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Lavfloran på bark och ved i naturreservatet Uppstaig 
- en gammal barrskog på Gotland
PER JOHANSSON

Johansson P. 1997: Lavfloran på bark och ved i naturreservatet Uppstaig -en gammal barrskog 
på Gotland. [The lichen flora on bark and wood in the nature reserve Uppstaig, Gotland.] Svensk 
Bot. Tidskr. 91: 65-75. Lund. ISSN 0039-646X.
The lichen flora of the nature reserve Uppstaig on the island of Gotland in the Baltic Sea was 
surveyed. Uppstaig, one of the oldest stands of coniferous forest on Gotland, is dominated by 
Norway spruce Picea abies and Scots pine Pinus sylvestris. The aim of the investigation was 
to document the epiphytic and epixylic lichen flora on conifers and broadleaved trees, and, in 
particular, the significance of living pine and spruce trees, snags and decaying logs as substrates 
for lichens. In all, 108 species of lichens were found. Four species are new to Gotland: 
Chaenothecopsis nana, Fellhanera subtilis, Lecanora hypoptella and Lepraria jackii. The 
average number of species was highest on living spruces, and lowest on decaying logs. The 
number of species was, however, higher on exposed logs than on logs in dense forest, and 16 
species were exclusively found on dead wood. The importance of, and differences between, the 
substrates are discussed.
Per Johansson, Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, Box 7072, S-750 07 Uppsala, Sweden. 
E-post: per.johansson@sigtuna.mail.telia.com

Gotlands yta täcks till drygt 40 procent av skogs
mark, till största delen barrskog. Lavfloran på 
Gotland har hittills mest beskrivits översiktligt med 
uppmärksamheten riktad mot kalkstenslevande arter, 
blad- och busklavar och arter i lövängarna (t ex 
Stenhammar 1846, Molér (manus), Hasselrot 1938, 
Degelius 1944). På Gotska Sandön inventerades 
lavfloran på 1960-talet (Tibell 1965), men annars 
har det på Gotland inte gjorts några heltäckande 
inventeringar av lavar i barrskog. Vi vet dock att 
de gotländska barrskogarna med sydsvenska mått 
hyser stora aktuella förekomster av de sällsynta, 
barrskogsknutna hänglavarna ringlav Evernia divari- 
cata och trådbrosklav Ramalina thrausta (Johansson 
m fl 1996).

Naturreservatet Uppstaig utgörs av gammal barr
skog och har utpekats som ett av Gotlands värde
fullaste urskogsområden (Statens naturvårdsverk 
& Skogsstyrelsen 1982). Gammal barrskog och 
död ved är viktiga för biologisk mångfald (jfr 
Olsson 1993, Bernes 1994, Samuelsson & Ingelög 
1996). Eftersom Uppstaig hyser både gammal skog 
och relativt gott om död ved antogs förutsättning
arna för en rik barrskogsknuten lavflora vara goda. 
I syfte att undersöka detta närmare inventerades

områdets lavflora med koncentration på arter på 
barrträd och död ved. Målsättningen var att upp
rätta en heltäckande artlista över bark- och ved
levande lavar. Förutom dokumentationen av lav
floran var syftet också att belysa vilken betydelse 
olika substrat - levande barrträd, torrakor och 
lågor - har för lavfloran. Inventeringen finansierades 
av Naturvårdsverket.

Beskrivning av området

Naturreservatet Uppstaig ligger i Kräklingbo och 
Gammelgarn socknar på östra Gotland, cirka sex 
km väster om Katthammarsvik (fig 1). Arealen är 
151,5 ha, varav närmare 75 procent utgörs av 
barrskog. Den norra delen var tidigare domän
reservat.

När laga skifte genomfördes 1922 angavs området 
som skogsbeväxt betesmark och ljungbeväxt skog. 
Eftersom påverkan från tidigare betesdrift och skogs
bruk fortfarande märks i skogens karaktär är inte 
”urskog” en helt korrekt benämning på områdets 
skog. ”Naturskog” är en bättre beskrivning.

I norra delen av reservatet är skogen sluten och 
domineras av gran Picea abies med ett visst inslag
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Fig 1. Karta över Gotland med läget för naturreservatet 
Uppstaig.
Map of the island of Gotland showing the location of the 
nature reserve Uppstaig.

av tall Pinus sylvestris. Jordtäcket är tämligen djupt 
och utgörs av grus och sand. Många träd har 
uppnått en ålder av 250-300 år (Länsstyrelsen 
1995), och det finns gott om torrträd och lågor (fig 
2). Fält- och bottenskiktet domineras av olika arter 
skogsmossor, ris som blåbär Vaccinium myrtillus, 
lingon V. vitis-idaea och ljung Calluna vulgaris 
samt örter som vitsippa Anemone nemorosa, blå- 
sippa Hepatica nohilis, stenbär Ruhus saxatilis, 
ekorrbär Maianthemum bifolium, linnéa Linnaea 
borealis och skogsstjärna Trientalis europaea. Här 
och var växer revlummer Lycopodium annotinum.

I södra delen av reservatet domineras skogen av 
tall. Jordtäcket är tunt och det finns flera områden 
med hällmarker och grusalvar. Tallskogen är på 
många håll öppen och har karaktären av kalkhäll
tallskog (fig 3). Flera långsträckta sandåsar löper 
genom området och på dem är inslaget av gran

betydande. Huvuddelen av skogen är över 100 år 
gammal. Det finns relativt gott om torrträd och 
lågor.

Mellan den bördigare skogen i norra delen av 
reservatet och hällmarksskogen i södra delen ligger 
Hällträsk, som är en agmyr. Bredvid Hällträsk 
ligger en liten igenväxande f d åker.

I nordligaste delen av reservatet, norr om den 
grusväg som löper i östvästlig riktning, finns de 
enda betydande inslagen av lövträd. Ask Fraxinus 
excelsior och asp Populus tremula förekommer där 
i mindre bestånd. De flesta träden är relativt unga, 
men det finns enstaka äldre askar. Rönn Sorbus 
aucuparia förekommer spritt inom reservatet, lik
som hassel Corylus avellana.

Inom reservatet häckar fåglar som större hack
spett Dendrocopos major, spillkråka Dryocopus 
martius, duvhök Accipiter gentilis och pärluggla 
Aegolius funereus.

Inventeringsmetod

Fältarbetet genomfördes under sex dagar från slutet 
av juli till oktober 1995. För att erhålla en så 
fullständig artlista som möjligt för reservatet rikta
des sökandet mot lövträd, barrträd och ved - 
substrat som bedömdes hysa representativa eller 
intressanta arter. På några platser undersöktes även 
blåbärsris och enbuskar.

Inventeringen koncentrerades på att studera lav- 
floran på barrträd och barrträdsved. I det syftet 
utvaldes sammanlagt 115 objekt: 40 levande granar, 
27 levande tallar, 16 torrakor och 32 lågor, vilka 
totalinventerades på alla lavar. Urvalet av de en
skilda objekten gjordes subjektivt utan att lav- 
florans kvalitéer i förväg avgjordes på de valda 
Substraten. Företrädesvis valdes äldre träd.

På varje undersökt objekt noterades samtliga 
påträffade lavar. Levande träd och torrakor under
söktes från basen upp till knappt två meters höjd 
(ansiktshöjd). Både stammarna och, i förekom
mande fall, grenverket undersöktes. Lågorna under
söktes i hela sin längd. På varje träd och torraka 
mättes stamdiametern i brösthöjd. På lågorna mättes 
stamdiametern i tänkt brösthöjd, ca en och en halv 
meter från basen. För lågorna uppskattades andelen 
kvarvarande bark, mosstäckning samt hur stor del 
som var i kontakt med marken enligt följande 
skala: 0%, 0,1%, 1%,5%, 10%, därefter i tiotals 
procent upp till 100% (jfr Laaka 1995). Lågans 
genomsnittliga höjd över marken angavs i deci
meterintervall. Dessutom angavs lågans exponerings-
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Fig 2. Den norra delen av Uppstaig utgörs till stor del av gammal granskog där det ställvis är gott om lågor.
The northern part of Uppstaig is dominated by old spruce forest, where decaying logs are common in some places.
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grad, dvs ljusförhållande, enligt en subjektiv bedöm
ning i en tregradig skala: 1 (sluten skog), 2 (halv
öppet), 3 (ljusöppet). ”Sluten skog”, innebärande 
tätt trädskikt, fanns främst i bördiga områden med 
högt graninslag (jfr fig 2). Som ”ljusöppet” be
dömdes främst lågor i hällmarksskogen med glest 
trädskikt (jfr fig 3).

Allmänna resultat

Sammanlagt hittades 108 arter, varav 21 endast på 
lövträd och hassel, 4 endast på en och 2 endast på 
blåbärsris: Bacidia chloroticula och slät kvistlav 
Fellhanera subtilis. Eftersom inventeringen i huvud
sak koncentrerades på barrträd och ved blev löv
träd och enbuskar som substrat generellt något 
förbisedda. Därför är det totala artantalet på bark 
inom naturreservatet med all säkerhet högre än vad 
som framgår av resultatet.

De vanligaste arterna, vilka också påträffades på 
samtliga substratkategorier, var mjölig trattlav Cla- 
donia coniocraea, blåslav Hypogymnia physodes, 
klilav Imshaugia aleurites, gammelgranlav Leca-

nactis abietina, blågrå mjöllav Lepraria incana 
coll., Mycoblastus fucatus, stocklav Parmeliopsis 
ambigua och luddig skägglav Usnea hirta.

Fyra arter rapporteras här som nya för Gotland: 
liten svartspik Chaenothecopsis nana, slät kvistlav 
Fellhanera subtilis, Lecanora hypoptella och Lepra
ria jackii. Två arter har påträffats vid andra tillfal
len men är inte publicerade tidigare: blekt gulmjöl 
Chrysothrixflavovirens och Lecania cyrtellina. För 
kommentarer om dessa arter, se artlistan.

Sammanlagt påträffades 6 rödlistade arter (jfr 
Aronsson m fl 1995). På torrakor hittades kornig 
nållav Chaenotheca Chlorella (hänsynskrävande) 
och på en tallåga (fig 3) dvärgbägarlav Cladonia 
parasitica (hänsynskrävande). På lövträd påträffa
des mörk kraterlav Gyalecta truncigena (sårbar), 
ädellav Megalaria grossa (hänsynskrävande) och 
västlig njurlav Nephroma laevigatum (hänsyns
krävande). Ett anmärkningsvärt fynd gjordes av 
orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila 
(akut hotad), vilken påträffades på en beskuggad 
enbuske invid en bäck. Arten förknippas normalt 
med ädellövträd (jfr Hallingbäck 1995).
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Tabell 1. Relativa frekvenser för de arter som påträffades på de 115 total inventerade objekten (levande granar, levande 
tallar, torrakor och lågor). Antalet inventerade objekt av varje substratkategori anges inom parentes. Den relativa 
frekvensen anger på hur stor andel av det totala antalet objekt av respektive substrat som varje lavart påträffades. I 
tabellen redovisas 75 arter. Lepraria incana coll. avser både L. incana och L. jackii. Pyrrhospora quernea och cf 
Biatora helvola redovisas ej.
Relative frequences for lichen species found on the 115 investigated living trees (spruces, pines), snags and decaying 
logs. The total number of objects of each substrate type is given within brackets. The frequences are given as 
proportions of the total number of each substrate. Lepraria incana coll, includes both L. incana och L. jackii. 
Pyrrhospora quernea and cf Biatora helvola are not accounted for.

levande granar levande tallar torrakor lågor
living spruces living pines snags decaying logs

Art (Species) (40) (27) (16) (32)

Arthonia leucopellaea 0,45 0,11 0,06 -

Bryoria capillaris 0,40 - -

B. fuseescens 0,07 0,03
Buellia disciformis - 0,04 - -

B. punctata - 0,06 -

Calicium glaucellum 0,04 0,50 0,12
C. salicinum 0,02 - - -

C. viride 0,12 0,04 0,06 -

Cetraria chlorophylla 0,35 0,04 - -
Chaenotheca brunneola - - 0,25 -

C. chlorella - - 0,12 -

C. chrysocephala 0,12 0,22 0,06 -
C. ferruginea 0,15 0,48 0,06 -

C. stemonea 0,02 - - -

C. trichialis 0,10 0,07 - -

C. xyloxena - - 0,12 -
Chaenothecopsis nana 0,02 - - -

Chrysothrix candelaris 0,45 - 0,44 0,03
C. flavovirens ? 0,18 0,19 -

Cladonia botrytes - - - 0,03
C. chlorophaea - - - 0,09
C. coniocraea 0,35 0,44 0,44 0,53
C. digitata - 0,41 0,31 0,12
C. fimbriata 0,06 0,19
C. furcata - - - 0,03
C. macilenta - - - 0,03
C. polydactyla - 0,26 0,06 0,06
C. portentosa - - - 0,03
Cliostomum griffithii 0,05 - 0,12 0,03
Dimerella pineti 0,10 0,04 - -

Evernia prunastri 0,42 0,04 0,06 0,12
Hypocenomyce friesii - 0,18 - 0,03
H. scalaris 0,02 0,44 0,12 0,03
Hypogymnia physodes 0,82 0,74 0,44 0,41
H. tubulosa 0,20 - 0,06 0,03
Imshaugia aleurites 0,42 0,89 0,31 0,47
Lecanactis abietina 0,97 0,55 0,31 0,03
Lecanora albella - - 0,06 -

L. cadubriae - - - 0,03
L. conizaeoides 0,20 - - 0,03
L. hypoptella - 0,04 - -

L. pulicaris 0,17 0,11 - -

L. strobilina - 0,04 - -

L. symmicta 0,04 - -
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Lecidea turgidula 
Lepraria incana coll. 
Loxospora elatina 
Melanelia sp.
Micarea denigrata 
M. nitschkeana 
M. peliocarpa 
M. prasina 
Mycoblastus fucatus 
M. sanguinarius 
Mycocalicium subtile 
Ochrolechia androgyna 
O. arborea
O. microstictoides 
Opegrapha vulgata 
Parmelia sulcata 
Parmeliopsis ambigua
P. hyperopta 
Pertusaria amara 
P. hemisphaerica 
Phlyctis argena 
Placynthiella icmalea 
Platismatia glauca 
Pseudevernia furfuracea 
Ramalina farinacea 
Thelotrema lepadinum 
Trapeliopsis flexuosa
T. granulosa 
Usnea filipendula
U. hirta
U. subfloridana

- 0,04
0,95 0,67
0,15 0,15
0,02 -

0,05 0,04

0,02 _

0,30 0,22
0,07 0,07

0,05 _

_ 0,04
- 0,04

0,10 -

0,50 0,15
0,12 0,63
- 0,22

0,52 0,04
0,05 -

0,02 -

0,85 _

0,87 0,11
0,10 -

0,10 —

0,22
—

0,92 0,11
0,30 -

0,44 0,16
0,06 -

0,12 0,06
_ 0,03
- 0,12

0,06 0,06
0,31 0,41
0,06 -
0,44 0,09
- 0,09

0,37 0,19

0,12 0,12
0,50 0,31
0,06 0,19
- 0,06

-
0,12

0,06 0,06
0,06 0,12

_ 0,03
- 0,09
- 0,03

0,06 0,16
- 0,06

På de 115 totalinventerade objekten påträffades 
77 lavtaxa (tabell 1). Lepraria incana coll. innefattar 
dock både L. incana och L. jackii. Två arter 
redovisas ej i tabellen, men har inkluderats vid 
jämförelsen av artantalet på de olika Substraten. De 
är cf Biatora helvola (1 förmodat fynd på granlåga, 
redovisas ej i artlistan) och ekflamlav Pyrrhospora 
quernea (2 fynd på gran och torraka). P. quernea 
var troligtvis ganska vanlig på främst torrakor men 
dåligt utvecklade exemplar felbestämdes i fält till 
mjölkantlav Lecanora expallens. Inga belägg av L. 
expallens har kunnat verifieras och därför betraktar 
jag inte den arten som påträffad överhuvudtaget.

Flest arter noterades på levande granar och på 
lågor (tabell 2). Det genomsnittliga artantalet var 
också högst på levande granar medan lågorna i 
genomsnitt hyste minst antal arter. Däremot var 
antalet exklusiva arter, dvs arter som bara hittades 
på en typ av substrat, högst på lågorna.

Lavfloran på levande gran och tall

Vanliga arter som endast, eller i huvudsak, hittades 
på gran var kattfotslav Arthonia leucopellaea, grå 
tagellav Bryoria capillaris, brämlav Cetraria chloro- 
phylla, slånlav Evernia prunastri, gammelgranlav 
Lecanactis abietina, skrynkellav Parmelia sulcata, 
bitterlav Pertusaria amara, näverlav Platismatia 
glauca, gällav Pseudevernia furfuracea och luddig 
skägglav Usnea hirta.

Intressanta fynd på gran var luddnål Chaenotheca 
stemonea och liten svartspik Chaenothecopsis 
nana, vilka båda påträffades i den norra delen av 
reservatet i relativt bördig, frisk, gammal gran
skog. C. nana anses indikera lång barrskogskonti- 
nuitet och naturvärden i granskog (Tibell 1992, 
Hallingbäck 1995).

På tall karaktäriserades lavfloran av arter som 
rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea, finger
lav Cladonia digitala, grenbägarlav C. polydactyla,
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Tabell 2. Det totala artantalet, antalet exklusiva arter, genomsnittligt artantal samt högsta och lägsta antalet arter på 
ett enskilt objekt för de total inventerade objektens substratkategorier. Antalet inventerade objekt av varje substrat- 
kategori anges inom parentes.
The total number of species, number of exclusive species, mean number of species, and highest and lowest number 
of species on a single object, given for each investigated substrate type. The total number of objects of each substrate 
type is given within brackets.

levande granar 
living pines 

(40)

levande tallar 
living spruces 

(27)

torrakor
snags
(16)

lågor
decaying logs 

(32)

totalt antal arter (total number of species) 45 37 39 42

antal exklusiva arter (number of exclusive species) 9 6 5 10

medeltal antal arter (mean number of species) 12,5 8,1 7,8 5,3
- standardavvikelse (standard deviation) 3,4 3,2 3,3 3,3

högst antal/objekt (highest number/object) 20 15 16 12

lägsta antal/objekt (lowest number /object) 3 3 4 0

flarnlav Hypocenomyce scalaris, klilav Imshaugia 
aleurites och stocklav Parmeliopsis ambigua. 
Ovanligare arter som oftast hittades på tall var blekt 
gulmjöl Chrysothrix flavovirens, tunn flarnlav Hypo
cenomyce friesii och vedlav Parmeliopsis hyperopta. 
Ett fynd vardera gjordes av skorplavarna Lecanora 
hypoptella, L. strobilina, L. symmicta och Lecidea 
lurgidula.

De undersökta granarna hyste generellt fler arter 
än både tallar och död ved (tabell 2). Detta beror 
delvis på att granar erbjuder fler mikrohabitat än 
framförallt torrakor och lågor, men även på att 
grenverket ofta når nedanför två meters höjd, var
igenom det kan undersökas från marken. På tallar satt 
ofta grenverket för högt och var därmed oåtkomligt. 
Arter som Evernia prunastri, Platismatia glauca, 
Pseudevernia fiirfuracea, Usnea hirta och flera 
andra blad- och busklavar som främst växer på 
grenar och kvistar, noterades därför lättare på gran 
än på tall. Många sådana kvistarter kan mycket väl 
ha vuxit i grenverket även på tallarna. I en finsk 
undersökning av lavfloran på gran och tall (Halonen 
m fl 1991) påträffades ungefär samma uppsättning 
av makrolavar (blad- och busklavar) på båda träd
slagen, även om flera arter uppvisade skillnader i 
frekvens och täckningsgrad.

De flesta skorplavarna påträffades på stammarna. 
Enligt Halonen m fl (1991) var det större skillnader 
mellan gran och tall bland skorplavarna, och då 
främst bland knappnålslavarna (Caliciales s. lat.). 
Om det i enlighet med resonemanget ovan förhåller 
sig så att många av de makrolavar som i min 
undersökning påträffades i granarnas grenverk även

växer på tallarna, skulle också i Uppstaig skillna
derna mellan trädslagen vara tydligast hos skorp
lavarna. Mikroklimatet på stammarna skiljer sig 
mycket mellan gran och tall (jfr Halonen m fl 
1991), vilket säkert i hög grad påverkar lavfloran.

Lavfloran på torrakor

De vanligaste arterna på torrakorna var svart spik
lav Calicium glaucellum, gul mjöllav Chrysothrix 
candelaris, mjölig trattlav Cladonia coniocraea, 
blåslav Hypogymnia physodes, blågrå mjöllav Lepra- 
ria incana coll., Mycocalicium subtile, Ochrolechia 
microstictoides och stocklav Parmeliopsis ambigua.

Det var främst en grupp lavar som var exklusiv 
på torrakorna: knappnålslavarna. Av de fem arter 
som endast påträffades på torrakor var tre nållavar: 
vednål Chaenotheca brunneola, kornig nållav C. 
Chlorella och slank vednål C. xyloxena. Dessutom 
var Calicium glaucellum och den olicheniserade 
Mycocalicium subtile också typiska torrake-arter; 
de hittades på hälften av de inventerade torrakorna. 
Särskilt Calicium glaucellum, Chaenotheca brunne
ola och Chaenotheca xyloxena brukar anges som 
knutna till torrakor (jfr Tibell 1992, Hallingbäck 
1995, Hohen 1996). Det är slående att knappnåls
lavarna nästan helt saknades på lågorna. De för
svinner troligtvis ganska snabbt när torrakan har 
fallit omkull. Vid en undersökning av knappnålslavar 
i barrskog i Norge påträffades inga arter på lågor, 
däremot påtalas betydelsen av torrakor för lavarna 
(Hohen 1996).
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Fig 3. Den södra delen av reservatet är öppnare och har ofta karaktären av hällmarksbarrskog. På tallågan påträffades 
dvärgbägarlav Cladonia parasitica.
In the southern part of the reserve the forest is generally more open. Cladonia parasitica was found on the pine log.

Lavfloran på lågor

Av de 42 arter som påträffades på de totalinven- 
terade lågorna är endast ett fåtal i huvudsak ved
levande (jfr Hallingbäck 1995), även om fler andra 
arter i denna undersökning hittades främst på ved. 
De vanligaste arterna på lågorna var mjölig trattlav 
Cladonia coniocraea, blåslav Hypogymniaphysodes, 
klilav Imshaugia aleurites, Mycoblastus fucatus 
och stocklav Parmeliopsis ambigua. Samtliga av 
dem var vanliga även på övriga substrat. Den mest 
exklusiva vedarten som påträffades på lågorna var 
dvärgbägarlav Cladonia parasitica (hänsynskrä- 
vande), vilken hittades på en talllåga som ej total- 
inventerades (fig 3).

Vid en jämförelse av hur artantalet på lågorna vari
erade med diameter, barktäckning, mosstäckning, 
markkontakt, höjd över marken och exponerings- 
grad erhölls en skillnad mellan lågorna endast för 
exponeringsgraden. Lågor i sluten skog hade lägst 
antal arter, medan ljusexponerade lågor hade högst 
artantal (tabell 3). Vid denna jämförelse uteslöts ej

arter på kvarsittande bark, eftersom de utgjorde en 
marginell andel av alla fynd på lågorna. Dessutom 
var fynden av sådana arter på lågorna störst i sluten 
skog; om de hade uteslutits skulle intrycket av 
artfattigdomen i sluten skog ha förstärkts.

Trots att antalet studerade lågor var litet, och 
urvalet subjektivt, speglar troligtvis det låga art
antalet i sluten skog det verkliga förhållandet. I 
andra undersökningar (Laaka 1995, Hohen 1996) 
har en artfattig lavflora på lågor förklarats med att

Tabell 3. Det genomsnittliga artantalet, med standard
avvikelse (sd), på lågor med olika grad av ljusexponering.
Mean number of species, with standard deviation (sd), 
on decaying logs with different degree of exposure.

Exponeringsgrad Genomsnittligt artantal
Degree of exposure Average number of species

Sluten skog (closed) 3,3 (sd 2,2)
Halvöppen skog (semiopen) 5,8 (sd 1,9)
Öppen skog (open) 9,9 (sd 2,2)
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Tabell 4. Fyndens fördelning (angiven i %) på lågor med 
olika exponeringsgrad för några taxa som ofta eller i 
huvudsak påträffades på lågor.
The distribution (given as %) of selected lichen species 
found on decaying logs, according to degree of exposure.

Taxa

Sluten Halvöppen Öppen 
skog skog skog

Closed Semiopen Open 
forest forest forest

Cladonia spp. 34 47 18
Hypogymnia physodes 31 23 46
Imshaugia aleurites 27 33 40
Micarea spp. 33 55 11
Mycoblastus fucatus 54 15 31
Ochrolechia microstictoides 0 33 66
Parmeliopsis spp. 6 31 63
Trapeliopsis spp. 0 25 75

klimatet varit fuktigt. Hög fuktighet ökar nedbryt- 
ningstakten av lågorna, vilket i sin tur försvårar 
lavarnas etablering men gynnar mossfloran, vari
genom de mer långsamväxande lavarna konkurreras 
ut. Nordin (1995) diskuterar igenväxning som orsak 
till en konstaterad minskning av vedlevande lavar 
i Ombergs skyddsområde, också detta genom att 
nedbrytningstakten ökats till följd av ökad luft
fuktighet. Exponerade lågor gynnar enligt samma 
resonemang lavfloran eftersom nedbrytningen går 
långsammare och konkurrensen från mossor är 
mindre. Ljustillgången i sig kan naturligtvis också 
vara en viktig faktor för många arter.

Några lavgrupper i denna undersökning, bägar
lavar Cladonia spp. och dynlavar Micarea spp., 
uppvisar ändå en tendens till att föredra sluten och 
halvöppen skog (tabell 4). Laaka (1995) konsta
terade att Cladonia-arterna utgjorde den domine
rande gruppen av vedlevande arter i fuktiga gran
skogar i Finland, även om arterna där delvis är 
andra än i Uppstaig.

Lavar som i högre grad hittades på lågor i öppen 
skog var Ochrolechia microstictoides, Parmeliopsis 
spp. och knotterlavar Trapeliopsis spp.

Slutsater för naturvården

Inventeringsresultatet bekräftar att förekomsten av 
olika substrat är viktig för en hög mångfald av 
arter. Nästan 40% av arterna som påträffades på 
de 115 totalinventerade granarna, tallarna, torr- 
rakorna och lågorna var exklusiva på något av

dessa substrat. Det genomsnittliga artantalet var 
lägst på vedsubstraten, men antalet exklusiva arter 
på dem var lika högt som på de generellt artrikare 
barrträden. Det är alltså av mycket stor betydelse 
att det finns gott om död ved i våra skogar om lavar 
knutna till detta substrat långsiktigt skall överleva 
i landskapet.

I skogsbruket sparar man idag torrträd och lågor 
i högre utsträckning än tidigare. För att få svar på 
frågan om denna döda ved kommer att kunna vara 
livsrum åt de arter som är beroende av död ved i 
skogsmark, är det viktigt att effekterna av detta 
”nya” skogsbruk övervakas. Ett problem kan t ex 
vara att de torrakor och lågor som lämnas på 
hyggen relativt snabbt kommer att omslutas av upp
växande täta trädbestånd. Beskuggning och kanske 
också högre nedbrytningstakt skulle då kunna inne
bära att förutsättningarna för vedlavarna inte upp
fylls.

