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Fig 1. Nothofagus-skog i Upper Hollyford Valley på Sydön, Nya Zeeland. Här finns sannolikt det största orörda 
sydboksområdet på Nya Zeeland. Så här bör stora delar av Sydön ha sett ut före maoriernas ankomst. - Foto T. Tyrberg 
januari 1995.
Nothofagus forest in Upper Hollyford Valley, South Island, New Zealand. This area probably holds the largest pristine 
Nothofagus forests still left in New Zealand.

Tyrberg, T. & Milberg, P. 1998: Nothofagus - Gondwanaträdet. [Nothofagus - the Gondwana tree.] Svensk Bot. Tidskr. 
92: 185-197. Lund. ISSN 0039-646X.



186 Tommy Tyrberg och Per Milberg SVENSK BOT. TIDSKR. 92 (1998)

Sydbokarna Nothofagus är ett tämligen homo
gent släkte av träd som bara förekommer på 
södra halvklotet (fig 2). Sydbokarna har intresserat 

flera generationer biogeografer. Dels har man sökt 
förklaringar till deras splittrade utbredning, dels har 
man förundrats över att deras närmaste släktingar 
enbart förekommer på norra halvklotet.

Utbredning nu och förr

Släktet Nothofagus består av 35 arter. Av dessa finns 
9 i södra Sydamerika (fig 3-8), 3 i Australien 
(inklusive Tasmanien; fig 10, 11), 14 i Nya Guineas 
högländer, 4 på Nya Zeeland (fig 1,12) och 5 på Nya 
Kaledonien (Veblen m fl 1996). Sydbokarna räknas 
i regel till familjen Fagaceae som bl a omfattar bokar 
Fagus och ekar Quercus. Medlemmar av Fagaceae 
är viktiga eller t o m dominerande arter i norra halv
klotets tempererade och subtropiska lövskogar samt 
i sydostasiens tropiska skogar, medan Nothofagus 
är det enda släkte i familjen som enbart förekommer 
på södra halvklotet. De flesta sydbokarna är höga 
skogsträd, även om åtminstone en buskartad art 
finns i Sydamerika. Huvuddelen är gröna året runt, 
men några arter fäller löven vintertid. Till utseendet 
påminner onekligen många av arterna om norra 
halvklotets bokar.

Sydbokarna producerar stora mängder pollen som 
är mycket karaktäristiskt och lättbestämt. Därför 
baseras sydbokarnas historik i stor utsträckning på 
fynd av fossilt pollen (Hill 1992). Det är dock svårt, 
eller omöjligt, att bestämma Nothofagus-pollen till 
art, varför historiken baseras på förekomsten av 
olika pollenmorfer. De nu levande arterna kan alla 
hänföras till fyra pollenmorfer vilka motsvarar fyra 
undersläkten (Hill & Read 1991, Hill & Dettmann 
1996, Manos 1997; tabell 1). Vårt resonemang utgår 
dock från en tidigare indelning, som används i äldre 
litteratur, där bara tre pollenmorfer urskiljs (brassii, 
menziesii, fusca).

I nutiden förekommer alltså/wsca- och menziesii- 
typerna i Sydamerika, Australien och Nya Zeeland 
och brassii-typen på Nya Kaledonien och Nya Guinea.

Fossilt pollen visar emellertid att alla tre typerna 
(och fyra undersläktena) förekom i Sydamerika, 
Antarktis, Nya Zeeland och Australien i början av 
Tertiär (för 50-30 miljoner år sedan). På Nya Guinea 
har nästan enbart brassii-poUen anträffats. Visser
ligen finns små mängder/«.sea-pollen i sen-tertiära 
lager, men det är osäkert om dessa kommer från träd 
som växte på platsen eller om det är fråga om fjärr- 
spritt pollen från Australien. Det nuvarande Nya 
Guinea låg under havsytan till för 20-15 miljoner år 
sedan så några äldre fynd kan inte väntas där. Från 
Nya Kaledonien har inga gamla pollenfynd överhuvud 
taget rapporterats.

Det är inte känt när brassii-typen dog ut i Syd
amerika; de yngsta fynden är från Oligocen för ca 
30 miljoner år sedan (Romero 1986). I Australien och 
Nya Zeeland levde den kvar till Kvartärperioden men 
dog ut i samband med de kraftiga klimatförändring
arna under nedisningarna.

Sydbokarnas förmåga att sprida sig över vatten
barriärer är uppenbarligen mycket dålig, fröna är 
små och överlever inte någon längre tid i saltvatten. 
1 samtliga fall då en och samma Nothofagus-art 
förekommer på båda sidor om ett sund (Nya Guinea 
och New Britain, Australien och Tasmanien, Nya 
Zeelands nord- och sydöar, Patagonien och Elds
landet) rör det sig om grunda vatten som var torrlagda, 
eller betydligt reducerade, så sent som vid den sista 
istidens slut för ca 10 000 år sedan. Det kan noteras 
att på 10 000 år har ingen sy dbok lyckats sprida sig 
de 350 kilometrarna från Eldslandet till Falklands- 
öarna, trots att vindar och strömmar borde vara 
gynnsamma och att Falklandsöarnas klimat skiljer 
sig föga från Eldslandets.

Från denna utgångspunkt är det givet att äldre 
tiders växtgeografer hade mycket stora problem med 
att förklara sydbokarnas utbredning. Många, ofta 
långsökta, teorier har framförts för att förklara Notho
fagus utbredning. Schröter (1913) betraktade Notho
fagus (och andra former med en liknande utbredning) 
som primitiva relikter som drivits söderut av mera 
avancerade nordliga former. Croizat (1952) hävdade 
att Fagaceae uppstått på Nya Kaledonien och spritt
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Tabell I. Pollenmorfer hos Nothofagus. - Pollenmorphs in Nothofagus, with subgenera, number of species and distribution.

Pollenmorf Undersläkte Antal arter Nutida utbredning

brassi Brassospora 19 Nya Kaledonien, Nya Guinea
menziesii Lophozonia 6 Sydamerika, Nya Zeeland, Australien
fusca typ a Fuscospora 5 Sydamerika, Nya Zeeland, Australien
fusca typ b Nothofagus 5 Sydamerika

Fig 2. Södra halvklotets geografi för cirka 80 miljoner år sedan. Sydbokarnas nutida och kända fossila utbredning har 
markerats med mörk resp. ljus skuggning. Nya Zeelands utseende har senare förändrats mycket kraftigt på grund av 
förskjutningar i jordskorpan. Kontinenternas lägen bygger huvudsakligen på Smith m fl 1981, Nothofagus utbredning 
på Humphries 1981 och Hill 1994.
Geography of the southern hemisphere 80 million years BP. Light and dark shading denote current and known fossile 
distribution of Nothofagus.
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Fig 3. Nothofagus pumilio i södra Argentina. - Foto P. Milberg november 1989. 
Nothofagus pumilio in southern Argentina.
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Fig 4. Nothofagus betuloides i södra Argentina. - Foto P. Milberg november 1989. 
Nothofagus betuloides in southern Argentina.
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Fig 5. På bergssidan ovanför Upsalaglaciären i södra Argentina klänger sydboksskogen. - Foto P. Milberg november 1989. 
Forest of Nothofagus clings to the steep slopes high above the Upsala glacier, southern Argentina.

Fig 6. De sydamerikanska sydbokarna är de härdigaste. Södra Argentina. - Foto P. Milberg november 1989. 
In southern Argentina, Nothofagus can be found growing close to glaciers.
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sig därifrån: dels norrut (Fagus och Quercus), dels 
genom långdistansspridning via Australien och 
Antarktis till Sydamerika. Darlington (1965) och 
Takhtajan (1969) däremot ansåg att Fagaceae (och 
Nothofagus) härstammade från Sydostasien och att 
Nothofagus därifrån spritt sig söderut via Indonesien 
och Nya Guinea. Arterna av £>rass»-morfen på Nya 
Guinea uppfattades i det sammanhanget som de 
mest primitiva formerna. Problemet med Schröters 
teori är att inga trovärdiga fynd av sydbokar någon
sin rapporterats på norra halvklotet, medan de andra 
teorierna förutsätter ljärrspridning över hav, vilket, 
som redan framgått, är osannolikt i Nothofagus fall.

Gondwanaland

Slutgiltigt skulle sydbokarnas säregna utbredning 
inte få sin förklaring förrän teorierna om kontinental
förskjutning (plattektoniken) slog igenom inom geo
login omkring 1970. Sydbokarnas utbredning blir 
nämligen logisk om man lägger in den på en karta 
över den gamla sydkontinenten Gondwanaland (fig T).

Under Trias-perioden för ca 225 miljoner år sedan 
hade, kanske för enda gången under Jordens histo
ria, alla kontinenter samlats till en enda landmassa, 
Pangaea. Under den följande Juraperioden delades 
Pangaea i två delar, nordkontinenten Laurasia (det 
nuvarande Nordamerika, Europa och Asien norr om 
Himalaja) och sydkontinenten Gondwanaland som 
omfattade nuvarande Sydamerika, Afrika, Arabien, 
Madagaskar, Indien, Australien, Antarktis och Nya 
Zeeland. Gondwanaland i sin tur bröts successivt 
sönder under de följande 150 miljoner åren, och 
Nothofagus nutida utbredning stämmer med det 
som återstod efter det att Afrika, Madagaskar och 
Indien för ca 110 miljoner år sedan separerade från 
sydkontinenten (fig 2). Relativt snart därefter (med 
geologiska mått mätt), kanske för ca 70 miljoner 
år sedan, separerade Nya Zeeland/Nya Kaledonien 
från Antarktis/Australien, och har sedan dess aldrig 
haft landförbindelse med någon kontinent. Eftersom 
alla tre moderna pollenmorfer förekommer eller har 
förekommit på Nya Zeeland bör alltså släktet Notho
fagus ha existerat innan detta skedde.

De äldsta spåren av sydbokar är pollen tillhörande 
en utdöd morf (Nothofagidites senectus) som dyker 
upp i både Sydamerika, Antarktis och Australien i 
början av Kampanien (ca 83 miljoner år sedan) 
medan pollen ur en annan utdöd morf (Nothofagidites 
endurus och N. kaitangensis) uppträder i Australien 
och Nya Zeeland kanske 5 miljoner år senare. Dessa

två utdöda pollenmorfer liknar mest undersläktena 
Fuse ospor a respektive Nothofagus och är möjligen 
”förfäder” till dessa.

De äldsta fynden av sydbokar tillhörande de ” mo
derna” morferna är från Sydamerika och Västant- 
arktis under Maastrichtien (74-65 miljoner år sedan) 
(Dettmann m fl 1990). Det är värt att notera att även 
de äldsta fynden av Nothofagus-pollen och Notho- 
fagus-blad är mycket lika nutida arter, sydbokarna 
är uppenbarligen en morfologiskt och troligen också 
ekologiskt mycket konservativ grupp.

Nothofagus utbredningsmönster är för övrigt inte 
unikt, liknande utbredningar förekommer hos ett 
flertal olika djur- och växtgrupper med en liknande 
historia. Det mest kända exemplet är kanske pung
djuren (Metatheria) i Sydamerika, Australien och på 
Nya Guinea. Pungdjursfossil har också anträffats i 
Antarktis men inte på Nya Zeeland och Nya Kale
donien, vilket stämmer väl med fossilfynd som tyder 
på att pungdjurens spridning i Gondwanaland skedde 
alldeles i slutet av krittiden (för ca 65 miljoner år 
sedan), alltså först efter det att Nya Zeeland/Nya 
Kaledonien separerat från Antarktis/Australien.

Den geologiska tidsskalan

Period Ålder
Etage (miljoner år)

Kvartar 1,64 - 0,0
Holocen 0,01 - 0,0
Pleistocen 1,64-0,01

Tertiär 65,0- 1,64
Pliocen 5,2 - 1,64
Miocen 23,3 -5,2
Oligocen 35,4 - 23,3
Eocen 56,5 - 35,4
Paleocen 65,0 - 56,5

Krita 145,6- 65,0
Maastrichtien 74,0 - 65,0
Kampanien 83,0 - 74,0

Jura 208,0- 145,6

Trias 245,0 - 208,0
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Krittidens slut och början av Tertiär bör ha varit 
Nothofagus blomstringstid. Sydbokarna var då tro
ligen utbredda över hela de icke-tropiska delarna av 
det återstående Gondwanaland, och var tillsammans 
med barrträd som Podocarpus och Araucaria de 
dominerande träden i södra halvklotets tempererade 
skogar. Som vi skall se innebar den efterföljande 
Tertiärtiden däremot försämrade förutsättningar för 
sydbokarna praktiskt taget överallt.

Sydamerika - torka och is

I Sydamerika var Nothofagus ursprungligen utbrett 
över hela södra delen av kontinenten. Södra Syd
amerika hade under större delen av Tertiär ett varmt 
och fuktigt klimat; åtminstone delar av Patagoniens 
slätter var täckta av skogar. Mot slutet av Tertiär 
började de södra Anderna att höja sig, vilket gjorde 
att Patagonien hamnade i regnskugga och förvand
lades till torr stäpp. Skog, inklusive Nothofagus, 
inskränktes till Andernas sluttningar och kustlandet 
i väster där regnet fortfarande var tillräckligt.

Under de senaste miljonerna år har de södra An
derna vid upprepade tillfällen täckts av inlandsis. 
Under den senaste istiden, den enda där förhållandena 
är någorlunda väl kända, var nästan hela Eldslandet 
och skärgårdslandskapet i södra Chile istäckt. Notho- 
/dgns-skogar kan då bara ha existerat i ett begränsat 
område i centrala Chile (Heusser 1991, Markgraf 
m fl 1996). Under dessa omständigheter är det inte 
förvånande att den tydligen mer värmekrävande 
hrassii-morfen är utdöd i Sydamerika, och att diversi- 
teten hos Nothofagus där är relativt låg (10 arter). 
Dessutom har de tre sydligaste Nothofagus-arterna, 
N. antarctica, N. betuloides (fig 4) och N. pumilio 
(fig 3), utvecklat en remarkabel härdighet (fig 5, 6), 
och växer i stort sett ända ner till Kap Horn. I 
skyddade lägen på Eldslandet är skogarna nästan 
tropiskt frodiga (fig 7,8), trots att den varmaste måna
dens medeltemperatur ligger under 10°C, tundra
gränsen på norra halvklotet. Det är därför inte för
vånande att just Nothofagus från Eldslandet verkar 
trivas på Färöarna (0dum 1989).

Sydamerikas sydbokar utgör de enda värdarna för 
de mistellika, halvparasitiska medlemmarna av Miso- 
dendraceae (fig 9), en familj med ca 10 arter. Efter
som de saknas på övriga sydkontinenter bör dessa 
växters specialisering till ett halvparasitiskt leverne 
på Nothofagus ha inträffat efter det att Sydamerika 
isolerades från övriga områden med sydbokar.

Australien - torka och eld
Även i Australien försämrades förhållandena för 
Nothofagus successivt under loppet av Tertiär. För 
ungefär 50 miljoner år sedan separerade Australien 
från Antarktis och började driva norrut. Fram till 
Miocen var i stort sett hela den australiska kontinenten 
täckt av tempererade eller subtropiska regnskogar 
där Nothofagus, i synnerhet av £>ras.«7-gruppen, var 
ett viktigt eller t o m dominerande inslag.

Under de senaste 15 miljoner åren har kontinenten 
successivt kommit in i den subtropiska högtrycks- 
zonen och fått ett allt torrare klimat. Sydbokarna har 
därmed dött ut över större delen av kontinenten och 
lever bara kvar i sydöstra delen, där bergskedjor 
skapar ett svalare och fuktigare klimat, och på Tas
manien (fig 10, 11). Även i Australien måste dess
utom istiderna ha inneburit problem. Visserligen var 
de nedisade områdena i Australien små (utom på 
Tasmanien), men klimatet under istidsmaxima var 
extremt torrt, och skogar troligen inskränkta till små 
refugier i speciellt gynnsamma områden.

Det är mycket troligt att utslagning av arter under 
istidsmaxima bidragit till artfattigdomen (3 arter) 
hos de australiska sydbokarna. Troligen var det också 
istiderna som ledde till att den mera värmekrävande 
brassii-morfen dog ut i Australien, de yngsta fynden 
(på Tasmanien) är av Pleistocen ålder (Hill & Mac- 
phail 1994). Visserligen finns det enklaver med 
tropisk regnskog som borde passa brassii i nordöstra 
Australien, t ex i Eungellabergen och på Atherton 
Tablelands, men dessa har troligen varit ännu mer 
reducerade under glacialperioder än skogarna i syd
öst.

En ytterligare negativ faktor som tillstött i relativt 
sen tid är eukalypternas expansion. Eucalyptus är ett 
ungt och artrikt släkte (mer än 500 arter) som tack 
vare sin stora konkurrensförmåga i torrt klimat expan
derat mycket starkt i Australien sedan slutet av 
Tertiär. Eukalypter är dessutom pyrofyter, dvs de är 
härdiga mot, och gynnas av, eld. Eftersom torra 
eucalyptusskogar dessutom är oerhört eldfängda är 
det svårt för mindre brandhärdiga träd att överleva i 
eucalyptusdominerade skogar. Möjligt är också att 
människans kolonisation av Australien missgynnat 
sydbokarna. Det verkar som om eukalypterna är 
betydligt mera dominerande under den innevarande 
mellanistiden än under de tidigare. Kanske beror 
detta på att bränder blivit vanligare sedan människans 
ankomst genom att de australiska urinnevånarna 
använde sig av eld i stor skala, bade i samband med
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Fig 7. De tempererade sydboksskogarna i södra Argentina ger ofta ett intryck av att vara närmast tropiskt frodiga. 
- Foto T. Tyrberg november 1991.
The temperate Nothofagus-forests of southern Argentina can be luxuriant, often reminiscent of tropical forests.
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Fig 8. Interiör i skog av Nothofaguspumilio i södra Argentina. - Foto P. Milberg november 1989. 
The interior of a Nothofagus pumilio-forest in southern Argentina.

Fig 9. Misodendrum 
punctulatum på Elds
landet. De ca 10 arterna i 
familjen Misodendra- 
ceae lever alla som halv
parasiter på sydbokar. 
Familjens utbredning 
är begränsad till Syd
amerikas Nothofagus- 
skogar. - Foto T. Tyr- 
berg november 1991.
Misodendrum punctula
tum in Tierra del Fuego. 
All members of the fa
mily Misodendraceae 
are semiparasites con
fined to South American 
Nothofagus.
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jakt och för att påverka vegetationen så att viltet 
gynnades (Flannery 1994).

Som en kuriositet kan nämnas att en av de austra
liska sydbokarna, Nothofagus gunnii (fig 11), är den 
enda australiska trädart som fäller löven under vintern 
- ett vittnesmål både om sydbokarnas konservatism 
och om kontinentens en gång sydligare läge.

På Nya Guinea (som egentligen är en del av 
Australien, separationen beror på det höga vatten
ståndet under den innevarande mellanistiden) har 
förhållandena utvecklats gynnsammare för Notho
fagus. Under större delen av Tertiär utbredde sig ett 
grunt hav där Nya Guinea nu ligger. Under Miocen 
började området höja sig över havsytan som en följd 
av kollisionen mellan den australiska och Stilla- 
havsplattan. För ungefär 10 miljoner år sedan fick 
Nya Guinea landförbindelse med Australien. Innan 
de kvartära istiderna satte in hade Nya Guinea hunnit 
passera genom den subtropiska högtryckszonen och 
in i den fuktiga tropiska zonen. Den höga bergskedja 
som uppstått längs med ön i kollisionszonen mellan 
den australiska och stillhavsplattan erbjuder lämpliga 
ståndorter för sydbokarna, som i nutiden mest an
träffas på I 500-3 000 meters höjd.

Den jämförelsevis stora artrikedomen av sydbokar 
på Nya Guinea beror gissningsvis på de kraftiga 
klimatväxlingarna under Kvartär då klimatzonerna 
förskjutits kraftigt i höjdled (Flope 1996). Eftersom 
bergen på Nya Guinea är unga och tektoniskt mycket 
aktiva har dessutom förutsättningar funnits för syd- 
bokspopulationer att vid upprepade tillfällen isoleras 
från varandra i olika bergsmassiv och utvecklats till 
skilda arter. Ett nutida exempel på sådan isolering 
är den population av Nothofagus starkenborghii som 
efter den senaste istiden kvarlever på New Britain 
nordöst om Nya Guinea.

