empetrum hermaphroditum. Berggrunden 
vid Luovares fot och i rasbranten utgörs av kalkrika



bergarter, främst lättvittrade skiffrar, och floran är 
därför mycket artrik där.

Redan vid stationen växte den första rariteten, 
backruta Thalictrum simplex ssp. simplex, en van
lig art för sörlänningar, som här uppträder som 
adventiv på sin nordligaste kända lokal i landet. 
Nordruta T. simplex ssp. boreale, som är den 
vanligare underarten i norra Sverige, hittades 
under botanikdagarna för första gången inom Torne- 
träskområdet vid Abisko.

Under vandringen genom björkskogen sågs rik
ligt med linnea Linnaea borealis samt spridda 
exemplar av fjällförgätmigej Myosotis decumbens 
och torta Mulgedium alpinum. På fjällbjörkarna 
växte många lavar, bland annat snömärkeslav 
Melanelia olivacea och mörk blåslav Hypogymnia 
austerodes. Vid trädgränsen växte ett flertal exem
plar av lappblågull Polemonium acutiflorum, som 
är mycket sällsynt så här långt västerut i Torne 
lappmark. Den är dock lätt att förbise på grund av 
att den ofta växer inne i videsnår efter bäckar och 
källdrag. Vid samma ställe hittades även sumparv 
Stellaria crassifolia. På fjällheden ovan trädgrän
sen fanns bland annat lappspira Pedicularis lappo- 
nica, styvstarr Carex bigelowii, klynnetåg Juncus 
trifidus och lapprör Calamagrostis lapponica, och 
blocken lystes upp av vindlav Ophioparma ven- 
tosa. Närmare Luovare hittades vippfryle Luzula 
parviflora och fjällfryle L. wahlenbergii växande 
intill varandra samt fjällhavre Trisetum spicatum 
och fjälltimotej Phleum alpinum.

Turens attraktion var förstås Luovares kalkrika 
brant med fjällarnika Arnica alpina som här tro
ligen har sin rikaste lokal i landet med uppemot 
tusen exemplar (den växer normalt på sur berg
grund). Andra växter som förevisades var samtliga 
tre underarter av Cerastium alpinum (fjällarv ssp. 
alpinum, kal fjällarv ssp. glabratum och ullig fjäll
arv ssp. lanatum), lapparv C. cerastioides, lås- 
bräken Botrychium lunaria, fjällklocka Campanula 
uniflora, fjällsippa Dryas octopetala, dvärgdunört 
Epilobium anagallidifolium, groddsvingel Festuca 
vivipara, lappgentiana Gentianella tenella, fjäll- 
myskgräs Hierochloe alpina, fjällnörel Minuartia 
biflora och rödnörel M. rubella, fjällspira Pedicu
laris hirsuta, polargröe Poa arctica, blågröe P. 
glauca, dvärgnarv Sagina nivalis, knoppbräcka 
Saxifraga cernua, groddbräcka S. foliolosa, 
fjällbräcka S. nivalis, snöbräcka S. rivularis, 
stjärnbräcka S. stellaris, spädbräcka S. tenuis och 
fjällveronika Veronica alpina. På vägen tillbaka 
mot Stenbacken hittades rikligt med blommande
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dvärgtätört Pinguicula villosa på en myr och i en 
sjö intill växte fjälligelknopp Sparganium hyper- 
boreum.

Svenska Botaniska Föreningen 1994 53

Abisko turiststation med omgivning

Ett flertal exkursioner gjordes i turiststationens 
omgivning, dels efter Abiskojokk ner mot Torne- 
träsk och dels vid själva turiststationen och kring 
broarna över Abiskojokk. Utefter jokken finns 
bland annat fjällarnika Arnica alpina och polar- 
blära Silene furcata samt rikligt med ljällvityxne 
Leucorchis albida ssp. straminea. Där fanns också 
praktlav Xanthoria elegans och grynig praktlav X. 
sorediata, som gav lodklipporna en karakteristisk 
orange färg. Vid turiststationen växer rikligt med 
förvildad blekgentiana Gentianella aurea, sibirisk 
vallmo Papaver nudicaule och nordbaldersbrå 
Matricaria maritima ssp. subpolaris. Bland de mer 
spektakulära inkomlingarna väster om Abiskojokk 
kan nämnas vitfryle Luzula luzuloides, cembratall 
Pinus cembra och nordlig backruta Thalictrum 
simplex ssp. boreale.

Njulla

De grupper som besökte fjällvärldens mest väl
kända blomsterfjäll besteg fjället på lite olika sätt 
beroende på ork och intresse. Den botaniskt rikaste 
men samtidigt jobbigaste vägen är att gå och delvis 
klättra under linbanan upp på fjället. Den som vill 
snabbt upp på kalfjället tar linbanan upp. Hur man 
sen tar sig ner beror på hur knäna känns och hur 
lång tid det är kvar till kvällsmaten. Ur botanisk 
synpunkt rekommenderas att gå ner efter jokken 
Ridonjira.