Det är svårt att utvärdera lavfloran i Uppstaig 
ur ett gotländskt perspektiv, eftersom det i övrigt 
saknas heltäckande lavinventeringar i barrskog på 
ön. Troligtvis hyser många andra gotländska barr
skogar ungefär samma arter förutsatt att det finns 
tillgång på död ved. Många skogar på Gotland, 
särskilt på magra marker, har in i sen tid brukats, 
eller brukas fortfarande, relativt extensivt. Främst 
sker uttag för husbehov och vedbrand. Det innebär 
att det oftast finns trädkontinuitet och, om veduttaget 
inte har varit allt för hårt, även kontinuitet på död 
ved. I ett nationellt perspektiv är Uppstaigs barr
knutna lavflora inte påtagligt artrik. Många av de 
arter som på fastlandet anges indikera lång konti
nuitet och höga naturvärden i barrskogar (se Tibell 
1992, Karström 1993) saknas på Gotland eller 
växer istället på ädellövträd. De flesta rödlistade 
lavar som är knutna till barrskogar har en nordlig 
utbredning i landet. Detta medför att sydsvenska 
barrskogar ur den synvinkeln sällan har lika höga 
naturvärden som de i Norrland..

Artlista

Listan innefattar samtliga bark- och vedlevande 
lavar som påträffades under inventeringen. Två 
arter, betecknade med asterisk (*), är olichenise- 
rade svampar. Den vetenskapliga namngivningen 
följer Santesson (1993), utom för Calicium sali- 
cinum (Hallingbäck 1995), Chrysothrixflavovirens 
(Tonsberg 1994) och Lecania cyrtellina (Foucard 
1990). Den svenska namngivningen följer Moberg 
m fl (1995). Substrat och antal fynd (inom parentes)



på respektive substrat anges. Observera att samtliga
fynd redovisas, alltså även de från andra ställen än
de 115 totalinventerade träden, torrakorna och
lågorna. Belägg förvaras i privat herbarium.

Acrocordia gemmata grå punktlav. Ask (1), norr om 
vägen, tämligen riklig på en äldre ask.

Anisomeridium biforme toffellav. Ask (2), norr om vägen, 
på samma träd som Gyalecta truncigena och Megalaria 
grossa.

Arthonia dispersa smalprickiav. Apelkvistar (1), i en 
glänta norr om vägen.

A. leucopellaea kattfotslav. Gran (18), tall (3), grantorr- 
raka (1), björkhögstubbe (1) och en (1). På torrakor 
och högstubbar växer den på kvarsittande bark.

A. radiata fläcklav. Ask (1), hassel (1) och rönn (1).
Bacidia arceutina. En (1) (conf. U. Arup).
B. beckhausii. Ask (2), tillsammans med Nephroma 

laevigatum och Parmeliella triptophylla (det. U. Arup).
B. chloroticula. Blåbärsris (1), tillsammans med Fell- 

hanera subtilis (conf. U. Arup).
B. fraxinea slät lönnlav. Ask (1), norr om vägen, på 

samma träd som Gyalecta truncigena och Megalaria 
grossa.

Bryoria capillaris grå tagellav. Gran (16) och hagtom (1).
B. fuscescens manlav. Gran (3) och granlåga (1, på 

kvarsittande grenar).
Buellia disciformis rönnlav. Tall (1), sparsam på ett träd 

(det. A. Nordin).
B. griseovirens. Gran (1), ask (1), asp (1) och granlåga

(1) (conf. U. Arup).
B. punctata liten skivlav. Talltorraka (1).
Calicium glaucellum svart spiklav. Talltorraka (7), tall

låga (2), granlåga (2), grantorraka (1), enlåga (1), 
granhögstubbe (1) och tall (1) (conf. L. Tibell).

C. salicinum kopparspik. Gran (1) och granhögstubbe 
(1) (conf. L. Tibell).

C. viride grön spiklav. Gran (5), tall (1) och talltorraka 
(1) (conf. L. Tibell).

Caloplaca flavorubescens asporangelav. Asp (1), norr 
om vägen.

C. herbidella korallorangelav. En (1), steril (det. A. 
Nordin).

Cetraria chlorophylla brämlav. Gran (14) och tall (1).
Chaenotheca brunneola vednål. Talltorraka (4) (conf. L. 

Tibell).
C. Chlorella kornig nållav. Grantorraka (1), talltorraka 

(1) och granhögstubbe (1) (conf. L. Tibell).
C. chrysocephala grynig nållav. Tall (6), gran (5) och 

talltorraka (1) (det. L. Tibell).
C. ferruginea rostfläckig nållav. Tall (13), gran (6) och 

talltorraka (1).
C. stemonea luddnål. Gran (1) (det. L. Tibell).
C. trichialis grå nållav. Gran (4) och tall (2) (conf. L. 

Tibell).
C. xyloxena slank vednål. Talltorraka (2) (conf. L. Ti

bell).
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Chaenothecopsis nana* liten svartspik. Gran (1) (det. L. 
Tibell). Arten är ny för Gotland och det är det tredje 
fyndet i landet söder om Värmland och Uppland 
(Santesson 1993, Nordin 1995, Rydberg 1997).

Chrysothrix candelaris gulmjöl. Gran (18), talltorraka 
(4), grantorraka (3), granhögstubbe (3), björkhögstubbe 
(1), granlåga (1) och en (1).

C. flavovirens blekt gulmjöl. Tall (5) och talltorraka (3) 
(conf. A. Nordin). C. flavovirens beskrevs nyligen av 
Tonsberg (1994). Arten står mycket nära C. chryso- 
phtalma men skiljs från denna genom att vara sorediös. 
Arten publiceras här som ny för Gotland, men har 
tidigare rapporterats från SLFs lavexkursion till Got
land 1996 (Anonym 1997).

Cladonia botrytes stubblav. Tallåga (1) (det. U. Arup).
C. chlorophaea brun bägarlav. Granlåga (2), tallåga (1) 

och enlåga (1) (det. U. Arup).
C. coniocraea mjölig trattlav. Gran (14), tall (12), gran

låga (11), tallåga (6), talltorraka (4), grantorraka (3), 
granhögstubbe (2), björk (1) och björkhögstubbe (1) 
(conf. U. Arup).

C. digitata fingerlav. Tall (11), talltorraka (5), tallåga 
(3) och granlåga (1) (conf. U. Arup).

C. fimbriata naggbägarlav. Granlåga (5), grantorraka 
(1), granhögstubbe (1) och tallåga (1) (conf. U. Arup).

C. furcata rislav. Granlåga (1).
C. macilenta mager bägarlav. Tallåga (1) och enlåga (1) 

(conf. U. Arup).
C. parasitica dvärgbägarlav. Tallåga (1, se fig 3) (conf. 

U. Arup).
C. polydactyla grenbägarlav. Tall (7), tallåga (2), tall

torraka (1) och björkhögstubbe (1) (conf. U. Arup).
C. portentosa hedrenlav. Tallåga (1).
Cliostomum griffithii dropplav. Talltorraka (2), gran (2), 

granlåga (1) och en (1).
Dimerellapineti liten vaxlav. Gran (4), blåbärsris (2) och 

granlåga (1, på kvarsittande bark).
Evernia prunastri slånlav. Gran (17), granlåga (3), tall

torraka (1), en (1), asp (1) och hagtorn (1).
Fellhanera subtilis slät kvistlav. Blåbärsris (1) (conf. U. 

Arup). Ny för Gotland. Blåbärsris som ett bra substrat 
för Fellhanera-aner uppmärksammades ganska nyligen 
(Arup & Ekman 1994). Sedan dess har F. subtilis 
rapporterats som ny för både Finland (Harmaja 1995) 
och Polen (Mladlikowska 1997) just på blåbärsris. 
Växtplatsen i Uppstaig är en glänta i gammal granskog 
därF. subtilis växer på äldre delar av högväxt blåbärsris 
tillsammans med Bacidia chloroticula.

Graphis scripta skriftlav. Hassel (1) och rönn (1).
Gyalecta truncigena mörk kraterlav. Ask (1), norr om 

vägen, på samma träd som bl a Megalaria grossa.
Hypocenomyce friesii tunn flarnlav. Tall (5) och tallåga 

(1) (conf. U. Arup).
H. scalaris flarnlav. Tall (12), talltorraka (2), tallåga 

(1), gran (1) och enlåga (1).
Hypogymniaphysodesblåslav. Gran (33), tall (20), gran

låga (7), tallåga (6), talltorraka (5), grantorraka (2),
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granhögstubbe (2), björk (1), hagtom (1), en (1), 
enlåga (1) och hassel (1).

H. tubulosa pukstockslav. Gran (8), talltorraka (1), tall
låga (1), hagtorn (1) och hassel (1).

Imshaugia aleurites klilav. Tall (24), gran (17), granlåga 
(8), tallåga (7), talltorraka (5), granhögstubbe (1) och 
enlåga (1).

Lecanactis abietina gammelgranlav. Gran (39), tall (15), 
grantorraka (3), granhögstubbe (2), talltorraka (2), 
björkhögstubbe (2), granlåga (2) och björk (1).

Lecania cyrtellina. Ask (1), norr om vägen, på samma 
träd som bl a Gyalecta truncigena och Megalaria 
grossa (conf. T. Foucard). Betraktas ibland som syno
nym med L. cyrtella, men skiljs från denna genom 
mindre sporer och vanligen blekare apothecier.

Lecanora albella. Talltorraka (1) och en (1) (conf. T. 
Foucard).

L. cadubriae. Tallåga (det. U. Arup).
L. chlarotera. Ask (2) och hassel (1).
L. conizaeoides stadskantlav. Gran (8), talltorraka (1) och 

tallåga (1) (conf. U. Arup). På en lokal funnen fertil. 
Till L. conizaeoides har hänförts en gröngrå, vårtig 
och steril skorpa med oregelbundna soral, mest påmin
nande om en liten Pertusaria-bål. Soralen reagerar 
ibland Pd-, Kemin stämmer dock med L. conizaeoides 
(TLC: fumarprotocetrarsyra, A. Nordin).

L. hypoptella. Tall (1) (det. U. Arup). Ny för Gotland.
L. pulicaris. Gran (7) och tall (3). Oftast på kvistar.
L. strobilina. Tall (1) (det. T. Foucard). Arten rapporte

rades som ny för Sverige 1991, från åtta lövängar på 
Gotland (Nordin m fl 1991). De flesta fynden uppgavs 
då från tall och björk.

L. symmicta halmlav. Tall (1).
Lecidea nylanderi. Tall (1) (conf. U. Arup), steril. 

Uppmärksammad vid sista besöket och troligtvis förbi
sedd.

L. turgidula. Tall (1) (det. U. Arup).
Lepraria incana coll. blågrå mjöllav. Gran (38), tall 

(18), grantorraka (4), granlåga (3), talltorraka (3), 
tallåga (2), granhögstubbe (2), björk (1), björkhög- 
stubbe(l), en (1) och hassel (1). Flera uppgifter avser 
med stor sannolikhet L. jackii.

L. jackii. Tall (1) (det. L. Lindblom). Ny för Gotland. 
Uppmärksammad först vid sista besöket och därför 
troligtvis förbisedd.

Loxospora elatina. Gran (6), tall (4) en (3), talltorraka 
(1) och ask (1) (det. A. Nordin).

Megalaria grossa ädellav. Ask (1) och asp (1), norr om 
vägen, på samma ask som bl a Gyalecta truncigena.

Melanelia exasperatula klubbsköldlav. Hagtorn (1), i en 
glänta norr om vägen.

M. fuliginosa glänsande sköldlav. Asp (1) och hassel (1).
M. subaurifera gulpudrad sköldlav. Hassel (1).
Micarea denigrata svart dynlav. Talltorraka (1), tallåga

(1), granlåga (1) och enlåga (1) (det. U. Arup).
M. nitschkeana. Gran (2), tall (1) och granlåga (1) (conf. 

U. Arup).

M. peliocarpa. Granlåga (3) och tallåga (1) (conf. U. 
Arup).

M. prasinadynlav. Gran (1), tallåga (1), grantorraka (1) 
och granlåga (1) (det. U. Arup).

Mycoblastusfucatus. Gran (12), tallåga (7), granlåga (6), 
tall (6), talltorraka (4), grantorraka (1) och gran
högstubbe (1) (conf. U. Arup).

M. sanguinarius blodlav. Gran (3), tall (2) och talltorr- 
raka (1).

Mycocalicium subtile*. Talltorraka (4), grantorraka (3) 
och granlåga (3) (conf. L. Tibell).

Nephroma laevigatum västlig njurlav. Ask (2), båda 
träden norr om vägen. På ena trädet tillsammans med 
Parmeliella triptophylla.

Ochrolechia androgyna grynig örnlav. Gran (2), tallåga
(2), granlåga (1), granhögstubbe (1) och enlåga (1).

O. arborea. Tall (1) (det. U. Arup).
O. microstictoides. Talltorraka (6), tallåga (4), granlåga 

(2) och tall (1) (conf. A. Nordin).
O. turneri turners örnlav. Ask (1) (conf. U. Arup).
Opegrapha ochrocheila orangepudrad klotterlav. En (1) 

(conf. U. Arup). På en beskuggad en nära en bäck.
O. varia klotterlav. Ask (1), norr om vägen, på samma 

träd som bl a Gyalecta truncigena och Megalaria 
grossa.

Opegrapha vulgata mellanklotterlav. Ask (1), hassel (1) 
och gran (4), sparsam på äldre granar längst in mot 
stammen på de nedre grenstumparna, allmän på slät 
lövträdsbark.

Parmelia sulcata skrynkellav. Gran (20), granlåga (3), 
tall (2), granhögstubbe (1), grantorraka (1), talltorraka 
(1), tallåga (1), hagtorn (1) och asp (1).

Parmeliella triptophylla korallblylav. Ask (1). På ett 
klent träd i en glänta norr om vägen, tillsammans med 
ett litet exemplar av Nephroma laevigatum.

Parmeliopsis ambigua stocklav. Tall (17), talltorraka 
(7), tallåga (7), gran (5), granlåga (3), grantorraka (1), 
enlåga (1).

P. hyperopta vedlav. Tall (6), tallåga (5), talltorraka (1) 
och granlåga (1).

Pertusaria amara bitterlav. Gran (21), granlåga (1), 
tallåga (1), ask (1) och en (1).

P. hemisphaerica snöbollslav. Gran (2) (det. U. Arup).
P. leioplaca tunn porlav. Hassel (1) och rönn (1), täm

ligen allmän på slät lövträdsbark.
Phlyctis argena blemlav. Gran (2), ask (1), asp (1), en 

(1), och rönn (1).
Placynthiella icmalea koralltorvlav. Tallåga (3) och gran

låga (1) (conf. U. Arup).
Platismatia glauca näverlav. Gran (34), granlåga (1), 

granhögstubbe (1), tallåga (1), björk (1), hagtorn (1) 
och hassel (1).

Pseudeverniafurfuraceagällav. Gran (35), tall (3), gran
låga (2), tallåga (2), granhögstubbe (1), hagtorn (1) 
och hassel (1).

Pyrrhospora quernea ekflamlav. Gran (1), talltorraka (1) 
och ask (1) (conf. U. Arup). Troligtvis vanligare på 
vedsubstraten.
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Ramalina farinacea mjölig brosklav. Gran (4), gran- 
högstubbe (1), ask (1), hagtorn (1) och hassel (1).

Thelotrema lepadinum havstulpanlav. Gran (4), granlåga 
(1, på kvarsittande bark), björkhögstubbe (1) och 
hassel (1).

Trapeliopsis flexuosa vedknotterlav. Tallåga (2) och gran
låga (1) (conf. U. Arup).

T. granulosa knotterlav. Tallåga (1) (conf. U. Arup).
Usnea filipendula skägglav. Gran (9) och en (1).
U. hirta luddig skägglav. Gran (37), tall (3), granlåga

(3), tallåga (2), grantorraka (1), en (1), hagtorn (1) 
och hassel (1).

U. subfloridana kort skägglav. Gran (12), granlåga (2), 
granhögstubbe (1), björk (1) och en (1).

Vulpicida juniperinus enlav. En (1).
V. pinastri granlav. Gran (1).
Xanthoria parietina vägglav. Asp (1).
X. polycarpa mångfruktig vägglav. Hagtorn (1).
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Recension

Nyutgåva av engelsk klassiker

Grigson, G. 1996: The Englishman’s Flora. Helicon, 
Oxford. 478 sid. Pris ca £ 13. ISBN 1-85986-165-2.

Geoffrey Grisgons The Englishman ’s Flora utkom 
första gången för mer än 40 år sedan, 1955, i en 
stilfull, inbunden utgåva, med pregnanta och vackra 
illustrationer från örtaböcker och andra botaniska 
arbeten från 1500-talet. Detta tilltalande verk, på 
närmare 500 sidor, gavs ut i en faksimiledition 
1987 (av Det & Sons Ltd., London), med en 
introduktion av William T. Stearn. Boken blev med 
all rätt mycket efterfrågad och 1975 publicerade 
Paladin paperbacks en utgåva. Papperskvalitén, 
och därmed bildkvalitén, var dock inte den bästa. 
I den senaste utgåvan (1996), också den en ”paper
back”, är papperskvalitén (kanske alltför ”miljö
vänlig”) ännu sämre. Geoffrey Grigson slapp upp
leva denna tekniskt mycket bristfälliga utgåva av 
sitt storverk. Han dog 1985.

Geoggrey Grigson, född 1905 i en prästfamilj i 
Cornwall, var poet, essäist, litteraturkritiker och 
folkbildare och, i detta sammanhang viktigast, en 
kunnig och lärd botanist med särskilt intresse för 
växternas folkliga namn och för deras roll i kultur
historia och folktro, i folkmedicin och praktiskt 
vardagsliv. Bl a publicerade han 1944 Wild Flowers 
in Britain, i den under krigsåren populära serien 
”Britain in Pictures”, och trettio år senare A Dictio
nary of English Plant Names (recenserad 1976: 
Svensk Bot. Tidskr 70: 92-93).

The Englishman ’s Flora är en synnerligen inne
hållsrik bok om växter och människornas för
hållanden till dem, i vida kulturhistoriska och språk
liga perspektiv. ”Men and plants are old acquaitan- 
ces”, som Grigson säger i sitt förord.

Titeln på boken är emellertid vilseledande. Det 
är ingen flora i egentlig mening utan en slags 
modern örtabok där växternas kulturhistoria, i tids
liga och geografiska perspektiv, står i centrum. 
Även Sverige och svenska forskare förs stundom 
på tal, t ex vad beträffar sommarflädern (eng: 
danewort, dwarf elder), där såväl Elias Fries som 
Nils Hylander apostroferas.

För den språkligt intresserade är boken särskilt 
värdefull på grund av sina listor med folkliga 
engelska växtnamn, med, i tillämpliga fall, konse
kvent angivande av det (de) grevskap från vilka 
namnen är belagda. Härvidlag överträffas The Eng
lishman’s Flora inte av något modernt arbete. Här 
möter vi t ex föga salongsmässiga namn (ofta med 
motsvarigheter i andra språk) som open-arse för 
mispel (syftande främst på fruktens form), piss-a- 
bed för maskros (syftande på växtens urindrivande 
verkan) och priest’s pilly/pintle (=penis) för bl a 
vissa orkidéarter, namn som sopades under mattan 
i de ”viktorianska” flororna.

Växterna behandlas familjevis, men den veten
skapliga nomenklaturen tycks inte ha moderni
serats sedan den första upplagan, som här i stort 
sett följer Clapham-Tutin-Warburg The Flora of 
the British Isles (1952). Boken är försedd med en 
generös bibliografi och utförliga index över veten
skapliga och inhemska namn med en särskild lista 
över keltiska växtnamn.

Detta är, som sagt, en växtbok med djupa och 
stimulerande kulturella och språkliga vyer, skriven 
med både informativ precision och litterär elegans 
- kvalitéer som är värda en boktekniskt bättre 
utgåva än den vi nu erbjuds.

Mats Rydén.



Ryssbräken, Diplazium sibiricum, funnen i Jämtland 
och något om dess förekomst på utpostlokaler
MATS WILLIAMSON, TORUNN JANSSON och STEFAN ERICSSON

Williamson, M., Jansson, T. & Ericsson, S. 1997: Ryssbräken, Diplazium sibiricum, funnen 
i Jämtland och något om dess förekomst på utpostlokaler. [Diplazium sibiricum found in 
Jämtland, central Sweden, and some notes on its occurrence on outpost localities.] Svensk 
Botanisk Tidskr. 91: 77-81. Lund. ISSN 0039-646X.
A third Swedish locality lot Diplazium sibiricum has been found in southeastern Jämtland. The 
fern grows along a brook in a narrow, forested gorge. A short description of the locality is 
given. D. sibiricum has a more or less continuous distribution from eastern Finland to eastern 
Siberia. A disjunct locality-group in south-central Norway, has usually been looked upon as 
difficult to interprete historically. The new locality, situated in the former distribution gap, 
makes the disjunction of the Norwegian localities much less evident. It is proposed that spores 
from D. sibiricum fall over much of Scandinavia. Since the climate generally is unsuitable and 
the soil usually too acid, the species only rarely becomes established. Establishment can only 
succeed in clefts with nearly neutral soil, warm, humid summer climate and cold, dry winter 
climate.
Mats Williamson, Docentvägen 12, .
Torunn Jansson, Seminariegatan 20, 
E-post: torunn.jans son@lulea.lm.se
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, 
E-post: sbt@ekbot.umu.se

En tredje svensk lokal för ryssbräken Diplazium 
sibiricum har i år påträffats i Jämtland av Mats 
Williamson och Torunn Jansson, vilka här står för 
uppgifterna om själva fyndet. Stefan Ericsson har 
bidragit med övriga avsnitt.

Ryssbräken!

Att hitta något ”nytt” är säkert vad många växt- 
intresserade hoppas på när man är ute och botani
serar. Det gjorde också vi (MW och TJ) när vi i 
början av juli i år besökte en skogsbäck i en mindre 
sprickdal i närheten av Albacken, Hällesjö socken 
i sydöstra Jämtland. Efter några hundra meters 
vandring såg vi en för oss obekant ormbunke som 
avvek starkt från vad som växte där i övrigt (fig 1 
och häftets framsida). Vi kunde något överraskade 
konstatera att det var ryssbräken Diplazium sibiri
cum, en art som i Sverige tidigare bara uppgivits 
från Lule lappmark (Dahlskog 1987). Ett belägg
exemplar har deponerats i herbarium UME.

Bäcken rinner genom en örtrik granskog (fig 2) 
Vi fann ryssbräken huvudsakligen alldeles intill

S-977 52 Luleå, Sweden. E-post: matsw@lulea.lm.se 
, S-972 42 Luleå, Sweden.

Umeå Universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.

bäcken längs en cirka hundra meter lång sträcka. I 
övrigt finns hultbräken Phegopteris connectilis, 
ekbräken Gymnocarpium dryopteris, enstaka före
komster av strutbräken Matteuccia struthiopteris, 
nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum, humle
blomster Geum rivale, skogsnäva Geranium sylva- 
ticum, kärrfibbla Crepis paludosa, spädstarr Car ex 
disperma, taigastarr C. norvegica ssp. inferalpina, 
älggräs Filipendula ulmaria, sälg Salix caprea och 
glasbjörk Betula pubescens. Av marklevande mossor 
hittade vi väggmossa Pleurozium schreberi, hus
mossa Hylocomium splendens, kammossa Ptilium 
crista-castrensis, kranshakmossa Rhytidiadelphus 
triquetrus, skogshakmossa R. subpinnatus och gran
vitmossa Sphagnum girgensohnii. Staffan Åström, 
Krokom, har senare konstaterat att lokalen sträcker 
sig betydligt längre ned längs bäcken (800 m), 
totalt finns > 10 000 blad.

På den svenska hotlistan står ryssbräken som 
”akut hotad” (Aronsson m fl 1995). Den omgivande 
granskogen är en naturskog där vi hittade tråd- 
brosklav Ramalina thrausta, (”akut hotad”) och 
Staffan Åström doftticka Haploporus odorus (”hän- 
synskrävande”). Vi förmodar att där finns fler
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Fig 1. Ryssbräken Diplazium sibiricum. Albacken, Jämtland, juli 1997. - Foto Torunn Jansson.
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hotade växter. Det är således en lokal med höga 
naturvärden. Nu är det bara att hoppas att mark
ägare och naturvårdsmyndigheter kan medverka 
till ett funktionellt skydd av området.

Utbredning

Ryssbräken har en vid euro-sibirisk utbredning 
som mer eller mindre kontinuerligt sträcker sig 
genom taigan från östra Finland till Stilla havet. 
Söderut når utbredningen Moskva-området, Ural- 
flodens mellersta lopp, Altai, sydöstra Manchuriet 
och centrala Honshu; i norr når den Kolahalvön, 
nedre Jenisej och Ochotska havets nordsida (Hultén 
& Fries 1986, Jalas & Suominen 1972).

Artens utbredning i Fennoskandien framgår av 
fig 3. Utanför den mer sammanhängande utbred
ningen i öster finns i Finland några strölokaler 
västerut ända till Södra Tavastland (Lahti m fl 
1997). Dessutom är arten känd från fyra mer eller 
mindre disjunkta lokaler eller lokalgrupper: Kevo 
i Inari lappmark, Finland (se Kallio m fl 1969);

Kvikkjokk i Lule lappmark, där den överraskande 
blev påträffad 1979 (Dahlskog & Dahlskog 1980, 
utförligare i Dahlskog 1980) och på en andra lokal 
1983 (Dahlskog 1987); Albacken i Jämtland (denna 
uppsats); och slutligen en lokalgrupp i Gudbrands
dalen i Oppland, Norge (Berg 1983).

Ryssbräken upptäcktes i Gudbrandsdalen 1822 
(Wahlberg 1823), varifrån Sommerfeldt (1835) 
beskrev den som en ny art under namnet Aspidium 
crenatum. Arten fördes sedan länge till släktet Athy- 
rium (som A. crenatum) innan den placerades i 
Diplazium.

Huldreväxter

”Huldreplanter” kallas i Norge en grupp växter 
som har sin utbredning centrerad i området kring 
Gudbrandsdalen. Termen myntades en gång av 
Ove Dahl under en exkursion (Nordhagen 1943). 
För några av huldreväxterna är förekomsten i 
Gudbrandsdalen extremt disjunkt. De bästa exemplen 
är ryssbräken, sudetbräken Cystopteris sudetica



och ryssklematis Clematis alpina ssp. sibirica. 
Gemensamt för dessa arter är att de har sin kärn- 
utbredning längre österut. T ex påpekar Nordhagen 
(1933) att de utgör isolerade förekomster av ”ost- 
europeiske-sibiriske planter”. Huldreväxternas ut
bredning har debatterats flitigt i norsk litteratur, 
och deras förekomst i Gudbrandsdalen omtalas ofta 
som en botanisk gåta (t ex Nordhagen 1921). De 
omtalas ibland som ”boreala relikter”, varmed 
man avser att de under den boreala tiden skulle haft 
en större utbredning som senare blivit reducerad 
till den nuvarande. Exempel på sådana relikter 
finns från djurvärlden, och Nordhagen (1933) an
såg att huldreväxterna var ”boreale relikter på 
samme måte som bjerkemusen” (buskmus Sicista 
betulina).