Nya Zeeland

Nya Zeeland har i huvudsak haft ett fuktigt tempe
rerat klimat ända sedan separationen från Antarktis, 
och borde alltså ha kunnat erbjuda gynnsamma 
förhållanden för sydbokarna. Under de kvartära ned
isningarna har dock stora delar av Sydön varit is- 
täckta, medan torra kalla grässtäpper utbredde sig i 
regnskuggan öster om iskalotten. Under nedisnings- 
perioderna var troligen tempererad skog inskränkt 
till kustområdena på norra delen av Nordön. När 
klimatet under mellanistiderna blev varmare spred 
sig sydbokarna åter söderut.

Hinder för spridning mellan Nord- och Sydön har 
bara funnits under de perioder då havsnivån varit 
hög nog att skilja öarna åt. Det kyliga och torra 
klimatet under istiderna förklarar också varför brassii- 
morfen dött ut på Nya Zeeland, där det nutida kli
matet i varje fall på Nordön verkar tillräckligt milt 
för att ra.v.vh-s y dbo kar skulle kunna trivas.

Även på Nya Zeeland har sydbokarna troligen 
missgynnats av människan. En mycket omfattande 
skogsskövling skedde efter maoriernas ankomst 
(Anderson & McGlone 1992), i synnerhet på Sydön, 
även om torrare skogstyper än sydbokskogarna nog 
drabbades hårdast. De största sydboksskogarna finns 
idag på Sydöns sydvästra del (fig 1, 12).

Nya Kaledonien

Nya Kaledonien var ursprungligen en nordlig ut- 
löpare av samma landmassa som Nya Zeeland. On 
låg troligen ursprungligen öster om nuvarande södra 
Queensland i Australien, men har sedan separerat 
från både Australien och Nya Zeeland och rört sig 
mot norr och öster. Nya Kaledonien har troligen 
varit isolerat ungefär lika länge som Nya Zeeland. 
Genom det nordligare läget påverkades floran troligen 
i betydligt mindre grad av de kvartära istiderna än 
den på Nya Zeeland. Alla fem arterna på Nya Kale
donien tillhör brassii-typen och det är inte känt om 
någon annan typ någonsin förekommit där.

Sista akten i Antarktis

Att döma av det lilla vi känner till om vegetations- 
utveckl ingen i Antarktis innan den expanderande 
inlandsisen utplånade alla landväxter, tycks syd
bokarna ha spelat en mycket viktig eller dominerande 
roll där. Nothofagus tycks också ha varit ett av de 
sista släktena som levde kvar. På många håll i de 
Transantarktiska bergen finns avlagringar tillhörande 
den så kallade Siriusgruppen. Avlägringarnas ålder 
har varit mycket omstridd, men det råder enighet om 
att de avlagrades i samband med att Östantarktisisen 
ryckte fram och slutgiltigt täckte hela kontinenten. 
Den flora de innehåller är därmed den sista som 
existerade på Antarktis fastland, och ett dominerande 
inslag i denna var förkrympta Nothofagus-buskar. 
Webb & Harwood (1991) har framlagt argument för 
att Siriusgruppens avlagringar skulle vara från Pliocen. 
Om detta är riktigt så faller slutdatumet för Notho
fagus i Antarktis så sent som för ca 3 miljoner år 
sedan.
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Ar sydbokarna egentligen bokar?
Ända sedan mitten av 1800-talet har det rått relativ 
enighet om att Nothofagus är närmast släkt med 
Fagus, norra halvklotets bokar. Nothofagus IF agus 
har därför ofta använts som ett typexempel på växter 
med bipolär utbredning, dvs sådana som förekommer 
i kalla eller tempererade områden på båda halv
kloten men saknas i tropikerna (jfr Milberg 1992).

På senare tid har dock den nära släktskapen med 
Fagus ifrågasatts. Det har hävdats att sydbokarna 
bör placeras i en egen familj, Nothofagaceae, med 
familjen Betulaceae, det vill säga björkar och alar, 
som närmaste släktingar (Jones 1986). Nu är detta 
kanske av mindre betydelse ur biogeografisk syn
punkt, eftersom familjerna Fagaceae och Betulaceae 
har en rätt likartad utbredning på Norra halvklotet 
och tillsammans bildar ordningen Fagales. Att Notho
fagus hör till Fagales verkar alltså vara helt klart. 
Den påfallande likheten mellan Nothofagus och Fagus 
kan kanske förklaras genom att de gemensamma 
dragen är kvardröjande primitiva karaktärer inom 
Fagales; Nothofagus är en extremt konservativ grupp, 
och detsamma gäller kanske också Fagus.
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Var, när och hur?

Var Fagales uppstod är helt okänt. Det stora problemet 
är att Fagales med undantag för Nothofagus är nästan 
helt inskränkta till norra halvklotets tempererade 
delar. Det verkar därför rimligt att gruppen ur
sprungligen kommer därifrån, men var och hur 
någon eller några arter korsade tropikerna, och hur 
Nothofagus eller dess föregångare lyckades sprida 
sig ända till södra Gondwanaland, är svårbegripligt.

Under Krittiden var nord- och sydkontinenterna 
för det mesta skilda av hav. Även om tillfälliga 
landförbindelser tycks ha funnits i nuvarande Central- 
amerika-Karibien, så var norra Sydamerika ett tropiskt 
lågland med ett troligen ganska torrt klimat, föga 
lämpat för tempererade skogsträd. Möjligen skulle 
man istället kunna tänka sig att Fagales uppstod i 
tropikerna (i så fall väl troligast i nuvarande norra 
Sydamerika) och senare spred sig både mot norr och 
söder. Det tycks faktiskt som om blomväxterna ur
sprungligen uppstod i tropikerna, men å andra sidan 
är det märkligt att Fagales i så fall skulle ha dött ut 
helt i det område där gruppen ursprungligen upp
stod.

Den troligaste förklaringen är nog trots allt att 
Fagales uppstod i de tropiska delarna av Sydamerika

för drygt 100 miljoner år sedan, och sedan spred sig 
därifrån mot både norr och söder. Nyligen har också 
fossil som tycks til lhöra Fagales (men inte Nothofagus) 
rapporterats från krittida avlagringar i Australien 
och Nya Zeeland (Hi 11 1994). Det är möjligt att dessa 
växter härstammar från primitiva Fagales från vilka 
”ur-sydbokarna” kan ha utvecklats.

1 stort sätt är de biogeografiska problemen kring 
Nothofagus ändå lösta. Gondwanaland och plattekto- 
niken ger en tillfredsställande förklaring till den 
nutida utbredningen, medan den taxonomiska forsk
ningen tyder på att Nothofagus + Fagus inte kan 
betraktas som ett bipolärt taxon. Intresset för dessa 
vackra och egenartade träd lär dock inte avta. Att på 
Eldslandet råka på träd som man utan svårighet 
känner igen som nära släktingar till arter som man 
sett i Australiens berg ger en hisnande påminnelse 
om att dagens naturförhållanden har rötter som 
sträcker sig tillbaka till dinosaurernas tidsålder.
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Fig 10. Nothofagus cunninghamii på Tasmanien. - Foto P. Milberg februari 1997. 
Nothofagus cunninghamii in Tasmania.

’♦T-gSS

Fig 11. Nothofagus gunnii på Tasmanien. Denna sydbok är det enda australiska träd som fäller löven på vintern. - 
Foto P. Milberg februari 1997.
Nothofagus gunnii in Tasmania, the only Australian tree shedding its leaves in winter.
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Fig 12. Sydbokskog vid sjön Te Anau på Sydön, Nya Zeeland. - Foto T. Tyrberg januari 1995. 
Nothofagus forest at Lake Te Anau, South Island, New Zealand.
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Recension

Sotenäsets mossflora dokumenterad

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1998: Sotenäsets mossor. 
80 sidor, 15 färgfoton, 72 kartor. Eget förlag, tryckt i 
Lund. ISBN 91 -630-6635-1. Säljes genom föreningen 
Mossornas Vänner postgiro 13 37 88 - 0. Pris 100 kr 
+ porto.

Sotenäset ligger i Bohuslän och är en ca 150 km stor 
halvö som sträcker sig från yttre kustbandet med 
riksbekanta sommarorter såsom Smögen och Kungs
hamn österut till skogsbygden i Munkedals kommun.

Två på detta näs bosatta personer, Sven Bergqvist 
(till vardags tandläkare) och Evastina Blomgren 
(lärare) har under de senaste 15 åren på fritiden 
inventerat områdets mossflora. Medan sommaren 
ägnades åt kärlväxter tittade man under vinterhalvåret 
efter mossor. Bor man i den del av Sverige där milda 
barmarksvintrar är mer regel än undantag går det bra 
att göra exkursioner även mitt i vintern. Inventeringen 
har nu resulterat i en trevlig bok. I förordet står att 
boken är skriven av två amatörer. De båda är visser
ligen självlärda, men vi som känner Sven och Evastina 
vet att de är bättre på fältbotanik och fältbryologi än 
många professionella botanister i landet.

Efter ett inledande kapitel om halvöns geografi, 
geologi, topografi och odlingshistoria tar ett längre 
kapitel vid med en beskrivning av områdets typiska 
biotoper och deras mossvegetation. Här gör förfat
tarna en stor gärning eftersom det i den svenska 
botaniska litteraturen i stort sett helt saknas uppgifter 
om västkustens mossflora.

Särskilt förtjänstfull är skildringen av havssträn
dernas mossvegetation, med ny intressant kunskap 
om t ex atlantfläta Hypnum resupinatum växande på 
saltpåverkade klippor samt förekomst av lerkrok- 
mossa Drepanocladus aduncus i strandzonen. En 
pionjärinsats utgör även beskrivningen av mossfloran 
på hällmarksljungheden, en för västkusten exklusiv 
men vanlig biotop som behandlats styvmoderligt i 
litteraturen. Även bergbranterna är förtjänstfullt och 
ingående beskrivna, inte minst miljön för vaxmossa 
Douinia ovata, den art som finns på bokens omslag. 
Dess habitat avbildas i fig 12, och beskrivs ingående 
på sidorna 19 och 37. Vaxmossan är ovanligt rikligt 
förekommande på Sotenäset: hela 278 lokaler, vilket 
utgör ca 70 % av Sveriges samtliga nu kända loka
ler. Trädens mossflora är också bra beskriven. Här 
finner man nya intressanta iakttagelser om på vilka 
trädslag man hittat olika hättemossor Orthotrichum 
och skruvmossor Tortula.

Den använda inventeringsmetodiken följer helt den 
som författarna tidigare tillämpat för kärl växter (Berg
qvist, S. & Blomgren, E. 1994: Sotenäsets flora. 
Lund.), vilket innebär att området delats upp i 32 rutor 
med storleken 2,5 x 2,5 km. Mycket kunde bestäm
mas till art redan i fält, men drygt 2 200 kollekter 
samlades in för mikroskopiering och belägg. Totalt 
har 454 arter blivit funna (111 levermossor och 343 
bladmossor). I flertalet av rutorna noterades drygt 
250 arter, vilket måste anses som ett högt artantal.

De två författarna hävdar att Sotenäsets mossflora 
är unikt rik på arter bl a på grund av det geografiska 
läget mellan olika klimatzoner, den skurna topogra
fin osv. Detta tror jag inte alls är fallet. Det höga 
artantalet tror jag beror mer på att området har blivit 
noggrant undersökt av två mycket skarpögda fält
botanister. Hade de båda personerna bott i en annan 
del av Sverige är jag övertygad om att resultatet 
blivit lika imponerande.

Förutom vaxmossa Douinia ovata, som är områdets 
flaggskepp nummer ett, finns på Sotenäset andra 
intressanta arter som är mycket ovanliga i övriga 
Sverige men vanliga här. Hit hör västlig lummer- 
mossa Barbilophozia atlantica (58 lokaler), block- 
skapania Scapania gracilis (19), stor klipptuss Cyn- 
odontium jenneri (12) och stor bandmossa Metzgeria 
conjugata (8).

Den kommenterade artförteckningen utgör mer 
än hälften av boken. Där redovisas varje arts växt- 
plats, frekvens, fertilitet, samt utbredning på Sote
näset ofta illustrerad med en utbredningskarta. För 
22 av arterna finns en prickkarta, för de övriga är de 
rutor på kartan gråtonad där arten hittats. För säll
synta arter anges samtliga kända lokaler.

Den engelska sammanfattningen återfinns på sidan 
32 men borde nog ha placerats i början eller slutet 
av boken där man lättare kunde hitta den.

Fotografierna är alla i färg och av hög klass, 
möjligen med undantag av fotot av vaxmossa på 
bokens framsida där man förstorat bilden till den 
grad att filmens korn framträder för mycket.

Sammanfattningsvis är boken med sitt behändiga 
format på 80 sidor en lättläst och bra introduktion 
till Västkustens natur med fokus på mossorna, sam
tidigt som den utgör en noggrann dokumentation av 
halvön Sotenäsets mossflora inklusive fynden av en 
lång rad rariteter. Boken Sotenäsets mossor är ett 
måste för alla som vill veta hur mossfloran på Sveriges 
västkust kan se ut.

Tomas Hallingbäck



Slåtter eller bete i naturliga fodermarker?
- ett skötselförsök med slåtteranpassade växter
SANNA SIMÅN och TOMMY LENNARTSSON

Simån, S. & Lennartsson, T. 1998: Slåtter eller bete i naturliga fodermarker? - ett skötselförsök 
med slåtteranpassade växter. [Optimizing management in seminatural grasslands - an empirical 
study comparing mowing and grazing.] Svensk Bot. Tidskr. 92: 199-210. Lund. ISSN 0039-646X.
It has been suggested that a number of vascular plant species in mown meadows have evolved 
adaptations to mowing. Such adaptations are earlier flowering time, denser basal branching, or a 
capacity for compensatory growth after mowing. In this study the occurrence of possible mowing 
adaptations has been surveyed in grasslands of different management history. Five species, 
Rhinanthus serotinus, Succisa pratensis, Arnica montana, Scorzonera humilis, and Gymnadenia 
conopsea, were found to flower earlier in former mown meadows than in grasslands with 
grazing-history. The effects of mowing and grazing on reproduction were tested in early- and 
late-flowering populations of four species, ie Rhinanthus minor, R. serotinus, Succisa pratensis 
and Gymnadenia conopsea. When mown, the early-flowering populations all succeeded well, 
whereas the late-flowering populations varied considerably in their response. The differences 
between mowing and grazing seem big enough to induce a reduction in abundance of some species 
when management is changed from mowing to grazing. This should be especially probable for 
species and ecotypes with adaptations to mowing. Hence mowing is preferable in former 
meadows. This is seldom easily achieved, and there is an imperative need to develop grazing 
regimes that mimic mowing.
Sanna Simän, Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, Box 7002, SE-750 07 Uppsala, Sweden. 
e-post: moptgss2@stud.man.ac.uk
Tommy Lennartsson, Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, Box 7002, SE-750 07 Uppsala, 
Sweden, e-post: tommy.lennartsson@nvb.slu.se

Naturliga fodermarker, dvs ogödslade slåtter- och 
betesmarker, var förr en dominerande naturtyp i 
j ordbrukslandskapet. Dessa marker har senare minskat 
starkt; kvar finns idag endast marginella restbiotoper 
med ett stort antal rödlistade arter (Ingelög m fl 1993). 
I det gamla jordbrukslandskapet var betesmarkerna 
ofta utmarker ett stycke från gårdarna. Dessa ut- 
marksbeten är idag till stor del skogbevuxna. Den 
mark som fortfarande hävdas utgörs vanligen av 
gamla slåttermarker nära gårdarna. Numera betas 
den allra största delen av fodermarken; traditionell 
slåtter är ovanligt i Sverige, endast ca 3 000 hektar 
hävdas med slåtter. För en stor del av dagens mest 
värdefulla gräsmarker har således hävden förändrats 
från tidigare slåtter till dagens bete. Kan man befara 
att sådan beteshävd i gammal slåttermark påverkar 
den biologiska mångfalden negativt?

Det har antagits att flera kärlväxter med tiden har 
utvecklat speciella anpassningar till slåtter, t ex tidig 
blomning, extrem grenighet och/eller förmåga att 
tillväxa kompensatoriskt efter slåtter. Sådana an
passningar anses ofta vara genetiskt betingade. Hos 
t ex fältgentiana Gentianella campestris, och ängs- 
gentiana G. amarella (fig 1), förekommer en om
fattande variation i blomningstid (t ex Lid & Lid 
1994, Lennartsson 1997b), och experiment har visat 
att blomningstiden hos en population snabbt kan för
ändras efter att ha utsatts för slåtter (T. Lennartsson, 
opublicerade data).

Det är rimligt att anta att tidig blomning kan vara 
en slåtteranpassning hos många arter. Tidigblom- 
mande typer förekommer hos exempelvis ögontröst 
Euphrasia (Karlsson 1984), skallror Rhinanthus 
(Karlsson 1974, Zopfi 1993, 1995), ängsvädd Succisa



200 Sanna Simän och Tommy Lennartsson SVENSK BOT. TIDSKR. 92 (1998)

Fig 1. Differentierad blomningstid förekommer hos många 
arter i slätter- och betesmarker. De kanske tydligaste 
exemplen finns hos gentianorna, här ängsgentiana gentia- 
nella amarella. Till vänster tidigblommande variant i full 
blomning; till höger senhlommande, ännu i tidigt knopp
stadium. Är det troligt att tidigblommande varianter är 
anpassade till slätter, och hur klarar de i så fall bete? - 
Norbergs Bersgslag, Västmanland 5 juli 1992.
Seasonal differentiation, here exemplified by Gentianella 
amarella, is not uncommon among plants in managed 
grasslands.

pratensis (Hallgren 1997, Lena Jonsell, muntl) och 
brudsporre Gymnadenia conopsea (Sirnan & Len
nartsson, egna observationer). Även senarelagd blom
ning skulle kunna vara en slåtteranpassning, genom 
att sen blomning kan medge kompensatorisk tillväxt 
efter skada (Trumble m fl 1993, Lennartsson m fl 
1997). Tidig respektive sen blomning har följder 
även för växternas fenologi under resten av vegeta
tionsperioden, varför tidigblommande respektive 
senblommande typer här fortsättningsvis kallas tidiga 
respektive sena typer. ”Tidig” och ”sen” är här så
ledes relaterade till växternas reproduktionsfenologi

Kraftig grenighet från basen är ytterligare en an
passning, som gör att en större andel av knopparna vid 
slåttertid sitter under liehöjd, som hos sätergentiana 
Gentianella campestris ssp. islandica (Lennartsson, 
opubl.).

De olika blomningstidsvarianterna har ofta be
handlats som egna taxa. Det rör sig förmodligen om en 
omfattande ekotypbildning (Wettstein 1895, Karls
son 1974, Rottgardt 1956, Zopfi 1991, Lennartsson 
1997a). En ekotyp är en population med genetisk 
anpassning till lokala förhållanden (Turesson 1922). 
Skillnaderna mellan ekotyperna är alltså relaterade 
till habitatet och kan identifieras på gen-nivå, men 
olika ekotyper av en art kan ändå korsa sig med 
varandra.

De tidiga ekotyperna av ängsgentiana och fält- 
gentiana är känsligare för bete än de sena ekotyperna. 
Vid bete kan de drabbas av en allvarlig nedgång i 
reproduktionen, och tidiga populationer har för
svunnit från gamla lokaler i större utsträckning än 
sena (Lennartsson och Svensson 1996). Även hos 
ögontröst är tidiga ekotyper känsligare för bete än 
sena (Karlsson 1984). För båda grupperna beror 
detta på att tidiga typer har sämre förmåga till kom
pensatorisk tillväxt efter skada än sena typer (Len
nartsson m fl 1997), något som indikerar att ett 
kraftigt betestryck under hela säsongen är en olämplig 
hävdform i vissa gräsmarker. Sådant bete kan kanske 
ifrågasättas särskilt för gamla slåttermarker, där man 
kan förvänta sig att finna slåtteranpassade ekotyper 
av det slag som beskrivits ovan. En ostörd period 
under försommaren kan tänkas vara viktig också för 
andra organismgrupper, t ex växtätande insekter 
(Ekstam m fl 1988). Om den ändrade hävden, från 
slätter till bete, skulle vara negativ för vissa arter i 
före detta slåttermarker, står vi inför ett stort natur- 
vårdsproblem, eftersom en stor del av dagens natur
beten har ett förflutet som slåttermark (fig 2).