Ett axplock av de arter som påträffades: fjäll
kattfot Antennaria alpina, fjälltrav Arabis alpina, 
isvedel Astragalus frigidus, hårstarr Carex capil- 
laris, fjällstarr C. norvegica ssp. norvegica, sved- 
starr C. atrofusca, glansstarr C. saxatilis, klipp
starr C. rupestris, isdraba Draba nivalis, lappdraba 
D. lactea, fjälldunört Epilobium homemannii, 
källdunört E. alsinifolium, fjällbinka Erigeron 
uniflorus ssp. uniflorus, brunbinka Erigeron acer 
ssp. politus, fjällgentiana Gentiana nivalis, lapp
gentiana Gentianella tenella, fjällmyskgräs Hiero
chloe alpina, fjällnejlika Lychnis alpina, fjällspira 
Pedicularis hirsuta, fjälltätört Pinguicula alpina, 
dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus, lapsk alpros 
Rhododendron lapponicum, polarvide Salix pola
ris, nätvide S. reticulata, dvärgvide S. herbacea,
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glansvide S. myrsinites, blekvide S. hastata, ull
vide S. lanata, dvärglummer Selaginella selaginoi- 
des, fjällblära Silene wahlbergella, fjällodon Vac- 
cinium uliginosum ssp. microphyllum och fjällviol 
Viola biflora. Vid snölegorna högst upp var det 
rikligt med snögräs Phippsia algida, isranunkel 
Ranunculus glacialis, fjällsmörblomma R. nivalis 
och snöbräcka Saxifraga rivularis. I fjällbjörk- 
skogen hittades bland annat norskpyrola Pyrola 
rotundifolia ssp. norvegica och lappvinbär Ribes 
spicatum ssp. lapponicum.

En hel del mossor och lavar visades på Njulla, 
bland annat marksotmossa Andreaea obovata, snö- 
gräsmossa Brachythecium glaciale, jökelbjörn
mossa Polytrichastrum sexangulare, gul lämmel- 
mossa Tetraplodonpallidus, rundflikig lunglav Loba- 
ria linita, spärrlav Bryocaulon divergens, nordlig 
örnlav Ochrolechia frigida, upprätt tagellav Alec- 
toria nigricans, masklav Thamnolia vermicularis 
och åderlav Peltigera venosa. Några deltagare fick 
även se alpsvanmossa Meesia hexasticha som hitta
des på en ny lokal. Denna art var tidigare bara känd 
från området nedanför Nissontjårros norra sida.

Paddos-Nisson j okk

En annan tur som startar från Abisko turiststation 
går via Abisko östra till den gamla offerplatsen 
Paddos vidare mot Nissonjokk. Man följer denna 
nedströms till Abiskojokk och sedan tillbaka efter 
Abiskojokk till Abisko. Turen är ca 15 km utan 
kraftiga höjdskillnader.

Första stoppet gjordes redan efter ett par hundra 
meter för att titta på polargullpudra Chrysosple- 
nium tetrandrum i ett dike. Efter ytterligare några 
hundra meter växte polarblära Silene furcata i en 
vägskärning tillsammans med svarthö Bartsia al
pina, ormrot Bistorta vivipara, hårstarr Carex ca- 
pillaris, kantljung Cassiope tetragona, fjällsippa 
Dryas octopetala och björnbrodd Tofieldia pusilla.

Vid Abisko östra förevisades en gräsmatta med 
mångfmgerört Potentilla multiflda och en grusplan 
med många för den här delen av Sverige ovanliga 
arter som pipdån Galeopsis tetrahit, norsk finger
ört Potentilla norvegica, sumpfräne Rorippa palust
ris samt rikligt med storkårel Erysimum cheir- 
anthoides ssp. altum och nordbaldersbrå Matrica
ria maritima ssp. subpolaris.

Efter leden söderut från Abisko östra växte 
bland annat smålånke Callitriche palustris, borst
starr Carex microglochin, fjälltåg J uncus arcticus 
och jordranunkel Ranunculus hyperboreus. Vid en

myr halvvägs till Paddos hittades efter en stunds 
letande nordstarr Carex lapponica där den växte 
tillsammans med gråstarr C. canescens. På samma 
myr fanns även en del dvärgyxne Chamorchis 
alpina, en av de mest diskreta av våra orkidéer.

De främsta sevärdheterna på Paddos var stickel- 
frö Lappula deflexa och klippfingerört Potentilla 
chamissonis. Dessutom fanns det rikligt med lapp
fingerört P. nivea så att det tydligt gick att se 
skillnaderna mellan dessa arter. Andra växter som 
studerades och diskuterades var blågröe Poa glau- 
ca, nordhägg Prunuspadus ssp. borealis och lapp
vinbär Ribes spicatum ssp. lapponicum. Bland 
lavarna är kalkkranslav Phaeophyscia constipata 
av stort intresse eftersom den har en disjunkt 
utbredning med förekomster i Abiskoområdet och 
i Närke-Västmanland.

På vägen upp mot Nissonjokk tittades på en del 
starrar som renstarr Carex arctogena, fjällklubb- 
starr C. buxbaumii ssp. mutica, ripstarr C. lachen- 
alii samt repestarr C. loliacea, som det var lite 
ovant att träffa på ovanför trädgränsen. Vid några 
kortare stopp efter vägen tittade vi bland annat på 
fjällven Agrostis meriensii, axfryle Luzula spicata 
och nordmyskgräs Hierochloe hirta ssp. arctica.