Holten (1988) analyserar huldreväxternas ut
bredningar närmare. Han för de flesta av dem till 
gruppen ”östlige planter”, vilket är hans beteck
ning på växter som undviker havet på den euro- 
asiatiska landmassans västsida (Atlanten) men ej 
alls på dess östsida (Stilla havet). Växter med 
denna utbredningstyp behöver enligt Holten kallare 
och torrare vintrar, men varmare och mer humida 
somrar, än det normala i Europa; dvs de kräver ett 
efter europeiska förhållanden extremt kontinentalt 
klimat. Deras totalutbredning speglar den storskaliga 
fördelning av klimattyper som uppkommer genom 
jordrotationens inverkan på lufthavet. Luftens all
männa cirkulation medför nämligen att klimatet på 
landmassornas västsidor blir mer oceaniskt, medan 
det blir mer kontinentalt på östsidorna. De tre mest 
disjunkta huldreväxterna har alla disktinkt konti
nentala utbredningar i Europa, se Jalas & Suominen 
1972 (ryssbräken och sudetbräken) och 1989 (ryss
klematis), och deras totalutbredning visar en mycket 
tydlig förskjutning åt öster (se t ex Hultén & Fries 
1986).

De ”östliga” växternas krav på ett kallt vinter
klimat skulle kunna förklara varför en rad till synes 
fuktälskande växter är bundna till ett av Norges 
torraste områden. I de trånga, skogbevuxna bäck- 
klyftorna blir förhållandena under sommaren mycket 
humida med hög och jämn temperatur. Under 
vintern råder däremot i den extremt kontinentalt 
präglade Gudbrandsdalen stark torka och djup köld. 
Bäckklyftorna kan alltså i klimatiskt hänseende ses 
som delar av Sibirien i miniatyr. Utspridda längs 
hela dalgången finns ett stort antal sådana habitat- 
öar - Berg (1983) listar 38 klyftor - vars lokalklimat 
är mer eller mindre optimalt för de ”östliga”
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Fig 2. Vegetationen längs bäcken utgörs av örtrik gran
skog. På bilden ses bl a strutbräken Matteuccia struthio- 
pteris och nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum. Al
backen, Jämtland, juli 1997. - Foto Torunn Jansson.
Herb-rich forest in the narrow gorge.

arterna, och detta långt inne i ett område vars 
oceaniska klimat annars inte passar dem.

Ståndort

Förhållandena i Gudbrandsdalen är mycket egen
artade. De talrika, djupa, humida bäckklyftorna i 
det annars mycket torra området, och den märkliga 
artuppsättningen (Berg 1983), gör att en jämförelse 
med den jämtländska lokalen knappast kan göras, 
även om ryssbräken inte är bunden till de mest 
extrema av Gudbrandsdalens klyftor. På en lokal 
nära Otta som beskrivs av Dahl (1949) och som jag 
(SE) själv sett, finns t ex ett mycket stort bestånd 
av arten i en brant dalsida som också floristiskt är 
mer trivial.

I Finland verkar förhållandena vara mer lika de 
jämtländska. Kalliola (1958) skriver: ”Ryssbräken är 
krävande och växer oftast på kalkhaltig mark. Den 
accepterar endast de bästa, våta, örtrika skogarna 
med djup mulljord. Påfallande ofta växer den vid 
foten av en klippslänt eller i steniga slänter intill 
forsande bäckar”. Nära Joensuu i Nord-Karelen



80 Mats Williamson mfl SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)

V

Fig 3. Känd utbredning för ryssbräken Diplazium sibiricum i Fennoskandien. Lokalen vid Albacken är markerad 
med stjärna. För Ryssland anges förekomst i 50x50 km-rutor enligt Jalas & Suominen 1972, för Finland i 10x10 
km-rutor enligt Lahti m fl 1997. Norska lokaler har hämtats från Nordhagen 1921, Dahl 1949, Berg 1983 och eget 
arkiv. Svenska lokaler följer Dahlskog 1987 och information från ArtDatabanken, SLU. - Karta Stefan Ericsson.
Known distribution of Diplazium sibiricum in Fennoscandia. The new locality is denoted with a star. The distribution 
in Russia is given as 50x50 km UTM grid squares, in Finland as 10x10 km national grid squares.

har jag själv sett arten i en trång klippdal som 
verkar stämma ganska väl med Williamsons och 
Janssons beskrivning av lokalen vid Albacken.

Ryssbräken har särskilt uppmärksammats i några 
undersökningar av skogstyper från Kajanien i Fin
land. Mikkola (1937) delade upp sin "Filices-typ” 
(örtrik ormbunksdominerad skog) i tre varianter, 
varav den av ryssbräken dominerade varianten, 
”Athyrium crenatum-\arianten”, utgjorde den mest 
luxuerande på skalan. Kalela (1952) noterade att 
sådan ryssbräkendominerad örtrik ormbunksskog 
enbart förekom på kalkrik jord, medan vegetation

dominerad av strutbräken Matteuccia struthiopteris 
eller majbräken Athyrium filix-femina visserligen 
var inskränkt till rikare skog än genomsnittet, men 
inte nödvändigtvis till kalkrik jord. Kaakinen (1971) 
räknar in ”Athyrium crenatum-\arianten” i sin 
"Geranium-Oxalis-Filipendula-typ", vilken enligt 
tabellerna verkar stämma någorlunda väl med den 
jämtländska lokalen i floristiskt hänseende. Enligt 
Kalliola (1958) är jordens pH på de finska lokalerna 
vanligen högre än 6,0. De faktiska förhållandena 
vid Albacken är för oss okända, men kalken är 
sällan långt borta i dessa delar av Jämtland.
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Spridning

Ormbunkar kan med hjälp av luftburna sporer 
spridas över mycket långa avstånd, varför man kan 
förmoda att sporer från ryssbräken slumpvis (men 
sällsynt?) faller över Norden. För att spridningen 
skall lyckas, och arten etableras, måste emellertid 
de efter europeiska förhållanden svåruppfyllda kli
matiska kraven tillgodoses. Ryssbräken skulle en
ligt denna modell kunna finnas nästan var som helst 
i de vinterkalla delarna av Norden, men bara på 
lokaler som uppfyller kravet på varma och humida 
förhållanden under sommaren och tillräckligt kalkrik 
jord. Dessutom kan sporerna ha särskilda krav på 
etableringnssubstratet (t ex störd mark i form av en 
rotvälta eller liknande).

Ryssbräken verkar vara kapabel till att sprida 
sig till små habitat-öar, men lyckade etableringar 
sker tydligen mycket sällan, åtminstone om man 
skall döma av antalet kända lokaler. Man kan 
därför vara säker på att beståndet av ryssbräken vid 
Albacken utgör en enda klon, en produkt av ett 
enda etableringstillfälle. Förekomsten av två loka
ler i Kvikkjokk är intressant, måhända har arten 
där lyckats sprida sig lokalt? I Gudbrandsdalen, där 
några bestånd är flera kilometer vida, och spor
produktionen god, verkar en lokal spridning inom 
området mycket sannolik. För övriga utpostlokaler 
är nog sannolikheten att sporerna transporterats 
långväga från öster långt större än att de skulle ha 
kommit från andra utpostlokaler.

De närmare förhållandena på lokalen vid Al
backen är mycket bristfälligt kända. Ytterligare 
data skulle kanske kunna kasta något ljus över hur 
det gick till när den vackra ormbunken etablerades 
i den lilla sprickdalen. Noggranna mätningar av 
klonens tillväxttakt borde kunna användas till att 
uppskatta dess ålder. Studier av klimatiska para
metrar, markförhållanden och skogshistorik vore 
också önskvärda på lokalen.

Tack

Vi vill tacka Mora Aronsson, Mats Karström och 
Sture Westerberg för hjälp med vissa uppgifter och 
granskning. Ann Smithson har rättat engelskan. Ett 
särskilt tack till Raino Lampinen, Helsingfors, för 
översättningen av texten i Suuri Kasvikirja.
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Recension

Växternas uppbyggnad åskådliggjord

Bowes, B. G. 1996: A colour Atlas of Plant Structure. 
192 sid., 389 illustrationer. Manson Publishing, 
London. Inbunden ISBN 1-874545-20-0 (inbunden), 
ISBN 1-874545-16-2 (häftad). Pris: inbunden£48, 
häftad £ 24:95.

En gång i tiden läste jag växtfysiologi. Kursen var 
egentligen rätt spännande, och lärarna bra, men 
litteraturen var inte särskilt inspirerande. Ändå har 
jag varit hänvisad till de gamla luntorna från kursen 
när jag behövt slå upp något om växternas strukturer 
och hur en smörblomma fungerar på cellnivå.

Sen var det det där med ”preppen”... För att 
lära sig hitta i växternas inre fick man nämligen 
studera preparat. Det här kunde nog också ha 
inneburit ett visst nöje (i början är det roligt att titta 
i mikroskop), men bildmaterialet i den littertur som 
skulle leda en rätt bland ”Aristolochia-stem, trans
verse section” och allt vad de hette, visade (tyckte 
vi studenter) sällan just de där lustigheterna vi ville 
ha förklarade.

Nu hyser jag gott hopp om att kunna arkivera 
mina gamla kompendier på vinden. Boken A Colour 
Atlas of Plant Structure av Bryan G. Bowes, ”Se
nior Lecturer” vid Division of Environmental and 
Evolutionary Biology vid Glasgows universitet, 
har nämligen landat i min bokhylla.

Boken behandlar uppbyggnaden och den mogna 
plantan hos kärlväxter. Uppmärksamheten riktas 
mot växternas struktur på en anatomisk, histolo- 
gisk och strukturell nivå. Efter en orienterande 
orientering i växternas värld följer sju kapitel: 
växtcellen, växternas histologi, apikala meristem

(genes av primära skott och rot), det gröna bladet, 
stammen, roten och sexuell förökning.

Boken är avsedd att fungera både som en inte
grerad serie av väl beskrivna illustrationer och som 
en grundläggande text. Av denna anledning har 
texten i varje kapitel koncentrerats, varefter ett 
långt illustrationsavsnitt följer. T ex är textkapitlet 
om sexuell förökning bara sex sidor, sedan följer 
22 sidor illustrationer.

Bokens text är alltså kortfattad, men mycket 
informativ. För hobby-botanister kan antagligen 
engelskan innebära ett problem, men språket i 
boken är gott och oftast lätt att förstå. Mycket god 
hjälp har man av den uttömmande ordlistan (12 
sidor): allt från lichen till plasto globulus förklaras. 
Svåra ord i förklaringarna slår man sedan upp på 
nytt osv, tills man förstår.

Det bästa har jag dock sparat till sist: illustratio
nerna. Här återfinner jag inte bara de gamla bekanta 
”preppen”, många bra SEM-bilder (Scanning
mikroskop) och liknande, utan också en mängd 
mycket väl valda färgbilder på levande växter, där 
man faktiskt kan se (!) de omtalade strukturerna. 
Det fina är att bildtexterna inte står den egentliga 
texten långt efter: det går utmärkt att genom att 
bara läsa bildavsnitten få en god uppfattning om 
grunderna i växternas strukturer.

A Colour Atlas of Plant Structure är inte en 
lärobok, men en lärorik bok. För den som är 
intresserad av växter mer på allvar, men inte haft 
förmånen att få läsa växtfysiologi, bör boken vara 
ett verk värt att ha till hands.

Slutomdöme: en läcker bok!

Stefan Ericsson



Biologisk mångfald under tusen år 
i det sydsvenska kulturlandskapet
SVEN G. NILSSON

Nilsson, S. G, 1997: Biologisk mångfald under tusen år i det sydsvenska kulturlandskapet. 
[Biodiversity over the last one thousand years in the cultural landscape of southernmost Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 91: 85-101. Lund. ISSN 0039-646X.
Major landscape changes in Götaland (southernmost Sweden) during the last millennium are 
reviewed, and an attempt to assess concomitant changes in biological diversity is made. 1 000 
years ago, forests and mires dominated the landscape, except in some costal areas where open 
meadows prevailed. The forests were composed of several deciduous trees, especially oak, birch 
and beech (in the south), and, on poor soils, mainly of pine. Most forests were open grazing 
forests (pasture woodland), but ancient trees and large dead trees were still common. In some 
areas, rich deciduous forest dominated by lime and oak still occurred. During the following 700 
years the forests were opened up by man, but biologically important structures of the virgin 
forests, viz. ancient trees, large dead trees and wetlands, remained abundant. During this period, 
biodiversity increased until the coverage of old-growth forest decreased to about 20 % of the 
surface area. The period 1800-1995 was a period of declining biodiversity, mainly due to local 
and regional extinction of species dependent on ancient trees and large dead trees. On the other 
hand, biodiversity among vascular plants and vertebrates changed comparatively little. How
ever, these latter groups only comprise less than 5 % of the total biodiversity among 
macroorganisms. The very high biodiversity connected with decomposing wood, the fauna and 
flora of which has been affected most by the activities of man during the last 200 years, is 
stressed. In Sweden, the total species diversity connected with dead wood amounts to several 
thousand species, mainly fungi and insects. Restorations of old-fashioned cultural landscapes 
are now carried out in several places, unfortunately using the landscape of the 19th century as 
a model. During that period the biodiversity was lower than previously, since natural disturbance 
regimes with windfalls, fire, and natural water level fluctuations were no longer present. 
Therefore, the use of mediveal landscapes as a model for the restorations is recommended. This 
will lead to a higher biodiversity, and may be economically beneficial (wood products, meat, 
tourism). Studies of such landscapes provide insights useful in conservation and when develo
ping sustainable forestry.
Sven G. Nilsson, Ekologiska institutionen, Zooekologi, Lunds universitet, Ekologihuset,
S-223 62 Lund, Sweden. E-post: sven.nilsson@zooekol.lu.se

Förändringar av mångfalden i det sydsvenska 
kulturlandskapet under de senaste tusen åren har 
främst styrts av förändringar i jordbruks- och skogs
bruksmetoder. I denna uppsats skisserar jag land- 
skapsutvecklingen under denna tid och diskuterar 
vad denna kan ha inneburit för den biologiska 
mångfaldens förändring. Mikroorganismer tas ej

”Biologisk mångfald” har blivit ett modeord under 
1990-talet, men olika personer tänker inte alltid på 
samma sak när begreppet används. Här menar jag 
mångfalden av naturtyper, artrikedom och genetisk 
variation.

upp. Inte heller den genetiska variationen berörs 
närmare här, utan jag koncentrerar framställningen 
på variationen av naturtyper och naturligt förekom
mande arter. Med sådana arter menar jag arter som 
invandrat till Sverige utan att direkt (t ex via in
plantering eller barlast) ha införts av människan 
samt dessutom förekommer i naturaliserade be
stånd. Framförallt kommer jag att diskutera ut
vecklingen i Götaland, inklusive de områden som 
fram till 1658 tillhörde Danmark. Eftersom många 
tidigare beskrivningar av kulturlandskapets föränd
ringar har haft tyngdpunkten på bebyggelsens dyna-
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Fig 1. Den betade utmarksskogen innehöll många gläntor, t ex där det fanns kärr. Betad utmarksskog på Vedåsa, 
Agunnaryds socken i södra Småland 16 juni 1993. - Foto Sven G. Nilsson.
A small fen in an opening in grazed forest.

mik, samt åker- och ängsmarkens, skall jag här 
lägga huvudvikten på den arealmässigt dominerande 
naturtypen - skogen. Rena vattenmiljöer tas ej upp, 
däremot sumpskogar och myrar.

Beskrivningen av landskapsutvecklingen be
handlar främst företeelser som har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden, t ex skogens om
fattning och struktur, betestryck samt våtmarker
nas utnyttjande. Förändringar i antalet stora rov
djur och människans jakttryck är betydelsefullt för 
att förstå förekomsten av vilda betesdjur i skogen 
och förutsättningar för tamboskapen. Betestrycket 
ger i sin tur förutsättningar för hur skogarna för
yngras.

Äldre tiders kulturlandskap har ofta beskrivits 
som ett öppet landskap med endast hamlade eller 
unga träd (skottskog). Denna bild tycks i stor 
utsträckning ha varit grundad på studier av skiftes
kartor i Skåne, och har sedan generaliserats i tid 
och rum av framför allt Mårten Sjöbeck i en rad

inflytesrika uppsatser (t ex 1963, 1964). Här vill 
jag betona att denna schablonbild är felaktig, efter
som högvuxna gammelträd och grova döda träd 
fanns kvar i stor mängd i det sydsvenska kultur
landskapet till för mindre än 200 år sedan (Nilsson 
m fl 1994, Nilsson 1996, Nilsson & Rundlöf 1996, 
Lannér 1996 och opubl.).

Min beskrivning av landskapsutvecklingen base
ras på pollenanalys, historiska dokument (t ex kartor 
och trädinventeringar) och beskrivningar av äldre 
tiders landskap. Antalet genomgångna arbeten är 
alltför stort för att alla skall kunna citeras här, men 
de viktigaste, och de som visar att tidigare schablon
bilder måste ifrågasättas, tas upp. När det gäller 
pollenanalys ger äldre arbeten endast en grov bild 
av landskapets utseende. Genom detaljerade ana
lyser på små lokaler under 1990-talet finns nu 
möjligheten att följa enskilda skogsbestånds för
ändring, och delvis orsakerna till ändrad trädslags- 
sammansättning.
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Fig 2. Den bästa ollonskogen bestod av en gles skog med gamla träd av ek och bok. Sådana skogar var vanliga på 
medeltiden, men de flesta har avverkats eller växt igen under de senaste 200 åren. Tromtö naturreservat i Blekinge 
1992. - Foto Sven G. Nilsson.
The best forest for feeding pigs was an open forest with a mixture of old oaks and beeches. Such forests were formerly 
common in southern Sweden, but are now rare.

Tusen år tillbaka

De senaste tusen åren har varit en tid med drama
tiska förändringar under vilken det sydsvenska 
landskapet omvandlats från ett landskap med domi
nerande naturstyrd dynamik till ett med människo- 
styrd. Med ”naturstyrd dynamik” förstås då att 
vatten, vind, brand och stora växtätare har varit de 
störningsfaktorer som huvudsakligen styrt vege- 
tationsutvecklingen. Att människan utnyttjat boskap 
och kanske initierat bränder har mindre betydelse 
i detta sammanhang.

Ännu för tusen år sedan dominerade trädbevuxen 
mark även i bördiga kustnära områden som t ex 
södra Skåne (Berglund 1991). Skogen var visser
ligen påverkad genom bete och lövtäkt, men var 
variationsrik genom att många olika trädslag före
kom rikligt (Björse m fl 1996). Granen Picea abies 
expanderade norrifrån och hade vid den här tiden 
nått norra Småland (Lagerås 1996). Även i inre

Götaland förekom omfattande skogsbete med tam
djur (fig 1), men det var inte lika intensivt som i 
bördigare kusttrakter. På vissa platser, t ex i södra 
Småland, fanns bronsålderns artrika lövskogar med 
riklig förekomst av lind Tilia cordata kvar i stort 
sett intakta (Björkman & Bradshaw 1996, Lind- 
bladh & Bradshaw 1995 och i tryck). Dessa nya 
spännande resultat står i bjärt kontrast till Sjöbecks 
(1934) allmänt accepterade påstående att ”Under 
järnåldern och särskilt under dess senare skeden, 
folkvandringstiden och vikingatiden, synes all själv- 
vuxen lövskog i Sydsverige vara exploaterad eller 
på väg att slutligen erövras av människan.”

Den sydsvenska reliktskogen dominerades av ek 
Quercus, lind, klibbal Alnus glutinosa, björk Betula 
och hassel Corylus avellana med inslag av asp 
Populus tremula, tall Pirns sylvestris, alm (huvud
sakligen Ulmus glabra), ask Fraxinus excelsior och 
lönn Acer platanoides. I av människan påverkade



områden i södra Götaland var också bok Fagus 
sylvatica och avenbok Carpinus betulus viktiga 
trädslag, och de expanderade norrut. I östra Göta
land var bränder orsakade av blixtnedslag vanliga 
i skogen (se Granström 1993), vilket skapade glesa 
skogar med tall, asp, björk och ek på torrare 
marker. Många av dessa skogar betades av männi
skans boskap, och kanske förbättrades betet genom 
avsiktliga bränder (Lindbladh & Bradshaw i tryck).

Trädslagens förekomst var naturligtvis inte jämnt 
fördelad över landskapet, utan varierade med mar
kens bördighet och vattentillgång. Rika kärrskogar 
med klibbal och ask fanns i bördiga områden, där 
denna skog ännu inte omvandlats till öppna våtslåtter- 
ängar. Inom urbergsområden var klibbal-/björk- 
kärr en dominerande naturtyp och på mossmark 
björk-/tallskog. På torrare mark var ek och lind 
dominerande trädslag, med ökande andel ek och 
minskande andel lind där människan och hennes 
betesdjur påverkat skogen i större utsträckning. 
Lindens minskning kan kopplas till tamdjurens 
betestryck (Nilsson 1997a och opubl.).

De stora rovdjuren, björn Ursus arctos, varg 
Canis lupus och lo Lynx lynx var vanliga och tog 
en del av boskapen. Vildsvin Sus scrofa och vilda 
hjortdjur var förmodligen ännu rovdjurens vikti
gaste bytesdjur, och stammarna av hjortdjuren 
hölls nog tillbaka av rovdjuren (Okarma 1995). 
Människans jakt på älg Alces alces kan ha varit 
betydelsefull, eftersom man vet att även ”primitiva” 
kulturer kan utöva hård jakt på vissa uppskattade 
bytesdjur. Det är högst sannolikt att utrotandet av 
de stora växtätande djuren främst för 10 000- 
30 000 år sedan orsakades av människans jakt 
(Martin & Wright 1967, Kurtén 1969). En bi
dragande orsak i Europa var att jätte växtätarna var 
tillbakaträngda till små reliktområden i medelhavs
området under senaste istiden (Smart 1991). Dessa 
jätteväxtätare, ”megaherbivorerna” med kropps
vikt över 1 000 kg, var tidigare viktiga för skogens 
dynamik och arternas anpassningar (Owen-Smith 
1987, Andersson & Appelqvist 1990), se nedan.

De yngsta kända benfynden från Sverige av 
visent Bison bonasus och uroxe Bos primigenius är 
omkring 8 000 år gamla (Liljegren & Lagerås
1993). Nästan alla fynd av dessa arter har gjorts i 
områden med en relativt hög täthet av bosättningar 
under äldre stenålder (fyndkartor i Ekström 1993), 
varför det inte är uteslutet att både visent och uroxe 
fanns kvar i inre Götaland betydligt senare. När de 
sista stora växtätarna dog ut hade människan redan
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börjat påverka skogen, kanske främst genom att 
använda elden.
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Perioden 1000 -1700

Medeltiden var en period av snabb expansion av 
det halvöppna kulturlandskapet i den sydsvenska 
skogen (t ex Berglund 1991, Lagerås 1996). Åker
arealen ökade kraftigt, särskilt i kustnära områden, 
och arealen äng ökade dramatiskt. Många bördiga 
lövkärr omfördes till öppna ängar. Lövskogen träng
des tillbaka genom bränning, bete och lövtäkt. 
Särskilt minskade linddominerade skogar i utbred
ning; lindens tillbakagång tycks vara direkt kopp
lad till odlingens inträde i ett område (Björkman & 
Bradshaw 1996, Lindbladh & Bradshaw 1995). 
Den tidigare uppfattningen att de linddominerade 
skogarna försvann från sydligaste Sverige huvud
sakligen genom klimatförändringar måste revideras 
(Nilsson 1997a). Trädslagssammansättningen i sko
garna under de senaste tusen åren tycks i stället i 
stor utsträckning ha styrts av människans mark
användning. Bränning, framförallt i samband med 
svedjebruk (Malmström 1939, Weimarck 1953), 
och hårt bete av tamdjur var därvid de viktigaste 
faktorerna. Granens expansion söderut var också 
en landskapsomvandlande faktor. Ända fram till 
nutiden har flera av människans direkta och indirekta 
åtgärder gynnat granen (Nilsson 1997a).

De stora rovdjuren var ännu vanliga, men de 
vilda hjortdjuren minskade genom jakt och födo- 
konkurrens med tamdjuren (Åhlén 1966). Vildsvinet 
tycks ha utrotats under slutet av perioden. Svin
skötseln var en mycket viktig näring i Sydsverige, 
där stora ek- och bokdominerade ollonskogar ut
gjorde den viktigaste förutsättningen (Myrdal & 
Söderberg 1991). När ollonen föll under oktober
december drevs flockar av svin Sus domesticus ut 
i dessa skogar för att äta sig feta (fig 2).

1700- och 1800-talen

Dessa århundraden innebar den biologiskt mest 
dramatiska landskapsomvandlingen efter istiden. 
Åker- och ängsbrukets expansion fortsatte. I bör
diga slättbygder försvann trädbevuxna ängar och 
betade skogar i stor utsträckning, för att ersättas av 
åkrar, öppna ängar och betesmarker (t ex Osbeck 
1796, Håkansson 1948, Sjöbeck 1963, Berglund 
1991). Trädlösa ljunghedar och enefälader fick stor 
utbredning i urbergsbygder i västra och södra
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Götaland genom ett mycket hårt betestryck från 
getter Capra hircus, får Ovis aries, hästar Equus 
caballus och nötkreatur Bos taurus. Speciellt 
destruktivt för trädens föryngring var vinterbetande 
djur, vars huvudsakliga föda ofta var lövkvistar 
(Sjöbeck 1927).

Anläggandet av dammängar och silängar inne
bar att vissa tidvis översvämmade våtmarker expan
derade under 1800-talet (Emanuelsson m fl 1985). 
En utveckling som vände i slutet av 1800-talet, då 
den stora utdikningen av våtmarker tog fart. En 
hundraårig parentes med sädes- och vallodling på 
dikad mossemark inleddes. Konstgödseln var en 
viktig förutsättning för detta. Den kontinuerligt 
odlade åkermarken ökade på bekostnad av slåtter- 
ängarna, både på torr och fuktig mark, fram till 
kulmen kring 1920.

Skogen omvandlades från en artrik blandskog 
till en artfattig skog dominerad av ett fåtal trädslag 
(Björse m fl 1996, Nilsson & Rundlöf 1996). Det 
mesta av de glesa ollonskogarna med gammal bok, 
ek och björk på utmarkerna, som i början av 
perioden täckte stora områden, hade i mitten av 
1800-talet försvunnit (Wibeck 1909, Malmström 
1939, Weimarck 1953). Från bondehemmanen i 
Östergötland angavs ännu 1749 att: ”Ekar växte på 
varje hemman, de flesta vora skadade och ihåliga 
ocli lämpade sig bäst till vedbrand.” (Pettersson 
1944). Det är precis den typen av ekar som hyser 
den högsta biologiska mångfalden (fig 3). Många 
av dessa gamla rötangripna ekar, s k vrakekar, 
vilka kunde förekomma med tätheter på mer än fem 
träd per ha, höggs ned under 1800-talet (Lannér 
1996, Nilsson & Rundlöf 1996). Särskilt omfattande 
avverkningar av vrakekar genomfördes i Götaland 
i början av 1800-talet (Kardell 1991, P. Eliasson 
& S. G. Nilsson, opubl.).