Vi presenterar här resultatet av en studie utförd i två 
delar:

1. För att försöka belysa i vilken omfattning 
slåtteranpassningar förekommer hos kärlväxter i 
naturliga fodermarker, gjordes en undersökning av 
fenologi och vissa morfologiska drag, t ex grenighet 
och lågvuxenhet, hos ett antal växter i fodermarker 
med olika hävdhistoria.

2. 1 syfte att belysa (A) om en viss fenologi 
verkligen är fördelaktig vid slätter och (B) om bete 
har negativa effekter på tidiga populationer, gjordes 
en undersökning av hur tidiga och sena populationer 
av några kärlväxtarter påverkas av slätter respektive 
bete.
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Fig 2. Artrik slåttermark med slåttergubbe Amica montana. Att denna miljö skulle försvinna om hävden upphör är väl 
känt. Men vad händer om slåttern ersätts av bete, som fallet är i huvuddelen av våra kvarvarande naturliga fodermarker? 
- Krokshult, Småland.
Mown meadow with Amica montana. What will happen to the plants present here if the management is changed to 
grazing, a common development in Swedish seminatural grasslands?

Försöksuppläggning

Möjliga slåtteranpassningar hos växter i gamla 
slåttermarker

Under 1994 undersöktes förekomsten av tänkbara 
slåtteranpassningar hos kärlväxter i före detta slåtter
marker. Undersökningen gjordes i fodermarker med 
tre olika kombinationer av nuvarande och historisk 
hävd: 1. gammal slåttermark som ännu slås (i tabel
lerna förkortat ss); 2. före detta slåttermark som 
numera betas (sb); 3. gammal betesmark som ännu 
betas (bb). Fortsättningsvis kallas dessa kombina
tioner för hävdtyper. Genom att studera olika arter i 
dessa tre hävdtyper kunde vi få indikationer på om 
nuvarande och tidigare hävd har påverkat vissa egen
skaper hos växterna.

Uppgifter om lokalemas nuvarande och historiska 
hävd hämtades från länsstyrelsernas ängs- och hag- 
marksinventeringar för Jönköpings, Gotlands och 
Uppsala län (Eriksson & Fasth 1988 a, b, Andersson 
m fl 1989, 1991, 1992, Fasth 1989, Andersson &

Fasth 1990, Appelqvist 1990, Martinsson & Nordin 
1991, Söderström 1993). I tabell I redovisas alla 
besökta lokaler med uppgifter om geografisk belägen
het, naturtyp, hävdtyp, besöksdatum och vilka arter 
som studerades. Vilka data som insamlades framgår 
av tabell 2. Vegetationshöjd och beskuggning mättes 
för att undersöka betydelsen av andra faktorer än 
hävdtyp.

De arter som undersöktes är typiska för naturliga 
fodermarker. Fältgentiana Gentianella campestris 
(fig 3), ängsvädd Succisa pratensis och brudsporre 
Gymnadenia conopsea togs med eftersom man hos 
dessa arter känner till typer med tidig blomning. 
Övriga undersökta arter var smörbollar Trollius euro- 
paeus, jungfrulin Polygala vulgaris, blåsuga Ajuga 
pyramidalis, korskovall Melampyrum cristatum, ängs- 
kovall M. pratense ängsskallra Rhinanthus minor, 
höskallra R. serotinus, åkervädd Knautia arvensis, 
slåttergubbe Amica montana (fig 2), svinrot Scorzo- 
nera humilis, nattviol Platanthera bifolia och grönvit 
nattviol P. chlorantha.
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Tabell 1. Uppgifter om lokalerna i undersökningen med information om tidpunkt för besök och undersökta arter. - 
Lokal: för Jönköpings län anges kommun (normal stil), för övriga socken (kursiv). Hävdtyper: ss gammal slåttermark 
som ännu slås; sb före detta slåttermark som numera betas; bb gammal betesmark som ännu betas.
Data on the study sites (location, grid square, habitat, management regimes [”hävdtyp”, see table 3 for explanations], 
visiting date and studied species).

Ekonomiskt Hävd-
Lokal kartblad Naturtyp typ Datum Undersökta arter

Jönköpings län / Småland
Aneby, Bordsjö 07F 2a
Eksjö, Föråsen 06 F 8 b

Eksjö, Föråsen 06F 8 b

Eksjö, Kvänsås 06F 9a
Eksjö, Narebo 06F 9b
Eksjö, Narebo 06F 9b

Gislaved, Virvhult/ 
Gärdesbacken

06D 5g

Gnosjö, Hagshestra 06D le
Gnosjö, Svänö 06 D Ih
Gnosjö, Totarp 06 D 2e
Jönköping, Agutarem 06D 8g
Jönköping, Kanarp 06E 9d
Jönköping, Hunsebo/ 

Fagerås
06D 8f

Jönköping, Yås 06D 9g

Tranås, Ryggestorp 07E 5j

Vaggeryd, N. Kulhult/ 
Tröjebo

06D 7j

Vaggeryd, Parken 06D 3h

Vaggeryd, Taglarp 06E 4a
Vetlanda, Biåsmålen 06F lg
Vetlanda, Repperda 06F 2e

Gotlands län / Gotland
Alskog, Visne 06J 2e
Anga, Anga prästänge 06J 5e

Bunge, Stucks 07J 3i
Burs, Hummelbos änge 05J 9c
Burs, Vanges 05J 9c
Bäl, Sudergårde 06J 8d

Endre, Stadshajden 06J 8a
Fide, Fide prästänge 05J 6a
Gothem, Grunnar 06J 6f

buskrik utmark bb 28/6
hackslått ss 28/6

blandlövhage sb 28/6

buskrik utmark bb 23/6
öppen äng ss 28/6
öppen betesmark, löv
hage

sb 28/6

löväng, hackslått ss 26/6

hackslått ss 25/6
öppen betesmark sb 25/6
öppen betesmark sb 25/6
öppen utmark bb 27/6
björkhage, betad skog bb 23/6
björkhage sb 27/6

hackslått ss 27/6

öppen betesmark, bland
lövhage

sb 28/6

ljunghed, betad skog bb 26/6

hackslått ss 26/6

löväng sb 26/6
blandlövhage sb 24/6
öppen utmark bb 24/6

hagmark, betad skog sb 6/7
öppen, träd/busk- 
bärande äng

ss 3/7

hagmark sb 3/7
träd/buskbärande äng ss 1/7
hagmark sb 7/7
träd/buskbärande äng ss 3/7

buskrik utmark bb 6/7
träd/buskbärande äng ss 7/7
havsstrandäng sb 6/7

jungfrulin, slåttergubbe
smörbollar, jungfrulin, ängsvädd, 
slåttergubbe, svinrot
jungfrulin, ängsvädd, slåttergubbe, 
svinrot
jungfrulin, blåsuga
jungfrulin, slåttergubbe, svinrot
svinrot

jungfrulin, fältgentiana, ängsskallra. 
åkervädd, svinrot, grönvit nattviol 
jungfrulin, ängsskallra, svinrot 
blåsuga 
jungfrulin
jungfrulin, blåsuga, slåttergubbe 
smörbollar, jungfrulin, svinrot
jungfrulin, blåsuga, ängskovall, 
svinrot, grönvit nattviol
jungfrulin, blåsuga, ängskovall, 
slåttergubbe, svinrot
jungfrulin, fältgentiana, svinrot

jungfrulin, åkervädd

jungfrulin, blåsuga, åkervädd, 
slåttergubbe 
slåttergubbe, svinrot 
smörbollar, jungfrulin, åkervädd
smörbollar, jungfrulin, blåsuga, 
slåttergubbe

ängsvädd, nattviol
höskallra, ängsvädd, brudsporre, 
nattviol
korskovall, svinrot, brudsporre 
ängsvädd,svinrot 
ängsvädd, brudsporre, nattviol
höskallra, svinrot, brudsporre, 
nattviol
nattviol, grönvit nattviol 
nattviol
korskovall, höskallra, nattviol, 
grönvit nattviol
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Ekonomiskt
Lokal kartblad

Grötlingbo, Sles 05J 6b

Hemse, Hulte Kruppar 05J 9b

Rute, St. Valle 07J 2h
Rute, Västrume/Risungs 07J 2g
Sproge, Stymnes 051 9j

Vamlingbo, Västlands/ 051 4i
Sigrajvs

Uppsala län / Uppland
Lena, Långbergsbacken 121 0b
Rasbokil, Smedsberg 121 1c
Tensta, Oödåker 121 2a

Lokaltyp
Hävd

typ Datum

hagmark sb 7/7

träd/buskbärande äng SS 4/7

öppen fastmarksäng SS 3/7
trädbärande utmark bb 3/7
trädbärande utmark bb 6/7

al var bb 7/7

öppen hage bb 20/7
träd/buskbärande hage sb 20/7
öppen äng SS 21/7

Undersökta arter

höskallra, ängsvädd, brudsporre, 
nattviol, grönvit nattviol
jungfrulin, höskallra, ängsvädd, 
brudsporre, nattviol
brudsporre 
svinrot, nattviol
brudsporre, nattviol, grönvit 
nattviol
höskallra, brudsporre, nattviol, 
grönvit nattviol

korskovall, åkervädd
korskovall
korskovall

Tabell 2. Insamlade data i den 1994 utförda undersökningen ”förekomst av slåtteranpassningar hos 
slåttermarker”.
Data collected in 1994 to survey the occurrence of mowing adaptations. Vegetation height and shading 
in each study site. For each plant individual, grade of maturity, number of nodes, length of intemodes 
branches from main stem, were measured.

växter i gamla

were measured 
and number of

Variabel Enhet / Mått Skala

Vegetationshöjd medelhöjd i cm1 lokal

Beskuggning 3 kategorier: svag, måttlig, stark2 lokal

Utvecklingsstadium antal knoppar, blommor och frukter individ

Noder antal på huvudstam individ

Internodlängder cm individ

Grenighet antal grenar från huvudstam individ

1 Medelhöjden hos vegetationen mättes med linjal, fyra mätpunkter per kvadratmeter.
2 Uppskattad krontäckning.

Effekter av slåtter och bete på populationer med 
olika fenologi
Under 1995 jämfördes effekter av bete och slåtter på 
några av de arter ovan som har differentierad blom
ningstid: ängsskallra, höskallra, ängsvädd och brud
sporre. Lokalerna valdes bl a med hjälp av resultaten 
från 1994 års studie. För varje art valdes två betade 
lokaler: en med den tidiga typen och en med den sena.

Lokalerna var öppna eller glest trädbevuxna betes
marker med artrik friskängsvegetation (fig 4). På 
varje lokal inhägnades med betesburar å 2 m2 några 
provytor som på så sätt undgick bete. De inhägnade

ytorna behandlades med slåtter i slutet av juli och 
denna behandling jämfördes med betesmarken utan
för inhägnaderna. På de flesta av lokalerna pågick 
betet från tidigt i juni till åtminstone in i augusti
september.

På lokalerna för tidig höskallra och ängsvädd 
uteblev tyvärr försommarbetet, och på lokalen för 
sen brudsporre uteblev betet helt. Vid uppskattningen 
av hur mycket dessa populationer skulle ha betats 
antog vi att de var lika smakliga för betesdjuren som 
övriga populationer av samma art. Dessutom klippte 
vi plantorna på de obetade lokalerna i juni för att se
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hur de reagerade på en skada tidigt på säsongen. 
Klippningen gjordes så att den i möjligaste mån 
efterliknade den skada som uppstår vid bete.

Försöksytorna avlästes i slutet av juli (strax före 
slåttern), och i mitten av oktober. Då registrerades 
för alla fertila plantor antalet knoppar, blommor 
samt mogna och omogna frukter. Hos ängsvädd, 
som har blommorna samlade i en korg, registrerades 
hela korgens mognadsstadium. Från dessa data beräk
nades fruktsättningen och den reproduktiva förlusten. 
Fruktsättningen anger hur stor del av de ursprungliga 
knopparna som utvecklats till mogna frukter. Den 
reproduktiva förlusten anger hur stor andel av o- 
mogna frukter, blommor och knoppar som försvunnit 
efter slåtter eller bete.

Insamlade data analyserades statistiskt med Mann- 
Whitney U-test och G-test (Sokal och Rohlf 1995).

Resultat

Slåtteranpassningar hos växter i gamla 
slåttermarker

1. Fenologi.
För fem arter fanns signifikanta skillnader i fenologi 
mellan populationer från lokaler med olika hävdtyp. 
Samtliga fem arter utvecklades tidigare i gammal 
slåttermark än i gammal betesmark (tabell 3). För 
svinrot hängde den tidiga fenologin kvar även när 
slåttermarken betades (tabell 3). Skillnaderna var 
vanligen inte kopplade till vegetationshöjd eller 
skugga på växtplatsen. Slåttergubbe var dock signi
fikant tidigare på lokaler med högre vegetation, och 
brudsporre var signifikant tidigare på skuggiga lokaler. 
För övriga arter i undersökningen fanns inga feno- 
logiska skillnader mellan populationer i marker med 
olika hävd.

2. Grenighet.
Slåttergubbe var signifikant grenigare i slåttermark 
och betad före detta slåttermark än i traditionell 
betesmark (tabell 4). Även smörbollar visade en 
sådan tendens, men skillnaden mellan de olika hävd
typerna var inte signifikant. För höskallra var grenig- 
heten lägre i slåttermark än i traditionell betesmark 
(tabell 4). Skillnaderna i grenighet var inte kopplade 
till vegetationshöjd eller skugga på växtplatsen. För 
övriga arter i undersökningen fanns inga skillnader 
i grenighet mellan populationer i marker med olika 
hävdformer.
3. Övriga karaktärer.
Antal noder och längderna på internoderna skilde 
sig inte signifikant mellan de olika hävdtyperna.

Effekter av slåtter och bete på populationer med 
olika fenologi
1. Slåtter
Hos tidig ängsskallra, höskallra, ängsvädd och brud
sporre hade frukterna till största delen mognat vid 
slåttern (25-27 juli). Mognadsgraden varierade från 
72 % till 100 % (tabell 5). Tidig blomning var 
uppenbarligen en framgångsrik strategi för att hinna 
sätta frö innan slåttern.

Hur sena typer påverkades av slåttern varierade 
mellan arterna. Den reproduktiva förlusten (dvs knop
par, blommor och omogna frukter som förlorades 
vid slåttern) var 70 % för ängsskallra, 19 % för 
höskallra, 28 % för ängsvädd och 89 % för brudsporre. 
Ängsväddplantorna hade 72 % av knopparna sittande 
så lågt att de inte slogs av vid slåttern (tabell 5). 
Ängsskallra och höskallra kompenserade förlusten 
genom nybildning av grenar och knoppar efter slåttern. 
I början av oktober hade 53 % av de i juli avslagna 
höskallrorna producerat nya knoppar och/eller blom
mor. Inga av dessa blommor hann dock utvecklas 
till mogna frukter, varför ingen kompensatorisk frö
produktion ägde rum, och den slutliga fröproduktionen 
blev reducerad till 81 % (tabell 5). Däremot hann 
ängsskalIrans nyproducerade knoppar utvecklas till 
mogna frukter, varigenom fruktsättningen blev 110% 
(tabell 5). Hos övriga arter förekom ingen kompensa
torisk tillväxt.

2. Bete
Som ovan nämnts uteblev försommarbetet på några 
lokaler, varför data på betesfrekvens (hur stor andel 
av plantorna som skadas av bete) saknas för dessa.
I stället har vi använt data på betesfrekvens från 
populationer av samma arter men med annan fenologi.

Hos alla arter betades tidiga typer innan fruktsätt
ningen; betesfrekvensen var 22-68 % (tabell 5). Detta 
betestryck resulterade i en betydande reduktion av 
fruktsättningen. Den andel av de potentiella frukterna 
som klarade sig till mognad varierade mellan 0 och 
52 % hos betade plantor, medan obetade plantor 
hade en fruktsättning mellan 89 och 100 % (tabell 5). 
Den enda art där tidiga typer kompenserade för 
förlusten var ängsvädd. Av de ängsvädd-plantor 
som skadades tidigt under säsongen blommade 72 % 
om, och några av dessa hann bilda mogen frukt. Hos 
övriga arter förekom ingen kompensatorisk frukt
produktion i tidiga populationer.

De sena typerna betades i högre utsträckning 
innan mognaden än de tidiga (tabell 5). Detta berodde 
förmodligen på att de mognade senare och alltså 
utsattes för bete under längre tid. För sen ängsvädd
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Tabell 3. Fenologisk status för fem arter på lokaler med olika hävdtyp, uttryckt som medelvärden av uppmätt mognads
grad (andel frukter av antal frukter+blommor+knoppar). För slåttergubbe mättes andel blommande korgar av det totala 
antalet korgar (i knopp eller blommande), detta eftersom inga frukter ännu hade bildats. - Ett högre värde anger att 
växten hunnit längre i sin utveckling, dvs den är tidigare. För en viss art är medelvärden med olika bokstäver (A, B. C) 
signifikant olika (Mann-Whitney U-test för varje art, p < 0,01). - Hävdtyper: ss gammal slåttermark som ännu slås; sb 
före detta slåttermark som numera betas; bb gammal betesmark som ännu betas.
Phenological status for five species on sites with different management regimes. For each species, different letters 
(A, B, C) denote mean values that are significantly different. (Mann-Whitney U-test for each species, p < 0.01). - 
Management regimes (”hävdtyp”): ss formerly mown meadow, still mown; sb formerly mown meadow, now grazed; 
bb formerly pasture, still grazed.

Mognadsgrad (± standardavvikelse)
Art Datum hävdtyp ss hävdtyp sb hävdtyp bb

Flöskallra
Rhinanthus serotinus

3-7/7 0,49 (±0,044) A - 0,21 (±0,033) B

Ängsvädd
Succisa pratensis

25-27/7 0,85 (±0,041) A - 0,00 (±0,00) B

Slåttergubbe
Arnica montana

24-28/6 0,095 (±0,016) A 0.064 (±0,015) B 0,071 (±0,012) B

Svinrot
Scorzonera humilis

1-3/7 1,00 (±0,042) A 0,97 (±0,055) A 0,10 (±0,042) B

Brudsporre
Gymnadenia conopsea

3-7/7 0,85 (±0,043) A 0,44 (±0,10) B 0,00 (±0.00) C

Tabell 4. Grenighet hos höskallra och slåttergubbe på lokaler med olika hävdtyp, uttryckt som medelvärden av antalet 
grenar från huvudstam. - Förklaringar: se tabell 3.
Branchiness (mean value of number of branches from main stem) for two species on sites with different management 
regimes. Number of nodes and length of internodes were also measured, but no differences were found. See table 3 for 
further explanations.

Art Datum
Grenig 

hävdtyp ss
het (+ standardavvikelse) 

hävdtyp sb hävdtyp bb

Höskallra
Rhinanthus serotinus

3-7/7 1,10 (±0,033) B - 1,49 (±0,11) A

Slåttergubbe
Arnica montana

24-28/6 3,00 (±0,00) A 2,80 (±0,096) A 1.91 (±0,12) B

och höskallra innebar betet en fruktreduktion på 
100 % respektive 83 %. Sen ängsskallra kompen
serade för bete, liksom för slåtter, genom produktion 
av nya reproduktiva delar (tabell 5). Kompensationen 
var här så kraftig att betade plantor i oktober hade 
signifikant fler mogna frukter än obetade plantor.

3. Skillnader mellan bete och slåtter 
Alla tidiga typer fick fruktsättningen reducerad vid 
bete jämfört med slåtter. Skillnaden i fruktsättning 
mellan slåtterbehandlade och betade försöksgrupper 
var signifikant för tidig ängsskallra, höskallra och 
brudsporre (p <0,001 för samtliga, tabell 5). Även 
senblommande typer visade sig i några fall tåla 
slåtter bättre än bete. Skillnaden var signifikant för sen 
ängsvädd och höskallra (p <0,001 för båda, tabell 5).