På Nissonjokks strandbankar och i torrlagda 
delar av dess delta växte många arter som blivit 
nerspolade från högre nivåer. Bland annat fanns 
alla tre underarterna av fjällarv Cerastium alpinum 
tillsammans med lapparv C. cerastioides och 
snöarv C. nigrescens ssp. arcticum. Av speciellt 
intresse var den rika förekomsten av polarblära 
Silene furcata.

Låktatjåkka

Den mest krävande av de ordinarie exkursionerna 
var den uppför Låktatjåkkas nordsida. Från Kop
paråsens station är det på mindre än 2 km en 
stigning på mer än 500 m. Vid fint väder är det en 
fantastisk tur och även om vädret är mindre trev
ligt, som det var vid den ena av exkursionerna, så 
är artrikedomen värd hela besväret. Det botaniskt 
intressantaste med Låktatjåkka är rikedomen på 
sällsynta starrar och att nästan alla drabor i Torne- 
träskområdet förekommer rätt rikligt.

Stora delar av Låktatjåkkas nordsida utgörs av 
kalkskiffrar. Dessa bildar hyllor som ofta är över
silade av vatten. Man behöver alltså inte böja sig 
ner utan det mesta finns i ögonhöjd. Under upp
vägens många stopp tittade vi bland annat på is- 
vedel Astragalus frigidus, polarbräsma Cardamine
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pratensis ssp. polemonioides, fjällstarr C. norve
gica ssp. norvegica, korallrot Corallorhiza trifida, 
lappdraba Draba lactea, isdraba D. nivalis, berg- 
draba/J. norvegica, lappvedel Oxytropis lapponica 
och fjällspira Pedicularis hirsuta. Sotstarr Carex 
fidiginosa ssp. misandra växte på ett ställe pedago
giskt tillsammans med de andra två ”svarta” star
rarna svartstarr C. at rata och svedstarr C. atrofusca.

Vid en mycket välplacerad bad- och lunchsjö på 
900 möh växer rikligt av en gulblommig draba 
som inte riktigt passar in på gulldraba Draba 
alpina. Enligt den nya upplagan av Lids flora pekar 
det mesta på att det skulle vara blekdraba D. 
oxycarpa. I så fall är den ny för Sverige men 
bestämningen är ej definitiv än. En mer okompli
cerad draba som växte på samma ställe var alp- 
draba D. fladnizensis. Den är inte så ovanlig runt 
Torneträsk men har sin svenska sydgräns i nord
ligaste Lule lappmark. På de översilade stränderna 
på sjöns östsida växte dvärgstarr Carex rufina 
tillsammans med en nedliggande form av ripstarr 
C. lachenalii som den, när den inte har ax, kan 
vara mycket svår att skilja från. På en vindblotta

strax väster om sjön växte några få exemplar av 
isstarr C. glacialis. På en vindblotta intill nästa 
jokk växte på ett par ställen starrarnas minsting 
staggstarr C. nardina och en bit längre ner efter 
samma bäck ett bestånd av brokstarr C. bicolor.

Sedan vidtog den för knän och vader inte alltför 
hälsosamma nedstigningen mot Kopparåsens sta
tion. På en myr nära stationen gjordes ett sista 
stopp för att titta på en riklig förekomst av lappstarr 
Carex parallela.

Kerkevagge

En av de mera lättgångna exkursionerna gick från 
Låktatjåkka station söderut in i Kerkevagge som 
kanske mest är känd för sin spektakulära geologi 
och Sveriges klaraste sjö.

Botaniken står dock inte geologin långt efter, för 
hela området är mycket kalkrikt och har samtidigt 
en rätt hög nederbörd. En art som det letades 
intensivt efter var tjällkrassing Braya linearis, men 
den verkar ha gått ut. De rasbranter den har 
förekommit i har stabiliserats, troligen på grund av
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att renarna inte går i branterna längre. Arter som 
däremot hittades var fjällbräken Athyrium distenti- 
folium, grönkulla Coeloglossum viride, finbräken 
Cystopteris montana, fjälltåtel Deschampsia alpi
na, alpdraba Draba fladnizensis, svartbinka Erige- 
ron humilis, groddsvingel Festuca vivipara, polar- 
tåg Juncus biglumis, lapptåg J. triglumis, enaxig 
sävstarr Kobresia myosuroides, fjällvityxne Leuc- 
orchis albida ssp. straminea, raknörel Minuartia 
strida, lappvedel Oxytropis lapponica, stensöta 
Polypodium vulgare, lappelm Elymus mutabilis, 
lundarv Stellaria nemorum ssp. nemorum och 
klippveronika Veronica fruticans. Av lavar och 
mossor förevisades bland annat rostskivlav Leci- 
dea lithophila, hällav Cetraria hepatizon, rutskiv- 
lav Tremolecia atrata, nordsnurrmossa Dicrano- 
weisia crispula, gul glansmossa Orthothecium 
chryseon och bäcknicka Pohlia wahlenbergii. De 
roligaste mossorna var emellertid nickkismossa 
Mielichhoferia elongata och kopparkismossa M. 
mielichhoferi, som båda växer på sulfidmalm- 
haltigt berg i extremt sura miljöer (= lågt pH).