Statens fredning av bok upphörde 1793 och av 
ek år 1830 på bondemark (Eliasson & Hamilton, i 
tryck), men den stränga ransoneringen av främst 
ek fanns kvar på kyrkomark fram till 1934 (P. 
Eliasson, i brev). När fredningen av bok och ek 
upphörde medförde det avverkningar av en stor 
mängd gammelträd i ollonskogarna och på inägo- 
marken (Eliasson 1997). Ett intensivt svedjebruk 
och ett mycket hårt betestryck från tamdjuren på 
utmarkerna i skogstrakter hindrade vissa lövträd 
från att komma tillbaka. Beteskänsliga arter som 
lind, avenbok, ask, lönn, alm och hassel kunde 
bara leva kvar på inägomarken nära gårdarna, och 
denna var oftast betesfredad under maj-augusti. 
Många av dessa träd och buskar användes för

Fig 3. Gammelek i beteslandskap på Johannishus åsar i 
Blekinge oktober 1994. Denna typ av ekar hyser den 
största biologiska mångfalden, och de flesta hotade arter, 
i Sverige. - Foto Sven G. Nilsson.
Many threatened species are dependent on old, sun- 
exposed oaks.

lövtäkt m m (fig 4), varför man var mån om att 
de inte skulle trängas undan av barrträd. Gran och 
tall hölls därför tillbaka på inägomark (Linnaeus 
1751), men markanvändningen på utmarken gyn
nade dem. Skogsbränder var fortfarande vanliga i 
större skogsområden, vilket skapade många döda 
träd och vidmakthöll lövsuccessioner med asp och 
björk.

Gammaldags åkrar var ofta bevuxna med höga 
ekar under den tid staten skyddade ek m fl träd. 
Skottskogsbygderna i Skåne tycks utgöra ett undan
tag (Sjöbeck 1964). I en beskrivning av Madesjö 
socken i östra Småland anger t ex Naesman (1747), 
kyrkoherde i socknen, att ”1 åkrarna stå här på 
orten en myckenhet Risekar, som skämma säden 
både med skugga och lövfall, samt suga till sig 
mycken näringssaft från säden, och borde förden
skull få utrotas.” samt ”Hårdsvalls ängarna äro här 
å orten besvärade dels med ekar och dels med en 
stor myckenhet kullersten och skerf... ” Risekar är 
ekar med en kort stam med stor och grenig krona 
(Thelaus utan år). Utmarksskogen i Madesjö socken 
beskrivs som en blandskog: ”1 skogarne finnes tall, 
gran, al, björk, en och ek hvarom annan; väster om 
Kyrkan och en mil derifrån finnes en vacker bok-
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Fig 4. Beteskänsliga arter som t ex lind överlevde på inägomarken. Många lindar hamlades till början av 1900-talet. 
Dihult, Stenbrohult socken i Småland oktober 1996. - Foto Sven G. Nilsson.
Many tree species disappeared from the common lands due to heavy grazing. Lime tree on a former village ground.
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skog, så finnes och på åtskilliga ställen rönn, oxel, 
hägg, apel och hassel.” Att enen Juniperus com
munis angavs som ett av de vanligaste träden i 
skogen betyder att denna innehöll rikligt med öpp
ningar. Att eken var det enda trädslag som anges 
som ”besvärande” på åkrar och ängar innebär 
sannolikt att det var det vanligaste trädslaget på 
dessa ägoslag. Citaten visar också på böndernas 
inställning till statens skydd av ek (ekregale) på 
inägomark.

Från södra Halland angavs utmarksskogen vara 
bokdominerad, men för inägomarken skrev Osbeck 
(1796): ”1 den nya Skogsordningen är ändteligen 
tillåtit at rödja bort hvad som skadar åker och äng 
äfven av Bok och Ek, den senare med villkor.” 
Från inägomarken i nordöstra Skåne angavs 1696 
att vångarna (inägomarken) var bevuxen med gles 
skog av ek, bok och hassel samt ”småskog av 
lövträd” (Weimarck 1953). Möjligen syftade små
skog på hamlade träd av andra sydliga lövträd och 
björk, alternativt skottskog. ”Gamla odugliga” ekar

var ett dominerande inslag på inägomarkerna i 
Östergötland på 1700-talet (Pettersson 1944). Av 
gamla ekar tillhörde oftast mer än 90 % denna 
kategori. Dessutom var även döda ekar fridlysta av 
staten (P. Eliasson, muntl.), vilket var viktigt för en 
mängd vedberoende växter och djur. Från Värend 
i södra Småland beskrevs ekarna på följande sätt 
1736 ”...Ekar uti åcker giärden och ängar dock 
aldeles iholiga och odugliga til byggnad och bärande, 
warandes små rottna ända upp åt med rijs ock 
qwistar bewuxna så at knapt en ibland 1000:de 
tiena til Syllar Stolpar eller annat wirke”.

Uppfattningen att boken förr saknades på inägo
marken måste revideras (Nilsson 1994, Brunet 
1995). På ängen i Konga socken i centrala Skåne 
växte under början av 1700-talet ek och bok samt 
tätt med buskar, troligen mest hassel, på torrare 
mark. Den öppna ängen fanns nästan uteslutande 
på den ”mer eller mindre vattensjuka marken” 
(Håkansson 1948). Utmarksskogen förändrades i 
dessa trakter från en bok- och ekdominerad skog
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Fig 5. Bävern skapar produktiva våtmarker och döda träd. Bilden är tagen i Lettland, där bävern spelar en viktig 
roll i skogslandskapen. - Foto Sven G. Nilsson.
The beaver creates productive wetlands and coarse woody debris. From Latvia.
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till en huvudsakligen enbevuxen fälad under 1700- 
talet. De stora godsen blev refugier för skogs- 
levande arter genom att utnyttjandet inte var lika 
intensivt som på bondemark (Åhlén 1966). Främst 
under början av 1800-talet genomfördes de stora 
skiftena, vilket innebar att den dominerande mark
typen - utmarksskogen - delades upp på enskilda 
ägare.

Slutet av 1700-talet och 1800-talet innebar en 
dramatisk ökning av jakttrycket. Detta medförde 
att de stora rovdjuren utrotades i Sydsverige samt 
att bestånden av hjortdjur och stora fåglar redu
cerades kraftigt. Älgen försvann helt och kronhjort 
Cervus elaphus och rådjur Capreolus capreolus 
blev endast kvar i små bestånd på godsmark i södra 
Skåne. Den ekologiskt mycket viktiga bävern Castor 
fiber, som i naturlandskapet skapar en stor mängd 
produktiva småvatten och död ved genom sina 
dämningar (fig 5), utrotades helt av jakt. Den sista 
bävern i Sydsverige anses ha skjutits i Småland 
ungefär år 1800.

1900-talet

Vårt århundrade har inneburit en kontinuerlig ökning 
av skogsmarksytan och en uppbyggnad av virkes- 
förråden av främst gran. Under början av 1900-talet 
betades ännu stora delar av skogen av tamdjuren, 
men detta skogsbete upphörde nästan helt under 
1950-talet. I södra Småland kulminerade antalet 
betesdjur i början av 1900-talet (Nilsson & Rundlöf 
1996). Betesskogarna från förr har tätnat och många 
öppna betesmarker och mindre åkrar har planterats 
med gran eller spontant växt igen med björkdomi- 
nerad blandskog. Under senare tid har många av 
de kvarvarande glesa skogarna avverkats med stat
liga bidrag, men kampanjer för att minska den 
betade skogen har pågått under hela 1900-talet 
(Romell 1964).

Skottskogar och hamlade träd på inägomarken har 
fått växa till sig. Den traditionella skörden av dessa 
träd upphörde under 1900-talets första decennier. 
Mycket av våra nuvarande lövskogar har uppkom-
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Tabell 1. Ungefärligt antal arter i olika organismgrupper 
i Sverige. Mikroorganismer och grupper med huvud
sakligen vattenlevande arter är ej medtagna.
Approximate number of species in various groups of 
organisms in Sweden. Microorganisms and groups with 
mainly aquatic species are excluded.

Antal arter
Number of species

Storsvampar (Macrofungi) >4 000
Lavar (Lichens) 2 100
Mossor (Bryophytes) 1 050
Kärlväxter (Vascular plants) 1 900
Insekter (Insects) > 25 000
Övriga evertebrater 
(Other invertebrates)

>4 000

Ryggradsdjur exkl. fiskar 
(Vertebrates excl. fishes)

340

mit genom igenväxning av gammal inägomark, 
särskilt trädbevuxna slåtterängar (Pettersson & Fiske
sjö 1992). Sammantaget har en tätare skog med 
ökad andel gran inneburit ett kallare mikroklimat i 
skogarna, trots att klimatet blivit varmare under 
1900-talet. Detta har varit negativt för de flesta 
veddjur som gynnas av solexponerad ved (Nilsson 
& Ericson 1992, Gärdenfors & Baranowski 1992, 
Nilsson & Baranowski 1996).

Mängden bränd skog minskade kraftigt för ungefär 
hundra år sedan genom effektivare brandbekämp- 
ning, inte minst underlättad genom att virkesförrådet 
var litet och betet i skogen hårt. Ett intensivt svedje
bruk hade också inneburit att mängden brännbart 
material, t ex mossa, kraftigt minskats. Det tar 
några decennier innan mängden mossa ger förut
sättningar för en ny brand i tidigare brunnen skog 
(Schimmel & Granström 1991), och svedjebrän- 
derna återkom ofta med intervaller på 20-30 år 
vilket förhindrade uppbyggandet av större mängder 
nytt brännbart material.

1 Örkened i nordöstra Skåne, och sannolikt i 
stora delar av Götalands skogsbygder, dominerade 
svedjebruket utmarksskogarna fram till slutet av 
1800-talet. Det mesta av den granskog och barr
blandskog som fanns 1950 utgjorde självföryngrad 
skog på svedjemark. En biologiskt mycket viktig 
förändring var att de sista gamla lövträden som 
fanns i dessa skogar avverkades på 1940-talet (Wei- 
marck 1953). Många blandskogar omvandlades 
även till barrskogar av de stora uttagen av björk

under andra världskriget och senare. På ett århund
rade ändrades skogens nyttjande från mångbruk till 
virkesfångst (Nordström m fl 1989).

Från 1950-talet blev kalhyggesbruket domine
rande, och självföryngrade skogar ersattes av plan
terade, framför allt av gran. Många mindre åkrar 
planterades också igen med gran, vilket innebar 
minskad variation i landskapet. Skogsmarksdik- 
ningen har även dramatiskt påverkat landskapet 
under 1900-talet, bl a har många produktiva sump
skogar och småkärr med naturliga kantzoner med 
lövträd försvunnit.

Ett minskat jakttryck på hjortdjur och stora 
fåglar har inneburit att de flesta tillbakaträngda 
arter kunnat återta tidigare förlorade domäner. 
Trana Grus grus, sångsvan Cygnus cygnus, grågås 
Anser anser m 11 har ökat kraftigt. De stora rov
djuren har ännu inte återkommit, med undantag för 
någon enstaka varg och lo. Avsaknaden av dessa 
kraftfulla rovdjur, kalhyggesbrukets expansion sedan 
1950-talet, och ett minskat jakttryck, har medfört 
dramatiska ökningar av stammarna av älg och 
rådjur. Den senare arten har i sen tid även gynnats 
av minskningen av räv Vulpes vulpes på grund av 
rävskabb och en lång rad snöfattiga vintrar. Åter- 
inplantering av bäver har ännu inte givit upphov 
till någon större stam i Sydsverige, varför artens 
ekologiska roll är obetydlig.

Under senare delen av 1900-talet har utsläpp av 
svavel, kväve, tungmetaller, ozon m m från indu
strier, bilar etc ökat, men dessa faktorer har ännu 
inte fått samma stora ekologiska betydelse för 
mångfalden som ändrad markanvändning inom jord- 
och skogsbruk. Luftburna föroreningar förväntas 
dock få större negativa effekter under nästa år
hundrade (t ex Nihlgård 1994).

En översikt av artmångfalden

När den biologiska mångfalden har diskuterats har 
huvudsakligen exempel från kärlväxter och ryggrads
djur använts. Tillsammans omfattar dessa grupper 
dock endast mindre än en tjugondedel av artmång
falden på land och i våtmarker (tabell 1). Man vet 
att den högsta mångfalden av olika organismgrupper 
inte alltid sammanfaller i skogsmark (t ex Pettersson 
& Fiskesjö 1992, Nilsson m fl 1995). Speciellt när 
mångfald i skog diskuteras måste de artrikaste 
grupperna (insekter, övriga evertebrater, svampar 
och lavar) behandlas. Bland insekterna utgör steklar 
Hymenoptera (över 9 000 arter i Sverige), tvåvingar 
Dipt era (över 6 000), skalbaggar Coleoptern



Tabell 2. Artrikedom av skalbaggar och vedskalbaggar i några större naturskogsområden. Ytan anger ungefärlig 
naturskogsyta inklusive extensivt skött självföryngrad skog.
Species richness of all beetles and of wood-beetles in some naturally regenerated and unmanaged old-growth forests 
in southern Sweden.
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Yta (ha) Antal arter % vedskalbaggar Referens
Surface area Number of species % wood-beetles Reference

Lokal (Site)
Skalbaggar

Beetles
Vedskalbaggar
Wood-beetles

Nemoral skog
(Nemoral forest)

Maltesholm, Skåne 100 1 270 320 25 Baranowski 1991 och opubl.

Tromtö, Blekinge 200 - 312 - Baranowski & Nilsson 1994

Hemiboreal skog
(Hemiboreal forest)

Marsholm, Småland 60 315 Nilsson & Baranowski 1993 
och opubl.

Fiby urskog, Uppland 60 1 302 353 27 Lundblad 1950
Båtforsområdet, Uppland 1 000 1 380 470 34 Baranowski 1982

(4 400) och fjärilar Lepidoptera (2 700) antalsmässigt 
dominerande grupper.

Artrikedomen av alla makroorganismgrupper 
sammantagna kan ännu inte anges inom olika natur
typer, men sannolikt är ursprunglig ädellövskog art- 
rikast. Ett stort antal lavar och insekter är beroende 
av gamla ädellövträd (Ehnström & Waldén 1986, 
Berg m fl 1994). Några hektar gammal ädellöv
skog kan hysa flera hundra lavarter, och 150-200 
av dessa växer på träd i områden med lång skoglig 
kontinuitet (Arvidsson m fl 1988). En enda jätteek 
i Västergötland var växtplats för 68 olika arter 
lavar (Hultengren 1995). Det har hävdats att ett 
enda gammalt träd i extrema fall kan hysa över 
sjuhundra arter av ryggradslösa djur (Sörensson
1994), men närmare studier tycks saknas. Tradi
tionellt brukad slåtteräng kan kanske konkurrera 
om tätplatsen bland artrika biotoper, åtminstone 
om där finns rikligt med gamla ädellövträd. Årligen 
brukad åkermark är nog den allra artfattigaste 
biotopen, men även trädlös ljunghed är fattig. Av 
naturliga biotoper torde kalhögmossar vara art- 
fattigast, men en mosse i en skog ökar mångfalden av 
naturtyper, och därmed artmångfalden, på landskaps- 
nivå.

En stor del av skogarnas artmångfald är knuten 
till ”död ved” (fig 6), som egentligen är i högsta 
grad levande. Över 1 000 arter bland Sveriges

storsvampar är beroende av död ved (Hallingbäck 
1994) och även bland Sveriges skalbaggar räknas 
över 1 000 arter som vedlevande (R. Baranowski, 
opubl.). Jämfört med de som är beroende av levande 
träd är flera gånger så många arter av skalbaggar 
och fjärilar beroende av döda träd (data från B. 
Ehnström i Bernes 1994). Även bland steklar och 
tvåvingar finns många veddjur (Ssymank 1994). 
Totalt torde flera tusen arter vara vedberoende i 
Sverige, betydligt fler arter än alla kärlväxter och 
ryggradsdjur tillsammans (jfr Albrecht 1991).

För en nemoral skog (Maltesholm på Linderöds- 
åsen i östra Skåne) och två hemiboreala (Fiby 
urskog i centrala Uppland och Båtforsområdet vid 
nedre Dalälven) finns relativt fullständiga invente
ringar av skalbaggsfaunan (tabell 2). Områdena 
innehåller större bestånd med gammelskog, även 
om de inte är opåverkade av människan. Skalbaggs- 
faunans sammansättning torde dock vara jämförelse
vis ursprunglig. Data från dessa områden visar på 
betydelsen av vedorganismerna för mångfalden 
inom ett område. Båtforsområdet är ungefär tio 
gånger större än Maltesholmsområdet, varför abso
luta jämförelser av artrikedomen ej kan göras. 
Artrikedomen av veddjur i svensk nemoral skog 
tycks vara ungefär lika stor som i hemiboreal, 
åtminstone bland skalbaggarna. Den största art
rikedomen bland vedsvampar har dokumenterats
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Fig 6. En stor del av artmångfalden i naturskogar är knuten till ved under nedbrytning, särskilt grova dimensioner. 
Eklåga på ön Moricsala i Lettland. - Foto Sven G. Nilsson.
A high proportion of the biodiversity in natural forests is connected to decomposing wood. Moricsala, Latvia.
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från hemiboreal skog i östra Svealand (Troedsson 
1994), men när den nemorala Mittlandsskogen på 
Öland blir lika noggrannt undersökt kanske bilden 
förändras.

Antalet i Sverige införda arter som naturaliserats 
är närmare känt bland kärlväxter och ryggradsdjur. 
Störst andel införda arter torde finnas bland kärl
växterna. För Älmeboda socken i sydöstra Småland 
har Karlsson och Nosslin (1994) beräknat att av 
744 kärlväxtarter är endast 3CM3 %) ursprungliga, 
medan 29-42 % kom in med den gamla bonde
kulturen. Det är mycket svårt att säga hur stor del 
av de senare som är aktivt införda av människan, 
men de flesta torde vara ”naturligt förekommande” 
enligt definitionen i denna uppsats (se ovan). Resten, 
hela 28 % har kommit in genom människans för
sorg i sen tid, framför allt genom att sprida sig från 
trädgårdar. Av ryggradsdjuren är endast någon 
procent av arterna aktivt införda (Karlsson 1974). 
Övriga organismgrupper är mer lika ryggrads
djuren än kärlväxterna i detta avseende.

Mångfaldens förändring över tusen år

På landskapsnivå innebär en mångfald av naturtyper 
en stor artmångfald. De enskilda naturtyperna måste 
emellertid vardera förekomma i så stor mängd att 
de specialiserade biotopspecifika arterna kan fort
leva i livskraftiga populationer (Hanski 1994). 
Detta innebär att så länge ursprunglig skog med 
jätteträd, grova döda träd och en rik lövskogsflora 
ännu täckte stora delar av landskapet (kanske 20-30 
% av ytan, se Andrén 1994) ökade den biologiska 
mångfalden när människan öppnade upp skogen. 
Artrikedomen av kärlväxter ökade när människan 
glesade ut skogen, men maximum inföll vid olika 
tidpunkter i olika regioner beroende på skillnader 
i intensiteten i utnyttjandet över tiden (t ex Birks 
m fl 1988, Berglund 1991, Lindbladh & Bradshaw
1995). När den ursprungliga skogen minskade till 
mindre än 20 % av landskapets yta ökade utdöendet 
av skogslevande arter. Man vet t ex att vissa speci
aliserade hackspettar försvinner när deras biotop
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Fig 7. Orörda urskogsartade områden har en hög mångfald om det finns en flerhundraårig kontinuitet av gamla och 
grova döda träd. Dock saknas här blomsterrika gläntor betade av de stora växtätare som hörde till Europas 
ursprungliga skogar. Siggaboda i södra Småland oktober 1990. - Foto Sven G. Nilsson.
Forests with long-term continuity of old and large dead trees contain a high biodiversity, but glades grazed by large 
herbivores is often lacking.
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omfattar kring 15-20 % av landskapet (Wiktander 
m fl 1992, Carlsson & Stenberg 1995). Även för 
andra naturtyper finns det kritiska gränser. Vid 
undersökningar i Polen har man funnit att art
rikedomen av vilda bin minskar snabbt när mindre 
än 25 % av landskapet består av ängar och andra mer 
naturliga biotoper (Banaszak 1992). En förutsätt
ning för människans positiva effekt på den bio
logiska mångfalden i äldre tider var att våtmarkerna 
ej dränerades, brandfrekvensen ej minskades och 
stora betesdjur fanns kvar i skogen.

Ett stort frågetecken vid bedömning av mång
faldens utveckling under de senaste tusen åren är 
mängden jätteträd och grova döda träd i ålderdomliga 
kulturlandskap. Detta framgår inte av landskaps- 
studier med gängse palaeoekologiska metoder. Som 
framgått ovan kan man inte jämställa mångfalden 
av kärlväxter med den totala biologiska mångfalden. 
Av tradition har döda träd använts till brännved, 
pottaskebränning, byggnation m m. Lämnades några

döda träd kvar? Svaret på denna fråga har stor 
betydelse för hur mångfalden har förändrats på 
landskapsnivå, eftersom ett stort antal arter av 
främst insekter och svampar är beroende av död 
ved (se ovan). Mängden gammelträd i kulturland
skapet var stor fram till början av 1800-talet (Nilsson 
1996, Nilsson & Rundlöf 1996, se även ovan), 
åtminstone i inre Götaland, men minskade sedan. 
Ett stort antal växter och djur bundna till gamla träd 
torde ha försvunnit lokalt och regionalt under slutet 
av 1800-talet. Det är mycket möjligt att det lokala 
artförsvinnandet, orsakat av människans nedhugg- 
ning av gammelträden under 1800-talet, ännu pågår. 
En tidsfördröjning på över hundra år mellan min
skande biotop och arters försvinnande verkar troligt 
för vissa organismer (Nilsson 1997b).

Många trälevande skalbaggar är starkt speciali
serade, och man känner oftast väl deras ekologiska 
krav (Palm 1959). En lista på sådana arter kan 
därför ge en entomolog en mycket utförlig bild av
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vilken typ av träd som förekommer i landskapet. 
Detta ger en objektiv bild av landskapet, till skill
nad från många äldre beskrivningar som styrts av 
nyttan av olika träd. De uppgifter som visar på att 
många ekar under början av 1700-talet fick åldras 
och ruttna ned i kulturlandskapet ”till ingen nytta” 
är motiverade av hur man skulle kunna använda 
dessa till skeppsvirke innan de blev för gamla 
(Pettersson 1944) eller som gödsel när de var 
murkna (Linnaeus 1745).

Genom en lycklig slump har två utförliga för
teckningar över skalbaggar bevarats från två socknar 
i södra Halland från slutet av 1700-talet (Osbeck 
1996 och opubl.) och från godset Sparresäter i Väster
götland under början av 1800-talet (Lundblad 1949). 
Artförteckningarna visar på rikedomen av gamla 
ihåliga träd och grova döda träd i ålderdomliga 
kulturlandskap. Dessa var inga välstädade parker! 
En analys av skalbaggsfaunornas sammansättning 
visar på två liknande, biologiskt rika miljöer (Nilsson
1996). I dessa kulturlandskap fanns det en stor 
mängd gamla ekar samt döende och döda ekar, 
vilka var fredade enligt lag. Dessutom fanns det 
solexponerade döda björkar samt döda, grova barr
träd. I Västergötland fanns även många brand- 
skadade björkar och barrträd samt ruttna granstam
mar som låg skuggigt. I Halland fanns grova, 
solexponerade döda bokar i stort antal. Många av 
de strukturer som numera anses vara typiska för 
urskogar fanns alltså kvar i dessa västsvenska 
kulturlandskap för endast 200 år sedan (fig 8).

Fig 8. Många av urskogens strukturer fanns kvar i 
kulturlandskapet för endast 200 år sedan. Ännu kring 
senaste sekelskiftet kunde två fotografer föreviga dessa 
miljöer i betesskogen på Hallands Väderö i Skåne. Bild
erna beskrivs i ordning uppifrån och ned. - Solexpone
rade gammelträd, tre "vrakekar" och en lind. Vid Sand
hamn 1907 (P. Romare). - Alkärr med överståndare av 
bok och ek. Lägg märke till de grova högstubbarna. 
Tångakärret 1907 (P. Romare). - Betesskog med gamla 
bokar, senare avverkade och ersatta med barrträd. De 
flesta bokar är ihåliga. Inre Sandhamnsbukten 1907 
(P. Romare). - Grunt kärr med gamla ekar och i bak
grunden gles bokskog. Hälledammen, sannolikt 1890-tal 
(P. Roman).
According to investigations based on beetles as indicator 
species, many structures typical of virgin forest were still 
present in the cultural landscape of southern Sweden only 
200 years ago. These images, taken a century ago in the 
ancient grazing forest of Hallands Väderö, an island off 
NW Scania, show some of these structures: old hollow 
trees with exposed wood, high stumps from dead trees, 
grazed ground and shallow wetlands.
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Tabell 3. Ekologiskt viktiga förändringar i Sydsverige under de senaste tusen åren 
0 oförändrat; - minskning; — stark minskning; + ökning; + + stark ökning.
Ecologically important changes in southern Sweden during the last thousand years. 
0 unchanged; - decrease; — strong decrease; + increase; + + strong increase.

Tidsperiod (Time period): 1000-1700 1700-1850 1850-1950 1950-1995
Antal år (Number of years): 700 150 100 45

Träd volym (Tree volume) - — 4 4 4

Gammelträd (Ancient trees) - -- 4

Hålträd (Hollow trees) - -- -
Döda träd (Dead trees) - - - 0
% gran (% spruce) 4 + 4 4 4

Skogsbränder (Forest fires) + 0 -- 0
Skogsbete (Forest grazing) 4 4 4 -
Slåtterängar (Meadows) 4 4 4

% våtmarker (% wetland) 0 0 - -
Jakttryck (Hunting pressure) 4- 4 4 - 0
Luftförorening (Air pollution) 0 4 4 4 4

Lämningar av insekter är vanliga i avlagringar 
avsatta i sjöar och andra våtmarker, där de bevaras 
i en syre fattig miljö. I England har man genom 
studier av sådana lämningar kunnat konstatera att 
en rad urskogsarter tycks ha försvunnit från kultur
landskapet i dessa trakter redan för ca 3 000 år 
sedan genom människans utnyttjande av skogen 
(Buckland & Dinnin 1993). Motsvarande studier i 
Sverige har främst utförts i kustnära, tätbefolkade 
områden. Medeltida skalbaggsfynd från Uppsala 
och ett båtvrak i Oskarshamn visar att vedskalbaggar 
som idag är mycket sällsynta troligen var vanligare 
under denna tid (Lemdahl m fl 1995, Hellquist & 
Lemdahl 1996). Tyvärr saknas liknande analyser 
från sydsvensk skogsmark.

De två märkliga dokument som nämns ovan 
visar att en mycket rik ”urskogsfauna” fanns kvar 
i Götalands kulturlandskap ännu för omkring 200 
år sedan. Dessa arter lever numera endast kvar i 
små populationer på ett fåtal platser i landet, och 
en del arter är utdöda i Sverige (t ex Ehnström & 
Waldén 1986, Nilsson & Baranowski 1994, 1995, 
Nilsson 1997b). Vissa värmeälskande vedinsekter 
har dött ut i sydsverige, men lever kvar längre 
norrut där skogarna är glesare (Nilsson & Bara
nowski 1996). Situationen för vedberoende växter 
torde vara likartad veddjurens (Ingelög m fl 1987).

Genom att undersöka skalbaggsfaunans föränd
ring, utifrån fragment i åldersdaterade sediment, 
bör man kunna räta ut många frågetecken om hur

landskapet och därmed mångfalden förändrades i 
olika trakter. Det behövs också studier av art
rikedomen av hittills ofullständigt undersökta orga
nismgrupper i olika naturtyper, inklusive ålder
domliga kulturlandskap. Resultat från sådana studier 
kan ge viktig kunskap vid utformandet av ett jord- 
och skogsbruk som bevarar den biologiska mång
falden.