Diskussion

Fenologi i relation till hävdhistoria och 
nuvarande hävd

I undersökningen visade sig fem arter (höskallra, 
ängsvädd, slåttergubbe, svinrot och brudsporre) ut
vecklas tidigare i marker med slåtterhistoria än i 
marker med beteshistoria. För svinrot var hävd
historiken viktigare än nuvarande hävdform, för 
slåttergubbe tvärtom. Detta kan vara en indikation 
på att tidig blomning utvecklats under slåtterepoken, 
och ibland, men inte alltid, kan kvarstå även efter 
det att hävden ändrats. Fenologin kan ha påverkats 
även av olika omgivningsfaktorer, eftersom exempel
vis hög vegetation och skuggighet på växtplatsen
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Tabell 5. Reproduktionsdata för tidiga och sena populationer av fyra arter vid olika hävdtyper. - Fruktsättning anger 
förhållandet mellan antalet ursprungliga knoppar och antalet slutligen mogna frukter.
Data on reproduction of early-flowering ("tidig”) and late-flowering ("sen") ecotypes of four species under different 
management regimes.

Art

Feno-
logisk

typ

Andel betade innan Fruktsättning (%), ± standardavvikelse
fruktmognad1 (%) Betesmark Slåttermark

juli okt betade obetade samtliga

Skillnad 
mellan 
bete och 
slåtter7

Ängsvädd Succisa tidig 682 912 52 ±6,1 94 ±4,3 655 ±4i8 72 ±4,5 ns
pratensis sen 68 91 0 +0,0 <1004 ±0,0 <9,04 ±4,4 72 ±4,9 ***

Ängsskallra Rhin- tidig 22 _6 37 ±2,5 97 ±3,0 84 ±4,6 98 ±2,1 *

anthus minor sen 29 62 130 ±5,7 87 +2,5 100 ±6,2 110 ±4,4 ns

Höskallra Rhin- tidig 502 _6 38 ±4,1 100 ±0,0 503 +5,2 100 ±0,0 ***

anthus serotinus sen 50 100 17 ±7,1 50 ±12,0 22 ±7,4 81 ±4,8 -i- -i: :i:

Brudsporre Gymna-■ tidig 49 100 0 89 ±6,0 48 ±8,2) 89 ±3,7 -i- -i-

denia conopsea sen5 - - - - - 1 1 ±3,7

1 Vid slätter skadades 100 % av plantorna.
2 Inget försommarbete; data från senblommande populationer har använts.
3 Efter betesimiterande klippning i juni.
4 3 oktober fanns endast omogna frukter; det är osäkert om alla hann mogna.
5 Få värden på grund av mycket sen tillväxt (återfanns inte i juni) och uteblivet bete.
6 Mogen redan i juli.
7 G-test för skillnad i fruktmognad mellan slätter och alla plantor i betesmark. * p<0,05; *** p<0,00l; "ns” ej 

signifikant skillnad.

kan tänkas ge en senare utveckling (t ex Tarasjev 
1997). Slåttergubbe utvecklades dock tidigare på 
lokaler med högre vegetation, och brudsporre tidi
gare på skuggiga lokaler än på öppna, något som 
snarare stärker hypotesen att tidig fenologi är en ge
netiskt betingad karaktär relaterad till hävdhistorien. 
Att fenologiska karaktärer är genetiskt betingade 
och ganska okänsliga för omgivningsfaktorer har 
visats också för andra arter, t ex ängs- och fältgentiana 
(Lennartsson 1997b). För att man säkert skall kunna 
säga att de fenologiska skillnader vi observerat är 
genetiskt betingade bör plantor från de olika loka
lerna odlas under samma förhållanden. Ett sådant 
odlingsförsök på ängsvädd visade att tidigblommande 
exemplar ännu efter flera år i odling var tidigblom
mande (Hallgren 1997).

Grenighet
Som nämnts kan ökad grenighet vara en slåtter- 
anpassning. I vår undersökning fann vi att höskallra 
tvärtom var grenigare i betesmark än i slåttermark. 
Detta kan ha sin förklaring i att de ogrenade plantorna

i slåttermark samtidigt var tidigare. Eftersom hö
skallran är ettårig är det möjligt att tidigt blommande 
plantor inte hinner samla resurser till grenar. Sådan 
resursbegränsning märks också på att tidigblom
mande typer av hapaxanter (växter som dör efter sin 
första och enda blomning) generelll får färre frukter 
än senblommande (se Lennartsson 1997b och refe
renser däri). För slåttergubbe fann vi det motsatta 
förhållandet: den var grenigare i slåttermark än i betes
mark. Slåttergubbe är flerårig, varför tidig blomning 
knappast innebär att den producerar färre blommor. 
Tvärtom kan man förvänta sig att slåtteranpassade 
tidigblommande populationer satsar förhållandevis 
mycket resurser på blomning - varje blomma har en 
hög sannolikhet att hinna sätta frö innan slåttern. 
Som hos andra rosettväxter behövs det då många 
blomstänglar (grenar) för att producera många blom
korgar. I betesmark löper slåttergubben större risk 
att misslyckas med fruktsättningen, varför den kan 
tänkas satsa mer resurser på vegetativ förökning än 
på blomning. Visserligen är slåttergubbe osmaklig, 
men en relativt stor andel av korgarna betas eller 
skadas av tramp (S. Simån, fältobservation).
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Hur påverkas växters fruktproduktion av slåtter? 
Vi undersökte fruktsättningen hos tidiga och sena 
typer av fyra kärlväxtarter. Det visade sig att de 
tidiga typerna alla lyckades väl vid slåtterhävd, medan 
de sena typerna varierade mer i sin reproduktiva fram
gång.

Hos höskallra och brudsporre lyckades sena typer 
sämre än tidiga typer vid slåtter. För dessa arter 
verkar tidig blomning fördelaktigare vid slåtterhävd. 
Detta var tydligast för brudsporre vars sena typ 
förlorade hela 89 % av sina reproduktiva delar vid 
slåttern.

Sen ängsvädd hade förvisso inte satt frukt vid 
slåttern, men 72 % av plantorna hade knopparna 
sittande så lågt att de inte blev avslagna. Detta 
motsvarar fruktsättningen hos den tidiga typen vid 
slåttertid (tabell 5). Om alla knoppar under liehöjd 
hinner utvecklas till mogna frukter, är den reproduk
tiva framgången vid slåtterhävd alltså lika stor för 
sena som tidiga typer av ängsvädd. För ängsvädd är 
det tydligen inte självklart att endast tidig blomning 
är en fördel vid slåtterhävd. Sen blomning och sen 
sträckning av blommande skott kanske är en alter
nativ slåtteranpassning.

Den sena typen av ängsskallra förlorade 70 % av 
sina reproduktiva delar vid slåttern. Efter slåttern 
bildade den dock rikligt med nya grenar och frukter 
som hann mogna. Genom denna kompensations- 
tillväxt lyckades den i slutänden minst lika bra som 
den tidiga typen.

För vissa arter är det tydligen en fördel att blomma 
tidigt vid slåtterhävd, men hos vissa kan även senare- 
lagd blomning fungera bra i slåttermark, t ex genom 
att outvecklade reproduktiva delar undgår att skadas 
(ängsvädd) eller genom att sen blomning medger 
kompensatorisk tillväxt efter skada (ängsskallra). 
Intressant är att skadade (genom slåtter eller bete) 
ängsskallror tycks producera 10-30 % fler frukter 
än oskadade (tabell 5). Detta skulle kunna tyda på 
överkompensation, ett ekologiskt fenomen som de
batterats mycket på senare år. Överkompensation 
har beskrivits även hos andra hapaxanter, t ex sen 
fältgentiana (fig 3; se Lennartsson m fl 1997, 1998). 
Studien av ängsskallra innehåller dock inte tillräckliga 
uppgifter om initialstorlek varför en bedömning av 
eventuell överkompensation är svår att göra.

Hur påverkas växters fruktproduktion av bete?

Det verkar således som att växter kan anpassa sig till 
slåtter genom att blomma tidigt, hålla en låg profil

fram till slåttern, eller genom att tolerera avslagning. 
Hur är det då med bete?

Jämförelser mellan tidiga och sena typer i betes
mark visade att de sena typerna av höskallra och 
ängsvädd lyckades sämre än de tidiga, därför att de 
i högre utsträckning fick sina reproduktiva delar 
avbetade före fruktmognaden. Detta antyder att tidig 
blomning skulle vara en fördel för dessa arter både 
vid bete och slåtter. För ängsvädd var detta speciellt 
tydligt eftersom en stor andel av de tidiga plantorna 
i betesförsöket blommade om och hann utveckla 
mogna frukter. Den sena ängsvädden lyckades där
emot inte alls sätta frukt vid bete. Kanske förlitar 
den sig till största delen på vegetativ förökning i 
betesmarker, medan sexuell förökning främst före
kommer under enstaka år med svagt eller inget bete, 
eller på betesskyddade växtplatser.

För ängsskallra blev resultatet annorlunda. Den 
tidiga typen fick en reducerad fruktproduktion, medan 
den sena typen kompenserade för betesskador genom 
nybildning av reproduktiva delar. Sen ängsskallra 
tycks således, till skillnad från den tidiga, tolerera 
bete. Ett ännu hårdare bete tidigt på säsongen skulle 
förmodligen understryka dessa skillnader mellan 
tidiga och sena typer.

Bete på gamla slåttermarker 
- ett naturvårdsproblem?

Denna studie visar att det är troligt att hävdhistorien 
har påverkat evolutionen av kärlväxters fenologi och 
även av vissa morfologiska karaktärer. I synnerhet 
tidig blomning är en framgångsrik slåtteranpass
ning, men för vissa arter tycks också sen blomning 
kunna vara det, om den förekommer i samband med 
t ex sen internodsträckning eller kompensatorisk till
växt. Hur klarar sig då dessa slåtteranpassade växter 
när den gamla slåttermarken börjar hävdas med 
bete?

Svaret är inte entydigt, eftersom olika typer av 
anpassningar fungerar på olika sätt. För vissa arter 
tycks kompensatorisk tillväxt efter skada ge en god 
fruktproduktion hos sena populationer både vid slåtter 
och bete. Arter utan förmåga till kompensatorisk 
tillväxt klarar sig sämre vid bete än vid slåtter, under 
förutsättning att en viss andel av knopparna sitter 
under liehöjd. Här är det dock osäkert hur efterbete 
efter slåttern skulle påverka resultatet. Tidigblom- 
mande populationer av samma arter klarar sig väl vid 
slåtter, men sämre vid bete - särskilt om försommar
betet är hårt. Undantag utgör de arter där tidigblom-



208 Sanna Simän och Tommy Lennartsson SVENSK BOT. TIDSKR. 92 (1998)

Itum

jsra£4ihH
. ■ tt £ '-/i-rfösc li-

'rsM

Fig 3. Senblommande varianter kan vara mycket tåliga mot slätter eller bete genom att de kan kompensera för en skada 
genom att skjuta nya grenar och blommor. 1 extremfallet är denna kompensationsförmåga så hög att avklippta plantor 
(t. h.) får fler frukter och frön än oskadade av motsvarande storlek (t. v.). Bilden visar sådan s k överkompensation hos 
fätgentiana Gentianella campestris. - Björnvad, Södermanland.
Overcompensation in late-flowering Gentianella campestris. Vigorous regrowth after mowing or grazing results in a 
higher seed production in damaged (right) than in undamaged (left) plants.

mande plantor som skadas under försommarbetet 
kan blomma om under eftersommaren.

Sammanfattningsvis kan sägas att slätter utan 
tvekan är en hävdform som gynnar en hög artmång
fald bland exempelvis kärlväxter. Betade före detta 
slåttermarker är emellertid också artrika, vilket skulle 
kunna tyda på att bete gynnar växter på samma sätt 
som slätter. Vår undersökning visar dock att skill
naderna mellan slätter och bete är så pass stora att 
vissa arter kan förväntas minska på sikt om en 
gammal slåttermark hävdas med bete. Det gäller fram
för allt de arter och ekotyper som på olika sätt är 
anpassade till slätter, även om begreppet slåtteran- 
passning är betydligt mer komplext än det i förstone 
kan verka. Ett hårt försommarbete torde drabba 
slåtterfloran särskilt hårt. Slåtterhävd kan därför 
rekommenderas för gamla inägomarker. Eftersom 
praktiska aspekter gör det svårt att i dagsläget bedriva 
slätter på stora arealer hårdvallsäng finns det ett stort

behov av att utveckla betessystem som bättre efter
liknar slåttern. Sådana system kunde bygga på sent 
betespåsläpp under vissa år, roterande mellan olika 
fållor, eller en variation i betesintensitet. Denna 
metod undersöks för närvarande vid Avdelningen 
för floravård vid SLU. Ett annat sätt kunde vara att 
tillåta en mer varierande betesintensitet, eftersom ett 
konstant hårt bete kan vara negativt för många växter. 
Ett tredje sätt, slutligen, vore kanske att gynna en 
viss biotopvariation i betesmarker. Något som skulle 
öka inslaget av betesskyddade småmiljöer (fig 4).
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med fältarbetet och WWF Sverige som finansierade 
undersökningen.



SVENSK BOT. TIDSKR. 92 (1998) Slätter eller bete? 209

Fig 4. Artrik betesmark av den typ som studerats i denna undersökning. Kärl växterna har utvecklat olika anpassningar 
för att klara och dra nytta av den upprepade störning som slätter och bete utgör. För arter som är känsliga för sådan 
störning kan enstaka buskar, stenar etc erbjuda skyddade småmiljöer i betesmarken. - Östhammars Harg, Uppland.
Species rich pasture of the type investigated in this study. Species that are sensitive to disturbance find sheltered 
microhabitats close to erratic rocks, shrubs, etc.
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På grund av förlagets politik att trycka om första- 
upplagan i oreviderad form kvarstår också den in
vändning som kunde riktas mot denna för något 
mindre noggrann behandling av de nordliga taxa och 
deras variation. Att den i förhållande till den ny- 
publicerade svenska namnlistan förefaller minst fem 
Dactylorhiza-taxa kort får väl tas med en nypa salt 
av en moderat taxonom. Mera synd är det att den nya 
arten Gymnadenia (Gymnigritella) runei inte kunnat 
komma med. Att slippa se följderna av en del sentida 
svensk namnändrarglädje kännsju däremot snarare 
skönt för en botanist.

Omdömet kvarstår alltså att detta är en prisvärd 
bok för den som uppskattar sköna växtillustrationer. 
De här publicerade förenar skönheten med ett korrekt 
återgivande av verkligheten. Bokens goda intryck 
förstärks också av att denna upplaga fått ett kraftigt 
och prydligt band med dito skyddsomslag. Köp den 
strax, innan även denna troligen sista upplaga tar slut.

Sven Snogerup
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the vascular flora of former infields at 27 crofts in Kilsbergen, a hilly region in south-central 
Sweden, in which numerous crofts have been abandoned over the last 100 years. The floras of 
crofts that were abandoned in the first decade of the 20th century, were compared to that of crofts 
that were abandoned in the 1940s. The succession had reached further towards the forest stage in 
former meadows than in former arable land. In former arable land, the succesion had reached 
further at crofts that were abandoned early, and had a higher rate at crofts with smaller infields. 
After 50 years of abandonment, much of the arable land still had very few established trees. 
Changes in species composition were correlated to canopy cover and degree of podsolization. 
Some species that usually are considered to demand management had survived the succession 
surprisingly well, particularly in former arable land. After 90 years of abandonment, some of these 
species were still present in both arable land and meadows.
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Jordbruket har under 1800- och 1900-talen genom
gått omvälvande förändringar. Slåtterängen, som 
tidigare präglade landskapsbilden, är nästan helt 
försvunnen. I stället ger åkrar och hagar landskapet 
dess öppenhet (Ingelög m fl 1993).

Det gamla odlingslandskapet innehöll småbiotoper 
där en mångfald av växter och djur fann sitt livs
utrymme. I det moderna jordbruket är de flesta 
småbiotoper bortrationaliserade, och med dem har 
många arter försvunnit. Den mångfald av arter som 
tidigare hörde till jordbrukslandskapet har ersatts av 
ett fåtal dominerande arter (Emanuelsson & Johansson 
1987). Av Sveriges ca 1 900 kärlväxtarter står 23 % 
på listan över hotade arter (hotkategori 0-M). Av 
dessa har 68 % sin hemvist i jordbrukslandskapet. 
Bland de hotade kryptogamerna har 22 % av moss
orna, 35 % av lavarna och 33 % av storsvamparna 
jordbrukslandskapet som sin huvudsakliga växtplats 
(Aronsson m fl 1995).

Ängsbruket uppkom under äldre järnålder (ca 
500 f Kr) i och med att ett behov av vinterfoder 
uppstod då man började stalla djuren under vintern.

Genom att djuren hölls samlade blev det lättare att 
ta vara på gödseln och använda den på åkrarna. 
Ängens storlek och kvalitet avgjorde hur stor åkera
real man kunde ha. Detta ”äng är åkers moder” - 
jordbruk fungerade bra ända in på 1800-talet.

Befolkningsökningen under 1700- och 1800-talen 
tvingade fram ny jordbruksteknik för att den växande 
befolkningen skulle kunna försörjas. En av de tek
niska nyheterna, järnplogen, gjorde det möjligt att 
lägga in vallodling i växtföljden. En följd blev att 
behovet av naturliga fodermarker minskade. Eftersom 
ängen inte längre var lönsam plöjdes den upp till 
åker eller användes som betesmark (Myrdal 1997). 
Från 1800-talets mitt fram till 1920-talet halverades 
ängsarealen, och har sedan fortsatt att minska 
(Eriksson & Hedlund 1993).

Av det som förr var det viktigaste markanvänd- 
ningsslaget, finns idag endast små ängsfragment 
kvar, främst i skogsbygderna (Emanuelsson & Johans
son 1987). De ängar som fortfarande slås sköts i 
många fall av ideella föreningar i syfte att bevara 
ängsfloran.
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Fig 1. Torpet Gilsåsen övergavs 1945. Denna före detta 
åker är fortfarande öppen mark. - Foto S.-O. Borgegård.
The croft Gilsåsen was abandoned in 1945. This former 
field is still void of trees.

- &

Fig 2. Denna övergivna åker på torpet Gilsåsen är delvis 
bevuxen med björk Betula och gran Picea abies. - Foto 
S.-O. Borgegård.
Birches Betula and Norway spruce has invaded this former 
field at Gilsåsen.

Vad händer när hävden upphör?
Vegetationen på en slåtteräng består av ett växtsam
hälle med relativt störningstoleranta arter som klarat- 
av att förlora delar av sin biomassa varje år (Grime 
1987). Ingen enskild art har möjlighet att dominera 
över andra, varför många arter kan samexistera på 
en liten yta (Grime 1987, Borgegård & Persson 
1990). När hävden upphör ändras konkurrensen om 
ljus och näring. Genom att näringen inte längre förs 
bort från marken kan arter som kan utnyttja denna 
näring och bli högväxta begränsa ljustillgången för 
mer lågvuxna arter (Emanuelsson & Johansson 1987). 
Konkurrensstarka, störningskänsliga arter ökar då 
på bekostnad av störningstoleranta, konkurrenssvaga 
arter (Ekstam & Forshed 1992). Konkurrensen om 
näring och ljus ökar ytterligare då buskar och träd 
koloniserar, och näringen blir efterhand mer upp
bunden i vegetationen (Tilman 1990).

När en ny äng etableras sker en inflyttning av arter 
- dels från den omgivande skogen, dels från andra 
ängar. Frön av vissa ängsväxter kan färdas mellan 
ängar med exempelvis hötransporter. Om ängen 
sedan tas ur bruk dör hävdberoende arter ut, varvid 
artantalet minskar. Buskar och träd återkommer, och 
vegetationen återgår så småningom till något som 
liknar den som fanns i skogen innan ängen fanns.

Bland de få långtidsstudier som gjorts av igen- 
växning märks en serie landskapsvårdsförsök med 
fasta provytor i hagmarker i 15 repektive 35 år 
(Glimskär & Svensson 1990. Hansson 1991). I de 
flesta undersökningar har tyngdpunkten legat på 
studier av områden utanför skogsbygden (Jansson 
1974, Eriksson m fl 1995a).