På vägen åter från Låktatjåkka och Kerkevagge 
gjordes två kortare stopp. Det första var vid en liten 
myr intill vägen där det växte myggstarr Carex 
rariflora tillsammans med sumpstarr C. magella- 
nica. Det andra stoppet gjordes vid det som kanske 
är årets fynd i området, lappfela Platanthera obtu- 
sata, som ett par av deltagarna hittat på en ny lokal 
dagen innan botanikdagarna började.

Rensjön

Torneträskområdets sydostligaste hörn är Rensjön, 
ca 3 mil från Kiruna. Exkursionen utgår lämpligast 
från Rensjöns station, där det på grusmarker kring 
stationen finns en rik adventivflora med bland 
annat lämmelstarr Carex macloviana, storkårel 
Erysimum cheiranthoides ssp. altum, vitmåra Ga
lium boreale, rödklöver Trifolium pratense, brun
klöver T. spadiceum och kråkvicker Vicia cracca.

Från stationen går man snett neråt sydväst till en 
liten myr, som ligger mellan järnvägen och sjön. 
Den har en för området rätt typisk vegetation med 
strängstarr Carex chordorrhiza, huvudstarr C. capi
tata, dy starr C. limosa, rundstarr C. rotundata, 
slidstarr C. vaginata, källört Mont ia font ana, fjäll- 
skråp Petasites frig idus, dvärgtätört Pinguicula 
villosa, tätört P. vulgaris, hjortron Rubus chamae- 
morus och björnbrodd Tofieldia pusilla. I kanten 
på myren stod några exemplar av kung Karls spira 
Pedicularis sceptrum-carolinum, som inte är så

vanlig i området, och i södra delen av myren är det 
rätt gott om tågstarr Carex tenuiflora, som så vitt 
känt har sin nordvästligaste lokal i Sverige här.

Om man fortsätter norrut efter stranden så ligger 
en liten myr strax innan sjöns norra ände. Där 
växer slakstarr Carex laxa och dytåg Juncus sty- 
gius, bägge nyfynd under botanikdagarna; dytåg 
var även ny för området. I sjön nedanför myren 
hittades hästsvans Hippuris vulgaris, vekt braxen- 
gräs Isoétes echinospora, hårslinga Myriophyllum 
altemiflorum, ålnate Potamogeton perfoliatus och 
vattenbläddra Utricularia vulgaris.

Från sjöns norra ände leder en delvis spångad 
stig västerut via en bro över en jokk. Intill stigen 
växte här och där lapptåtel Vahlodea atropurpurea 
och på en myr cirka 500 m västerut växte både vita 
och blekröda varianter av lappull Eriophorum rus- 
seolum ssp. rufe scens. På vägen tillbaka mot sta
tionen hittades bland annat smaldunört Epilobium 
davuricum, lappdunört E. laestadii, kärrdunört E. 
palustre, skvattram Rhododendron tomentosum, 
säterfryle Luzula multiflora ssp. frigida, blekfryle 
L. pallidula, svartfryle L. sudetica och jordranun- 
kel Ranunculus hyperboreus. Bland mossorna före
visades bland annat räffelmossa Aulacomnium pa
lustre, svartknoppmossa Catoscopium nigritum, 
vattenlungmossa Marchantia aquatica, piprensar- 
mossa Paludella squarrosa, källpraktmossa Pseudo- 
bryum cinclidioides och purpurvitmossa Sphagnum 
warnstorfii. Här hittades även den nyligen be
skrivna källspärrmossa Campylium laxifolium på 
sin första lokal i Torne lappmark.

Bergfors

Bergfors är stationen norr om Rensjön, och den 
lokalen är mest känd för sin mycket sparsamma 
förekomst av venhavre Trisetum subalpestre. Ty
värr fanns inget av den i år på den plats där den 
brukar finnas så vi var tvungna att stryka den ur 
programmet. Den hittades dock på ett annat ställe 
i närheten, så några av deltagarna fick ändå se den.

Ett av de mera oväntade fynden i området gjor
des för ett par år sedan i Bergfors då nordisk 
stormhatt Aconitum lycoctonum hittades i skogs
kanten alldeles intill vägen. Det var första fyndet 
av denna art i Torne lappmark. Med största säker
het är den dock inkommen till platsen med männi
skans hjälp. En annan ovanlig adventiv som hitta
des var gråbo Artemisia vulgaris.

Exkursionen i Bergfors ägnades huvudsakligen 
åt myrarna öster om vägen och söder om Nakeri-
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jokk. Där hittades bland annat glasbjörk x dvärg
björk Betula pubescens x nana, nordstarr Carex 
lapponica, trådstarr C. lasiocarpa, vitstarr C. livi- 
da, repestarr C. loliacea, flaskstarr x rundstarr C. 
rostrata x rotundata, rundstarr C. rotundata, göl- 
starr C. stenolepis, rostull Eriophorum russeolum 
ssp. russeolum, polarull E. scheuchzeri, skvattram 
Rhododendron tomentosum, rostnate Potamogeton 
alpinus, ripvide Salix glauca, lapp vide S. lappo- 
num, lappvide x odonvide S. lapponum x myrtil- 
loides, odonvide S. myrtilloides, grönvide S. phy- 
licifolia, fjälligelknopp Sparganium hyperboreum, 
tuvsäv Trichophorum cespitosum, kärrsälting Tri- 
glochin palustris, dvärgbläddra Utricularia minor, 
dvärgtranbär Vaccinium microcarpum, fläder- 
vänderot Valeriana sambucifolia och mosSviol 
Viola epipsila.