I tabell 3 har jag utifrån aktuell kunskap om det 
sydsvenska kulturlandskapet bedömt hur några viktiga 
företeelser som påverkar den biologiska mångfalden 
förändrats över de senaste tusen åren. Samman
taget tyder mycket på att den biologiska mångfalden 
i det sydsvenska landskapet kulminerade på 1600- 
eller 1700-talet, då det lokala försvinnandet av 
urskogsarterna förmodligen tog fart. För vissa 
kustnära områden skedde denna process tidigare.

Ursprunglighet som begrepp

Ursprunglig skog har nämnts några gånger i denna 
uppsats, men det är inte självklart vad som menas 
med det. ”Urskog”, definierad som ”skog som aldrig 
har påverkats av människan” (Anonym 1994) anses 
ofta vara den enda ursprungliga skogen. Detta kan 
ifrågasättas av flera skäl.

För det första måste man vara medveten om att 
våra skogslevande arter har utvecklats under många 
miljoner år. Nästan alla arters ekologiska anpass
ningar tillkom när jätteväxtätarna dominerade den
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europeiska skogen, sannolikt med en luckig skog 
som följd (Andersson & Appelqvist 1990). Den nio 
ton tunga skogselefanten Palaeoloxodon antiquus 
samt Mercks noshörning Dicerorhinus kirchberg- 
ensis, vilka betat på de europeiska lövträden under 
flera hundra tusen år, tycks ha utrotats av männi
skan när lövskogen var tillbakaträngd till medelhavs
området under senaste istiden (jfr Smart 1991). 
Studier av jätteväxtätares ekologi visar att de kan 
ha en drastisk påvekan på vegetationen och skapa 
savannlandskap av sluten skog (Owen-Smith 1987). 
Pollendata från föregående interglacial i Danmark 
tyder dock på att denna skog var relativt tät, trots 
förekomst av skogselefant (Bradshaw 1996). Kanske 
hade jätteväxtätarnas antal redan decimerats av 
människans jakt? Nyligen har 400 000 år gamla 
sofistikerade jaktspjut, som kunde döda jätteväxt- 
ätare, påträffats i Tyskland (Thieme 1997).

För det andra har människan levt i, och påverkat, 
skogen i Europa under många tusen år. Människo
stammar med samlare, jägare och fiskare måste 
därför anses vara en naturlig del av skogen. Även 
huvudsakligen boskapsskötande kulturer innehar 
sannolikt att naturliga processer som bränder, över
svämningar och vindfällningar kunde fortgå utan 
drastiska förändringar av större omfattning. För 
Sydsveriges del innebar perioden för 8 000-5 000 
år sedan en tid med tätare skog, kanske på grund 
av att de vilda jätteväxtätarna var utrotade eller 
starkt decimerade (Liljegren & Lagerås 1993). 
Människans utglesning av skogen var sannolikt 
obetydlig, men det är osäkert i vilken utsträckning 
elden användes för att öppna upp skogen. Ljus- 
älskande växter och djur var tillbakaträngda, men 
kunde hitta lämpliga biotoper där jätteträd dött och 
skapat ljusluckor (Nilsson & Baranowski 1995), i 
soliga branter (Ek m fl 1995), vid hällmarker, samt 
vid bäverdämningar och andra kantzoner längs 
sjöar och våtmarker.

De utrotade jätte växtätarnas påverkan på urskogen 
ersattes funktionellt delvis av husdjurens och männi
skans under sten-, brons- och järnålder (Nilsson 
m fl 1994). Mycket av skogen under dessa perioder 
måste kunna betecknas som ursprunglig, eftersom 
ekologiskt viktiga processer som översvämningar, 
bränder, vindfällning av träd och naturlig nedmult- 
ning av grova träd fortfarande förekom i stor 
omfattning. Först när tätheten av gammelträd och 
grova döda träd kraftigt började minska, och vatt
nets flöde började påverkas i större omfattning 
(först genom utrotande av bäver), avvek kultur
landskapet funktionellt från urskogens dynamik.

Att bestämma en tidpunkt vid vilken människans 
levnadssätt lämnade det ”naturliga” är en defini
tionsfråga. Man kan argumentera både för att det 
inträffade när man började med omfattande jord
bruk, och för att det skedde först senare, när 
industriproduktionen kom igång. Jag bedömer i 
min analys att en vändpunkt inträffade när omfattande 
jordbruk medförde att andelen ursprunglig skog i 
landskapet understeg 20-30 %. Detta inträffade i 
Sydverige vid mycket olika tidpunkter inom olika 
regioner.

Restaurering av kulturlandskap

Områden med en hög biologisk mångfald omfattar 
nu ytterst små ytor i Sydsverige, belägna främst 
inom stora gods och på kyrkomark där gammelträd 
finns kvar. För att denna mångfald skall kunna 
bevaras för framtiden krävs ett snabbt restaure- 
ringsarbete, så att de små reliktpopulationerna av 
bl a de hotade arterna kan expandera och bilda 
livskraftiga stammar (Nilsson 1997b). Detta arbete 
kräver en helhetssyn, där de ekologiska kraven hos 
alla ursprungliga arter beaktas.

Tyvärr sker nu på många håll en ”restaurering” 
av ålderdomliga kulturlandskap där man utgår från 
landskapet vid 1800-talets mitt så som det bl a finns 
dokumenterat i skifteskartor. Kulturlandskapet vid 
denna tid var emellertid på många håll ett bio
logiskt utarmat landskap som endast funnits under 
en kort period av den flertusenåriga kulturlandskaps- 
utvecklingen. Skifteskartorna innehåller dessutom 
oftast ingen information om eventuella förekomster 
av äldre bok eller ek (t ex Thorén 1997), varför 
studier av kartorna kan leda till feltolkningar av 
landskapets öppenhet. ”Restaurering” av detta slag 
medför tyvärr att äldre träd avverkas och död ved 
städas bort, varvid resultatet ofta blir att områdenas 
nuvarande mångfald minskas.

Det går utmärkt att vid restaurering kombinera 
en hög biologisk mångfald med ett tidstypiskt kultur
landskap, om man väljer att utgå från äldre, mer 
representativa, landskap från tiden före 1700. Sådana 
ålderdomliga kulturlandskap skulle kunna ge eko
nomisk avkastning i form av virke, kött och rekrea
tion samtidigt som den biologiska mångfalden kunde 
bli minst lika hög som i orörda urskogsartade 
områden (fig 7). De viktigaste aspekterna är att 
naturliga störningsfaktorer som brand (där klimat och 
marktyp ger förutsättningar), vindfällning, bäver
dämningar och bete av stora växtätare får förekomma 
i någorlunda omfattning (Nilsson & Ericson 1992).
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Högst mångfald fås om bara genetiskt inhemska 
träd och buskar används. För att tillbakaträngda 
arter skall kunna sprida sig är det också viktigt att 
välja områden med gammelträdskontinuitet inom 
någon del (Rundlöf & Nilsson 1995, Fritz & Larsson 
1996). Praktiska försök måste till för att utforma 
lämpliga skötselformer. Sannolikt kan större om
råden med sådan skötsel bära sina egna kostnader, 
och kanske också ge ett överskott. Det är dessutom 
välkänt att människor mår väl av att vistas i varierade 
hagmarkslandskap med gammelträd.

Den argumentation som jag använt i denna uppsats 
innebär inte att medeltidssamhället skall anses vara 
något idealsamhälle. Utgångspunkten har i stället 
varit växters och djurs ekologiska anpassningar, 
frambringade av det naturliga urvalet under flera 
miljoner år. Den enda väg vi kan gå för att behålla 
våra ursprungliga arter är att utforma utnyttjandet 
av naturen så att dessa anpassningar fortfarande ger 
förutsättningar för livskraftiga bestånd. Arterna 
kan inte anpassa sig till jord- och skogsbrukets 
metoder inom överskådlig tid, däremot kan bruk
ningsmetoderna anpassas till arternas krav.

Tack. Mina studier av vedskalbaggar har bekostats 
av Världsnaturfonden och Naturvetenskapliga forsk
ningsrådet. Denna analys har bekostats av MISTRA, 
projekt SUFOR, Uthålligt skogsbruk i södra Sverige. 
Diskussioner med Rickard Baranowski, Rickard 
Bradshaw, Per Eliasson m fl har varit värdefulla för 
detta arbete. Tack till Jan Lannér för att han gav mig 
möjlighet att ta med bilderna från Hallands Väderö 
och till Ann Smithson som har rättat engelskan.
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Det är inte utan spänning jag öppnar boken om 
floran i Landskrona, ty det var här jag själv växte 
upp och fick mina första naturupplevelser. För den 
oinvigde kan det kanske te sig konstigt att det finns 
någon flora att skriva om i Landskrona, det är ju 
mest åker. Men om man som John Kraft i boken 
”Floran i Landskrona kommun” lyckas ge varje 
vild växt en identitet, en egen själ, och kryddar det 
med landskapets historia och dess dynamik så blir 
det en outsinlig källa att ösa ur.



John Kraft är en nestor liksom mångårige vännen, 
framlidne Arvid Nilsson. Båda arbetade de som 
trädgårdsmästare på anrika Weibulls och fritiden 
tillägnades naturen och den vilda floran. John 
inledde sin pensionering i slutet av 1970-talet med 
att hänga i linor och inventera Kullaberg! Därefter 
tog han sig an Falsterbohalvön. John står på egna 
ben, men det hedrar ändå honom att boken inleds 
med ett avsnitt om Arvid Nilsson och boken tillägnas 
också hans minne. Arvid blev över de nittio. Jag 
har haft nöjet att träffa dem båda och kan intyga att 
det är två färgstarka personligheter det är fråga om. 
Deras kärlek till naturen och floran och deras 
minutiösa arbetssätt har inspirerat många yngre 
botanister. Det går knappt att bara tala om den ene 
av dessa herrar, de var parhästar under många års 
inventeringsutflykter i Skåne. Självklart finns också 
en hel del av Arvid Nilssons uppgifter redovisade. 
Det är ett stycke kulturhistoria som nu ges en 
värdig markering genom boken. Det är många som 
bidragit till bokens tillkomst, ingen nämnd, ingen 
glömd.

Det finns ett annat syfte med boken utöver en 
naturdokumentation, den är ämnad som underlag 
för naturvårdsplaneringen i kommunen. Under 1900- 
talet har, som jag uppfattar det, botanikens glans 
bleknat i de breda sammanhangen. Men allt det 
idoga arbete som biologer i allmänhet och botanister 
i synnerhet har nedlagt verkar nu ge ämnet en 
renässans tillsammans med Agenda 21 arbetet och 
konventionen om biologisk mångfald. Den senare 
härstammar också från Rio 1992. Detta arbete har 
ju lett fram till ”Strategi för biologisk mångfald” 
(SOU 1994) ”Aktionsplan för biologisk mångfald” 
(Namrvårdsverket 1996) samt inrättandet av ”Cent
rum för biologisk mångfald” i Uppsala. Lokala 
floror fyller här en viktig roll.

Floran i kommunen är faktiskt artrik, cirka 
ettusen kärlväxtarter finner sin livsmiljö i Lands- 
kronatrakten. I Helsingborgs kommunområde som 
jag själv känner väl är artrikedomen lika hög. 
Samtidigt för många av arterna en ojämn kamp med 
tiden och de många välkända hoten mot vår flora.
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Ler- och sandjordar dominerar i området och berg 
i dagen saknas nästan helt, bortsett från en blotting 
av den unika arkosen vid Ottarp i Rååns dalgång. 
Här finns tillika värdefull torräng. Av särskilt 
botaniskt intresse är drumlinbildningarna vid Hildes- 
borg-Glumslöv med rasbranter, Vens backafall, 
excersisfältet, strandängarna S Landskrona samt 
delar av Rååns dalgång. Floristiskt kan nämnas 
jättefräken Equisetum telmateja, klintsnyltrot Oro- 
banche elatior, den stäppartade vegetationen på 
Vens västsida med tulkört Vincetoxicum hirundina- 
ria, Citadellets vattengravar med vårtsärv Cerato- 
phyllum submersum, och sandheden vid Saxtorp 
med hedblomster. Helichrysum arenarium.

Boken inleds med en allmän beskrivning av 
naturförhållandena. Därefter beskrivs olika natur
områden och större delen upptas av en systematisk, 
sakkunnig och gedigen genomgång av alla arterna. 
Bokens fotografier är av hög kvalitet och bidrar till 
en levande beskrivning. Måhända kunde det varit 
fler bilder av de olika växter som beskrivs, även 
om miljöbilderna är intressanta och de speglar på 
sätt och vis den moderna botaniken där det handlar 
mer om att beskriva helheter och ekologiska för
hållanden. Avsnittet om kulturlandskapets och flo
rans historia är väl magert och pionjären inom detta 
område, Mårten Sjöbeck, saknas också i referens
listan.

Boken har en vetenskaplig prägel, men även den 
allmänintresserade och botaniknybörjare kan här få 
mycket inspiration. Man får en god bild av land
skapets karaktär. Medvetet har jag inte gått in på 
de strikt botaniskt-vetenskapliga frågorna av det 
enkla skälet att jag kan mindre om detta än vad 
författaren kan. Härutöver har ju även professors
paret Snogerup fackgranskat bokmanuskriptet. Tack 
John och alla andra som bidragit till detta ”magnum 
opus” som kan bidra till att öka kunskapen om 
Landskronatraktens rikedomar!

Widar Narvelo, kommunekolog i Helsingborg
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Kärlväxtfloran i Muddus nationalpark
HUGO SJÖRS

Sjörs, H. 1997: Kärlväxtfloran i Muddus nationalpark. [The vascular flora of Muddus National 
Park.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 103-126. Lund. ISSN 0039-646X.
Muddus National Park, situated in Lule lappmark at appproximately 67°N 20°E, is a part of 
Sweden’s first Natural World Heritage sites (by UNESCO). The park, a typical taiga area, 
comprises about 500 km2, of which a little more than half is forest, mainly coniferous. Most of 
the rest is wetland, notably mires. There are also shallow waterbodies, several steep canyons, 
and two minor mountains barely reaching above the tree-line. Numerous contributions to the 
botany of the park have been published, but a compilation of its vascular flora has not been 
made until now. Major early contributions were made by E. Almquist in 1931, by Sven O. 
Björkman in the 1940’s and by the author, while studying wetlands, also in the 1940’s. A brief 
history of the botanical exploration of the park is given. The vascular flora comprises almost 
300 species, but is in most parts quite poor. Several common species that could be expected to 
occur are lacking or rare. The richest assembly of plants is found in canyons in the southernmost 
part of the park. The flora includes outposts of southern species, e.g. Carex echinata, Fragaria 
vesca, and Viola mirabilis, as well as northern ones, e.g. Actaea erythrocarpa, Pinguicula 
alpina, Potentilla multifida, Silene furcata ssp. angustiflora, and Woodsia glabella.
Hugo Sjörs, Växtbiologiska institutionen, Villavägen 14, S-752 36 Uppsala, Sweden.

Muddus nationalpark i Lule lappmark är numera 
en del av Lapplands världsarv (World Heritage, en 
utmärkelse som FN delar ut genom UNESCO). 
Avsättningen som nationalpark blev föreslagen på 
1930-talet och genomfördes 1942. Genom åren har 
åtskilligt skrivits om nationalparkens vegetation (se 
”botanisk utforskning” nedan), men någon full
ständig lista över parkens kärlväxter har aldrig 
publicerats. Det känns därför angeläget att de många 
spridda uppgifter som finns om parkens växtvärld 
blir sammanställda.

Muddus - kort beskrivning

Det finns många naturbeskrivningar från Muddus. 
Wibeck (1927a, b) var här föregångare. Senare 
har bl a Arnborg (1941, 1950, 1963a, 1963b och 
otryckt), Sjörs (1946, 1950), Arnborg m fl (1960) 
och Nilsson & Arvidsson (1976) beskrivit parkens 
natur. Dessutom har ett stort antal artiklar skrivits 
om djurlivet. Det förefaller överflödigt att här ge 
ännu en utförlig beskrivning, här ges endast en kort 
sammanfattning.

Muddus nationalpark (fig 1) omfattar nära 500 
km2 och ligger ungefär vid 67°N 20°O, dvs något 
norr om polcirkeln. Den tillhör både Gällivare och 
Jokkmokks kommuner. Området intas till mer än 
hälften av våtmarker. Ca 45 % av landytan är mer 
eller mindre öppen myr (fig 2) inklusive strand
kärr, videsnår och s k stengropsmark. Sumpskog 
intar ca 15% och skog på fastmark ca 38%, nästan 
enbart barrskog. Resten är berg, kalfjäll, klyftdalar 
m m, vartill kommer sjöar. Större delen av national
parken ligger ungefär 400 m ö h, men mindre delar 
når upp till 658 m ö h (”Högstubba”, den nordöstra 
toppen av Sör-Stubba) och ned till 165 m ö h vid 
kanten av Messaure-magasinet i Stora Lule älv. 
Området avvattnas till allra största delen av Muddus- 
älven, ovanför den grunda, centralt belägna sjön 
Muddusjaure kallad Muddusjåkkå. En sjö i norra 
delen heter Stuor-Muddus. I nationalparkens södra 
del finns det mäktiga Muddusfallet i två avsatser 
om tillsammans 42 m, Muddusälvens kanjon ned
ströms detta fall (fig 6), samt ett antal djupa klyft
dalar, varav Måskoskårså är den största.

I både väster och öster finns berg, men endast 
Storvuosmo och Sör-Stubba i väster kan kallas
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Fig 1. Kartskiss över Muddus 
nationalpark med fastmark och 
våtmark ungefärligen angivna. 
Kantlinjernas streckmarkering 
vänder inåt fastmarken. Kartan 
är starkt generaliserad: inom kar
tans våtmark finns inte bara myr 
utan också stora partier sump
skog, videsnår och många smärre 
fastmarksholmar.
Map of Muddus National Park, 
roughly giving the distribution of 
mineral ground and wetland, the 
contact zone of which is hatched 
towards the mineral ground. The 
map is very generalized.
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Fig 2. En flarkgöl med vattenklöver Menyanthes trifoliata, sjöfräken Equisetum fluviatile och olika starrarter Carex 
spp. på Histape i centrala Muddus. Lägg märke till den mycket låga horisonten.
Wet fen on the mire Histape in central Muddus. In the extremely flat landscape, mires like this cover extensive areas.

lågfjäll genom att de når över skogsgränsen på 
drygt 600 m ö h. Denna gräns bildas här av fjäll- 
björksliknande glasbjörk men med relativt stort 
barrinslag. Även fjällheden uppvisar enstaka barr
träd, bl a tallar som grott på 1920-30-talen. Lill- 
vuosmo har en lågvuxen gles blandskog, eller 
snarare låga snår, ända uppe på toppen. Barr
skogsgränsen ligger i väster vid ca 570 m ö h; i 
öster når barrskogen topparna av de där belägna 
bergen (högst Jåknåvare, 585 m ö h).

Botanisk utforskning

Edvard Wibecks tidiga publikationer (bl a 1927a 
och b) innehåller natur- och faunabeskrivningar 
men inte botanik; områdets botaniska utforskande 
började först 1931 med Erik Almquist.

I ett efterlämnat manus berättar Almquist om sin 
särdeles besvärliga vandring genom Muddus (4-14 
augusti 1931). De två första dagarna deltog också 
Henrik Hesselman. Först undersöktes Muddus-
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Fig 3. Sven Oskar Björkman i färd med att teckna upp 
kärlväxtfloran på Aleltusape. Han står på en sträng med 
dvärgbjörk Betula nana och lapp vide Salix lapponum. 
Bakom skymtar en flark med flaskstarr Carex rostrata, 
strängstarr C. chordorrhiza och rikkärrsmossor.
Sven Oskar Björkman during field-work on the mire 
Aleltusape in western Muddus.

älvens kanjon samt Måskoskårså och några klyft- 
dalar mellan dessa båda. Sydsidan av Käppovare 
med ”Siikakarkko” (ett namn som inte står på 
några kartor) besöktes också. Via Ligga tog sig 
Almquist sedan till Porjus, men störtregn hindrade 
en hel dags fältarbete. En nattvandring ledde sedan 
till Muddusjaure, där den båt som skulle användas 
befanns stulen. Det tog ytterligare sju timmar att 
ta sig fram till det gamla Muddushemmanet nära 
sjön. Det var då redan raserat, men en primitiv koja 
fanns ännu kvar i mitten av 1930-talet. Efter studier 
i närheten, starkt försvårade av nya regn och högt 
vattenstånd, kunde Muddusjaure undersökas per 
flotte. Nästan alla befintliga vattenväxter (utom, 
egendomligt nog, säv Schoenoplectus lacustris) 
noterades därvid. På återvandring till Porjus gick 
Almquist och hans följeslagare över Lill- och Stor- 
vuosmo och senare också Sör-Stubba med ”Hög
stubba” och Mellan-Stubba. Sistnämnda fjäll kom 
dock vid senare gränsdragning att hamna utanför 
nationalparken.

Med hänsyn till strapatserna är Almquists växt- 
lista (i manus) anmärkningsvärt omfattande. Den 
innehåller 215 arter av kärlväxter (Hieracium då 
räknat gruppvis), varav ett 20-tal enbart kultur

spridda. Dessutom har fyra myrväxter som Alm
quist angav som ”önskemål” alla senare påträffats.

Skogarna i Muddus rekognoscerades åren 1935 
och 1936 av Tore Arnborg (sistnämnda år deltog 
jag som assistent). Tore ledde sedan mycket om
fattande fältarbeten på 1940-talet, vilka bland annat 
resulterade i en preliminär beskrivning av skogarna 
i Muddus (Arnborg 1946). I undersökningarna 
deltog, förutom Tore själv, tidvis G. Einar Du 
Rietz (bl a mikroalger), Sten Rudberg (geologi), 
Erik Björkman (rötskador), Ilmari Hustich (skogs- 
gränser), Bo Svenonius (lavar), Sven O. Björkman 
(kärlväxter), Evald Uggla (brandfält), Nils Quenner- 
stedt (sjöalger), Edvard von Krusenstjerna (mossor, 
huvudsakligen i södra delen), Paul Gelting (lavar) 
samt som assistenter Kerstin Cedergren-Gelting, 
Rolf Skärby, Lennart och Gunnar Arnborg, Ing
emar Persson och Ulf Söderberg. Själv arbetade 
jag med myrvegetation och våtmarksmossor under 
delar av somrarna 1944-1947 med hjälp i fält av 
Evald Uggla, Gillis Een (mossor), min hustru 
Gunnel och min syster Karin Åkerlund.

Mina egna fältarbeten gällde alltså myrar och en 
del andra våtmarker, inklusive källor, samt sjön 
Muddusjaure och i mindre omfattning stränder. I 
början överlämnades uppgifterna om kärlväxter 
direkt till Sven O. Björkman, men eftersom vi i 
sort sett arbetade oberoende av varandra kom jag 
att anteckna en mängd fynd, också från fastmark. 
Jag samlade, mest 1947, en del kärlväxter som skall 
tillföras Fytoteket i Uppsala (herbarium UPS). I 
några arbeten har jag översiktligt beskrivit myrarna 
inom nationalparken (Sjörs 1946, 1950, 1963).

Sven Oskar Björkmans (fig 3) mycket omfattan
de fältarbete med kärlväxtfloran ägde rum åren 
1944 och 1946, det senare året delvis koncentrerat 
till södra Muddus. Härom publicerade han ett enda 
arbete (Björkman 1947), kort men innehållsrikt. 
Tyvärr tycks hans fältanteckningar, liksom en 1946 
gjord sammanställning, ha gått förlorade. Den senare 
var dock tillgänglig för Per-Anders Lindgren, som 
till sitt arbete (se nedan) utnyttjade både listan och 
det av Björkman insamlade material som inordnats 
i Fytoteket i Uppsala. I dessa samlingar har jag 
gjort ett stort antal stickprov, både av sällsyntare 
arter och av sådana som kunnat förväntas förekomma 
inom nationalparken. Bland de förra framkom en 
hel del nya Björkman-lokaler; bland de senare var 
sökandet nästan helt negativt. Att gå genom alla 
tänkbara arter i Fytoteket var arbetsmässigt uteslutet.
I material som Björkman samlat men som inte blivit
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Fig 4. Slåtterkärr i nordligaste Muddus 1945 med lämningar av en höstack. Trådstarr Carex lasiocarpa, blåtåtel 
Molinia caerulea, dvärgbjörk Betula nana och dolda i vegetationen fjällskära Saussurea alpina, slåtterblomma 
Parnassiapalustris m fl.
Hay-fen in northern Muddus 1945 with the remains of a hay-stack.

uppfästat fann jag ytterligare några arter, bl a 
underviol Viola mirabilis.

Edvard von Krusenstjerna samlade som nämnts 
år 1947 mossor huvudsakligen i södra Muddus. 
Efter bearbetningen utkom hans mosspublikation 
(Krusenstjerna 1954), där även åtskilliga kärlväxter 
nämns. Några av hans herbarieexemplar och ytter
ligare anteckningar om kärlväxter finns också 
bevarade.

Muddus besöktes 1950 av två exkursioner från 
den sjunde internationella botanistkongressen, varvid 
kortfattade guideböcker utgavs (Arnborg 1950, 
Sjörs 1950).

Evald Ugglas arbeten om brandfält (1949, 1958) 
innehåller bara få artuppgifter. Brandeffektsunder- 
sökningarna har sedan fullföljts av Ola Engelmark 
(1981, 1984, 1987a, 1987b, 1988), som också sett 
igenom artförteckningen nedan och förbättrat den
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på flera punkter. John Eriksson (1958) behandlade 
vedsvampar i Muddus.

Per-Anders Lindgren utförde 1970-71 en bota
nisk undersökning av Muddusälvens kanjon med 
omgivning samt Måskoskårså (Lindgren 1975). 
Som nämnts ovan hade denne då haft tillgång till 
Björkmans lista och herbarium, men han noterade 
enbart arterna i de två nämnda klyftdalarna. En 
undersökning av strandvegetationen vid Muddusäl- 
ven uppströms fallen publicerades 1979 av Christer 
Nilsson.

År 1991 förlädes en kurs för myrinventerare 
under ledning av Michael Löfroth till Muddus, 
varvid ett mycket omfattande material registrera
des av kursdeltagarna. Materialet innehåller bl a 
flera nya arter samt nya fynd av flera sällsyntheter, 
och dessutom värdefulla frekvensbelägg för våt- 
marksfloran i dess helhet, även mossorna. Mate
rialet har med stort tillmötesgående genom Michael 
ställts till mitt förfogande.

Muddus genomsöktes 1994-95 av Göran Eriksson 
och Uno Skog i samband med förnyad skogstaxering. 
Den senare har välvilligt meddelat åtskilliga nya 
växtfynd.

Under de tidigaste undersökningarna var endast 
den gamla topografiska kartan i skala 1: 200 000 
tillgänglig (”Generalstabskartan”, uppmätt på 1880- 
talet). Denna karta var mycket bristfällig och svår 
att använda vid fältarbetet. Under ledning av Valter 
Arman specialkarterades emellertid senare Muddus i 
samband med skogstaxering. Det stora arbetet med 
kartan gjordes helt från marken. Kartan i skala 
1: 50 000 trycktes 1946 (återgiven i Uggla 1958) 
och användes det sista av 1940-talets fältarbetsår. 
Först 1967-68 utkom moderna topografiska kartor 
i skala 1: 50 000 grundade på flygfotounderlag. 
Lokalangivelserna varierar därför både vad gäller 
precision och stavning av ortnamnen, och lokali
seringen av vissa lokaluppgifter kan vara svår. En 
större ortnamnsskatt än kartans finns hos Nilsson 
& Arvidsson (1976) men utan lägesangivelser.