Hävdindikatorarter
1 boken Om hävden upphör (Ekstam & Forshed 
1992) presenteras en modell för hur kärlväxter kan 
användas som indikatorarter för hävdförhållanden 
i naturliga fodermarker i Sverige. Modellens främsta 
syfte är ” att tillhandahålla en grund för bedömningar i 
frågor som rör hävd och vegetationsutveckling i 
svenska ängs- och hagmarker”. Över 600 kärlväxt
arter delas där in i fyra huvudkategorier: A, B, C och 
D. A-arter anses vara hävdberoende och minskar 
kraftigt när gräsmarkshävden upphör, för att sedan 
dö ut på platsen redan efter några år. B-arter ökar 
under de första åren av upphörd hävd, men efter 
några år minskar även de och dör ut. De har dock 
förutsättningar att klara sig kvar längre än A-arterna. 
C-arter når sin största förekomst i ett senare skede, 
men inte heller de klarar längre tid utan hävd. D-arter 
är skogsväxter som så småningom konkurrerar ut 
övriga växter och tar över.

SVENSK BOT. TIDS KR. 92 (1998)
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Fig 3. Övergiven äng på torpet Gilsåsen. - Foto A. Dahlström. 
Abandoned meadow at Gilsåsen.

Fig 4. Skog intill torpet Gilsåsen. Skogen betades fram till 1945. - Foto S.-O. Borgegård. 
This forest adjacent to the croft Gilsåsen was grazed by cattle until 1945.
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Nora

ÖrebroKarlskoj

Fig 5. Undersökningsområdet i Kiisbergen, Örebro län.
The study area in Kilsbergen, 180 km due west of Stock
holm, Sweden.

Syfte och frågeställningar

Vi har studerat igenväxning av åkrar och ängar efter 
olika lång tid av fri igenväxning. Studien gjordes i 
Kilsbergen, där nedläggningen av ett stort antal torp 
dokumenterats väl av Lindblad (1992). Vi har kvanti- 
fierat förändringar i artsammansättning (ingående 
arter och deras mängdförhållanden) och diversitet 
efter 50 och 90 års igenväxning. Frågeställningarna 
har varit: Skiljer sig igenväxningen på åker från den på 
äng? Har arealen någon betydelse för igenväxnings- 
takten? Vilka arter gynnas av igenväxning och vilka 
missgynnas? Vi har också velat undersöka om Ekstam 
& Forsheds (1992) indelning går att applicera på 
rådande förhållanden i Kilsbergen.

Material och metoder

Uncle rsökn ingsom råde

Undersökningsområdet ligger i norra delen av Kils
bergen, i gränsområdet mellan Närke, Västmanland 
och Värmland, och är en del av Bergslagen. 1 öster 
begränsas området av närkeslättens jordbruksbygd, 
i söder av E 18 mellan Örebro och Karlskoga, i norr 
av sjöarna Vikern och Älvlången, i väster av sjöarna 
Rösimmen och Kärmen (fig 5). Området befinner 
sig på 190-250 meter över havet, strax över högsta 
kustlinjen (Fredén 1994). Den dominerande jordarten 
är sandig-moig morän. Den underliggande berg
grunden utgörs främst av granit och gnejs, men på 
vissa ställen går även små förekomster av grönsten 
och ortoceratitkalksten i dagen (SGU 1875, 1970). 
Området ligger på gränsen mellan norra och södra 
barrskogsområdet (Sjörs 1967). Barrskogarna i Kils

bergen har björk Betula som dominerande lövinslag. 
Stora områden upptas av myrar och sjöar.

Kilsbergen böljade koloniseras av finska invandra
re på 1600-talet. Antalet torp var som störst kring år 
1800 varefter antalet började minska. I samband 
med bildandet av Bofors skjutfält och Villingsbergs 
skjutfält 1945 tvingades alla boende inom området 
flytta och husen revs. Delar av Kilsbergen blev 
därmed helt folktomma (Adrian 1969). Till skillnad 
från många andra trakter, där övergivna torp vanligen 
planterats med skog, har de flesta gårdar och torp 
lämnats att spontant växa igen.

Undersökta objekt

Undersökningarna gjordes vid 27 torp i Kilsbergen. 
De valdes ut bland ca 200 torp (även gårdar kallas i 
denna uppsats torp) för vilka årtalet för upphörd 
brukning var känt (Lindblad 1992).

För att möjliggöra jämförelse av två olika igen- 
växningsstadier utvaldes torp som övergivits vid två 
skilda tidpunkter: under 1900-talets början (tidigt 
övergivna) och under 1940-talet (sent övergivna). 
Torp av två storleksklasser valdes, detta för att kunna 
undersöka om ängens och åkerns ursprungliga stor
lek har betydelse för igenväxningsförloppet. Gränsen 
mellan små och stora torp sattes vid 12 ha inäga. 
Torp i omedelbar närhet till andra, senare brukade 
torp, uteslöts för att minska risken för okontrollerad 
påverkan. För att kunna anta att torpen hade en 
likartad ängsflora då de övergavs, eftersträvades att 
de utvalda torpen skulle ha en minsta brukningstid 
på 100 år. Brukningstiden kontrollerades i kyrko- 
boksmaterial.

Sex torp inkluderades trots att brukningstiden 
inte gick att fastställa till minst 100 år. Efter del 
första urvalet uteslöts flera torp vid rekognosceringen 
om de t ex visade sig ha utsatts för skogsplantering 
eller om marken bedömdes vara för fuktig för att 
enbart hysa en torrmarksflora.

Vid varje torp utsågs ett åker-, ett ängs- och ett 
.skogsområde på ca 1 ha vardera för inventeringen 
(åker och äng är övergivna om inget annat anges). 
Dessa tre marktyper kallas fortsättningsvis marlc- 
användningsslag. Häradskartor från 1860-talet, kartor 
från storskifte och från laga skifte användes som 
hjälp för att identifiera åker och äng (Rikets eko
nomiska kartverk 1865-67, 1868-70, se fig 6, 7). 
Trädtäckningen studerades på flygbilder från 1950- 
talets ekonomiska karta. På detta vis kontrollerades 
vilka ängar och åkrar vid 1940-talstorpen som troligen 
senast varit i bruk. Oftast valdes åker och äng som 
gränsade till varandra.
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Tabell 1. Antal studerade områden av varje markanvändingsslag och torpgrupp.
Number of study sites of different types. The studies were performed at sites with three types of former land use, at 
abandoned crofts of three types (determined by size of infields and time elapsed since abandonment). - Rows (from 
top): arable land, meadow, forest. Columns (from left): large crofts (infields >12 ha) abandoned for c. 50 years (since 
41-57 years before our visit), small crofts (infields <12 ha) abandoned for c. 50 years, small crofts abandoned for c. 90 
years (since 76-102 years before our visit).

Markanvändningsslag

Sent övergivna stora 
(41-57 år utan hävd, 

inäga >12 ha)

Torpgrupper 
Sent övergivna små 
(41-57 år utan hävd, 

inäga <12 ha)

Tidigt övergivna små 
(76-102 år utan hävd, 

inäga <12 ha) Summa

åker 9 8 9 26
äng 9 8 9 26
skog 9 8 10 27

Summa 27 24 28 79

I vissa fall fick inventeringsområdena minskas i fält 
på grund av för hög markfuktighet eller störningar 
från olika typer av sekundär markanvändning. Vid 
ett torp uteslöts ängsområdet helt på grund av för 
hög markfuktighet, vid ett annat torp uteslöts åker
området eftersom det var planterat med gran Picea 
abies, och vid ett tredje torp inventerades två åker
områden.

För varje torp noterades antal år utan hävd (dvs 
sedan brukningen upphört), inägans area (området 
där åker och äng ligger samlat) och arean av de 
inventerade områdena. Storleken på åker och äng är 
i allmänhet korrelerad med inägans storlek inom ett 
område.

Som mått på isoleringen användes avstånd till 
närmaste torp (kortaste avstånd mellan inägomas 
ytterkant) eller isoleringstal (andel av arean inom en 
cirkel med två kilometers radie som inte upptas av 
andra torps inägor). I isoleringsmåtten har torp som har 
en känd nedläggningstidpunkt tidigare än det under
sökta torpet inte inkluderats. Alla areor mättes på 
häradskartan (fig 6) med ett digitaliseringsprogram.

Som jämförelseobjekt användes tre årligen slagna 
ängar i områdets utkant: i Älvhyttan, Garphyttans 
nationalpark och Hyttebacken. Den senare ängen har 
enligt markägaren varit i bruk i flera generationer. 
Jämförelsematerialet utökades även med en betad 
hage på Lekhults gård, detta trots att ett fåtal arter 
kan skilja mellan ängs- och betesfloran. Lekhults 
gård och Hyttebacken ligger på morän, Älvhyttan på 
kalkrik mark och Garphyttan på postglaciala sedi
ment (SGU 1875, 1970).

Inventeringsmetod
På varje markanvändningsslag uppskattades kron- 
täckningen med en noggrannhet på 10 %.

För att få en uppfattning om markens struktur 
lades två transekter ut på åker och äng, med ca tio 
meters mellanrum, vinkelrätt mot gränsen mellan 
markanvändningsslagen. Längs varje transekt pla
cerades tre provpunkter med tio meters avstånd från 
varandra. Vid varje punkt togs tre markprover med en 
meters avstånd vinkelrätt mot transekten. Samman
lagt togs alltså arton markprover för vardera åker 
och äng. Proverna togs med en enkel jordprovtagare 
med 80 cm längd och 15 mm diameter. För varje prov 
mättes jorddjupet (markprofilens längd), och en visuell 
bedömning gjordes för att avgöra om en tydlig pod- 
solprofil (med blekjords- och rostjordsskikt) fanns. 
För var och en av de tre provpunkterna noterades det 
största jorddjupet och om en podsolprofil fanns i 
något av proverna. Som mått på jorddjup användes 
medelvärdet för jordproverna. Områdets podsolerings- 
grad räknades ut som andel av jordproverna där en 
podsolprofil fanns. Förekomst av plogsula under
söktes, men den gick i flera fall inte att identifiera.

Alla kärlväxtarter noterades (även buskar och träd 
upp till 1,5 meters höjd), och ett värde noterades för 
varje arts abundans enligt en åttagradig skala. Som 
utgångspunkt för abundansskalan användes Hult- 
Semander-Du Rietz skala (se Sjörs 1967). Den lägsta 
klassen (< 1/16 täckning) indelades i fyra klasser där 
en uppskattning av antal individ, skott eller tuvor 
gjordes.
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Fig 6. Koncept till häradskarta över Nora härad med de i undersökningen ingående torpen Norra Tolsboda, Svinfallet 
och Tolshyttan. På kartan framgår markanvändningen och att torpen är avskilda från varandra med skog och myrar.
Much information on former land use can be obtained from maps. On this map, dating from the 1860s, several crofts 
can be seen, well separated by forest and mires. Three crofts on this map were investigated in this study.
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Fig 7. Arealavmätning 1 823 vid Gilsåsen. Åkrarna låg på en svag höjdsträckning i nord-sydlig riktning. Ängarna fanns 
utmed sjöstranden och på sluttningen mot mossen väster om bebyggelsen.
Detailed map of the croft Gilsåsen, drawn in 1823 showing land use. The arable land (light) was placed on a low ridge 
running north to south, i. e. on drier, well-drained ground. The meadows (dark) were found along the lake-shore and 
on the slope facing the bog west of the buildings, i. e. on moister, less well-drained ground.

Tiden för inventeringen begränsades till en timme 
per inventeringsområde. Vid inventeringen av jäm
förelseobjekten noterades endast vilka kärlväxtarter 
som förekom.

Databehandling
Torpen indelades i tre grupper med avseende på in- 
ägans area och antal år sedan bruket upphört (” sent 
övergivna stora torp”, ” sent övergivna små torp” 
och ”tidigt övergivna små torp”). Kombinerat med 
markanvändningsslagen gav detta totalt nio klasser 
av områden för jämförelser (tabell 1). I analyserna 
användes följande miljövariabler: antal årutan hävd, 
inägans area, isoleringstal, avstånd till närmaste torp, 
krontäckning, jorddjup och podsoleringsgrad.

Skillnader i det genomsnittliga artantalet testades 
mellan klasserna, liksom artantalens korrelation med 
olika miljövariabler.

På hela materialet utfördes CA-ordination med 
dataprogrammet CANOCO (ter Braak 1987-1992).

I en ordination kan ett datamaterial med många arter 
och inventeringsområden göras överskådligt i ett 
enkelt diagram. Ordinationen placerar områden 
med liknande artsammansättning nära varandra i 
diagrammet, medan områden med mycket olika art
sammansättning placeras långt från varandra. CA- 
ordination utfördes dels för hela materialet, dels 
separat för varje markanvändningsslag. Ordinationen 
användes sedan för att testa skillnader i artsamman
sättning mellan de olika grupperna (avspeglas av 
avståndet mellan dem i ordinationen) samt för att 
avgöra vilka miljöfaktorer som kan ha påverkat art
sammansättningen (testas genom korrelation mellan 
olika miljöfaktorer och koordinaterna i ordinations- 
diagrammet).

Parvisa tester utfördes för varje markanvändnings
slag i följande kombinationer: sent övergivna stora 
torp - sent övergivna små torp; sent övergivna små 
torp - tidigt övergivna små torp. Axelkoordinater i 
CA användes i oparat t-test eller Mann-Whitney 
U-test beroende på om värdena var normalfördelade
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åker äng skog

■ sent övergivna stora torp il sent övergivna små torp □ tidigt övergivna små torp

51,0 51,1

18,9 19,6

Fig 8. Genomsnittligt artantal per torp för olika markanvändningsslag, fördelat på tre torpgrupper. - Sent övergivna: 
övergavs under 1940-talet; ca 50 år utan hävd. Tidigt övergivna: övergavs under första decenniet på 1900-talet; ca 90 
år utan hävd. Gränsen mellan stora och små torp är 12 hektar inäga.
Groups of bars (from left): Average number of species per croft for former arable land, former meadow and former 
forest. Within each group of bars (from left): large crofts abandoned for c. 50 years, small crofts abandoned for c. 50 
years, small crofts abandoned for c. 90 years (see table 1).

Tabell 2. Skillnader i artantal mellan olika markanvändningsslag för varje torpgrupp. Wilcoxon T-test och parat t-test. 
- Signifikansnivå (stigande): * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. Ej signifikant skillnad: n. s. (p>0,05).
Differences in number of species between sites in former arable land (”åker”), meadows (”äng”) and forest (”skog”), 
given separately for each group of crofts. - Columns (from left): large crofts abandoned for c. 50 years, small crofts 
abandoned for c. 50 years, small crofts abandoned for c. 90 years (see table 1).

Jämförda Torpgrupper
markanvändningsslag Sent övergivna stora Sent övergivna små Tidigt övergivna små

åker - äng åker>äng* åker>äng*** n. s.
äng - skog äng>skog* äng>skog* äng>skog*
skog - åker åker>skog** åker>skog*** åker>skog**

(Anderson-Darling normality test, Minitab 1995). 
Inom de tre torpgrupperna testades skillnad i axel- 
koordinater i CA mellan olika markanvändningsslag 
med parat t-test eller (i de fall värdena inte var 
normalfördelade) med Wilcoxon-test.

Miljövariablernas indirekta inverkan på ordina- 
tionsresultatet undersöktes med hjälp av korrelation 
mellan inventeringsområdenas miljövariabler och 
CA-koordinater för axel 1 och 2. Korrelation under
söktes dels för hela materialet, dels separat för varje 
markanvändningsslag.

För varje art testades skillnader i abundans mellan 
storleksklasser, åldersklasser och markanvändnings
slag med Kruskal-Wallis-test. För områden i de tre

torpgrupperna beräknades genomsnittliga antalet A-, 
B-, C- och D-arter.

Resultat

Artantal
En komplett förteckning av alla funna kärlväxter 
finns i Dahlström 1997. Det genomsnittliga artantalet 
var störst på de senast brukade åkrarna och minst i 
skogsområdena (fig 8).

1 jämförelsen mellan små torps åkrar hade tidigt 
övergivna torp signifikant färre arter än sent över
givna. I övriga jämförelser fanns ingen signifikant 
skillnad i artantal inom markanvändningsslagen.
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Tabell 3. Spearman rank-korrelation mellan olika miljö
variabler och artantal på skilda markanvändningsslag. - 
Signifikansnivå (stigande): * p<0,05; **p<0,01. Ej signi
fikant skillnad: n. s. (p>0,05).
Spearman rank-correlation between environmental vari
ables and the number of species found in sites differing in 
former land use. -Rows (from top): Number of years since 
abandonment, area of infield, area of study site, isolation, 
distance to nearest croft, tree crown coverage, soil depth, 
podsolization. Columns (from left): arable land, meadows, 
forests.

Miljövariabler

Markanvändningsslag 
Åker Äng Skog 
n=26 n=26 n=27

antal år utan hävd _* n. s. _*

inägans area n. s. +* n. s.
inventerad area n. s. n. s.
isoleringstal n. s. n. s. n. s.
avstånd till närmaste torp n. s. n. s. n. s.
krontäckning n. s. _* n. s.
jorddjup +* n. s.
podsoleringsgrad n. s.

För sent övergivna torp, både stora och små, var 
artantalet störst på åker, därefter på äng och minst i 
skog (tabell 2). Artantalet var även större på tidigt 
övergivna torps åkrar och ängar än i skog.

Artantal och miljöfaktorer

Artantalet i skog och på åker minskade med ökat antal 
år utan hävd. För åker ökade artantalet med jord
djupet, men minskade med ökande podsolerings- 
grad. Artantalet på äng ökade med inägans area, 
medan det minskade med ökande krontäckning 
(tabell 3).

Artsammansättning

Samtliga skogsområdens artsammansättningar var 
mycket lika varandra, med vanliga arter som ljung 
Calluna vulgaris, blåbär Vaccinium myrtillus, lingon 
V. vitis-idaea och ekorrbär Maianthemum bifolium 
(fig 4). Ängar och åkrar vid tidigt övergivna torp 
hade en artsammansättning som var mycket lik den 
i den omgivande skogen, dock med ett inslag av

gräsmarksarter som blodrot Potentilla erecta, gräs- 
stjärnblomma Stellaria graminea, ärenpris Veronica 
officinalis, liten blåklocka Campanula rotundifolia 
och pillerstarr Carexpilulifera. Artsammansättningen 
på ängar och åkrar vid de sent övergivna torpen 
skilde sig mycket mer från den i skogen. Där var 
åkrarnas artsammansättning mest olika skogens, 
genom ett stort inslag av gräsmarksarter som jungfrulin 
Polygala vulgaris, stormåra Galium album, blåsuga 
Ajuga pyramidalis, svartkämpar Plantago lanceolata, 
röllika Achillea millefolium och ängsgröe Poa pra
tensis. Även skogsväxterna var närvarande men spela
de en mindre roll. Ängarnas artsammansättning vid 
de sent övergivna torpen befann sig någonstans mellan 
åkrarnas och skogsområdenas. De var inbördes mycket 
olika, med ett varierande inslag av skogsväxter och 
gräsmarksväxter. Några typiska arter på ängarna var 
smörbollar Trollius europaeus, älggräs Filipendula 
ulmaria och rörflen Phalaris arundinacea.

Ordinationskoordinaterna i CA, vilka avspeglar 
artsammansättningen, skilde sig signifikant både 
mellan åkrar vid sent övergivna små och stora torp, 
och mellan åkrar vid tidigt och sent övergivna små 
torp (tabell 4).

Inom ålders- och storleksgrupperna testades ordi
nationskoordinaterna för CA mellan olika slag av 
markanvändning. En signifikant skillnad fanns för 
alla jämförelser utom mellan åker och äng vid de 
tidigt övergivna små torpen (tabell 5).
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Miljöfaktorer och artsammansättning

Krontäckningen var signifikant lägre på de sent 
övergivna stora torpens åkrar än ängar (t=3,06**), 
åkrar än skogar (t=3,40**) samt lägre på de sent 
övergivna små torpens åkrar än skogar (t=-3,24**). 
För både tidigt och sent övergivna små torp var 
markens podsoleringsgrad högre för ängar än för 
åkrar (U=57,5** resp t=3,0**).