Bland de mossor och lavar som vi såg var gul 
parasollmossa Splachnum luteum, klomossa Di- 
chelyma falcatum, norrlandslav Nephroma arcti- 
cum, stuplav N. bellum, bårdlav N. parile, gytter- 
lav Pannaria pezizoides, matt fdtlav Peltigera 
malacea, sträv filtlav P. scabrosa, stentagel Pseud- 
ephebe pubescens, och nordlig navellav Umbili- 
caria hyperborea.

Nissontjårro

Ett 15-tal av deltagarna hade inte fått nog utan 
följde med på den extraexkursion som gick av 
stapeln på fredagen till Nissontjårro. Nissontjårro 
är en verklig utmaning, det är en tur på cirka 3 mil 
och en stigning på närmare 1000 meter, och man 
måste ha vädrets makter på sin sida. Alla som 
följde med instämmer nog i att Nissontjårro i 
vackert väder är värt varenda meter både på läng
den och höjden.

Efter en tämligen snabb anmarsch så började 
botaniserandet vid Nissontjårros fot utefter Nisson- 
reppejokk. Här hittade vi grönkattfot Antennaria 
porsildii och dvärgnarv Sagina nivalis bland mycket 
annat som spolats ner från fjället. När vi ätit färdigt 
lunchen så gav vi oss in i den dalgång som gör att 
Nissontjårro ser ut som en hästsko och sedan gick 
vi i sicksack uppför den östra sidan av dalen. Snart 
dök den ena rariteten efter den andra upp, snöfryle 
Luzula arctica, tuvnarv Sagina cespitosa, fjäll
vallmo Papaver radicatum och slutligen högst upp 
på kammen polarstjärnblomma Stellaria longipes. 
Ett sent eftermiddagsfika intogs bland vallmor och 
stjärnblommor med utsikt över Lapporten rakt 
nedanför. Medan vi satt där och slog i våra floror 
kom vi fram till att vi flyttat upp svenska topp
noteringen för både polarstjärnblomma och alp- 
draba Draba fladnizensis till 1400 m ö h.

Efter detta följde den långa vägen tillbaka till 
Abisko med missade middagar m m, men det är en 
annan historia.

Slutord

Tyvärr blev det lite smolk i glädjebägaren. Trots 
att det var utfärdat insamlingsförbud så kunde 
några personer inte hålla fingrarna i styr ens i 
nationalparken. Den person som samlade polar- 
blära i Abisko nationalpark är inte välkommen på 
botanikdagarna i fortsättningen.

Vår förhoppning är att alla som var med på 1994 
års botanikdagar blev förälskade i Torneträskljäl- 
len och kommer tillbaka. Vi kan garantera att det 
är mycket kvar att se som vi inte hade möjlighet att 
visa under dessa fyra dagar.

Mora Aronsson och Bengt Stridh

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte 1995

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger 
rum fredagen den 30 juni kl 19 på Ölands Folk
högskola, Skogsby, i samband med föreningens 
botanikdagar på Öland. Årets botanikdagar pre
senteras utförligare i denna tidskrift, häfte 6, 
1994, sid 361-362.

Dagordningen upptar följande punkter:

1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för 1996
4 Tidskriftsfrågor
5 Föreningens relation till de lokala 

botaniska föreningarna
6 Botanikdagarna 1996
7 Övriga frågor



Fynd av svart trumpetsvamp med gul färg
OLLE PERSSON (text) och BO MOSSBERG (bild)

Persson, O. & Mossberg, B. 1995: Fynd av svart trumpetsvamp med gul färg. [A yellow form 
of Craterellus cornucopioides.] Svensk Bot. Tidskr. 89: 58-59. Lund. ISSN 0039-646X.
A yellow form of Craterellus cornucopioides is reported from a rich spruce forest north of the 
town of Norrtälje in Uppland, Sweden. Other finds of pale forms of the same species are 
mentioned from the literature. Results of DNA and pigment analyses will be reported in a 
forthcoming paper.
Olle Persson, Romansvägen 33, S-131 40 Nacka, Sweden.
Bo Mossberg, Båtsmansvägen 29, S-194 41 Upplands Väsby, Sweden.

Den 2.10.1994 insamlades några exemplar av en 
märklig gul trumpetsvamp vid Anderssvedja i Ros- 
lags-Bro sn norr om Norrtälje. Två svampplockare, 
Gunilla Molloy och Anne-Louise Eriksson, hade 
några dagar tidigare inköpt vår bok om kantareller 
(Persson & Mossberg 1994) och i denna läst om 
Craterellus konradii och fyndet av denna i Norge. 
För några år sedan hade de vid Anderssvedja 
observerat gula trumpetsvampar i ett bestånd av 
vanliga svarta. De reagerade nu direkt och besökte 
platsen och fann även detta år gula exemplar bland 
de svarta. Svampplockarna tog kontakt med Bo 
Mossberg och överlämnade svampar för avbild
ning. Den 9.10. besökte de platsen på nytt, nu i 
sällskap med oss och Eric Danell vid institutionen 
för fysiologisk botanik vid Uppsala universitet. 
Trots det extrema snöfallet den 4.10. fanns svam
par fortfarande kvar på den åter snöfria lokalen.