Mänsklig påverkan på floran

Den kulturspridda floran i Muddus är förvånans
värt artrik. Den förändrades märkbart under de ca 
15 åren mellan Almquists besök och våra på 1940- 
talet. En del arter försvann nog genom den stora 
”Sarkavare-brännan” 1933, som bl a torde ha ut
plånat den norr om Måskoskårså belägna ”östra 
timmerkojan” där Almquist noterade talrika kultur
spridda arter. Floran vid Muddushemmanet, som

låg ett kort stycke från Muddusjaures nordöstra 
sida och var bebott under senare delen av 1800-talet 
(där fanns tom boskap, se Nilsson & Arvidsson 
1976), höll sig däremot föga förändrad mellan 
Almquists besök 1931 och våra 1946 (Björkman) 
och 1947 (Sjörs).

Bara relativt små arealer anges som slåttermark 
på 1880-talets topografiska karta, då Muddus ännu 
var bebott. Längst i norr fortsatte myrslåttern ännu 
in på 1940-talet (fig 4) men knappast senare. Äldre 
stigar, särskilt den s k Stubba-stigen, hade ännu på 
1940-talet flera kulturspridda arter, bl a fjällvedel 
Astragalus alpinus. Man får räkna med att några 
av arterna på Muddusjaures stränder kan vara 
spridda av människor, både av folket ”Ramso” på 
Muddushemmanet och av de många som utnyttjat 
sjön för fiske också i nyare tid.

Skogsavverkning, mest s k dimensionshuggning, 
förekom i slutet av 1800-talet i avsevärd omfattning 
i de sydliga tallskogarna. Verklig urskog av tall 
finns dock kvar, särskilt i öster, och granskogen är 
bara obetydligt huggen. De av Almquist nämnda 
”timmerkojorna” samt en ”jordkula” finns nog 
inte kvar. Vi bodde korta tider i en ”tjuvjägarkoja” 
vid Junajåkkå, i Mansare-kojan (numera kallad 
Manson) söder om Linahuornatj i öster, samt i en 
övernattningskåta ovanför Muddusfallen. En ny, 
kåtaliknande koja byggdes 1945 vid nordvästra 
änden av Muddusjaure. I övrigt låg vi i tält. Efter 
vår tid har åtskilligt fler övernattningsmöjligheter 
skapats eller förbättrats inom parken.

Vägen i norr, som nu markerar en del av national
parkens nordgräns, byggdes i början av 1940-talet 
och åtföljdes redan några år senare av många 
kulturspridda arter (det är nog tvivelaktigt om alla 
verkligen växte inom parken).

Stora renhjordar har gått genom området under 
flyttningarna och en mindre skogsrenhjord har hela 
året betat där, särskilt i östra delen, men samerna 
bodde utanför gränsen vid Kuobmujaure.

Ett sentida ingrepp som mycket perifert drabbat 
sydligaste Muddus är kraftverksbygget vid Mess- 
aure i Stora Lule älv. Dämningsgränsen vid 165 
m ö h når på en km-lång sträcka in i nationalparkens 
allra lägsta del. Om detta medfört någon väsentlig 
floraförlust i själva parken är okänt, men det är 
föga troligt. Däremot kan, trots regleringssträndernas 
vanligen sterila karaktär, en hel del arter, delvis 
bara tillfälligt, kolonisera strandlinjen (jfr Sjörs & 
Nilsson 1976).
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Fig 5. Örtrik vegetation finns särskilt på bäckstränder, såsom här vid Junajåkkå. På bilden ses bl a älggräs Filipendula 
ulmaria, borsttistel Cirsium helenioides, smörbollar Trollius europaeus och gråal Alnus incana.
Herb-rich vegetation is mainly found on the banks of streams. Junajåkkå in western Muddus.

Växtgeografiska synpunkter

1931 fann Almquist som ovan nämnts 215 arter av 
kärlväxter inom det som senare skulle bli Muddus 
nationalpark. Sedan dess har fler blivit funna, bl a 
åtskilliga intressanta arter i den vilda klippterrängen 
i Måskoskårså och i Muddusälvens kanjon, men 
dessutom inte så få i de delar, mer än halva 
nationalparken, som Almquist aldrig hann besöka. 
Totalt är antalet kärlväxter nu uppe i nära 300.

Carin och Sven Rune (1965) fann 1958 (före 
regleringen) inom Messaures dämningsområde drygt 
40 arter som hittills inte noterats för Muddus. De 
flesta av dessa var kulturspridda. Av naturarter 
var ett par utpräglat sydliga, nämligen svalting 
Alisma plantago-aquatica, som då växte i en vatten
samling strax söder om parkgränsen, samt vitag 
Rhynchospora alba. Bland de funna arterna fanns 
flera som är typiska för större oreglerade älvar men 
som veterligen inte går upp längs Muddusälven;
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nämnas kan kvanne Angelica archangelica, smal- 
fräken Equisetum variegatum, sump förgätmigej 
Myosotis laxa ssp. cespitosa och knutnarv Sagina 
nodosa. Förvånande är också att t ex kärrfibbla 
Crepis paludosa, skavfräken Equisetum hyemale, 
kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum 
och brunört Prunella vulgaris ännu inte påträffats 
i nationalparken trots att de förekommit så nära.

Utom de nyss nämnda är det många eljest vanliga 
arter som inte hittats i Muddus. Man kan nämna 
mjölkdunört Epilobium lactiflorum, vitmåra Galium 
bore ale, humleblomster Geum rivale, hässlebrodd 
Milium effusum, harsyra Oxalis acetosella, och 
vårfmgerört Potentilla crantzii.

Egentliga ljällväxter är det ont om i Muddus. De 
flesta är vitt utbredda arter med många utpostlokaler 
i höglänta områden utanför fjällkedjan. Hit hör 
ripbär Arctostaphylos alpina, fjällummer Diphasi- 
astrum alpinum, fjällfibbla Hieracium Sect. Alpina 
och klynnetåg Juncus trifidus, vilka i Muddus 
förekommer på lågfjäll, lappspira Pedicularis lappo- 
nica som huvudsakligen finns i skog, lappljung 
Phyllodoce caerulea som enbart påträffats i skog, 
samt fjällkattfot Antennaria alpina, fjällbräken 
Athyrium distentifolium, fjällsyra Oxyria digyna 
och dvärgvide Salix herbacea vilka finns i klyft- 
dalarna i söder. I dessa klyftdalar förekommer 
även några fjällväxter med många utpostlokaler i 
brantberg, ibland långt från fjällkedjan, såsom 
bergdraba Draba norvegica, fjällbräcka Saxifraga 
nivalis och dvärg-hällebräken Woodsia glabella, 
samt några fjällväxter som endast sällan förekommer 
på utpostlokaler, nämligen fjälltätört Pinguicula 
alpina och knoppbräcka Saxifraga cernua.

Bland de arter som förutom i fjällen även före
kommer långt ned i skogslandet är torta Cicerbita 
alpina förvånande ovanlig, Ijällskråp Petasites frigi- 
dus inte direkt vanlig, fjällviol Viola biflora i 
huvudsak inskränkt till klyftdalarna i söder, och 
fjällvedel Astragalus alpinus enbart kulturspridd. I 
parken förekommer de fiesta av de mer utbredda 
taiga-arterna, exempelvis är lappranunkeI Ranunculus 
lapponicus (fig 11) ganska vanlig. Klotstarr Carex 
globularis (östlig) har i Muddus en sydlig utbred
ning. Flera nordliga-östliga arter finns också, t ex 
röd trolldruva Actaea erythrocarpa och rostull 
Eriophorum russeolum, medan andra, t ex lapp- 
blågull Polemonium acutiflorum, ännu inte anträffats.

För åtskilliga sydliga arter kan Muddus betecknas 
som en nordlig utpost, här kan särskilt nämnas 
grenrör Calamagrostis canescens, bergrör C. epi- 
gejos, stjärnstarr Carex echinata, löktåg Juncus

bulbosus, säv Schoenoplectus lacustris och under
viol Viola mirabilis.

Som bekant representeras flera av de norrländska 
lövträden (gråal Alnus incana, glasbjörk Betula 
pubescens, hägg Prunus padus, sälg Salix cap rea 
och rönn Sorbus aucuparia) i fjällskogarna av 
andra raser än på lägre nivåer. I de flesta fall torde 
i Muddus låglandsrasen eller intermediära typer 
överväga. Glasbjörk Betula pubescens ssp. pube
scens övergår mot lågfjällen i fjällbjörk B. pube
scens ssp. czerepanovii, troligen utan någon bestämd 
gräns. Almquist (i manus) urskilde närmast skogs- 
gränsen ett björkbälte av ringa vertikal utsträck
ning. Vårtbjörken Betula pendula har i Muddus en 
sydöstlig utbredning.

Ganska många orkideer finns i Muddus. Vanli
gast av dem torde spindelblomster Listera cordata 
vara, men påfallande är att brudsporre Gymnadenia 
conopsea inte heller är sällsynt. Jungfru Marie 
nycklar Dactylorhiza maculata finns men med osäker 
frekvens. Både ängsnycklar D. incarnata och lapp
nycklar D. lapponica förekommer mycket sällsynt. 
Grönyxne Coeloglossum viride, korallrot Corallo- 
rhiza trifida, knärot Goody era repens och mygg
blomster Hammarbya paludosa kan också nämnas. 
Skogsfru Epipogium aphyllum har hittats flera 
gånger i södra Muddus, medan bara en förekomst 
inom parken av norna Calypso bulbosa är säker, 
men flera finns strax utanför gränsen i syd-sydväst. 
Nilsson & Arvidsson (1976) avbildar den (utan 
lokalangivelse) bland ”några av Muddus’ karaktärs
växter”.

Muddus har inga kalkberg eller kalkjordar. Rik
kärren omfattar oftast små ytor (fig 8) och några 
av de vanligare rikkärrsarterna, som svarthö Bartsia 
alpina och fjällruta Thalictrum alpinum, förekommer 
inom Muddus endast som sällsyntheter. Myrstarr 
Carex heleonastes och myrbräcka Saxifraga hirculus 
(fig 12) har setts på två ställen och sumparv Stel- 
laria crassifolia på ett av dessa. Ett antal arter som 
ofta anses höra till rikkärren men också kan nöja 
sig med ”mellankärr” som miljö är däremot mycket 
vanliga i Muddus; hit hör t ex fjällskära Saussurea 
alpina, björnbrodd Tofieldiapusilla, dvärglummer 
Selaginella selaginoides och åtskilliga andra. En 
skarp gräns mellan rik- och mellankärr är dock 
omöjlig att dra, och inte heller kan verkliga extrem- 
rikkärr urskiljas, även om åtminstone ett av hirculus- 
kärren kommer bra nära, tack vare sin rikedom på 
mossarter. Örtrik vegetation finns på bäckstränder 
(fig 5), men floran i större delen av Muddus är i 
det stora hela fattig.
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Fig 6. Nedanför fallen rinner Muddusälven i en djup kanjon, på vars sidor många märkliga klippväxter förekommer, 
både kärlväxter och mossor.
In its lower course, the river Muddusälven runs through a deep canyon. Several remarkable vascular plants and 
bryophytes are found on the steep cliffs.
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Desto rikare är floran i klyftdalarna i söder (fig 6). 
Bland sydliga inslag kan nämnas bergrör Calam- 
agrostis epigejos, smultron Fragaria vesca (som 
kan plockas mogna), underviol Viola mirabilis och 
skuggviol V. selkirkii. Utposterna av nordliga arter 
och fjälltraktsväxter är många, här kan nämnas röd 
trolldruva Actaea erythrocarpa, fjällkattfot Anten
naria alpina, fjällbräken Athyrium distentifolium, 
bergdraba Draba norvegica, fjällsyra Oxyria digyna,

fjälltätört Pinguicula alpina, knoppbräcka Saxifraga 
cemua, fjällbräcka S. nivalis, dvärgvide Salix herba- 
cea, ullvide S. lanata, fjällviol Viola biflora, fjäll- 
hällebräken Woodsia alpina och märkligt nog även 
dvärg-hällebräken W. glabella. Tre stora sällsynt
heter förekommer också här: mångfingerört Poten- 
tilla multifida, polarblära Silene furcata ssp. angusti- 
flora (se Björkman 1947) och levermossan Scapania 
spitzb ergensis.
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Muddusjaure har en märkligt rik vattenflora 
(Almquist i manus, Arnborg m fl 1960), vilket 
beror på det sommartid varma vattnet och inte på 
näringsrikedom. Sjön är mycket grund, men dock 
djup nog för att sannolikt inte bottenfrysa annat än 
i mindre delar. Bottnarna består delvis av torv 
snarare än av gyttja, vilket tyder på att stränderna 
eroderats genom verkan av vinterisen, så att sjön 
utvidgats. Vattnet är måttligt brunt, transparensen 
större än sjödjupet, pH-värdet 6,4-7,0 och led
ningsförmågan (K2o) 25-33x10"6 Sxcm"1, vilket 
inte är högt men inte heller extremt lågt. Mycket 
påfallande är flytbladsvegetationen av bl a plattbladig 
igelknopp Sparganium angustifolium och olika näck
rosor, samt de stora, ganska höga och täta vassarna, 
vari på några ställen säv Schoenoplectus lacustris 
kan ingå. Vassen själv Phragmites australis har i 
övrigt en i förhållande till det nordliga läget omfat
tande utbredning i nationalparken, dock ofta som 
kärrväxt (fig 7). Undervattensvegetationen är ganska 
artrik; mest märklig är kanske förekomsten av 
löktåg Juncus bulbosus i Muddusälven. De andra 
vattnen i området är dåligt kända; uppgifter om 
vattenväxter saknas från många sjöar, bl a Stuor- 
Muddus.

Artförteckning

Nomenklaturen, både den svenska och den veten
skapliga, följer Mossberg m fl 1992. Stavningen 
av ortnamn följer topografiska kartans blad 27J 
Porjus SO (1979), 27J Porjus NO (1983), 27K 
Nattavaara SV (1976) och 27K Nattavaara NV 
(1976).

Uppgift om sagesperson ges i regel bara för ovanligare 
arter, enligt följande: BS Bo Svenonius, CN Christer 
Nilsson, EA Erik Almquist, EK Edvard von Krusen- 
stjerna, EU Evald Uggla, GA Gunnar Arnborg, GE 
Gillis Een, HS Hugo Sjörs, JA Johan Abenius, JE 
John Eriksson, JL Jenny Lonnstad, KCG Kerstin 
Cedergren Gelting, KP Kristina Palmgren, LAn Leif 
Andersson, LAr Lennart Arnborg, MF Markus Fors
lund, ML Michael Löfroth, NQ Nils Quennerstedt, 
OE Ola Engelmark, PAL Per-Anders Lindgren, PON 
Per-Olof Nystrand, RB Ruona Burman, SB Sven O. 
Björkman, SRF Susanne Rundlöf Forslund, TA Tore 
Arnborg, USk Uno Skog, USö Ulf Söderberg.

Några återkommande ortnamn saknas på officiella 
kartor. Sagespersonerna har även använt ”hemma
gjorda” ortnamn, vilka dock i möjligaste mån und
vikits här. Bland förteckningens ortnamn saknas nedan

stående på de ovan nämnda kartbladen. De med 
asterisk (*) markerade namnen återfinnes i fig 1.

Asjkasfallet, Asjkasbäckens fall på östra sidan av 
Muddusälvens kanjon; Fallstugorna, stugor nära 
Muddusfallet; Högstubba*, den nordöstra toppen av 
Sör-Stubba; Jordkulan (Almquist), läget okänt; Kaffe
holmen och Kaffemyren*, där den västra parkgränsen 
korsar rågången mellan Gällivare och Jokkmokks 
socknar; Manson* (tidigare ”Mansare”), en koja 2 km 
från östgränsen söder om Linahuomatj; Muddushem- 
manet*, tidigare bosättning ett kort stycke från Muddus- 
jaures nordostsida; Rågångsmyren*, i rågången mellan 
Gällivare och Jokkmokks soknar 3 km sydost om där 
denna korsar västra parkgränsen; Siikakarkko (Alm
quist), troligen en grankäl på sydsidan av Käppovare; 
Stora Björkravinen (Björkman), en av klyftdalarna 
mellan Muddusälvens kanjon och Måskoskårså; Stubba
bäcken*, bäck öster om Sör-Stubba, med utflöde i 
Muddusjåkkå vid Tjeuresape; Stubbadalen, Stubba
bäckens övre dalgång (se föregående); Stubba-stigen 
(Almquist), öster om Sör-Stubba; Östra timmerkojan, 
belägen norr om Måskoskårså, förmodligen förstörd 
genom Sarkavare-brännan 1933.

Achillea millefolium röllika. Helt eller delvis kultur- 
spridd. Muddusälvens kanjon på sandrevel EA, vid 
en timmerkoja i söder EA, Muddushemmanet HS 
SB, Manson HS, vid Muddusjaure HS SB.

Actaea erythrocarpa röd trolldruva. Muddusälvens 
kanjon vid och nedanför fallen EK HS KCG SB 
m fl, en sidodal till Muddusälvens kanjon EA SB, 
Måskoskårså EK HS SB m fl.

Agrostis capillaris rödven. Delvis kulturspridd. Mud
dusälvens kanjon EA, vid Tuoljebäcken HS SB, 
Sarkavare-brandfältet (Uggla 1958), Stubbadalen 
EA, Muddushemmanet HS, landsvägen i norr HS, 
Kåbbåape PON.

A. gigantea storven. Vid Muddusälven uppströms 
fallen CN.

A. mertensii fjällven. Flerstädes, särskilt på stränder, 
även kulturspridd enligt EA. Muddusälvens kanjon 
PAL, Måskoskårså PAL.

Alchemilla murbeckiana njurdaggkåpa. Kulturspridd 
vid landsvägen i norr HS (det. S. Ericcson). Fyra 
Alchemilla-arltr fanns inom Messaure-dämningens 
område (Rune & Rune 1965).

Aims incana gråal. Troligen intermediär mellan ssp. 
incana och ssp. kolaénsis lappal. Relativt vanlig, 
mest i sumpskog och vid bäckar (fig 5). Muddus
älvens kanjon, Måskoskårså.

Alopecurus aequalis gulkavle. Vid Stora Lule älvs 
forna strand vid parkens sydgräns. Lokalen över- 
dämd, men arten kan nykolonisera.
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Fig 7. Längst i nordväst på Muddusape utbreder sig den s k tall-vass-savannen med högvuxen vass Phragmites 
australis och järnockra. I detta säregna växtsamhälle förekommer bl a tagelsäv Eleocharis quinqueflora, kärrsälting 
Triglochin palustris, dybläddra Utricularia intermedia, dvärgbläddra U. minor och rikkärrsmossor.
The "ptne-reed-savanna" jn northwestern part of Muddusape in central Muddus. This plant community contains 
some unusual species.

A. pratensis ängskavle. Kulturspridd. Östra timmer
kojan EA.

Andromeda polifolia rosling. Mycket allmän på myr 
och i sumpskog, någon gång på torr mark.

Angelica sylvestris strätta. Muddusälvens kanjon EA 
PAL, vid bäckar V Muddusälvens kanjon EA, 
Aleltusape ML, Muddusluobbalape EA, fåtaliga 
lokaler i norra delen HS.

Antennaria alpina fjällkattfot. Muddusälvens kanjon 
vid Muddusfallen och Asjkasfallet EA.

A. dioica kattfot. ”Här och där” EA, Muddusälvens 
kanjons nedre del SB, vid Muddusälven uppströms 
fallen CN, Stora Björkravinen SB, södra Muddus 
flerstädes HS, Storvuosmo SB, Stuor-Tjutek HS, 
Sör-Stubba HS. Även kulturspridd.

Anthoxanthum odoratum vårbrodd (underart ej be
stämd). Vid bäckar. Även kulturspridd t ex vid 
Muddushemmanet.

Anthriscus sylvestris hundkäx. Kulturspridd. Lands
vägen i norr HS.
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Arctostaphylos alpinus ripbär. Fjällhed på Storvuosmo 
och Sör-Stubba, Lillvuosmo EA.

A. uva-ursi mjölon. Torra marker. S om Sör-Stubba, 
från Stuor-Tjutek söderut i östra Muddus, vanlig i 
södra Muddus. Uppvisar troligen luckor inom parken; 
saknas kanske i delar av västra Muddus och i det 
inre.

Artemisia vulgaris gråbo. Kulturspridd. Östra timmer
kojan EA.

Astragalus alpinus ssp. alpinus ljus fjällvedel. Huvud
sakligen eller enbart kulturspridd. Ö Muddusälvens 
kanjon EA SB, nära Tuoljebäcken, S Sör-Stubba 
EA, Stubba-stigen EA, Stubbabäcken EA, vid lands
vägen i norr HS.

Athyrium distentifolium fjällbräken. Muddusälvens 
kanjon PAL.

A. filix-femina majbräken. Muddusälvens kanjon 2 
km S fallen SB, klyftdalen Kierkekårså USk.

Barbarea strida strandgyllen. Klyfta V Måskoskårså 
HS.

Bartsia alpina svarthö. Hapsasjåkkå uppströms det 
nedersta vadstället HS. [Utanför parkgränsen på 
Kåbbåape HS.]

Betula nana dvärgbjörk. Mycket allmän, särskilt på 
myr (fig 3, 4) och i sumpskog, även glesa torra 
skogar samt fjällskog och på fjällhed.

B. nana x pubescens. Minst 8 noterade förekomster.
B. pendula vårtbjörk. Enbart i södra-sydöstra delen,

där vanlig. Enligt Arnborg (1946, 1963b) med 
nordvästgräns på nordligaste Käppovare, Takkar- 
kielas-heden (mellan Muddusjaure och Kuobmu- 
jaure) samt på Linavare. Även Stuor-Tjutek OE. 
Har varit brandberoende.

B. pubescens glasbjörk (inkl ssp. czerepanovii fjäll
björk). Allmän. Mest ssp. pubescens (låglands- 
typen) men även övergångar till ssp. czerepanovii, 
särskilt på högre nivåer. Ett barrträdsblandat fjäll
björkbälte av ringa vertikal utsträckning finns på 
Sör-Stubba och Storvuosmo samt på Lillvuosmos 
topp.

Bistorta vivipara ormrot. Stränder m m, även som 
kulturspridd. Relativt ovanlig.

Botrychium boreale nordlåsbräken. Muddusälvens 
kanjon (Arnborg 1941) PAL, vid Muddusälven 
uppströms fallen CN.

B. lunaria låsbräken. Muddushemmanet HS.
Calamagrostis canescens grenrör. Muddusälvens

kanjon SB, vid Muddusälven uppströms fallen CN.
C. epigejos bergrör. Sarkavare-brandfältet HS, Måskos

kårså HS.
C. lapponica lapprör. Spridda förekomster på torr 

mark. Muddusälvens kanjon PAL, Måskoskårså 
PAL. Troligen relativt vanlig.

C. purpurea brunrör. Allmän i kärr, i vissa källor 
och vid bäckar och sjöar.

C. strida madrör. Källor, kärr, bäck- och sjöstränder 
särskilt vid Muddusjaure EA och i östra Muddus, 
dock inte vanlig. Muddusälvens kanjon PAL, Måskos
kårså PAL.

Callitriche palustris smålånke. Muddusjaure (det. K. 
Martinsson). Submers eller med små flytblad.

Calluna vulgaris ljung. Allmän på fastmark, särskilt 
i södra delen EA. Mindre vanlig än väntat på myr; 
saknas i regel på mossarna.

Caltha palustris ssp. palustris kabbleka. Stränder. 
Bl a vid Muddusjaure EA, vid Muddusjåkkå upp
ströms Muddusjaure HS, Muddusälvens kanjon EA.

Calypso bulbosa norna. Västra sidan av Muddus
älvens kanjon ungefär mitt emellan fallen och ut
loppet OE USk. Eventuellt ytterligare något fynd 
inom nationalparken, men flertalet uppgifter avser 
fynd S eller SV denna.

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia liten blå
klocka. Kulturspridd. Vid en timmerkoja i söder 
EA, vid landsvägen i norr HS.

Cardamine pratensis (troligen ssp. dentata kärrbräsma). 
I en av klyftdalarna i söder EA.

Carex aquatilis norrlandsstarr. Stränder, särskilt vid 
Muddusjaure och Muddusjåkkå uppströms, inte 
allmän. Muddusälvens kanjon PAL, Tjeuresape 
HS, S Sör-Stubba i en källa HS.

C. brunnescens nickstarr. Mest på torr mark i det 
inre samt i Måskoskårså PAL. Även som kultur
spridd.

C. buxbaumii ssp. buxbaumii klubbstarr. Mest i rik
kärr, ett 20-tal noteringar i söder och i det inre.

C. canescens gråstarr. Kärr, källor och stränder, 
relativt vanlig men knappast allmän.

C. capillaris hårstarr. Stora Björkravinen SB.
C. cespitosa tuvstarr. Relativt vanlig, särskilt i de 

inre och östra delarna, men svår att skilja från den 
mycket vanligare C. nigra ssp. juncea. Muddus
älvens kanjon i sidodalar EA SB.

C. chordorrhiza strängstarr. Allmän, i alla slags kärr. 
Även Måskoskårså SB.

C. diandra trindstarr. Rikkärr på Aleltusape ML och 
Tjeuresape HS (fig 8).

C. dioica nålstarr. Allmän i mellan- och rikkärr. 
Muddusälvens kanjon SB.

C. disperma spädstarr. Käppoape KP.
C. echinata stjärnstarr. Namma-ape KP, Muddusape 

LAn.
C. flava knagglestarr. Rikkärr. Muddusälvens kanjon 

PAL, Ruokoaja JL, tre fynd NO Stuor-Muddus 
SRF, vid Stora Lule älvs nya strand USk.

C. globularis klotstarr. Sumpskog, myrkanter. Vanlig 
i södra halvan av området, tycks saknas i norr och 
i det mesta av det inre.
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Fig 8. Litet rikkärrparti mellan Tjeuresape och Sör-Stubba med trindstarr Carex diandra och glansvide Salix 
myrsinites.
Small rich fen in northern Muddus.
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C. heleonastes myrstarr. Rikkärr, sällsynt. Tjeuresape 
2 km V Tjeuresjaure (fig 12), Matesape. Samma 
lokaler som för Saxifraga hirculus.

C. lasiocarpa trådstarr. I alla kärr och ibland på 
stränder, allmän, ofta riklig (fig 4).

C. laxa slakstarr. Sällsynt i kärr i centrala Muddus. 
Muddusape LAn, vid Hapsasjåkkå HS, vid bäcken 
på Histape HS, SV Stuor-Tjutek HS, Tjeuresape på 
lokalerna för C. diandra och C. heleonastes HS.

C. limosa dystarr. Allmän i kärr, särskilt i de blötaste 
delarna. Även Muddusälvens kanjon i en sidodal 
SB, Måskoskårså SB.

C. livida vitstarr. Relativt allmän i större kärr, särskilt 
i flarkarna.

C. loliacea repestarr. Rätt sällsynt, dock minst ett 
dussin lokaler, mest vid bäckar och i raviner.

C. macloviana lämmelstarr. Funnen 1936 nära Muddus- 
jåkkå strax nedströms utloppet ur Stuor-Muddus 
HS. Enligt Rune & Rune (1965) vanlig på kultur
mark inom Messaure-dämningens numera dränkta 
område.