De miljövariabler som enligt CA-ordinationen 
bäst förklarade artsammansättningen, och visade 
signifikant korrelation med någon av axlarna, var 
krontäckning, den inventerade ytans area, inägans 
area och antal år utan hävd. I de separata korrela
tionerna för åkrar och ängar var antal år utan hävd, 
inägans area, krontäckning och podsoleringsgrad 
signifikant korrelerade med en axel i CA. Artsamman- 
sättningen tycks inte ha påverkats av avstånd till 
närmaste torp (tabell 6).
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Skillnader i artsammansättning

I detta avsnitt anges hävdkategori enligt Ekstam & 
Forshed (1992) med en bokstav efter artnamnet.

A, B, C och D-arter fanns representerade från alla 
tre torpgrupperna (fig 9). Det genomsnittliga art
antalet i varje klass (liksom det totala artantalet) var 
lägst på ängar vid tidigt övergivna torp och störst på 
ängar vid sent övergivna stora torp, men inga skill
nader i artantal eller andelar är signifikanta (t-test, 
Mann-Whitney U-test).

1. Arter som fanns i de inventerade jämförelse
objekten (hävdade ängar, hage) men inte vid de 
övergivna torpen (arter som i Krok & Almquist 
1984 eller Mossberg m fl 1992 anges växa främst 
på kalkrik eller fuktig mark är inte medtagna).

kattfot Antennaria dioica A 
akleja Aquilegia vulgaris 
backtrav Arabidopsis thaliana A 
slåttergubbe Arnica montana B 
ryssgubbe Bunias orientalis 
liten blåklocka Campanula rotundifolia B 
väddklint Centaurea scabiosa 
vägtistel Cirsium vulgare B 
backnejlika Diantus delloides B 
brudbröd Filipendula vulgaris C 
nejlikrot Geum urbanum 
ängshavre Helictotrichon pratense C 
slåtterfibbla Hypochoeris maculata A 
tjärblomster Lychnis viscaria B 
rödkämpar Plantago media B 
femfingerört Potentilla argentea B 
gullviva Primula veris B 
brunört Prunella vulgaris C 
knölsmörblomma Ranunculus bulbosus B 
sårläka Sanicula europaea 
svinmolke Sonchus asper 
backskärvfrö Thlaspi caerulescens 
rödklöver Trifolium pratense

2. Arter med en signifikant skillnad i täckningsgrad 
(Kruskal-Wallis-test, p<0,05) mellan olika områden.

2a. I mindre utsträckning på åkrar övergivna sedan 
90 år jämfört med åkrar övergivna sedan 50 år. 

daggkåpa Alchemilla vulgaris agg. 
strätta Angelica sylvestris C 
vårbrodd Anthoxanthum odoratum B 
hundkäx Anthriscus sylvestris C 
harstarr Carex ovalis B 
blekstarr C. pallescens B 
liljekonvalj Convallaria majalis D 
hundäxing Dactylis glomerata C 
skogsfräken Equisetum sylvaticum 
älggräs Filipendula ulmaria D 
stormåra Galium album 
midsommarblomster Geranium sylvaticum C 
gökärt Lathyrus linifolius B 
gulvial L. pratensis C
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timotej Phleum pratense C 
revfibbla Pilosella lactucella A 
ängsgröe Poa pratensis C 
hägg Prunus padus 
klotpyrola Pyrola minor D 
smörblomma Ranunculus acris 
hallon Rubus idaeus 
ängssyra Rumex acetosa C 
smörbollar Trollius europaeus C 
teveronika Veronica chamaedrys B 
kråkvicker Vicia cracca C 
styvmorsviol Viola tricolor

2b. I mindre utsträckning på ängar övergivna sedan 
90 år jämfört med ängar övergivna sedan 50 år. 

vitsippa Anemone nemorosa D 
blekstarr Carex pallescens B 
brudborste Cirsium helenioides C 
liljekonvalj Convallaria majalis D 
hundäxing Dactylis glomerata C 
älggräs Filipendula ulmaria D 
en Juniperus communis 
gökärt Lathyrus linifolius B 
bergslok Melica nutans 
hjortron Rubus chamaemorus 
stenbär R. saxatilis 
smörbollar Trollius europaeus C 
skogsviol Viola riviniana D

2c. I större utsträckning på åkrar övergivna sedan 90 
år jämfört med åkrar övergivna sedan 50 år. 

tuvtåtel Deschampsia cespitosa C 
mattlummer Lycopodium clavatum 
örnbräken Pteridium aquilinum D 
blåbär Vaccinium myrtillus D 
ärenpris Veronica officinalis B

2d. I större utsträckning på ängar övergivna sedan 
90 år jämfört med ängar övergivna sedan 50 år. 

ljung Calluna vulgaris C

Fig 9 (motstående sida). Antalet hävdindikatorarter (enligt 
Ekstam & Forshed 1992) bland de på övergiven ängsmark 
anträffade arterna (medelantal per torp). - Enligt Ekstam 
& Forshed antas A-arter försvinna efter några år, B-arter 
överleva något längre, C-arter nå maximum senare, men 
till sist dö ut, och D-arter dominera när skogen tagit över 
(se ” Hävdindikatorarter” ovan). 0 = arter som ej upptagits 
av Ekstam & Forshed.
(Overleaf) The number of management-indicating species 
(according to Ekstam & Forshed 1992) among the species 
found in abandoned meadows (mean number per croft). 
From left to right: large crofts abandoned for c. 50 years, 
small crofts abandoned for c. 50 years, small crofts aban
doned for c. 90 years (see table 1). - After abandonment, 
A-species are supposed to survive a few years only, B-species 
survive a few more years, C-species reach their maximum 
later, but eventually die out and D-species (forest plants) 
finally out-compete all other species. 0 = Species not classi
fied by Ekstam & Forshed.
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Tabell 4. Skillnad i CA-koordinater mellan artsamman
sättningar för torp av olika storlek, eller med olika lång 
tid utan hävd, för varje markanvändningsslag. En signi
fikant skillnad innebär att den floristiska sammansättningen 
skiljer sig mellan objekten. Mann-Whitney U-test och 
t-test. - Signifikansnivå (stigande): * p<0,05; ** p<0,01. 
Ej signifikant skillnad: n. s. (p>0,05).
Differences in coordinates of CA-ordination between sets 
of species found at crofts differing in size or in time 
elapsed since abandonment, given separately for each type 
of former land use. - Top row: crofts abandoned for c. 50 
years, large compared to small. Bottom row: small crofts, 
c. 50 years of abandonment compared to c. 90 years (see 
table 1). Columns (from left): arable land (” åker”), meadow 
(”äng”) and forest (”skog”).

Jämförda Markanvändningsslag
torpgrupper Åker Äng Skog

sent övergivna torp:
stora - små * n. s. n. s.
små torp:
sent - tidigt övergivna ** n. s. *

Tabell 5. Skillnad i CA-koordinater mellan olika mark- 
användningsslags artsammansättningar för varje torpgrupp. 
En signifikant skillnad innebär att den floristiska samman
sättningen skiljer sig mellan objekten. Wilcoxon och parade 
t-test. - Signifikansnivå (stigande): * p<0,05; ** p<0,01; 
*** p<0,001. Ej signifikant skillnad: n. s. (p>0,05).
Differences in coordinates of CA-ordination between sets 
of species found at sites differing in former land use: arable 
land (”åker”), meadow (”äng”) and forest (”skog”), given 
separately for each group of crofts. - Columns (from left): 
large crofts abandoned for c. 50 years, small crofts aban
doned for c. 50 years, small crofts abandoned for c. 90 
years (see table 1).

ro 20 -

övergivna övergivna övergivna
stora torp små torp små torp

Jämförda Torpgrupper
markanvänd- Sent över- Sent över- Tidigt över- 
ningsslag givna stora givna små givna små

åker - äng * * n. s.
äng - skog

Tabell 6. Spearman rank-korrelation mellan olika miljö
variabler och områdenas placering längs en ordinations- 
axel i CA; dels för ordination med alla områden, dels för 
separata ordinationer för skilda markanvändningsslag. - 
Signifikansnivå (stigande):* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,Ö01. 
Ej signifikant skillnad: n. s. (p>0,05).
Spearman rank-correlation between coordinates in a CA- 
ordination and environmental variables in sites differing 
in former land use. - Rows (from top): Number of years 
since abandonment, area of infield, area of study site, 
isolation, distance to nearest croft, tree crown coverage, 
soil depth, podsolization. Columns (from left): all sites, 
arable land, meadows, forests.

Markanvändningsslag

Miljövariabler
Alla
n=79

Åker
n=26

Ang
n=26

Skog
n=27

antal år utan hävd * * * *

inägans area ** *** ** n. s.
inventerad area *** n. s. n. s. -
isoleringstal n. s. n. s. n. s. n. s.
avstånd till 
närmaste torp

n. s. n. s. n. s. *

krontäckning *** *** * n. s.
jorddjup - n. s. n. s. -
podsoleringsgrad - ** ** -



Diskussion

Att studera igenväxning genom att jämföra åkrar 
och ängar med olika lång igenväxningstid har både 
för- och nackdelar. Till nackdelarna hör att skillnader 
i vegetation mellan olika torp t ex kan bero på igen- 
växningstidens längd, inägornas storlek och mark
beskaffenhet. Anledningen till att vissa (oftast små) 
torp övergavs tidigt kan vara att torpen ansågs vara 
sämre på något sätt, vilket kan yttra sig i platsens 
flora. En fördel är att man kan få överblick över en 
lång tidsperiod under en enda säsong, något som är 
omöjligt att få vid studier av fasta provytor under ett 
antal år. Dessutom undviks sådana felkällor som 
uppkommer då olika personer utför inventeringar 
vid olika tidpunkter.

Jämförelser mellan åker och äng

Ängarna vid de sent övergivna torpen hade vuxit 
igen mer än åkrarna (fig 1, 2, 3). De hade i många 
fall ett helt trädlöst område i mitten. Artantalet på 
ängarna var lägre än på åkrarna. Ängarnas artsamman
sättning liknade mer den omgivande skogens än vad 
åkrarnas gjorde. De tidigt övergivna torpens ängar 
och åkrar däremot, skilde sig inte signifikant med 
avseende på artantal och artsammansättning. Att 
ängarna på de sent övergivna torpen hade vuxit igen 
mer än åkrarna kan verka anmärkningsvärt, efter
som åkrarna troligen var mer näringsrika då torpen 
övergavs. Åkrarna har varit utsatta för mångårig 
gödsling, och borde när hävden upphört ha fått en 
kraftigare ökning av biomassan än ängarna. Av
görande för igenväxningens takt är dock hur snabbt 
vedväxter etablerar sig. Buskar och träd begränsar 
fältskiktets ljustillgång, den faktor som orsakat de 
största förändringarna i artsammansättningen.

Fröspridning har troligen liten betydelse i början 
av successionen från gräsmark till skog, eftersom 
frön har svårt att gro i en tät grässvål eller i lövförna 
(Hansson 1991). Det huvudsakliga spridningssättet 
för lövträd är istället vegetativ förökning med rotskott 
eller underjordiska utlöpare från redan befintliga 
träd- och buskindivid. När grässvålen så småningom 
luckras upp kan etablering lättare ske med fröplantor 
(Fogelfors 1982, Glimskär & Svensson 1990). På 
ängar som hävdas finns det i många fall lövträd som 
används för lövtäkt. Dessa kan fungera som sprid
ningskällor för etablering av fröspridda trädslag som 
vårtbjörk Betula pendula och glasbjörk B. pubescens. 
Skuggan från lövträden luckrar upp grässvålen på 
ängarna så att etablering med frön underlättas. På 
ängarna fanns det troligen även redan etablerade
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individ av träd och buskar som inte tillåtits växa upp 
så länge hävden fortgick. När hävden upphör på 
sådan ängsmark finns förutsättning för ett uppslag 
av träd och buskar (Sjörs 1954).

På åkermark håller jordbearbetningen effektivt 
alla vedväxter borta, och nya växtindivid kan inte 
etablera sig förrän åkerbruket upphör (Hansson 1991). 
Trädslag som etableras med vindspridda frön borde 
lätt kunna kolonisera en nyligen övergiven åker, där 
marken är mer eller mindre bar. På vissa av de sent 
övergivna åkrarna i undersökningen växte likåldriga 
björkar jämnt över hela ytan. Sannolikt hade de 
etablerats redan under de första åren. Andra åkrar 
var delvis bevuxna med träd (fig 2), eller ännu efter 
50 år nästan helt fria från träd (fig 1). Stora skillnader 
mellan åkrarna kan troligen förklaras med hur de 
användes de sista åren innan de övergavs. Om 
åkrarna brukades och plöjdes även de sista åren 
lämnades de med öppet jordtäcke, i vilket fröetablering 
sker med lätthet. Om åkrarna däremot användes för 
vallodling eller träda, där djuren fick beta, hann en 
grässvål utvecklas innan åkern övergavs. Olsson 
(1987) undersökte åkrar och hagar på Lindö i Bohus
läns skärgård efter 30^-0 års igenväxning. I hagarna 
hade vindspridda trädslag etablerat sig i stor ut
sträckning, medan mycket få träd, de flesta vegetativt 
spridda, hade etablerat sig på åkrarna, vilka legat i 
träda innan de övergavs.

En annan skillnad mellan åkrar och ängar har att 
göra med deras topografiska läge. Eftersom brukaren 
ville undvika att få sin åker vattensjuk placerades 
den i allmänhet högre i terrängen, medan ängarna 
omgav åkern på de lägre belägna, fuktigare partierna 
(fig 7). Även om alla inventerade områden bedömdes 
vara torra eller friska, kan en snabbare igenväxning 
av ängarna ha orsakats av högre markfuktighet (jämför 
Fogelfors 1982).

Det finns en viss risk för att hävden av ängarna 
kan ha upphört tidigare än åkerbruket. Tidpunkten 
då torpet övergavs fastställer nämligen säkrast den 
tidpunkt då åkern slutade brukas. En del av ängarna 
kan därigenom ha haft en längre igenväxningstid än 
åkrarna. För de torp som lämnades för 90 år sedan 
är tidpunkten för upphörd hävd mer tillförlitlig, och 
det finns en tendens till skillnad i artantal och art
sammansättning mellan åker och äng. Efter så lång 
tid som 90 år har dock skillnaderna mellan åker och 
äng minskat, men de skiljer sig båda från skogen i 
området med avseende på artantal och artsamman
sättning.
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Jämförelser mellan sent och tidigt övergivna torp
Åkrar som varit övergivna längst hade vuxit igen 
mer än de som övergavs senare. De tidigt övergivna 
ängarna hade en större krontäckning än de som 
övergavs senare, men det finns inga signifikanta 
skillnader i artantal och artsammansättning. En del av 
förklaringen till att skillnaden är så liten mellan 
ängar med olika igenväxningstid kan vara den tidigare 
nämnda osäkerheten i övergivningstidpunkten. Det 
kan betyda att skillnaden i igenväxningstid inte är 
lika distinkt som för åkrarna, vilket minskar skillnaden 
mellan åldersgrupperna. Det kan även vara så att den 
största förändringen på ängen skett under de första 
50 åren efter hävden upphört, under den tid då 
ängsväxterna försvinner och ersätts av mer skugg- 
tåliga arter.

När granen vandrar in påskyndas återbildandet av 
markens podsolprofil (Jansson 1974, Glimskär & 
Svensson 1990). Björk etablerar sig före gran, varför 
podsoleringen kan vara fördröjd i förhållande till 
krontäckningens ökning. Vid de tidigt övergivna 
torpen fanns inte längre någon skillnad i krontäckning 
mellan åkrar och ängar, men på ängar var podsolen 
återbildad i större utsträckning. Vid de sent övergivna 
små torpen hade ängarna både större krontäckning 
och högre podsoleringsgrad än åkrarna. Vid de sent 
övergivna stora torpen hade däremot ängarna en 
större krontäckning än åkrarna, men denna mot
svarades inte av en mer återbildad podsol.

När åkrar och ängar växer igen minskar ljustill
gången, varefter marken genom granens etablering 
och podsolens utbildande börjar försuras. De arter 
som i successionens början fanns på åker och äng 
hade till viss del ersatts av andra, mindre ljuskrävande 
arter, men det totala artantalet hade minskat. Art
antalet minskade på åker med ökande podsolering och 
på äng med ökande krontäckning. Förändringen av 
artsammansättningen på åker och äng är därför korre
lerad med ökande krontäckning och podsoleringsgrad.

Igenväxningen tycks ha gått relativt långsamt i 
Kilsbergen. Artsammansättningen på de gamla äng
arna, som nu blivit örtrika granskogar, skilde sig efter 
både 50 och 90 års igenväxning från artsammansätt
ningen i omgivande skog (fig 3, 4). I Grangärde 
Finnmark däremot, hade ängsmarker som varit över
givna i 50 år en nästan normal granskogskaraktär, 
om än med enstaka ängsrelikter (Sjörs 1954). Efter 
100 år hade även lövängar på Åland och i Garpen- 
bergs kronopark utvecklats till granskogar där en
staka ängsväxter fanns kvar (Samuelsson 1960, 
Emanuelsson & Johansson 1987). Till viss del kan 
viltbete och militär aktivitet ha bidragit till att bromsa 
igenväxningen i Kilsbergen.

Betydelsen av inägans storlek och isolering
Inägans totala storlek har betydelse för hur snabbt 
åkrarna växer igen. Efter lika lång tids igenväxning 
hade åkrar på små torp vuxit igen mer än åkrar på 
större torp, men inga motsvarande skillnader fanns 
för ängar. Med tanke på att träden främst sprids 
vegetativt (Fogelfors 1982, Glimskär & Svensson 
1990) är det naturligt att åkrar på små torp vuxit igen 
snabbare, eftersom träden haft en kortare sträcka att 
vandra. Om etableringen skulle ha skett med frön 
direkt när åkern övergavs, borde igenväxningstakten 
för åkrar inte ha skilt sig mellan små och stora torp. 
På ängar, där vedväxter varit närvarande redan under 
hävden, fanns förutsättningar för träden att växa upp 
jämnt över hela ängen oavsett ängens storlek.

Vetenskapliga modeller förutspår att lokala ut- 
döenden av arter sker kontinuerligt, exempelvis på 
ängar. Risken för att en art skall dö ut är större på 
små ytor. Utdöenden uppvägs av nykolonisering av 
arter från närliggande områden. Därför bör risken 
för att artantalet skall minska vara lägre för områden 
som ligger närmare andra områden med liknande 
habitat. Med de isoleringsmått vi har använt har vi inte 
kunnat påvisa att torpens isoleringsgrad skulle haft 
någon inverkan på igenväxningsförloppet, något som 
överensstämmer med resultat från andra botaniska 
successionsstudier (Rydin & Borgegård 1988, Köchy 
& Rydin 1997). Under igenväxningsförloppet för
ändras miljön så att den blir ogynnsam för vissa 
arter. Dessa arter dör sedan ut, och kan inte åter- 
etablera sig på platsen även om det finns tillgängliga 
frön från spridningskällor i närheten. Sannolikt har 
ängarnas isolering haft betydelse under tiden de 
hävdades. Frön av vissa arter sprids mellan ängar 
med hjälp av hötransporter, varför metapopulations- 
teorier kan vara mer användbara vid studier av hävdade 
ängar. Eriksson m fl (1995b) fann negativa samband 
mellan vissa arters förekomst och graden av isolering 
för hagar i Södermanland.

I Bergslagen har nästan all skog, i varierande 
grad, utnyttjats för att tillfredsställa bergsbrukets 
enorma bränslebehov (Sjöberg 1996). Skillnader i 
skogshistoria kan därför vara en anledning till att det 
fanns en skillnad i skogens artsammansättning mellan 
två av torpgrupperna. Dessutom har skog som an
gränsar till inägor med största sannolikhet påverkats 
av bete. Artsammansättningen visar korrelation med 
avstånd till närmaste torp, och artantalet negativ 
korrelation med antal år utan hävd. Att skogen vid 
tidigt övergivna torp hyste färre arter kan avspegla 
att marken är av sämre kvalitet, men dessa samband 
skulle lika gärna kunna bero på att vissa skogspartier
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var luckigare än andra. Att den inventerade arean var 
korrelerad med artsammansättningen då alla mark- 
användningsslagen togs med beror på att skogs
områdena var de enda där inventeringen alltid om
fattade en hektar, medan åker- och ängsområdena 
oftast fick minskas ner något. En större area är i 
därför denna studie negativt korrelerad med artantal.