Platsen är en rik granskog med inslag av hassel 
och tydliga kalkvisare. Bland annat växte där flera 
exemplar av skogsknipprot Epipactis helleborine 
och rikligt med svavelriska Lactarius scrobicula- 
tus. Bland andra örter kan nämnas blåsippa Hepa- 
tica nobilis, ekorrbär Maianthemum bifolium och 
stenbär Rubus saxatilis och bland mossor kammossa 
Ptilium crista-castrensis. Ytterligare svampar in
samlades för närmare studium. Mikroskopiskt 
stämde de gula helt överens med svart trumpet
svamp Craterellus cornucopioides, både vad be
träffar sporer och basidier. Tendensen till kortare

sporer, som hos de norska exemplaren av Crate
rellus konradii (Gulden & Hoiland 1989), saknas. 
Även till formen stämmer de gula svamparna från 
Anderssvedja helt med den svarta trumpet
svampen, se bilden.

Fyndet har nu dokumenterats väl med både 
bilder och material, men ännu återstår pigment
analyser. Eric Danell har tagit på sin lott att göra 
både sådana och DNA-analys. Till dem får vi 
återkomma i ett senare meddelande.

Av andra beskrivningar i litteraturen av ljusa 
former av svart trumpetsvamp kan nämnas den av 
Heim (1960) beskrivna Craterellus cornucopioides 
var. roseus (bild 127B hos Heim 1957 s 114). Heim 
pekar särskilt på den mörka fotbasen hos de i övrigt 
rosafärgade svamparna. Vita exemplar av svart 
trumpetsvamp sammanväxta med svarta har rap
porterats från Amerika (Arora 1986).

Citerad litteratur

Arora, D. 1986: Mushrooms demystified. Andra upp
lagan. Berkeley.
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Heim, R. 1957: Les champignons d’Europe 2. Paris.
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Svenska botaniska föreningar

Här kominer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdaterad 
och gäller, om inte annat anges, för 1995. För
eningarna listas från söder till norr. Rikstäckande 
föreningar kommer dock först. Ny för året är 
Föreningen Blekinges flora.

Svenska botaniska föreningen

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Roland Moberg, Fytoteket, Uppsala univer
sitet, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 91. 
Sekr: Bengt Stridh, Uddstigen 4, 725 91 Västerås. 
021-522 58.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt ca 
400 sid/år. - Som supplement till tidskriften utkom 
1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med svensk 
undertitel Första litteraturuppgift för Sveriges vild
växande kärlväxter jämte uppgifter om första 
svenska fynd. Förvildade eller i senare tid inkomna 
växter. 332 sidor, pris 70 kr. - 1987 utgavs Nils 
Lundqvists och Olle Perssons Svenska svamp
namn. 88 sidor, pris 37:50.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten ekono
miskt.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arrangeras 
s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 255 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift). Familjemedlemskap (utan tidskrift) 40 kr. 
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet

Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.
Ordf. Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Tiundagatan 39, 752 30 
Uppsala. 018-54 33 09.
Utger monografiserierna Acta Phytogeographica 
Suecica och Studies in plant ecology (f d Växt- 
ekologiska studier).

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

Sveriges mykologiska förening

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 
kryptogambotanik, Box 50007, 104 05 Stockholm. 
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 34 Åby. 
011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - 
Hittills fem publikationer: Å. Strid, Svampstudier 
med mikroskop (1983), M. Jeppson, Släktet Lyco- 
perdon i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar 
spindelskivlingar 7 uppl (1993), S. Jacobsson, A. 
Stridvall och L. Stridvall, Preliminär förteckning 
över skivlingar och soppar i sydvästra Sverige 
(1987), M. Elfström, E. Fries & Å. Strid (red), 
Elias Magnus Fries 1794-1878. Svampforskare, 
folkbildare (1994).
Projekt: Inventering av Sveriges storsvampar. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar och 
föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag etc). 
Medlemsavgift: 150 kr (familjemedlem 30 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.

Svenska ticksällskapet

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

Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Skåne: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204, 
240 10 Dalby. 046-20 09 25. - Göteborg: Pär 
Johansson, Birgittagatan 4B, 414 53 Göteborg.
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031-12 94 83. - Stockholm'. Lars Hedenäs, Natur
historiska riksmuseet, Kryptogambotanik, Box 
50007, 104 05 Stockholm. 08-666 42 14, 08- 
778 61 34. - Uppsala: Henrik Weibull, Solist
vägen 31, 4 tr, 756 54 Uppsala. 018-40 18 10. 
Utger Myrinia (förut: Mossornas Vänner). 2 nr 
med totalt ca 60 sidor/år. -1993 utkom H. Anders
son m fl, Vitmossor i Norden, 3 uppl. 125 sidor, 
pris med frakt 95 kr.
Annan verksamhet: Floristiska inventeringar, ex
kursioner, kurser, utbildningsprogram, bestämnings- 
service.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenologisk förening

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

Svensk lichenologisk förening

Adress: Håkan Sundin, Vårdhemsvägen39, 860 35 
Söråker. 060-404 16.
Ordf. Anders Nordin, Institutionen för systematisk 
botanik, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. 018- 
18 27 69 (arb), 08-59 12 77 68 (hem).
Sekr: Per-Olof Martinsson, Hamneskärsgatan 10A, 
414 61 Göteborg.
Möten'. 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift 50 kr för 1995/96.
Postgiro 29 24 26-4.