C. magellanica (C. paupercula) sumpstarr. Allmän i 
kärr men inte dominerande. Muddusälvens kanjon 
SB.
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C. nigra ssp .juncea styltstarr. Allmän på översväm- 
ningsmark vid sjöar och större vattendrag. Aven 
Muddusälvens kanjon PAL.

C. nigra ssp. nigra hundstarr. Enligt EA tämligen 
allmän och vid Muddusjaure allmän (överdrift?). 
En del uppgifter avser dock troligen den föregående, 
eller mellanformer. Säkra ex bl a S Asjkasape HS. 
Var vanlig inom området för Messaure-dämningen 
(Rune & Rune 1965).

C. norvegica (troligen enbart ssp. inferalpina taiga- 
starr). Vid Stora Lule älvs nya strand USk, Muddus
älvens kanjon EA PAL SB, andra klyftdalar EA HS 
SB, Måskoskårså HS PAL SB.

C. panicea hirsstarr. Måskoskårså HS. Några fler 
lokaler i söder ML:s kurs, Kåbbåape PON. [Utan
för parkgränsen på Rimoape EA.|

C. pauciflora taggstarr. Allmän i myrar, saknas endast 
i utpräglat ombrotrofa mossar. Måskoskårså PAL.

C. rostrata flaskstarr. Mycket allmän i kärr och på 
stränder, även ute i vattnet. Muddusälvens kanjon 
PAL.

C. rotundata rundstarr. Mest i blöta fattigkärr. Ett 
20-tal noteringar i det inre och i norr.

C. tenuiflora tågstarr. Siikakarkko EA, Muddusape 
LAn, bäckstränder vid Junajåkkå EA, på fyra ställen 
i det inre HS, nära Manson HS. [Utanför park
gränsen i nordost.]

C. vaginata slidstarr. Sumpskog, kärrkanter, bäck
stränder, vanlig.

C. vesicaria biåsstarr. Endast ca 8 noteringar i kärr. 
Muddusälvens kanjon PAL. [Utanför parkgränsen 
på Kuosatjape HS.]

C. viridula var. pulchella liten ärtstarr. Måskoskårså 
vid stranden av liten göl EK (det. S. Ericsson).

Carum carvi kummin. Kulturspridd. Muddushemma- 
net.

Cerastium fontanum ssp. vulgare hönsarv. Kultur
spridd. Muddushemmanet, Manson-kojan, lands
vägen i norr.

Cicerbita alpina torta. På flera ställen med rörligt 
vatten OE, i norr nära Sör-Stubba (Arnborg 1950), 
ett par ställen i nordväst (Arnborg 1963b). [Utanför 
parkgränsen på västsidan av Storvuosmo GA LAr.]

Circaea alpina dvärghäxört. Muddusälvens kanjon 
EA.

Cirsium helenioides borsttistel. Örtrik sumpskog, mest 
vid bäckar (fig 5), tämligen allmän. Muddusälvens 
kanjon PAL.

C. palustre kärrtistel. Muddusluobbalape (bäckstrand 
och myr) EA HS, S Sör-Stubba HS, Tjeuresape nära 
lokalen för Saxifraga hircuius.

Coeloglossum viride grönyxne. Sumpskog eller kärr. 
Lillvuosmos sydvästra sluttning EA SB, S Sör- 
Stubba HS, Tjeuresape nära lokalerna för Saxifraga

hirculus och Carex diandra HS, Histape HS, två 
fynd NO Stuor-Muddus RB SRF.

Corallorhiza trifida korallrot. Källpåverkad mark. 
Siikakarkko EA, Namma-ape KP, Stubbabäckens 
källor EA, S Linahuornatj HS, vid Muddusälven 
SB, i källdrag vid Muddusape HS, 2 km SV Jåknå- 
vares topp USk.

Cornus suecica hönsbär. I frisk till fuktig skog och 
vid bäckstränder allmän. Även på kalfjällen.

Cystopteris fragilis ssp. fragilis stenbräken. Muddus
älvens kanjon med sidoklyftor EA m fl, Stora 
Björkravinen SB, Måskoskårså EA SB m fl, ännu 
en klyftdal EA.

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata ängsnycklar. 
Käppoape EA, Muddusluobbalape EA, rikkärr vid 
lokalen för Saxifraga hirculus på Tjeuresape HS.

D. lapponica lappnycklar. Rikkärr. Tjeuresape (till
sammans med D. incarnata) HS, på den södra 
Saxifraga hirculus-lokalen på Matesape HS.

D. sp. (D. incarnata eller D. lapponica). Aleltusape 
ML, NO Stuor-Muddus SRF.

D. maculata Jungfru Marie nycklar (underart ej be
stämd). Enligt Arnborg (1963b) i Geranium-myrtillus- 
skog och i sumpskog. Noterad av JA, HS, ML och 
SB, men ej av EA. Sidoravin till Muddusälvens 
kanjon SB.

Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa tuvtåtel. Enligt 
Arnborg (1963b) ”i Geranium-myrtillus-skog", enligt 
EA ”flerst. i källor, längs Muddusälven (åtm. i 
kanjonen) etc” och enligt PAL ”i de fuktiga skogs- 
sluttningarna kring M-jokk [=Muddusälven] och 
även längs densamma”. Dessutom Ö Tjuorrevare 
RB och Histape JA. HS har emellertid bara tre 
kulturspridda förekomster: Muddushemmanet, vid 
Manson-kojan och landsvägen i norr. Artens ovanlig
het är förvånande.

D. flexuosa kruståtel. Allmän på fastmark, även fjäll
hed, men sällan på våtmark.

[Diapensia lapponica fjällgröna. De upprepade angivel
serna av denna art avser alla Mellan-Stubba EA, 
alltså utanför nuvarande parkgräns.]

Diphasiastrum alpinum fjällummer. Fjällhed på Sör- 
Stubba och Storvuosmo (i den högre belägna skogen 
jämte D. complanatum). Lillvuosmo SB, Stuor- 
Tjuteks sydvästra sluttning och Linahuornatj (Arn
borg 1963b).

D. complanatum plattlummer (underart ej bestämd). 
Ganska vanlig på tallhedar och annan torr mark HS 
OE.

Draba norvegica bergdraba. Muddusälvens kanjon 
PAL SB, vid Asjkasfallet EA och i en sidoravin SB, 
Måskoskårså på bergvägg EA HS SB.

Drosera anglica storsileshår. Allmän på blöta myrar.
D. rotundifolia. Vanlig på tuvor i myrar i södra och 

mellersta delarna, färre noteringar i norr.
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Fig 9. Kärr med stora bestånd av kärrull Eriophorum gracile nordväst om Tjeuresjaure. 
Fen northwest of Tjeuresjaure in northern Muddus.
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Dryopteris expansa nordbräken. Muddusälvens kanjon 
EA, Storvuosmos östra sida SB.

Eleocharis acicularis nålsäv. Muddusjaure EA HS.
E. quinqueflora tagelsäv. Aleltusape ML, Muddusape 

LAn, ”tall-vass-savannen” på nordvästra Muddusape 
(Sjörs 1946), Tjeuresape på lokalen för Carex 
diandra HS.

Elytrigia repens kvickrot. Kulturspridd. Vid en timmer
koja i söder EA.

Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum nordkråkbär. 
Mycket allmän på både fastmark (inkl fjällhed) och 
myr.

Epilobium angustifolium mjölkört. Allmän på fast
mark, särskilt på brandfält de första åren efter 
brand, samt på fjällhed och i björkbältena. Även i 
sumpskog, mer sällan på myr.

E. collinum backdunört. Måskoskårsås södra del EK 
(med beläggex).

[E. davuricum smaldunört. Utanför parkgränsen på 
Vuosmaape på torrlagd järnockra HS.]

E. hornemannii fjälldunört. Ett dussintal lokaler i 
källor.

E. palustre kärrdunört. Ganska allmän i kärr och 
särskilt i källor, både vit- och rödblommiga, även 
i Muddusälvens kanjon PAL. E. laestadii lapp- 
dunört kan ha förbisetts, eventuella fynd kan vara 
innefattade här.

Epipogium aphyllum skogsfru. Flera lokaler i söder: 
vid Tuoljebäcken EK SB USö, nära Muddusfallen 
EK och vid nedre Muddusälven (Arnborg 1941). 
[Utanför parkgränsen funnen N Njuoravuolle (nu
mera dränkt bosättning på Stora Lule älvs södra
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strand uppströms Muddusälvens mynning) BS KCG 
(foto i Arnborg 1946), men saknas i listan från 
Messaure-magasinet (Rune & Rune 1965).]

Equisetum arvense åkerfräken. På stränder, ett 10-tal 
noteringar.

E. fluviatile sjöfräken. Allmän och ofta dominerande 
vid sjö-och bäckstränder (fig 10), vanlig men sällan 
dominerande i kärr (fig 2).

E. palustre kärrfräken. Allmän enligt EA, särskilt i 
mellan- och rikkärr.

E. pratense ängsfräken. Rätt vanlig, ett dussin lokaler 
noterade.

E. scirpoides trådfräken. ”Tall-vass-savannen” på 
nordvästra Muddusape HS, Muddusälvens kanjon 
EA PAL SB.

E. sylvaticum skogsfräken. Allmän, särskilt i grund 
fattigmyr, myrkanter, sumpskog och fuktig fast- 
marksskog.

Erigeron acer ssp. politum brunbinka. Muddusälvens 
kanjon EK KCG SB, Måskoskårså SB.

Eriophorumangustifolium ängsull. Allmän i alla slags 
kärr, vanlig också på stränder.

E. gracile kärrull. Ganska allmän, särskilt i det inre 
och i norr, ibland dominerande i vissa blötkärr (fig 9).

E. latifolium gräsull. Rikkärr i Aleltusape ML.
E. russeolum rostull (inkl ssp. rufescens lappull). 

Blötkärr, särskilt i stora flarkar i det inre, där rätt 
vanlig.

E. vaginatum tuvull. Allmän på myr (även mossar) 
och i sumpskog.

E. frigida var. frigida fjällögontröst. Muddusälvens 
kanjon PAL. Kulturspridd vid Stubba-stigen HS 
och vid landsvägen i norr HS.

Euphrasia cf strida vanlig ögontröst (i regel angiven 
som E. hrevipila). Vid Muddusälven uppströms 
fallen CN, Muddusälvens kanjon PAL, Östra timmer
kojan EA, Sarkavare-stigen EA. Åtminstone på de 
två senare ställena kulturspridd.

Festuca ovina fårsvingel. Rätt vanlig, dels på fjällhed 
och andra torra marker, inkl brandfält (Uggla 1958), 
dels på stränder och i vissa kärr, samt som kultur
spridd. Våtmarksekotypen, som torde finnas i delar 
av norra Sverige ner till Bergslagen, bör uppmärk
sammas.

F. pratensis ängssvingel. Kulturspridd. Muddushem- 
manet.

F. ruhra rödsvingel. Några ställen i norra delen, 
Aleltusape ML, Lillvuosmo SB, Histape JA. Som 
kulturspridd bl a vid Muddushemmanet SB.

Filipendula ulmaria älggräs. Vanlig i örtrika sump
skogar och fuktiga fastmarker, ibland på stränder 
(fig 5), i videsnår och kärr.

Fragaria vesca smultron. Muddusälvens kanjon SB, 
Måskoskårså EK (mogna smultron kunde plockas) 
SB.

Galeopsis speciosa hampdån. Kulturspridd. Östra 
timmerkojan EA.

Galium palustre ssp. palustre vattenmåra. Kärr, ej 
vanlig, mest vid bäckstränder. Även vid Muddus- 
jaure EA, i Muddusälvens kanjon EA.

G. uliginosum sumpmåra. Fuktig mark, ej vanlig. 
Stuor-Muddus HS, mellan Tjeuresjaure och Muddus- 
jåkkå HS, vid ett vadställe över Muddusjåkkå HS, 
vid Muddusjaure EA, på sydöstra sidan Muddus- 
jaure HS, vid Muddusälven EA, Muddusälvens 
kanjon PAL, Matesape vid Tuoljebäcken HS. På 
sistnämnda ställe också en starkt avvikande, bred- 
bladig typ.

Geranium sylvaticum skogsnäva. Allmän. Örtrik skog, 
även sumpskog, bäck- och sjöstränder, ibland i 
kärr.

Gnaphalium norvegicum norsknoppa. Sör-Stubba HS, 
på och mellan Stubba-bergen EA, vid landsvägen i 
norr HS. Åtminstone delvis kulturspridd.

Goody era repens knärot. Käppovares sydsluttning 
EA, Ruokoaja JL, i en ravin V Tuoljebäcken EK, 
S Halma-ape USk.

Gymnadenia conopsea var. conopsea brudsporre. Minst 
20 lokaler i rikkärr och i några fall i mellankärr.

Gymnocarpium dryopteris ekbräken. Allmän enligt 
EA, i vart fall rätt vanlig i någorlunda artrik 
fastmarksskog.

Hammarbyapaludosa myggblomster. Blöt kärrmark, 
Aleltusape ML, Kaffemyren HS, Muddusape HS 
LAn.

Hieracium hökfibblor. Hökfibblorna indelas i sektioner, 
vardera innehållande ett stort antal apomiktiska 
småarter. Endast hos Almquist har material från 
Muddus bestämts till småart. Under varje sektion 
(eller subsektion) listas här de småarter som hittills 
identifierats. Småarternas namn och auktorer följer 
en pågående revision av Stefan Ericsson. I de fall 
andra namn använts av granskare har dessa angivits 
som synonymer.

H. Sect. Alpina fjällfibblor. Sör-Stubbas topplatå och 
björkbälte EA.

H. Sect. Foliosa norrlandsfibblor. //. botniense Brenner 
(.H. chloromelanum (Dahlst. ex Norrlin) Dahlst.): 
Muddusälvens kanjon EA (det. H. Dahlstedt). H. 
polycomum Dahlst. ex Norrlin: vid Muddushem
manet EA (det. H. Dahlstedt). H. umbellatum L. 
flockfibbla: Enligt EA vid Muddusjaures och 
Muddusälvens stränder samt som kulturspridd vid 
Muddushemmanet. Till denna sektion hör möjligen 
en avvikande, kal typ vid stranden av Muddusjaure 
HS.

H. Sect. Nigrescentia svartfibblor. Två arter på vardera 
en lokal i lågfjällens björkbälte. Storvuosmo EA, 
Sör-Stubba EA.
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H. Sect. Oreadea klippfibblor. H. erythropoecilum 
Dahlst. (H. diasemum (Om.) Om.) Måskoskårsås 
norra del EA (det. G. Samuelsson). Arten har en 
stor utbredning i torra sydberg längs fjällkedjan.

H. Sect. Prenanthea sallatsfibblor. En troligen hit
hörande art i Muddusälvens kanjon EA.

H. Sect. Tridentata styvfibblor. En art i Muddus
älvens kanjon EA.

H. Sect. Vulgata Subsect. Sylvaticiformia skogsfibblor. 
EA anser dem mer eller mindre vanliga, men 
inkluderar då även den till Vulgatiformia hörande 
H. subarctoum. HS har minst 17 nya lokaler, mest 
på stränder, men även kulturspridda. H. caesiiflorum 
Almq. ex Norrlin: Käppovare EA (det. G. Samuels
son). H. pendulum (Dahlst.) K. Joh.: Muddus
älvens kanjon EA (det. G. Samuelsson). H. prae- 
tenerum Almq. ex Dahlst.: Storvuosmo EA, Sör- 
Stubba EA (båda det. G. Samuelsson).

H. Sect. Vulgata Subsect. Vulgatiformia hagfibblor. 
EA tar upp gruppen men ger inga detaljer. HS har 
ett 10-tal lokaler, mest på stränder men även på berg 
och som kulturspridda. H. subarctoum Norrlin: Förs 
till Sylvaticiformia av EA, som anger den som den 
vanligaste i den gruppen. Skiljelinjen mellan grup
perna är svävande, och småarter svåra att placera i 
endera gruppen tycks förekomma i området.

Hierochloe hirta. (troligen ssp. arctica nordmysk- 
gräs, trots att hanblommorna tycks sakna borst). 
Några lokaler, mest stränder HS, bl a vid Tuolje- 
bäcken och Junajåkkå SB.

Hippuris vulgaris hästsvans. I Muddusjaure EA HS, 
vid många andra grunda vatten HS SB.

Huperzia selago ssp. selago lopplummer. Enligt EA 
tämligen allmän men mest enstaka. Norra och 
centrala Muddus, Muddusälvens kanjon PAL SB, 
Måskoskårså PAL SB.

Isoetes echinospora vekt braxengräs. Minst 5 små
sjöar samt Muddusjaure.

/. lacustris styvt braxengräs. Muddusjaure, skogs
tjärnen ”419” V Tjeuresjaure HS.

Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus myrtåg. Säll
synt på mineralisk våtmark. Stubbabäckens översta 
lopp EA, sydvästsluttningen av Stuor-Tjutek, Kuosatj- 
ape, vid Påunåkjåkkå nära Manson. På järnockra- 
grus på Histape och vid Hapsasjåkkå finns en Juncus 
som avviker genom tuvat växtsätt och oskaftade 
frukter.

J. bulbosus löktåg. Svag fors i Muddusälven några 
km nedströms Muddusjaure HS SB. Enbart under- 
vattensmodifikationen.

J. filiformis trådtåg. Mest på stränder, inte allmän 
utom vid Muddusjaure (enligt EA). Muddusälvens 
kanjon PAL.

J. stygius dytåg. Ganska allmän i myrarnas flarkar etc.

/. trifldus klynnetåg. Fjällhed på Storvuosmos topp
platå EA och på Stubba-bergen EA. Muddusälvens 
kanjon PAL SB, Stora Björkravinen SB.

Juniperus communis (troligen enbart ssp. communis) 
en. Allmän på fastmark, inte ovanlig på många 
våtmarker.

Lappula deflexa stickelfrö. Muddusälvens kanjon vid 
fallen EK KCG SB TA, sidoravin i väster SB, Stora 
Björkravinen SB, Måskoskårså SB.

Ledum palustre skvattram. Allmän på myr och i 
sumpskog, någon gång på torr mark.

Leontodon autumnalis höstfibbla (varietet ej bestämd). 
Kulturspridd. Vid landsvägen i norr HS.

Leucanthemum vulgare prästkrage. Kulturspridd. Vid 
landsvägen i norr HS.

Linnaea borealis linnea. Allmän på fastmark och i 
sumpskog, ej på myr.

Listera cordata spindelblomster. Ganska vanlig i fuktig 
skog, videsnår och inte för våta kärr.

Luzula multiflora ssp. frigida säterfryle. Kulturspridd. 
Muddushemmanet, landsvägen i norr HS.

L. pallescens (L. pallidula) blekfryle. Helt eller bara 
delvis kulturspridd. Muddusälvens kanjon i strand
snår EA, Muddusjaures strand EA, Tuoljebäckens 
fall SB, Muddushemmanet EA HS SB.

L. pilosa vårfryle. På fastmark, även fjällhed EA, 
relativt vanlig i blåbärsskog OE. Ej på myr.

L. sudetica svartfryle. Muddusjaures stränder EA 
HS, vid Tuoljebäcken (Matesape) HS.

Lychnis alpina fjällnejlika. Muddusälvens kanjon 
PAL SB, Sarkavare-brandfältet i söder HS, Måskos
kårså HS SB. Kulturspridd vid landsvägen i norr HS.

Lycopodium annotinum revlummer (underart ej be
stämd). Fjällhed EA, i fastmarksskog relativt vanlig, 
på våtmark mest vid bäckar. Tjutek, Muddusälvens 
kanjon PAL, Måskoskårså PAL.

L. clavatum mattlummer (underart ej bestämd). 
Fjällhed EA, fastmarksskogar flerstädes, sällan på 
våtmark. Muddusälvens kanjon SB.

Lysimachia thyrsiflora topplösa. Stränder, inte vanlig. 
Stuor-Muddus, Tjeuresjaure, S Tjeuresjaure vid 
Muddusjåkkå, Muddusjaures sydvästra strand, en 
slåttermyr i norr HS, vid Muddusälvens utlopp 
USk.

Maianthemum bifolium ekorrbär. Allmän i fastmarks
skog, sällan på myr. Muddusälvens kanjon PAL, 
Måskoskårså PAL.

Matricaria sp. baldersbrå. Kulturspridd. Vid lands
vägen i norr.

Matteuccia struthiopteris strutbräken. Vid områdets 
sydgräns i en sidoklyfta till Muddusälven EA. [S 
parkgränsen vid Tuoljebäcken EU JE.]

Melampyrum pratense ängskovall. Allmän på fast
mark, i sumpskog och här och var på myr. Vanli
gare än M. sylvaticum.
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Fig 10. I den grunda sjön Muddusluoppal växer stora bestånd av nordnäckros Nymphaea alba ssp. Candida. I 
bakgrunden myrstrand med sjöfräken Equisetum fluviatile, flaskstarr Carex rostrata, vattenklöver Menyanthes 
trifoliata och lappvide Salix lapponum.
The shallow lake Muddusluoppal in central Muddus with abundant Nymphaea alba ssp. Candida. The shore in the 
background borders a mire.

M. sylvaticum skogskovall. Tämligen allmän i fast- 
marksskog, knappast på våtmark.

Melica nutans bergslok. Vanlig särskilt längs bäckar, 
många förekomster på våta marker. Muddusälvens 
kanjon med omgivning PAL, Måskoskårså PAL.

Menyanthes trifoliata vattenklöver. Mycket allmän i 
kärr, särskilt i flarkar (fig 2), samt på stränder både 
ovan och i vattnet, ibland i sumpskog.

Molinia caerulea blåtåtel. Mycket allmän, ofta domi
nerande främst i kärr (fig 4), särskilt sluttande, 
samt på lägre strängar, vid bäckar etc.

Moneses uniflora ögonpyrola. Fastmarksskog. ”Här 
och där” EA, i lämpliga miljöer relativt vanlig USk.

Myriophyllum alterniflorum hårslinga. Muddusjåkkå 
nedströms Tjeuresjaure, Hapsasjåkkå, Muddusjaure, 
Ahojåkkå, Muddusälvens kanjon i stilla vatten PAL.
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Nardus stricta stagg. En enda tuva i granskog i 
Vuosmos sydsluttning EA.

Nuphar lutea gul näckros. Muddusjaure, Ahojåkkå, 
bäck nära Saxifraga hirculus-\oka\en på Tjeuresape, 
sjön ”452” SO Tjuorrevare.

N. lutea x pumila. Muddusjaure, Hapsasjåkkå.
N. pumila dvärgnäckros. Muddusjaure, Ahojåkkå, 

Muddusluoppal, Hapsasjåkkå, Tjeuresjaure, tjärnen 
1 km NV Tjeuresjaure, tjärnen på Muddusape.

Nymphaea alba ssp. Candida nordnäckros. Muddus
jaure massvis (även en dvärgform), Muddusluoppal 
(fig 10), Ahojåkkå (massvis), NV om Manson i 
Råvatj-jauratj.

Orthilia secunda björkpyrola. Fastmark, sällan våt
mark. Enligt EA och USk tämligen allmän.

Oxyria digyna fjällsyra. Muddusälvens kanjon vid och 
nedströms fallen EA EK PAL, 5 km nedströms 
fallen SB.

Paris quadrifolia ormbär. Fastmarksskog. S Tjeures
jaure HS, Matesape vid Tuoljebäcken HS, nära Mud- 
dusfallen EA KCG PAL, Måskoskårså PAL SB.

Parnassia palustris slåtterblomma. Vanlig (ett 40-tal 
noteringar) i rik- och mellankärr. V id Muddusälven 
PAL.

P. palustris ssp. borealis nordspira. Vanlig i kärr.
Pedicularis lapponica lappspira. Sör-Stubba på fjäll

hed, i skog rätt vanlig.
Petasites frig idus fjällskråp. Spridd i sumpskog men 

knappast vanlig.
Peucedanum palustre kärrsilja. Sällsynt. I ett kärr V 

om ”Stormyren” EA, nära Tjeuresjaure HS, vid 
tjärnen ”419” 3 km NV Tjeuresjaure HS.

Phalaris arundinacea rörflen. Muddusälven EA, i en 
sidoravin till Muddusälvens kanjon SB, Stora Björk
ravinen SB, Tuoljebäcken EA.

Phegopteris connectilis hultbräken. Mest vid bäckar, 
tämligen vanlig.

Phleum alpinum fjälltimotej. Kulturspridd på minst 7 
ställen.

Phragmites australis vass. Trots det nordliga läget 
förekommer vassen på minst 15 ställen inom national
parken, varav i själva Muddusjaure och på "tall- 
vass-savannen" på nordvästra Muddusape i stora, 
delvis rätt högvuxna bestånd (fig 7).

Phyllodoce caerulea lappljung. Nyligen påträffad på 
två ställen i skog. En stor förekomst N Hapsasape 
USk, en mindre förekomst på Jåknåvares sydvästra 
sida USk.

Picea abies gran (inkl ssp. obovata altaigran). Nästan 
överallt i hela området, skogbildande i mycket av 
de centrala och västra delarna och därutöver på 
fuktig skogsmark och i de flesta sumpskogar. Glest 
på Lillvuosmos toppområde och i enstaka fall på 
kalfjällen. Karta hos Engelmark 1987a.

Pinguicula alpina fjälltätört. Alldeles ovanför Muddus- 
fallen (Arnborg 1941), Muddusälvens kanjon på 
klippvägg PAL.

P. villosa dvärgtätört. Myrtuvor bland Sphagnum 
(mest men inte enbart S. fuscum), även på mossar. 
Ett 20-tal noterade lokaler.

P. vulgaris tätört. Vanlig, mest i mellan- och rikkärr. 
Muddusälvens kanjon PAL.

Pinus sylvestris tall. Allmän i hela Muddus, domi
nerande i norr, öster och söder och även eljest på 
torra jordar. Oftast sparsamt i sumpskog och på 
myrsträngar, men ibland dominerande, enstaka på 
fjällhed. Karta hos Engelmark 1987a. Brandgynnad. 
Sveriges äldsta säkert åldersbestämda tall, från 
1200-talet, har påträffats 500 m ö h på ett av de 
nordöstra skogsbergen (Engelmark & Hofgaard 
1985), där den överlevt fyra bränder. Unga tallar 
är ofta älgskadade (Uggla 1958) medan skador av 
ren mest drabbar småplantor.

| Poa alpina fjällgröe. Utanför parkgränsen nära Stora 
Lule älv på gångstig EA.]

P. annua vitgröe. Kulturspridd. Vid landsvägen i 
norr HS.

P. glauca blågröe. Muddusälvens kanjon EA SB (på 
tre ställen) PAL, Måskoskårså PAL SB.

P. nemoralis lundgröe. Ett antal fyndorter i öster och 
söder samt vid Muddusjaure. Åtminstone delvis 
kulturspridd, så bl a vid Muddushemmanet.

P. pratensis. Innefattar bl a ssp. alpigena nordgröe 
och ssp. pratensis ängsgröe. Ofta i källor och i 
klyftdalar, men också som kulturspridd på många 
ställen.

P. palustris sengröe. Muddushemmanet (jämte P. 
pratensis, kulturspridd), Muddusjaures sydvästra 
strand (kulturspridd även där?)

Polypodium vulgare stensöta. Klippor. Högstubba 
EA, Linahuornatj i klyfta HS, Muddusälvens kan
jon flerstädes EA PAL, Sarkavare-brandfältet HS, 
Måskoskårså EA HS PAL SB.