Skillnader i artsammansättning

På de inventerade jämförelseobjekten fanns 23 arter 
som inte återfanns på något av torpen, de flesta 
perenna gräsmarksarter. Några av arterna är enligt 
Ekstam och Forshed (1992) hävdgynnade, t ex katt
fot Antennaria dioica och slåtterfibbla Hypochoeris 
maculata, och bör inte klara 50 år utan hävd. Om de 
någon gång förekom på torpens ängar är det naturligt 
att de försvann när ängarna övergavs. Andra arter, 
empelvis ryssgubbe Bunias orientalis och svinmolke 
Sonchus asper, är inte speciellt hävdgynnade, utan 
skulle kunna ha förekommit även på de igenväxande 
torpen. Malmgren (1982) anger dock att de båda 
minskat som åkerväxter i Västmanland.

Många arter som anses vara hävdgynnade fanns 
ändå kvar efter så lång tid som 50 eller 90 år utan 
hävd, vilket är förvånande. Det är även slående att 
de kvarvarande ängsväxterna i större utsträckning 
växte på torpens åkrar. Vissa ängsväxter, t ex jungfru
lin Polygala vulgaris och blåsuga Ajuga pyramidalis, 
verkar inte i första hand vara beroende av hävd, utan 
klarar att växa där ljustillgången är tillräcklig. De 
har därför kunnat finna en tillflyktsort på de mer 
långsamt igenväxande åkrarna. Andra växter, som 
svartkämpar Plantago lanceolata och vårbrodd Antho- 
xanthum odoratum, tycks klara sig ganska bra även 
på igenväxande ängar. Uppenbarligen är dessa växter 
inte så säkra som indikatorer på god hävd, utan visar 
i stället på andra förhållanden, exempelvis tunn jord. 
Om jordtäcket är tunt blir växttäcket glest, vilket 
gynnar konkurrenssvaga arter vilka vanligtvis brukar 
anses hävdgynnade. Ängarna hade enligt våra mät
ningar djupare jordlager än åkrarna. Detta är troligen 
ett resultat av otillräcklig mätmetod. Marken består 
i Kilsbergen av blockrik morän, och det uppmätta 
djupet visar sannolikt avståndet ner till närmaste 
sten, inte till jordtäckets botten.

Flera arter som i landskapsvårdsförsök (Glimskär 
& Svensson 1990) hade försvunnit från hagmark 
efter 1 1 års igenväxning (blodrot Potentilla erecta 
och käringtand Lotus comiculatus), el ler efter 32 års 
igenväxning (kråkvicker Vicia cracca och vårbrodd 
Anthoxanthum odoratum), fanns i Kilsbergen kvar 
på åkrar och ängar som hade varit övergivna både i 
50 år och i 90 år. Arter som smörblomma Ranunculus

acris, älggräs Filipendula ulmaria, midsommar
blomster Geranium sylvaticum och hundkäx Anthris- 
cus sylvestris förväntas öka när hävden upphör 
(Eriksson & Hedlund 1993), men var på de under
sökta torpen (i första hand på åkrar) på väg att 
minska. Dessa arter hade troligen sina största före
komster på åkrarna någon gång under de 50 första 
hävdlösa åren, men trängdes tillbaka av skogsväxter 
under de följande 40 åren då ljustillgången minskade.

Med avseende på artsammansättning och enskilda 
arters förekomst var skillnaderna små mellan ängar 
som vuxit igen i 50 år jämfört med 90 år. Det fanns 
fler A- och B-arter, men färre D-arter, på jämförelse
objekten än på de övergivna torpens ängar. Däremot 
skilde sig inte antalet A-, B-, C- och D-arter signi
fikant mellan de igenväxande ängarna. En del av 
förklaringen till detta kan vara att en viss osäkerhet 
finns i bedömningen av den tidpunkt då ängarna 
slutade hävdas. Om några av de sent övergivna 
torpens ängar hade vuxit igen längre tid än 50 år, var 
skillnaden i tid mellan dessa torp och de som vuxit 
igen i 90 år mindre. En annan förklaring kan vara att 
de största förändringarna i ängarnas vegetation in
träffat tidigt i successionen och att förändringarna 
senare skett långsammare. De arter som klarat de 
första 50 åren av igenväxning kan då ha funnits kvar 
länge innan de slutligen blivit utkonkurrerade av 
arter som klarar låga ljus- och pH-förhållanden.

Viss försiktighet med hävdindikatorarter

Många som arbetar med praktisk naturvård använder 
sig av Ekstam & Forsheds (1992) hävdindikatorarter 
när de utarbetar skötselplaner för naturliga foder
marker. Våra resultat visar att man bör tillämpa en 
viss försiktighet när man med hjälp av indelningen 
och indikatorvärdena drar slutsatser om ett områdes 
hävdhistoria. Det är omöjligt att göra en indelning 
som stämmer med ängar och hagar över hela landet. 
Boken kan användas som ett hjälpmedel vid tolk
ningen, men bör kombineras med en god kännedom 
om den lokala mark- och hävdhistoriken.

Utifrån studien i Kilsbergen vill vi ifrågasätta 
vissa arters placering bland hävdkategorierna. Gökärt 
Lathyrus linifolius, teveronika Veronica chamaedrys, 
ärenpris V. officinalis, svartkämpar Plantago lance
olata, blekstarr Carexpallescens, pillerstarr C. pilu- 
lifera och vårbrodd Anthoxanthum odoratum placeras 
av Ekstam & Forshed (1992) i kategorierna A eller 
B, dvs de anges vara arter som försvinner tidigt efter 
upphörd hävd. Eftersom samtliga dessa arter före
kom på ängar som vuxit igen i både 50 och 90 år 
anser vi inte att de kan användas som indikatorer på 
god hävd.
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Restaurering av ängar eller åkrar?
På många håll i landet försöker man idag återfå en 
värdefull ängsflora genom att restaurera igenväxande 
ängar. Igenvuxna lövängar på Åland återfår en ängs- 
karaktär påfallande snabbt efter restaurering (Emanu- 
elsson & Johansson 1987). Efter 50 års igenväxning 
är troligen inte fröbanken i ängsmark av större be
tydelse för återkoloniseringen av åtråvärda ängsväxter, 
eftersom frön med tiden vandrar allt längre ned i 
marken och får allt svårare att gro (Milberg 1994). 
Dessutom har få växter som är av intresse för natur
vården en beständig fröbank (Milberg 1992).

Det skulle säkert vara möjligt att framgångsrikt 
restaurera de ängar som vuxit igen i 50 år, men om 
syftet är att bevara den biologiska mångfalden vore 
det kanske klokare att omvandla de igenväxande 
åkrarna till ängar. Med samma arbetsinsats skulle 
man då kunna restaurera mycket större områden, 
eftersom igenväxningen inte har hunnit lika långt på 
de gamla åkrarna (fig 1,2, 3). De sista ängsväxterna 
finns till största delen kvar på åkrarna, och marken 
där är inte lika försurad av podsolering. Möjligtvis 
är åkermarken mer näringsrik genom mångårig göds
ling, men eftersom både åkrar och ängar har utsatts 
för urlakning, och troligen tillförts en hel del näring 
genom kvävenedfall från atmosfären, behöver skill
naderna inte längre vara så stora (Emanuelsson 1988).

Tack Kristinehamns garnison och Bofors för möjlig
heten att utföra inventeringen på de båda skjutfälten. 
Tack Närkes Skogskarlars Klubb som genom 25 års 
intervjuer av torparättlingar, kart- och arkivstudier 
har dokumenterat nedläggningstidpunkten för drygt 
200 torp. Utan er fantastiska insats hade en studie 
av detta slag varit mycket svår att genomföra.
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Recension

Given vägvisare som kunde varit mer
Johansson, K.-R. 1996: Stenshuvuds vegetation och flora 
[Dokumentation av de svenska nationalparkerna 4]. Natur
vårdsverket Rapport 4410. 96 sid. ISBN 91 -620-4410-9. - 
Boken kan erhållas från Miljöbokhandeln, Naturvårdsverket, 
106 48 Stockholm (http://www.environ.se/kunskap/puhlikat/ 
kapitel.htm). Pris 128 kr.
I serien Dokumentation av de svenska nationalparkerna 
är detta den fjärde skriften, men den första egentliga 
nationalparksbeskrivningen. Man kan tycka att det tagit 
väl lång tid innan vi börjat få en sammanhållen och 
populärt inriktad dokumentation av våra nationalparker, 
inte minst med tanke på att många andra länder länge 
kunnat erbjuda högklassiga sådana produkter till fackfolk 
och intresserade amatörer. Vi ser nu en glädjande början, 
men vad är det vi har fått?

Är du kunnig botanist eller mer allmänt naturintresserad 
och då och då har vägarna förbi Stenshuvuds nationalpark 
är denna bok en god och självklar investering. Du kommer 
att ha stor glädje av den, vare sig du är inriktad på särskilda 
arter, eller i största allmänhet vill lära känna parkens mång
skiftande växtsamhällen. Egentligen kunde recensionen 
sluta här, men eftersom det handlar om ett mycket välbesökt 
och svindlande artrikt stycke natur som dessutom känns 
exotiskt för många svenskar, finns det skäl att ställa extra 
höga krav och därför granska boken särskilt noga.

Efter några sidor om topografi, berggrund, jordarter och 
klimat berättar författaren kortfattat om hur Stenshuvud 
tidigare utforskats botaniskt. Han ger också en värdefull 
inblick i den skiftande historia av lång och omfattande 
mänsklig påverkan som döljer sig bakom den vid första 
anblicken ”vilda” och ”orörda” natur som idag möter oss 
på många håll i parken. Under rubriker som lundfioran, 
klippängar och avenbokskog finner vi på de följande 20 
sidorna beskrivningar av 23 överlag naturligt avgränsade 
vegetationstyper. Texten är här välavvägd och precis så 
omfattande att man snabbt får en bild av vilka karaktärs
växter man kan förvänta sig att se. En förträfflig hjälp för 
den ännu ej så rutinerade botanisten likväl som för den 
allmänt naturintresserade besökaren! Resterande två tredje
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delar av boken ägnas åt en systematisk genomgång av de 
ca 750 kärlväxttaxa som påträffats på nationalparkens 383 
hektar. Också arttexterna är kärnfulla, med strödda fakta 
om historiska antalsförändringar och många goda tips på 
var (men inte närl) olika arter står att finna. Boken har en 
tilltalande formgivning med ett 100-tal färgbilder, och är 
dessutom av någorlunda exkursionsvänligt format.

Sammanfattningsvis är detta ett gott hantverk av en 
kunnig författare med god förmåga att vara lagom detalje
rad. Den enda stora ” men mycket irriterande ” bristen är 
det dåliga registret. Det medger inte alfabetisk sökning på 
vetenskapliga namn och omfattar över huvud taget inte 
artlistan, det vill säga merparten av boken. För att hitta en 
viss växt måste läsaren kunna artsekvensen i Kr ok & Alm- 
quists flora (eller använda böckerna parallellt), och där
utöver veta vilka av namnen som avviker och i stället 
följer andra floror. En randanmärkning är att författaren 
konsekvent använder ordet ”flora” trots att boken egent
ligen bara behandlar kärlväxter.

En avslutande reflektion är att boken också saknar det 
där lilla extra. Här finns inga nya grepp, trots att man med 
små medel kunde gjort den betydligt mer användarvänlig. 
Målgruppen är också oklar. Ville man göra en verklig 
exkursionsguide för en av våra artrikaste och mest besökta 
nationalparker borde man ha jobbat mer med kartmaterialet, 
lagt in förslag på promenadrutter, kompletterat Horornas 
allt för svepande fenologiska angivelser och varför inte i 
en enda bok samlat fakta också om parkens ryggradsdjur, 
en del av insekterna och den övriga floran? En heltäckande 
exkursionsguide för parken, helt enkelt. Å andra sidan, om 
målgruppen vore fackbotanister, växtekologer eller fram
tida parkförvaltare, kunde man sparat på färgbilder och 
luftiga marginaler, och i stället kompletterat med provyte- 
inventeringar och transekter som kunnat möjliggöra fram
tida kvantitativa jämförelser, och ökat dokumentations- 
värdet för vetenskap och skötsel. Som det är nu blir boken 
allt för mycket en kompromiss, ett ” varken eller” som för 
all del är både välkommet och allmänintressant.

Johan Elmberg



Vegetationsförändringar i skogsmark från 1980-talet till 1990-talet 
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V. vitis-idaea have not decreased. Among the studied species, only Cirsium helenioides show a 
significant decrease.
Gunnar Odell, Inst, för skoglig marklära, SLU, SE-90183 Umeå. e-post: gunnar.odell@sml.slu.se
Göran Stähl, Inst, för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, SE-901 83 Umeå. e-post: 
goran. stahl @ resgeom.slu. se

Riksskogstaxeringen, en inventering av tillstånd och 
förändringar i svensk skogsmark, har pågått sedan 
1923.1 anslutning till denna haren mera omfattande 
kartering av marktillstånd och vegetation, Stånd
ortskarteringen, genomförts sedan 1983 (Karltun m fl 
1998; fig 2). Syftet är att studera tillstånd och för
ändringar i markvariabler, som jordmån och markens 
kemiska sammansättning, samt vegetationens till
stånd och förändring för ett antal arter som är någor
lunda vanliga i svensk skogsmark. I nuläget registreras 
ca 270 arter eller artgrupper (Odell & Löfgren 1997). 
Under 80-talet var' artlistan emellertid mera begränsad.

Under perioden 1983-87 etablerades ca 18 500 
provytor på skogsmark. Äterinventeringen av dessa 
påbörjades 1993 och beräknas vara fullt genomförd 
2002. Till dags dato har ungefär hälften av ytorna 
återbesökts, och materialet börjar bli så pass omfat
tande att det är meningsfullt att göra en första studie 
av förändringar i markvegetationens sammansättning. 
Tidigare har materialet nyttjats bl a för att belysa 
olika arters frekvens i olika delar av landet (Odell &

Drakenberg 1991), samt olika arters preferenser vad 
gäller näringstillgång och pH-värde (Liu & Bråken- 
hielm 1997).

Syftet med den studie vi här presenterar är att 
belysa vilka förändringar som skett beträffande arters 
förekomst i skogsmark från 1980-talet till 90-talet. 
Några utredningar av orsaker till förändringarna har 
ej gjorts.

Material

Ståndortskarteringen täcker hela Sverige. Provytorna 
är utlagda inom s k trakter, utformade för att mot
svara en dags arbete. Designen varierar mellan olika 
delar av landet som en följd av en strävan att göra 
inventeringen kostnadseffekti v. Trakterna är kvad
rater med 300-1 200 m sidlängd, där provytorna 
normalt ligger mitt på sidorna samt i hörnen. Efter
som landskapet är mera mångformigt och småskaligt 
i södra Sverige är avståndet mellan provytor tätare där. 
Antalet provytor per arealenhet är också större i söder.
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Fig 1. Regionindelning för Riksskogstaxeringen och Stånd- 
ortskarteringen. Indelningen används även för redovisning 
av resultaten i denna uppsats (se tabell 1).
Regions within the National Forest Inventory (”Riks
skogstaxeringen” ) and the National Survey of Forest Soils 
and Vegetation (”Standortskarteringen”). The results from 
the present study are given for these regions (see table 1).

Fig 2. Ståndortskartören Henrik Salo bedömer vegetationen 
på en provyta. Förekommande arter/artgrupper registreras 
i en bärbar dator. - Foto Bo Hansson 1998.
During the field work, the observations are registred in a 
portable computer.

Den regionindelning som ligger till grund för 
utformningen av inventeringen (fig 1) uppvisar flera 
likheter med växtgeografiska indelningar av landet 
(t ex Ahti m fl 1968). Regionerna utnyttjas därför 
även som redovisningsenheter i denna studie.

Provytor som etablerades 1984-86 och återbe
söktes 1995-97 valdes ut. Bland annat som en följd 
av ändrade rutiner för återinventering i början av 
90-talet utnyttjades ej 1983 års ytor. (Vid eventuella 
jämförelser av den aktuella studien med resultat från 
Odell & Stähl (1998) ska beaktas att den studien 
även omfattade ytor utlagda 1983).

Den aktuella studien baseras således på provytor 
för perioderna 1984/95, 1985/96 och 1986/97, och 
resultaten kan sägas spegla vad som har inträffat i 
genomsnitt under perioden 1985/96. Totalt rör det 
sig om ca 5 500 provytor, vardera 100 m2 stora om
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Kontakt och information

Data från Ståndortskarteringen är allmänt 
tillgängliga från Institutionen för skoglig 
marklära, SLU, Box 7001, 750 07 Uppsala.

e-post: sml@slu.se

Tel (sekr.): 018-67 22 12.

Resultat presenteras fortlöpande på Internet 
under adressen: www-markinfo.slu.se/

de ej berörs av delningar. Delningar görs om t ex en 
gräns mellan olika ägoslag skär en provyta. I den 
situationen inventeras endast den större delytan.

Enbart provytor på skogsmark ingår i studien. 
Definitionen av skogsmark följer i stora drag skogs
vårdslagens definition, som anger att skogsmark är 
sådan mark som förmår att producera mer än en 
kubikmeter virke per hektar och år, förutsatt att 
marken inte i väsentlig utsträckning används för 
andra ändamål. Såsom skogsmark räknas således 
nedlagd jordbruksmark, men inte lågproducerande 
trädbärande myrmark.

Under 80-talet var det primära syftet med Stånd- 
ortskarteringens vegetationsbeskrivning att vidare
utveckla ett system för att bestämma skogsmarkens 
bördighet. Under 90-talet har syftet vidgats till miljö
övervakning. Detta har medfört att vissa definitioner 
ändrats, vilket in sin tur har medfört att datas jämför
barhet mellan 80- och 90-talet försvårats. I studien 
ingår därför endast sådana arter och artgrupper för 
vilka definitionerna varit (i stort sett) oförändrade, 
och vilka dessutom är så enkla att känna igen att 
skillnader i fältpersonalens kompetens mellan 80- och 
90-talet ej bör ha påverkat resultaten. En ytterligare 
urvalsgrund var att arten eller artgruppen skulle vara 
så pass vanlig (förekomst på minst 1 % av ytorna på 
landsnivå) att en studie av förändring är menings
full.

Arterna/artgrupperna är blodrot Potentilla erecta, 
blåbär Vaccinium myrtillus, blåsippa Anemone hepa- 
tica, borsttistel Cirsium helenioides, bredbladiga gräs 
(alla gräsarter med utbredd bladskiva), brännässla 
Urtica dioica, ekorrbär Maianthemum bifolium, 
hallon Rubus iclaeus, harsyra Oxalis acetosella, 
hultbräken Phegopteris connectilis, hönsbär Cornus 
suecica, kråkbär Empetrum nigrum, liljekonvalj 
Convallaria majalis, lingon Vaccinium vitis-idaea,

linnéa Linnaea borealis, ljung/klockljung Calluna 
vulgaris!Erica tetralix, mjölke Epilobium angusti- 
folium, odon Vaccinium uliginosum, ormbär Paris 
quadrifolia, skogssallat Mycelis muralis, skvattram 
Rhododendron tomentosum, smalbladigagräs (huvud
sakligen kruståtel Deschampsiaflexuosa, fårsvingel 
Festuca ovina och stagg Nardus stricto), torta Cicer- 
bita alpina, vitmossor Sphagnum, vitsippa Anemone 
nemorosa, älgört Filipendula ulmaria och ömbräken 
Pteridium aquilinum.

Som en följd av den beräkningsmetod som an
vändes (se nedan) har endast provytor som ej i 
väsentlig utsträckning varit berörda av delningar valts 
ut. En ytterligare restriktion var att bedömningarna 
av andel s k avvikande mark (block, stigar, diken, 
rotben, etc) och markbehandlad mark skulle överens
stämma mellan de två inventeringstillfällena, eftersom 
ingen registrering av vegetation görs på sådan mark.

Vid återinventeringen hade fältpersonalen ingen 
kännedom om vilka arter som hittats på en yta vid 
det första inventeringstillfället.