Lunds botaniska förening

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

utgivningen upphörde 1980 i samband med till
komsten av Nordic Journal of Botany. Monografi
serien Opera Botanica utges nu genom Nordiska 
forskningsrådet.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna startades 1990. 
Projektledare är Kjell-Arne Olsson, 044-22 60 24. 
Möten: 8 sammankomster/år. Exkursioner, varav 
i regel en veckolång till medelhavsområdet och en 
flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 100 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Föreningen Blekinges flora

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund.
Ordf: Jonny Svensson, Karsahult, P1 811, 360 10 
Ryd. 0459-833 45 (hem).
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 07 (arb), 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora; 
ytterligare inventering och uppföljning av floran i 
Blekinge (även kryptogamer); floraväktarverksam- 
het. Inget medlemsblad, men stencilerade projekt
rapporter skickas med kallelse. Årsrapport om akti
viteter och nyfynd publiceras i Blekinges Natur. 
Möten: 2 sammankomster/år (årsmöte på våren) 
samt ett flertal exkursioner varje säsong. 
Medlemsavgift 75 kr (familjemedlem 20 kr). 
Postgiro 487 72 29-7.

Föreningen Smålands flora

Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby. 0372-143 83.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 39 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: John Christoffersson, Villa Vibo, Långe- 
måla, 570 76 Ruda. 0499-300 06.
Utger tidskriften Pamassia, 2 häften med totalt 48 
sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, Små
lands flora, totalt 42 st.
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora. 
Floraväktarverksamhet.
Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 66 29 27-3.

Vetlanda botaniska sällskap

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



Möten 1993: Maj-aug en träff varannan vecka. En 
långexkursion utanför länet. Sept-april en träff/ 
månad samt årsmöte.
Medlemsavgift 1993: 40 kr.
Postgiro 465 39 85-4.
Uppgifterna avser 1994.

Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf. Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 33 
Mullsjö. 0392-126 69, 036-37 22 35.
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 36 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en del
rapport.
Projekt'. Publicering av Södra Våtterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten-, 5-6 föredrag/år. 4-6 exkursioner, varav ett 
par längre med buss el bil.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Ölands botaniska förening

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

Gotlands botaniska förening

Adress: c/o Bengt Larsson, Lumme lunds väg, P1 
4875, 621 41 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 621 45 
Visby. 0498-27 13 43.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby. 0498-21 61 92.
Utger tidskriften Kindi, 4 nr med totalt 100-150 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. Fältarbetet är 
under avslutning. - Projektansvarig: Bo Göran
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Johansson, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 
26 62 04.
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj t o m aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästg 1, 1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 80 kr (familjemedlem 15 kr, med
lemmar boende i utlandet 100 kr).
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

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

Botaniska föreningen i Göteborg

Ordf: Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
773 26 64.
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 40 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 50 kr. 1989 kom Gustaf Bernström, En 
frisk och blomstrande perenn. Botaniska före
ningen i Göteborg 1919-1989. Pris (för med
lemmar) 60 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. Aktiva 
naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fortsatt in
samling av uppgifter om växter i O-län.
Möten: 9 sammankomster/år. 20-25 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Föreningen Bohusläns flora

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

Uddevalla botaniska förening

Ordf: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden, P1 
7237, 451 44 Uddevalla. 0522-66 32 02.
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Sehr: Sissel Ericsson, Särövägen 2, 451 44 Udde
valla. 0522-307 03.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 40 kr; 45 kr med familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjeson, Dammgatan 10, 566 32 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Brännåsvägen5, 43645 Askim 
031-68 51 57.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år. Redaktör Leif-Eric Aronsson, Torsten- 
sonsgatan 46, 502 33 Borås. 033-13 17 18. 
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora. 
Möten: Årsmöte på Wendelsbergs folkhögskola, 
Mölnlycke, 18 mars. Ett tredagars inventerings- 
läger i Lerum 7-9 juli.
Medlemsavgift 70 la.
Postgiro 482 38 80-2.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp

Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 12, 
583 20 Linköping, 013-29 88 45. Örjan Byström, 
Hagarydsvägen 29, 583 20 Linköping, 013- 
29 62 18. Kerstin Dyrshagen, Vasavägen 25A, 
582 20 Linköping, 013-11 28 67. Dan Wahlström, 
Amaliusholm Gärdala, 590 41 Rimforsa, 013- 
430 72.
Utger: Huvudföreningen utger skriftserien Öst- 
götanatur.
Möten: 4-5 sammankomster och 5-6 exkur
sioner/år.
Medlemsavgift (i ÖNF) 40 kr.
Postgiro 36 19 55-8.