Populus tremula asp. Spridd över hela området, även 
i de högre bergen, men saknas enligt Arnborg 
(1963b) i gammal granskog i väster. Ej på myr. 
Ofta älgskadad.

Potamogeton alpinus rostnate. Muddusjaure vid Hapsas- 
jåkkås inflöde HS, Muddusälven nedströms Muddus
jaure SB, tjärn på Muddusape HS.

P. berchtoldii gropnate. Muddusjaure (som submers, 
ganska rikligt) HS, Muddusluoppal SB.

P. gramineus gräsnate. Muddusjaure, Hapsasjåkkå, 
Muddusjåkkå i det mesta av sträckningen, SV Stuor- 
Tjutek, i en bäck på Tjeuresape. Ofta med flytblad.

P. natans gäddnate. Muddusjåkkå uppströms Stuor- 
Muddus HS.

P. perfoliatus ålnate. Muddusjaure EA HS SB, Muddus
luoppal SB.
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P. praelongus långnate. Muddusjaure EA SB.
Potentilla erecta blodrot. Ca 20 kärrlokaler mest i de 

västra och centrala delarna, Muddusälvens kanjon 
SB.

P. multifida mångfingerört. På en klippvägg och på 
nedrasat material i Måskoskårså HS, funnen 1945 
(herbarium UPS). Nämnd av Sjörs (1946, utan 
närmare lokalangivelse) och av Lindgren (1975) 
men ej av Björkman (1947) eller Krusenstjerna 
(1954).

P. palustris kråkklöver. Allmän i kärr och vid kärr
stränder.

Prunus padus hägg (underart ej bestämd). Enligt 
Arnborg (1963b) vid bäckar. Vid Muddusälven EA 
SB, i Muddusälvens kanjon EA SB, vid Tuoljebäcken 
EA, vid Namma-ape KP.

Pyrola media klockpyrola. Sör-Stubba i björkbältet 
EA, Storvuosmos östra sida SB.

P. minor klotpyrola. Minst 15 lokaler, bl a Muddus
älvens kanjon med omgivning PAL och Måskos
kårså vid mynningen PAL. Den vanligaste Pyrola- 
arten.

P. rotundifolia ssp. rotundifolia vitpyrola. Flerstädes, 
särskilt på lågfjällen enligt EA, sidoravin till Muddus
älvens kanjon SB, Stora Björkravinen SB. Har 
spetsiga foderflikar. [Utanför parkgränsen vid Tuolje
bäcken JE.]

Ranunculus acris smörblomma (underart ej bestämd). 
Sällsynt enligt EA. Enda kända sannolikt naturliga 
lokal vid södra viken av Stuor-Muddus HS, men 
liera ställen som kulturspridd EA HS. Sällsyntheten 
är förvånande.

R. auricomus agg. majsmörblomma. Muddusälvens 
kanjon PAL. Småarterna i detta apomiktiska kom
plex är i norr ännu bristfälligt kända.

R. hyperboreus jordranunkel. Muddusape LAn.
R. lapponicus lappranunkel. Sumpskog, videsnår (fig 

11), ganska vanlig.
R. peltatus sköldmöja. Muddusjaure EA, Muddus

jaure vid Hapsasjåkkås inflöde HS, Hapsasjåkkå 
HS, Muddusälven nära Muddusjaure SB, Stuor- 
Muddus SB. Med flytblad och blommor.

R. repens revsmörblomma. Enbart kulturspridd. Östra 
timmerkojan EA, landsvägen i norr HS. Den vild
form man kan hitta i norrländska våta videsnår är 
alltså inte funnen.

R. reptans Strandranunkel. I och kring Muddusjaure 
EA HS, Muddusluoppal HS SB, Muddusälvens 
kanjon PAL, vid Muddusälvens utlopp USk.

Rhinanthus minor s. lat. ängsskallra. Kulturspridd. 
Muddushemmanet EA HS, landsvägen i norr HS.

Ribes spicatum skogsvinbär (underart ej bestämd). 
Muddusälvens kanjon med sidodalar EA KCG PAL 
SB, Stora Björkravinen SB, Måskoskårså HS SB.

Roegneria canina lundelm. Vid Muddusälven och 
bäckar i söder CN EA SB USk, Tuoljebäcken EU 
SB, Måskoskårså PAL SB.

Rorippa palustris sumpfräne. Göl vid mynningen av 
Måskoskårså HS SB.

Rosa majalis kanelros. Mest vid rinnande vatten. 
Muddusjåkkå uppströms Muddusjaure EA HS, 
Muddusälven uppströms fallen (Arnborg 1941), 
Muddusälvens kanjon EA PAL, Måskoskårså HS, 
Tuoljebäcken EA.

Rubus arcticus åkerbär. Vanlig i örtrik skog samt vid 
bäckar, ibland i kärr. Måskoskårså SB.

R. chamaemorus hjortron. Mycket allmän i sump
skog och på myrar, särskilt på tuvsträngar, och 
även i mossar.

R. idaeus hallon. Södra delen (särskilt i klyftdalarna 
EA), Sarkavare-brandfältet EK (ymnigt ett 10-tal 
år efter branden, minskade senare starkt (Uggla 
1958)). Muddusälvens kanjon PAL, Måskoskårså 
HS SB.

R. saxatilis stenbär. Sannolikt vanlig i hela området 
på fastmark, också i klyftdalsområdet EA rn fl. 
Även ibland på våtmark.

Rumex acetosa ssp. acetosa ängssyra. Kulturspridd. 
Östra timmerkojan EA, Muddushemmanet EA HS 
SB, vid landsvägen i norr HS.

R. acetosella var. acetosella bergsyra. Kulturspridd. 
Två timmerkojor i söder EA, Muddushemmanet 
HS SB, vid landsvägen i norr HS.

R. longifolius gårdsskräppa. Kulturspridd. Muddus
hemmanet HS SB.

Salix aurita x myrtilloides. Ö Muddusälvens kanjons 
nedre del EA (det. B. Floderus). Ren S. aurita 
bindvide finns knappast i Muddus.

S. caprea var. caprea sälg. Väldränerad bättre skogs
mark, lokalt vanlig, men numera hårt älgbetad. En 
mellanform till var. coaetanea (ssp. sericea) grå- 
sälg är funnen påKäppovare EA (det. B. Floderus).

S. glauca var. glauca ripvide. Videsnår (fig 11), sjö- 
och bäckstränder, källpåverkad mark, mycket allmän.

S. glauca x myrtilloides. Väster om Stuor-Tjutek HS.
S. hastata ssp. hastata blekvide. Stora Björkravinen 

SB (det. R. El ven).
S. herbacea dvärgvide. I en sidoravin till Stora Björk

ravinen SB (det. HS, ursprungligen bestämd till S. 
polaris, då bladen är nästan helbräddade). Upp
giften hos Lindgren (1975) om S. polaris i en 
sidoravin till Muddusälvens kanjon avser samma 
fynd.

S. lanata ullvide. Bäckdal i Muddusälvens kanjon ej 
långt från Asjkasfallet (”åtminstone en buske”) 
EA.

S. lapponum lappvide. Ännu allmännare än S. glauca, 
särskilt i kärr och på tuvsträngar i biandmyrarna 
(fig 3).
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Fig 11. Snår av ripvide Salix glauca med lappranunkel Ranunculus lapponicus, klyvbladsvitmossa Sphagnum 
riparium och granvitmossa S. girgensohnii.
Willow scrub with Ranunculus lapponicus.

S. myrsinifolia svartvide. Muddusälvens kanjonEA. 
Säkra fältnoteringar i övrigt saknas.

S. myrsinites glansvide. Rikkärr. Muddusape LAn, 
”tall-vass-savannen” på nordvästra Muddusape HS, 
Aleltusape HS, lokalen för Carex diandra på Tjeures- 
ape HS (fig 8).

S. myrtilloides odonvide. Vanlig i kärr och gles sump
skog.

S. phylicifolia grönvide. Allmän, särskilt vid bäckar 
och källor.

(.S’, repens krypvide. Möjligen funnen på Muddusape, 
men beläggex saknas.]

S. starkeana ssp. starkeana ängsvide. På torr mark. 
Enligt EA vanlig i södra delen (lätt överdrift?), på 
Högstubba i fjällhed EA, på Tuoljebäcks-delen av 
Sarkavare-brandfältet HS, Måskoskårså SB.

Saussurea alpina fjällskära. Allmän på bäckstränder 
o dyl och även vanlig i mellan- och rikkärr.

Saxifraga cernua knoppbräcka. Muddusälvens kanjon 
mellan Storfallet och Asjkasfallet EA.
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Fig 12. Myrbräcka Saxifraga hirculus i rikkärr med 
myrstarr Carex heleonastes och mycket rik mossflora på 
Tjeuresape, den norra av parkens två lokaler för arten.
Saxifraga hirculus is found in two localities in rich fens.

S. hirculus myrbräcka. Rikkärr. Tjeuresape ca 2 km 
V Tjeuresjaure nära östra sidan av tjärnen ”414” 
HS (fig 12), Matesape i sydost HS. Den senare 
lokalen är säkert identisk med ”hirculusmyren” i 
Krusenstjerna 1954.

S. nivalis fjällbräcka. Bergväggar. Muddusälvens kan- 
jon nära fallen och längre söderut EA EK KCG PAL 
SB, Stora Björkravinen SB, Luovvunakårså USk, 
Måskoskårså HS SB, Tuoljebäcken SB.

Scheuchzeriapalustris kallgräs. Vanlig på större blöt
myrar, särskilt i det inre.

Schoenoplectus lacustris säv. Muddusjåkkå både upp
ströms och nedströms om Muddusjaure och i ett 
litet bestånd i själva sjön samt i Ahojåkkå SB, i 
Muddusluoppal-viken HS NQ m fl. Egendomligt 
nog inte nämnd av EA. Foto hos Nilsson & Arvids
son (1976).

Scutellaria galericulata frossört. Stränder. Stuor- 
Muddus HS, tjärn ”414” på Tjeuresape HS, Muddus- 
jåkkås utflöde i Muddusjaure EA HS, vid Muddus
jaure EA HS, ovanför Muddusfallen SB.

Selaginella selaginoides dvärglummer. Mellan- och 
rikkärr, stränder, allmän.

Silene dioica rödblära. Muddusälvens kanjon nära 
Asjkasfallet EA. Som kulturspridd vid landsvägen 
i norr HS.

S. furcata ssp. angustiflora polarblära. Muddusälvens 
kanjon och Måskoskårså PAL SB. Se vidare Björk
man 1947.

S. vulgaris ssp. vulgaris smällglim. Kulturspridd. 
Östra timmerkojan EA, Muddushemmanet EA HS.

Solidago virgaurea guilds. Allmän på fastmark och i 
sumpskog, rätt vanlig också i kärrens torrare delar.

Sorbus aucuparia rönn (underart ej bestämd). Allmän 
på fastmark, torrare stränder och i bergsskogar, 
mera sällan på våtmark. Numera starkt älgbetad.

Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp. Sjöar 
och lugnvatten. Muddusjaure EA m fl, Muddus- 
luoppal HS, Muddusjåkkå flerstädes HS, Hapsasjåkkå 
HS, tjärn på Histape HS, Tjeuresjaure HS, tjärnarna 
”414” och ”419” på Tjeuresape HS, Kuobmujaure 
HS, Asjkasjauratj HS, Stuor-Muddus HS.

S. hyperboreum fjälligelknopp. Talrika grunda små- 
vatten.

Stellaria borealis norrlandsarv. Vanlig i källor, sällan i 
annan våtmark. Muddusälvens kanjon PAL, Måskos
kårså PAL.

S. borealis x longifolia. I ett källdrag i en av de 
mindre klyftdalarna EA.

S. crassifolia var. paludosa sumparv. Rikkärr på Mates
ape på den södra lokalen för Saxifraga hirculus HS.

S. graminea grässtjämblomma. Muddusälvens kanjon 
och Måskoskårså PAL. Kulturspridd vid Muddus
hemmanet EA m fl, Manson HS, landsvägen i norr 
HS, ”jordkulan” EA. [Jutsa-stigen (trol utanför 
parkgränsen) EA.)

S. longifolia skogsstjärnblomma. Muddusälvens kanjon 
med sidodalar EA PAL SB, ”Luobbonkårså” (trol 
= Luovvunakårså) EA, Stora Björkravinen SB, 
klyfta V Måskoskårså SB, ungefär samma område 
HS KCG, Måskoskårså SB.

S. media våtarv. Kulturspridd. Östra timmerkojan 
EA, vid landsvägen i norr HS.

Subularia aquatica sylört. Muddusjaure EA HS, Hap- 
sasjåkkås inflöde i Muddusjaure HS, Muddusluoppal 
SB.

Taraxacum maskrosor. Här och där, särskilt på stränder 
och vid källor EA, ett dussintal noterade ställen HS 
USk. Åtminstone hälften av förekomsterna kultur
spridda. Flera småarter ingår, men dessa har ej 
undersökts närmare.

Thalictrum alpinum fjällruta. Rikkärr, helst vid bäckar. 
Hapsasjåkkå nära mynningen EA, Ö Sör-Stubba 
HS, vid Stubbabäcken HS, SO Stuor-Muddus HS, 
NO Stuor-Muddus SRF, vid Stuor-Muddus SB, 
rikligt nedanför Tjappisvares nordostbrant USk, 
Kuosatjape nära parkgränsen HS, Råtjejåkkå nära 
Muddusjaures nordvästra vik HS. [Utanför park
gränsen på Kåbboape HS.]

Tofieldia pusilla björnbrodd. Allmän i mellan- och 
rikkärr samt vid bäckar. Muddusälvens kanjon 
PAL.
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Trichophorum alpinum snip. Allmän, ibland riklig, i 
mellan- och rikkärr samt på stränder. Muddusälvens 
kanjon PAL.

T. cespitosum ssp. cespitosum tuvsäv. Alla slags 
myrar, mycket allmän, även på stränder.

Trientalis europaea skogsstjärna. Allmän i skog och 
sumpskog, på myrsträngar, i Molinia-kärr etc.

Triglochin palustris kärrsälting. Blöta kärrkanter etc, 
tämligen sällsynt. Muddusape LAn, ”tall-vass- 
savannen” i nordvästra Muddusape HS, vid nedersta 
Hapsasjåkkå HS, Carex diandra-lokalen på Tjeures- 
ape HS, SV Stuor-Tjutek HS, Tjutek-kojan HS.

Trollius europaeus smörbollar. Enligt EA åtminstone 
i södra delen allmän längs bäckar etc. Junajåkkå 
(fig 5), Tuoljebäcken HS, Muddusälven uppströms 
fallen CN, sparsamt i Muddusälvens kanjon men 
ymnigt i bäckdalar PAL. [Utanför parkgränsen vid 
Tuoljebäckens nedersta lopp JE och längst i norr 
vid Muddusjåkkå USk.J

Utricularia intermedia dybläddra. Allmän i blöta kärr 
och särskilt i flarkar, submers i Muddusjaure och 
andra vatten.

U. minor dvärgbläddra. Vanlig, med nästan lika många 
lokaler noterade som för U. intermedia, men i 
mindre kvantitet och något mer anspråksfull. Även 
i Muddusjaure.

U. ochroleuca blekbläddra. Ett säkert fynd vid Hapsas- 
jåkkås utfall i Muddusjaure 1947 GE (herbarium S, se 
Thor 1987). Beträffande en annan uppgift (liten myr 
mellan Fallstugoma och Muddusälven USk) kan möjlig
heten att det rört sig om den av Thor (1988) beskrivna
U. stygia sumpbläddra ej uteslutas.

U. vulgaris vattenbläddra. Enbart som vattenväxt, 
bara en gång i en myrflark. Muddusjaure, bäcken 
på Histape, Muddusjåkkå 1 km S Tjeuresjaure, 
tjärnen ”414” på Tjeuresape, Hapsasjåkkå, Aho- 
jåkkå (alla HS).

Vaccinium microcarpum dvärgtranbär. Mycket all
män på myr och i sumpskog, särskilt på tuvorna, 
även på mossar. Talrika mosskollekter innehåller 
fragment av denna art.

V. myrtillus blåbär. Mycket allmän i all slags skog 
utom den torraste, även på kalfjällen (då med snö
skydd) och rätt vanlig på torrare ställen i myrarna.

V. oxycoccus tranbär. Spridd över nästan hela Muddus 
men inte så allmän som dvärgtranbär, mest i blöta 
kärr, ofta av gungflytyp.

V. uliginosum ssp. uliginosum odon. Mycket allmän 
i myr och sumpskog, ofta även på torr mark.

V. vitis-idaea lingon. Mycket allmän på all slags 
skogsmark, särskilt torr sådan, men även i sump
skog och på myrtuvor samt på fjällhedarna.

Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia fläder- 
vänderot. Matesape vid Tuoljebäcken HS.

Vida cracca kråkvicker. Kulturspridd. Östra timmer
kojan EA, vid landsvägen i norr HS.

Viola biflora fjällviol. Tjeuresape KP, Muddusälvens 
kanjon S Asjkasfallet EA PAL, Tuoljebäckens fall
område SB.

V. canina ssp. montana norrlandsviol. Vid Muddus
älven uppströms fallen CN, Muddusälvens kanjon 
EA KCG SB, och ca 500 m från parkgränsen EK, 
Stora Björkravinen SB, Tuoljebäckens fallområde 
SB.

V. epipsila mossviol. Allmän i kärr och längs bäckar. 
Muddusälvens kanjon PAL, Muddusälven uppströms 
fallen CN.

V. mirabilis underviol. Klyftdal i södra Muddus SB 
(prov av blad, det. HS, conf. R. Moberg). Ett mycket 
oväntat fynd.

V. palustris kärrviol. Ett 10-tal lokaler i kärr och vid 
stränder.

V. selkirkii skuggviol. Muddusälvens kanjon EA SB, 
Stora Björkravinen SB.

Woodsia alpina fjäll-hällebräken. Muddusälvens kanjon 
och vid Asjkasfallet EA PAL SB, Måskoskårså SB, 
Stora Björkravinen SB, Tuoljebäckens fallområde 
SB.

W. alpina x ilvensis. Västlig sidoravin nära Muddus- 
fallen SB (det. B. Jonsell).

W. glabella dvärg-hällebräken. Muddusälvens kanjon 
nedanför fallen EK KCG, ravin på östra sidan SB.

W. ilvensis hällebräken. Muddusälvens kanjon EA 
KCG SB, Måkoskårså EA HS PAL SB, ytterligare 
två raviner EA, Luovvunakårså USk.

Tack

Till alla uppgiftslämnare, och i synnerhet Tore 
Arnborg, ett varmt tack. Stefan Ericsson tackas för 
konstruktiv granskning av manuskriptet. Ann Smith- 
son har granskat den engelska texten.
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ekologiska fingeravtryck, och en karta säger mycket 
om en växts habitatkrav, invandringshistoria och 
betydelse i vegetationen. Den kan berätta om en 
viss art verkligen är känd från just det geografiska 
område man intresserar sig för, eller rent av om 
den borde kunna finnas där. Botanister slår i atlas- 
verk för att kontrollera om den rara växt man hittat 
skulle kunna utgöra ett anmärkningsvärt fynd, och 
man tittar där för att gallra bort andra tänkbara 
arter i kluriga bestämningsfrågor. Alla som använt
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en flora över något fjärran land vet också hur 
hopplösa lokalförteckningar är utan detaljerad kun
skap om landets geografi.

Nåväl, landet behöver inte ligga så långt borta! 
Hur är det med Norge? Testa gärna era geografi
kunskaper genom att med hjälp av gamla ”Lidens” 
uppradningar av herreder få en begriplig bild av en 
växts utbredning i vårt avlånga broderland. ”Ja, 
men man kan ju titta i ”Hultén”, kanske någon 
invänder. Och tyvärr är det så för många av oss: 
man tittar i Hulténs atlas, trots att den blir allt mer 
föråldrad - 26 år sedan dess andra upplaga!

Redan när första upplagan av Hultén kommit ut 
(1950) tyckte man i Norge att det var mycket som 
inte stämde. Naturligtvis hade en mängd prickar 
hamnat fel, något som är lätt hänt när man har 
hundratusentals av dem att hålla reda på. Värre var 
dock att Eric Hultén, i enlighet med sin avsikt att 
vara översiktlig, hade rastrerat de områden där han 
ansåg att en viss art var allmän. Norge, med sina 
inskjutande ljordar och utstickande berg är emel
lertid inte alls ett lämpligt land för en sådan kar te - 
ringsteknik. Många detaljer gick förlorade och 
rastren täckte ofta över områden där arterna i fråga 
inte alls fanns.

Ett annat problem uppkom vid revideringen av 
atlasen. Eftersom Hultén oftast inte samlat in detalj
erad information om en viss växt från ett område 
där han ansett den vara allmän, så var det närmast 
omöjligt, om det visade sig att den inte var så 
allmän, att ersätta raster med prickar. För att återfå 
den bortgallrade informationen skulle man då ha 
varit tvungen att gå igenom alla källor ännu en 
gång.

Kanske var det något av ovanstående som gjorde 
att man i Norge startade ett eget atlasprojekt, 
kanske inte. Den första delen av Maps of distribution 
of Norwegian vascular plants -"Coast Plants”- av 
Knut Faegri, kom i alia fall ut 1960. Den andra 
delen -”Alpine Plants”- av Olav Gjasrevoll utkom 
1990.

Denna geografiska uppdelning mellan de skilda 
volymerna kan tyckas märklig, men eftersom varje 
art behandlas ingående även i text (textavsnittet är 
faktiskt tjockare än själva atlasavsnittet), så får man 
många likartade växtgeografiska problem samlade i 
en volym.

De första delarna har sina egna historier, varför 
jag nu håller mig till del tre -”The southeastern 
element”-. Detta element visar sig vara en ur 
svensk synvinkel ganska brokig skara. Här finner 
man kartor över både mistel Viscum album och

rödklint Centaurea jacea, och ca 200 andra kärl
växter. Kartorna är prickkartor. De visar alltså 
egentligen inte växternas utbredning, utan växt- 
fyndens. Själv anser jag det vara det enda raka i ett 
atlasverk som verkligen skall dokumentera floran, 
och detta är en dokumentation. Nya fynd kan här 
läggas till var som helst, eftersom inga raster 
skymmer. Kartorna gör åtskillnad mellan herbarie- 
belägg och litteraturuppgifter, och man karterar 
även ”rejected stations”, dvs lokaler där arter 
felaktigt uppgivits, ett utmärkt sätt att skydda sig 
mot att utredda felaktigheter linkar in på nytt!

Texterna innehåller mycket matnyttigt, även för 
en svensk. ”Utbredning”, ”habitat” och ”första 
norska fyndet” är några av rubrikerna, och mängder 
av litteraturreferenser ges.

För en kartografiskt intresserad botanist har 
kartorna ett mycket högt skönhetsvärde: fjordar 
och älvar fyllda med prickar ringlar sig fram 
mellan vita bergsryggar (tvärtom i del två). Men 
även solen har sina fläckar, här skall nämnas två:

Till att börja med har jag inte på länge sett ett 
arbete med så många felredigeringar! Tydligen 
skämdes utgivarna själva en del, för boken är 
försedd med en ansenlig mängd inklistrade rättelse
lappar redan när man köper den! Inte mindre än 
åtta kartor var förväxlade innan dessa lappar kom 
på plats. På en karta har t o m en liten del av 
Finnmark, försett med en prick, klistrats in! Dess
utom medföljer inte mindre än fyra sidor i en lös 
bilaga. Sidorna (omfattande Epipactispalustris till 
Galium sterneri) skall insättas ”mellan sidorna 56 
och 57” och förblir alltså onumrerade.

Min andra anmärkning blir att engelskan är så 
(får jag säga det?) -norsk. För oss svenskar spelar 
det kanske inte så stor roll, men eftersom det 
mycket liknar den engelska som uppstår om man 
ord för ord översätter svenska, kan det bli problem 
för den internationella publiken. Även här är de 
norska karterarna ödmjuka: i förordet medger man 
att en fullständig språkrevision inte kunnat göras 
(men skriver i samma andetag our constant 
support when problems linguistic arose.”).

Detta till trots: den norska atlasen är ett beundrans
värt storverk. Det borde vara en självklarhet att det 
skall finnas nationellt framställda revideringsbara 
kartor av alla växtarter, ändå saknas detta ännu i 
Sverige. Av denna anledning har SBF på eget 
initiativ startat ”Projekt Finnéa”. I väntan på att 
en svensk atlas bli klar: köp den norska, den är 
underbar!

Stefan Ericsson
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Guldluppen 1997
har tilldelats Tommy Knutsson, Albrunna.

Tommy Knutssons namn dyker av någon anledning 
alltid upp när man pratar om något som har beröring 
med naturvård på Öland. Denne genuine ölännings 
naturintresse började tidigt och lockade honom så 
småningom till biologistudier i Lund. Kunskaperna 
från åren i Lund och Svalöv har han lyckats att 
omsätta mycket väl i det praktiska ideella natur- 
vårdsarbetet på Öland. Han är en av de ledande 
inom Ölands Botaniska Förening, som han var med 
och bildade 1992.

De exkursioner där Tommy är med är alltid 
intressanta, oavsett om det är några få personer 
som deltar eller om exkursionerna är av mer offi
ciell karaktär i föreningens eller någon annans regi. 
Med entusiasm delar han med sig av sitt breda 
kunnande när det gäller kärlväxter, svampar, lavar, 
fåglar och inte minst av sin stora kännedom om den 
öländska naturen. Oavsett om det är alvaret, sjö
markerna eller mittlandsskogen. Tommys exkur
sioner har nästan alltid något naturvårdande syfte. 
Allt i från återbesök å la floraväkteri till invente
ringar i områden med höga naturvärden. All infor
mation dokumenteras noga i anteckningar och som 
belägg. Senare förs informationen in i föreningens 
register. Tommy har tillbringat många timmar 
framför datorn och matat in uppgifter om rödlistade 
arters förekomst, både egna och andras observationer 
för att senare kunna sprida kunskapen vidare till 
myndigheter och ArtDatabank.

För tillfället är det främst två projekt som fyller 
tiden för den nykläckte fdosofie licentiaten; Ölands 
svampflora samt det WWF-stödda arbetet med 
Mittlandsskogens kryptogamer. I projektet ”Ölands 
svampflora” registrerar Tommy samtliga svampar 
som påträffats på Öland och är även själv en av

dem, som står för en stor del av rapporterna. 
Tillsammans med Per Ålind har Tommy ansvarat 
för WWF-projektet om den öländska mittlands
skogen. Där har Tommy tillsammans med flera 
andra specialister inventerat värdefulla miljöer och 
hittills har över 140 olika rödlistade ”växter” note
rats från mittlandsskogen. Det imponerande resul
tatet har bidragit till en ökad medvetenhet om 
mittlandsskogens naturvården. Den är inte bara en 
av Nordeuropas största lövskogar. Det är också en 
av de värdefullaste och att detta förts fram i ljuset 
är till stor del Tommys förtjänst.

Svenska Botaniska Föreningen vill med 1997 års 
Guldlupp uppmärksamma Tommy Knutssons utom
ordentligt värdefulla insatser inom svensk botanik.

Roland Moberg 
ordförande

Guldluppen 1997 utdelades i samband med SBF:s årsmöte 
i Blekinge. En lycklig Tommy Knutsson ses här tillsam
mans med föreningens ordförande Roland Moberg.

____
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