Dalslands botaniska förening

Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 22, 662 94 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisationer 
i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med totalt 
ca 70 sidor/år.
Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981.
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Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars utanför landskapet. 
Medlemsavgift: 30 kr.
Postgiro A 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening

Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 91 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Slottsvägen 5, 667 32 
Forshaga. 054-87 45 05.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 3 nr med totalt 
ca 100 sidor/år.
Projekt: Inventering av kärlväxter. ”Steget- före”, 
nyckelbiotoper, med tidskriften Erioderma (fri
stående).
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/år. 
Medlemsavgift 60 kr.
Postgiro 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 
Örebro. 019-611 24 76.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landskapet. 
Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 00 
Arboga, 0589-139 98.
Möten: 4-5 sammankomster/år. 1 långexkursion,
1 veckoslutsexkursion, 4-6 endagsexkursioner. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm

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

Stockholmstraktens lavar. Publicering av tidi
gare inventeringsresultat. - Kontaktperson: Rikard 
Sundin, c/o Eriksson, Koksgatan 56, 116 29 Stock
holm. 08-641 60 45 (hem), 08-16 12 16 (arb).
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Inventering och kartläggning av floran i Upp
land (i samarbete med Botaniska sektionen i Upp
sala). -Kontaktperson: Arne Anderberg, Kiruna- 
gatan 83, 162 25 Vällingby. 08-759 91 41.
Möten\ 6 sammankomster/år. 6 exkursioner. 1 
inventeringsläger.
Medlemsavgift 75 kr (inkluderar Daphne). 
Postgiro 19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala

Adress: Institutionen för systematisk botanik, Villa
vägen 6, 752 36 Uppsala.
Styrelse väljs i januari 1995. Kontakta Henrik 
Berg, tel 018-18 28 53 (dag), 25 85 34 (kväll). 
Projekt-, Inventering och kartläggning av floran i 
Uppland (i samarbete med Botaniska sällskapet i 
Stockholm). Ordförande i projektgruppen: Lena 
Jonsell, Konsumvägen 20B, 752 45 Uppsala. 018- 
30 24 70 (hem), 018-67 24 14 (arb). Kontaktper
son: Ulf Swenson, Norrlandsgatan 36C, 752 29 
Uppsala. 018-55 04 59 (hem), 018-18 27 81 (arb). 
Möten-, ca 15 sammankomster med föredrag och 
2-3 exkursioner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap

Ordf: Sören Nyström, Tansågatan 10, 784 43 Bor
länge. 0243-120 22.
Sekr: Berndt Carrington, Hästbergsringen 18, 
791 36 Falun. 023-115 62.
Utger tidskriften Trollius. 2 nr med totalt ca 80 
sidor/år. Redaktör: Tomas Ljung, Morbygden 37, 
791 94 Falun. 023-440 17.
Projekt: Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter i 
Dalarna publicerades 1994.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, varav 
en veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 67 67 17-2.

Gävleborgs botaniska sällskap

Ordf: Anders Delin, Lundnäs 3279, 820 10 Arbrå, 
0278-400 57 eller Gävlevägen 55B, 811 31 Sand
viken, 026-25 93 89, 25 68 08 (tel + fax).
Sekr: Jens Hansen, Bondarv 2242, 820 40 Järvsö. 
0651-470 87.
Utger tidskriften Väx. 3 nr med totalt ca 130 
sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora.

Möten: Ett tiotal sammankomster och exkursio
ner/år. Inventeringsvecka i Gästrikland. 
Medlemsavgift 75 kr för medlemmar i Svenska 
Botaniska Föreningen, 80 kr för övriga.
Postgiro 57 58 11-5.

Projekt Jämtlands flora

Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Storgatan 
5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils Nils
son, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - Staffan 
Åström, Ren 2515, 835 92 Krokom. 0640-131 14. 
- Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 Nälden. 
0640-230 75. - Nils Dahlberg, Regementsgatan 
30, 831 35 Östersund. 063-11 08 21.
Utger Rödblåran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen.
Prenumerationsavgift 65 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening

Adress: Box 3098, 903 03 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
903 32 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Växtholm 242, 
905 95 Umeå. 090-570 85.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening Natur i norr. 2 nr med totalt ca 100 sidor/år. 
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig för, 
Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: Stefan 
Ericsson, Ekologisk botanik, Universitetet, 901 87 
Umeå. 090-16 68 26 (inst), 12 14 75 (hem). 
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner 
och en inventeringsvecka inom länet. Inneträffar 
under vinterhalvåret hålls sista tisdagen i månaden. 
Medlemsavgift 60 kr.
Postgiro 29 17 23-5.

Projekt Norrbottens flora

Kontaktpersoner: Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 
13, 126 48 Hägersten. 08-645 34 56 el 08- 
743 58 08 (arb).
Projekt: Inventering av landskapet Norrbottens 
kärlväxter. Nyhetsbladet Info - Norrbottenfloran 
1994 kan beställas.
Medlemsavgift 0.
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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 (kan ta emot 3 1/2 tums och 5 1/4 
tums disketter) och ordbehandlingsprogrammen 
Word och Word for Windows, men kan även läsa 
andra filformat samt Mac-disketter. 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. Manuskriptet 
kan då läsas in i scanner. Redigeringsanvisningar 
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 europaea 4: 190-191. Cambridge Univer
sity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1987: 
Floravärd 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 ut med laserskri
vare, skönskrivare eller på elskrivmaskin med en- 
gångsband.

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 bör 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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