Metoder

Studien baseras på noteringar av arters och artgruppers 
förekomster på provytor, dvs en registrering är an
tingen 0 eller 1. Andelen provytor med förekomst 
av viss art/artgrupp under 80- respektive 90-talet 
beräknades regionvis såsom enkla proportioner (Pi 
resp. P2). Förändringar inom respektive region be
räknades därefter som:

Diff=P2-P]

Endast provytor med registreringar från såväl period
start som periodslut inkluderades i studien. För att 
beräkna förändringen på landsnivå måste hänsyn tas 
till de olika regionernas skilda skogsmarksarealer. 
En förändring i region 5 får t ex endast begränsat 
genomslag i landet som helhet, eftersom skogsmarks- 
arealen är förhållandevis liten. Förändringarna på 
landsnivå beräknades som:

totalt =
lAhPiffh

HAii
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Tabell 1. Andel provytor (%) med förekomst av viss art eller artgrupp under 1980-talet, samt förändring från 80- till 90- 
talet (förekomst/förändring). Regionindelningen framgår av fig 1. -* = förändringen är signifikant på minst 5 %-nivån.
The proportion (%) of plots on which a species, or species group, occurred during the 1980s, and the change from the 1980s 
to the 90s (presence / change). The regions are as in fig 1. - * = the change is significant at least at the 5 % level.

Art/artgrupp 
Species/species group

Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Hela landet 
All regions

Blodrot
Potentilla erecta 0,8 / 0,0 3,8 /-0,4 11,7/1,7 24,1 / -0,5 23,1 / 0,2 11,1 /OJ
Blåbär
Vaccinium myrtillus 91,1 / 3,9* 92,5 / 0,7 91,7/2,0* 82,1/4,1 * 59,0 / 3,7* 87,7 / 2,4*

Blåsippa
Anemone hepatica 0,0 / 0,0 0,7 / 0,2 0,6 / 0,2 8,0/0,1 8,9 / 2,6* 2.9 / 0,2

Borsttistel
Cirsium helenioides 1,0/-0,2 2,1 / -0,6 1,3 /-0,5 1,2 /-0,1 0,0 / 0,0 1,4 / -0,4*

Bredbladiga gräs 
”Broad-leaved grasses” 1 1,0/5,6* 21,2/5,8* 33,8/4,5* 51,9/5,5* 48,9 / 6,4* 31,5 / 5,5*

Brännässla
Urtica dioica 0,2 / 0,0 0,4/OJ 0,7 / 0,3 2,5 / 1,2* 3,6/ 1,7 1,1 / 0,5*

Ekorrbär
Maianthemum bifolium 7,8 / 1,2 25,1 / 5,9* 34,8 / 6,8* 34,2 / 9.1* 22,3 / 4,6* 26,6/6,1*

Hallon
Rubus idaeus 2,0 / 0,5 6,7 / 2,8* 18,2 / 2,5 23,0/3,8* 27,2 / 0,7 13,6/2,5*

Harsyra
Oxalis acetosella 3,0/0,0 12,1/1,5 1 1,8 / -0,6 20,4 / 1,0 21,4/-1,0 13,2/0,6

Hultbräken
Phegopteris connectilis 1,2 / 0,0 4.7 / -0,7 4,8 / 1,0 2,7 / -OJ 3,4 /-1.0 3,6/-OJ

Hönsbär
Cornus suecica 2,8/ 1,0* 4,5 / 0,5 0,1 /0,0 0,3 /-0,2 1,4 / -0,5 2,1 / 0,2

Kråkbär
Empetrum nigrum 80,1 / 4,2 55,2 / 2,2 21,3 / 3,4* 6,4 / -0,7 5,4 / 0,6 37,0/ 1,9*

Liljekonvalj
Convallaria majalis 0,0 / 0,0 1,1/ -0,2 2,4 / 0,4 7,4/ 1,2* 6,5 / 1,4 3,1 / 0,4*

Lingon
Vaccin i um vi t is- i da ea 94,6 / 3,9* 95,4/ 1,7* 88,2/2,3* 73,1 / 0,0 49,1 / —1,1 85,7 / 1,6*

Linnéa
Linnaea borealis 36,1 / 6,3* 45,0/4,8* 36,0/-1,3 8,5 / 0,8 1,7/0,3 30,1 / 2,5*

Ljung / Klockljung 
Calluna vulgaris / Erica 
tetralix

21,7/0,3 27,1 / 1,7 39,6/4,5* 38,1 / 2,0 27,0 / 3,0 31,6/2,2*

Mjölke
Epilobium angustifolium 31,2/6,2* 32,3 / 3,9* 28,0 / 1,0 15,9/-5,3* 12,2/-4,7* 26,0 / 0,9

Odon
Vaccinium uliginosum 43,8 / -0,3 24,0 / 1,3 11,7/1,3 9,5 / 1,0 7,1 / -0,4 19,9/0,9

Ormbär
Paris quadrifolia 0,2 / -0,2 2,1 / 0.2 1,4/0,6 3,1 / 0,3 1,0/0,5 1,9/0,3

Skogssallat
Mycelis muralis 0,0 / 0,0 0,1 / -0,1 1.0/-0,3 3,9/ 1,0 2,4 / 0,9 1,4/0,2
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Art/artgrupp
Species/species group

Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Hela landet 
All regions

Skvattram
Rhododenron tomentosum 23,8/0,3 13,1 / 0,4 1,2/0,0 3,8/-0,2 0,4 / -0,2 9,3 / 0.1
Smalbladiga gräs 
”Narrow-leaved grasses” 75,6/5,1* 71,2 / 6,1* 67,3/7,8* 73,4/ 10,0* 68,2 / 11,8* 71,5/7,6*
Torta
Cicerbita alpina 2,0/-0,5 1,5/0,6 0,3 / 0,1 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 0,9 / 0,2
Vitmossor
Sphagnum 30,2/3,6* 29,4 / 4,7* 40,7 / 2,6* 29,2/5,8* 20,6 / 6,4* 31,3/ 4,4*
Vitsippa
Anemone nemorosa 0.0 / 0,0 0,9/0,8 9,1 / 4,6* 21,2/4,5* 23,5 /-2,4 8,8/2,2*
Älgört
Filipendula ulmaria 1,2/0,0 4,0 / 0,2 4,3 /-0,2 7,3 / -0,9* 4.4 / 0,9 4,5 / -0,2
Örnbräken
Pteridium aquilinum 0,0 / 0,0 0,3/-0,1 5,4/0,8 32,4/ 1,1 21,5/0,4 10,6/0,4

Här är A/, skogsmarksarealen och Diffh förändringen 
inom region h. För att få ett mått på precisionen 
beräknades medelfel till skattningarna både på region
nivå och på landsnivå. 1 dessa beräkningar togs 
hänsyn till att observationer inom trakter är korrelerade. 
Detaljer kring detta redovisas i Odell & Stähl (1998).

Resultat och Diskussion

Resultaten vad avser andel provytor med förekomst 
under 80-talet, förändring i andel ytor ined före
komst, samt denna förändrings signifikans, samman
fattas i tabell 1. Redovisningar ges på såväl region
nivå som för hela landet.

Bland arter/artgrupper som ökat signifikant på 
landsnivå återfinns såväl bredbladiga som smalbladiga 
gräs, brännässla och hallon. Dessa arter/artgrupper 
brukar nämnas som gynnade av ökat kväveutbud 
(t ex Rosén m fl 1992), varför ökningarna inte är 
oväntade. Vad som dock kan tyckas vara märkligt är 
att även blåbär, lingon, ljung och kråkbär ökat signi
fikant. Orsakerna till dessa förändringar är oklara. 
Här skulle förändringar i skogstillstånd i termer av 
andelar skog i olika åldersklasser mellan 80- och 
90-talet kunna vara en förklaring. Vid studier av Riks- 
skogstaxeringens resultat (Anonym 1988, Anonym 
1997) kan dock inga påtagliga förändringar i ålders
struktur återfinnas på landsnivå.

Andra arter som ökat signifikant på landsnivå är 
ekorrbär, liljekonvalj, linnéa och vitsippa. Även vit

mossorna uppvisar en kraftig ökning i förekomst. En 
enda art uppvisar en signifikant minskning på lands
nivå: borsttistel. Även älgört och hultbräken minskar, 
dock inte signifikant.

Ett intressant mönster över landet uppvisas av 
mjölke. Arten ökar kraftigt i norra Sverige medan 
den minskar kraftigt i södra Sverige. Minskningen i 
syd skulle delvis kunna vara betingad av viltbete (jfr 
Bergqvist 1998).

Vad gäller arternas/artgruppernas förekomstfre
kvens är det slående hur extremt vanliga vissa arter/ 
artgrupper är i skogsmark: blåbär, ljung/(klockljung), 
kråkbär, lingon, linnéa, vitmossor och såväl bred
bladiga som smalbladiga gräs förekommer samtliga 
på mer än 30 % av provytorna på landsnivå under 
90-talet. Blåbär och lingon förekommer båda på 
nästan 90 % av ytorna. Många arter varierar dock 
kraftigt inom landet, t ex kråkbär med över 80 % 
frekvens i norr och endast 5 % i syd, samt hallon 
med nära 30 % frekvens i syd och endast 2 % i norr.

De redovisade tillstånden och förändringarna avser 
alltså arters/artgruppers förekomst på provytor, inte 
deras täckning eller biomassa. Det är därmed teo
retiskt möjligt att täckningen eller biomassan minskat 
samtidigt som arten rapporteras som ökande i denna 
studie. Bearbetningar gjordes även för att studera 
förändringar i artgruppers täckning. Som en följd av 
förmodade metodproblem redovisas dock inte dessa 
resultat förrän ytterligare utredningar genomförts.
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Vid studier av tabell 1 är det ganska slående att ett 
stort antal arter ökat i förekomst medan endast ett litet 
antal minskat. Även om endast ”enkla” arter som ej 
(eller endast i mindre omfattning) varit berörda av 
definitionsförändringar mellan inventeringarna listas, 
finns viss anledning att förmoda att inventeringens 
ändrade målsättning kan ha påverkat resultaten. Som 
en följd av större tonvikt på miljöövervakning kan 
fältpersonalen under 90-talet eventuellt ha lagt större 
vikt vid att verkligen hitta alla arter på en yta, även 
om ingen formell skillnad i instruktion funnits. Detta 
skulle i så fall kunna ligga bakom vissa smärre 
ökningar. De mer påtagliga av de redovisade föränd
ringarna bör dock vara fullt trovärdiga.
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Fig 3. Blåsippa Anemone hepatica visade överlag små förändringar men ökade signifikant i region 5. - Foto Ola Borin 1998. 
Anemone hepatica showed little change, but a significant increase was noted in region 5.



Om Sveriges förste professor i botanik
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Rydén, M. 1998: Om Sveriges förste professor i botanik. [On Sweden’s first professor of botany ] 
Svensk Bot. Tidskr. 92: 233-236. Lund. ISSN 0039-646X.
Johan Franck was Sweden’s first professor of botany. He was born in Stockholm in 1590 and died 
in Uppsala in 1661. After studying at several German universities he was appointed professor of 
botany and anatomy at Uppsala University in 1628. Franck was responsible for a great many 
academic dissertations, including one on the tobacco plant, the earliest monograph on a specific 
plant to be published in Sweden, and one on the structure of the eye. His Speculum botanicum, 
which appeared in two editions (1638 and 1659), has sometimes been styled the first Swedish 
Flora, but is essentially a list of scientific and Swedish namnes of plants ” composed for the benefit 
of students of medicine and other friends of botany”. Many of the Swedish plant names listed in 
Speculum are first recorded there.
Mats Ryden, Tjudervdgen 15, SE-

För 350 år sedan kunde man på Uppsalas gator möta 
en lång, magerlagd och något bister man, alltid 
iklädd stövlar med sporrar och med värja vid sidan. 
Denne onekligen iögonenfallande herres namn var 
Johan Franck eller Johannes Franckenius. Han 
hade 1628 utnämnts till Uppsalas och Sveriges förste 
professor i botanik eller, noga taget, i botanik och 
anatomi (se Krok 1925. Fries 1950. Lindroth 1964— 
1966, Eriksson 1969, Johansson & Lindell 1994).

En mångsidig man

Franck var född 1590 i en köpmannafamilj i Stock
holm, och växte upp där och i Falun. Han studerade 
i många år vid tyska universitet, bl a i Rostock och 
Wittenberg, där han promoverades till filosofie ma
gister 1622. Han förvärvade en högst aktningsvärd 
lärdom, så aktningsvärd att han i början av 1620-talet 
knöts till Uppsala universitet. Han verkade där till 
sin död 1661.

Johan Franck var en mångsidigt lärd man. Han 
föreläste i bl a kemi, i botanisk farmakologi och över 
växters nytta och namn, och skrev en bok om läke- 
medelsväxter, Botanologia, som dock inte trycktes 
förrän 1877 (Fristedt 1877, se även Fristedt 1878). 
Francks föreläsningar i kemi introducerade kemin 
som universitetsämne i Uppsala (Lindroth 1975).

Genom ett beklagligt missöde publicerades i häfte 2 korrek
turet till denna uppsats, i stället för den slutliga versionen. 
Av denna anledning publiceras uppsatsen här på nytt. 
Redaktionen beklagar det inträffade.

47 Uppsala, Sweden.

Franck var också livligt intresserad av alkemi (en 
bror till honom varen känd alkemist) och en anhängare 
av signaturläran, enligt vilken det finns samband 
mellan växters utseende och deras medicinska verkan. 
Francks första botaniska abete, Signatur (1618), 
handlar just om sådana samband. Ett exempel är äkta 
johannesört Hypericum perforatum, vars ” nålstuckna” 
(egentligen glandelprickiga) blad ansågs kunna läka 
stick- och huggsår.

Han vinnläde sig om apoteksväsendet i Uppsala 
och hade planer på att anlägga en till universitetet 
knuten botanisk trädgård, ett projekt som realiserades 
av hans mest berömde elev, Olof Rudbeck d.ä.

Som professor var Franck ansvarig för ett stort 
antal akademiska avhandlingar, bl a en om tidens 
nya njutningsmedel tobaken (Franckenius 1633), 
den första i Sverige tryckta skriften om en enskild 
växt, och en om ögats byggnad. Avhandlingen om 
tobaksörten finns nu i en svensk utgåva (Wiman & 
Billing 1998).

Franck var också för sin tid en god anatom, men åt 
de anatomiska dissektionerna som ingick i hans äm- 
betsåligganden tycks han ha ägnat sig mera motvilligt.

Studiet av växterna i vårt land genomgick på 
Francks tid, enligt mönster från kontinenten och 
England, en trevande förnyelseprocess mot floristik 
och mot en mer systematisk växtbeskrivning (se t ex 
Johansson & Lindell 1994). Samtidigt fortlevde den 
folkligt djupt förankrade örtabokstraditionen. Samma 
år som Franck utnämndes till professor i botanik 
utgav smålänningen Arvid Månson sin berömda
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En sida ur Johan Francks Speculum botanieum (1638)

örtabok (Månson 1628), som trycktes om ett flertal 
gånger under 1600-talet. Vad beträffar den begyn
nande floristiken, publicerades en och annan lista 
över vilda växter, t ex en över uppländska växter 
sammanställd av Ericus Schroderus (1633), en av 
Francks elever, vilken slutade sitt korta liv som 
kyrkoherde i Vallentuna i Uppland.

Speculum botanieum

Johan Francks bidrag till denna floristiskt orienterade 
litteratur är hans Speculum botanieum [”botanisk 
spegel”], som kom ut i två upplagor, 1638 och 1659. 
När jag i det följande citerar denna bok och andra 
verk av Franck används moderniserad stavning och 
språkform.

En flora i modern mening är inte denna lilla skrift, 
utan i stort sett endast en efter de vetenskapliga

namnen uppställd alfabetisk förteckning över veten
skapliga och svenska namn för vilda och odlade 
växter. Själva namnen kan dock innehålla karakteri
serande fraser (oftast som översättningar av de latinska 
benämningarna), t ex ”gul åkerväppling, blomstren 
ser ut som humlehuvuden” (gullklöver Trifolium 
aureum), eller biotopangivelser, t ex ”J [ungfru] 
Marie hand som växer i ängen” och ”Jfungfru] 
Marie hand som växer i skogen” (orkidéer).

Speculum var avsedd som en vägledning för 
Francks studenter eller, som det står på titelsidan, 
”sammanställd till gagn för medicine studerande 
och andra botanikens vänner”. En uppdelning görs 
i ” örter” och ” träd, buskar och halvbuskar” (t ex 
hallon). Även åtskilliga kryptogamer, såväl kärl
kryptogamer som andra, nämns. För en tidig engelsk 
motsvarighet till Francks Speculum (Turner 1538), 
se Rydén 1997.



Svenska växtnamn

De svenska växtnamnen i Speculum är anmärknings
värt många. I flera fall har de sin först belagda 
förekomst i Francks skrift. Ofta anförs flera veten
skapliga och svenska synonymer eller ekvivalenter. 
Från den andra upplagan ges här för några vanliga 
svenska växter exempel på Francks först angivna, eller 
enda, vetenskapliga namn och svenska synonymer 
(i moderniserad form):

Backsippa Anemone pulsatilla - Pulsatilla: oxöron, 
gökklocka, koskälla, tjältoppa.

Blåklint Centaurea cyanus - Cyanus: blå kornblomma, 
blå klint, blåknopp.

Blåsippa Anemone hepatica - Epatica nobilis: ädel 
leverört, blåsipper, gyllene klöverblad, leverklöver, 
blålock.

Daggkåpa Alchemilla - Alchimilla: Mariekåpa, kåp- 
gräs, daggroser, daggört.

Fläder Sambucus nigra - Sambucus: hylleträ, flärr, 
fläderträ.

Gullviva Primula veris - Primula veris odorata: oxlägg, 
hanelägg, Sfankt] Peders nyckel, sempertupper, gul- 
viver.

Gulmåra Galium verum - Gallium flore citrino, luteo:
fri 1 legräs, gul mådre, J[ungfru] Marie sänghalm. 

Hallon Rubus idaeus - Rubus Idaeus, frukten: hallon, 
falbär, bringebär, brandbär.

Harsyra Oxalis acetosella - Oxys: harsyra, surklöver, 
surväppling, gökbröd.

Hjortron Rubus chamaemorus - Vaccinia Norvegiana, 
frukten: hjortron, molter eller multerbär, myrbär. 

Kabbleka Caltha palustris - Caltha palustris: bäck
blomma, koblomma, äggblomma, smörblomma, 
kabbeleka, gul majblomma.

Kirskål Aegopodium podagraria - Angelica erratica:
kirskål, skvallerkål, getfot, podagel[=podager]ört. 

Liljekonvalj Convallaria majalis - Lilium convallium:
majliljor, majblomster, bockblad.

Lingon Vaccinium vitis-idaea - Vaccinia rubra minora, 
frukten: lingon, kröson, linbär, tyssling.

Maskros Taraxacum - Dens leonis: lejontand, präst
krona, munkhuvud, kuddhuvud, kådblomster. 

Mattlummer Lycopodium clavatum - Lycopodium:
tågmossa, hjorthornsmossa, djävulsklor.

Skvattram Rhododendron tomentosum - Rosmarinus 
sylv.: getpors, skvattran, vild skogsrosmarin. 

Tranbär Vaccinium oxycoccos - Vaccinia rubra majora, 
frukten: tränjon, tranbär, mossbär.

Träjon Dryopteris filix-mas - Filix mas: ormbunke, 
ormbläck, mångfalla (jfr Fries 1975), bräken. 

Vattenklöver Menyanthes trifoliata - Trifolium aquat.: 
vattenväppling, vattenklöver, svenskt skörbjuggs- 
gräs, Norrlandstobak (i latinet ”Tabacum Norland- 
icum”).
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Francks svenska namnlistor, där namnen med få 
undantag inte är ordnade alfabetiskt, är ej sällan en 
blandning av ”äkta” svenska folknamn och över
sättningar från främst tyskan och latinet (jfr t ex 
namnen för blåsippa). Det bör dock framhållas att, 
till skillnad från förhållandet i en modern flora, är 
antalet naturliga svenska namn hos Franck betydligt 
större än antalet systematiska namn, dvs i huvudsak 
namn som anknyter till det dåvarande vetenskapliga 
namnskicket, t ex bergmalört, pontisk malört och 
strandmalört för ”Absinthium montanum, A. Pon- 
ticum och A. Marinum” (se Fries 1975). Man kan 
notera att de ovan citerade namnuppsättningarna hos 
Franck i flertalet fall innehåller det idag vedertagna 
svenska standardnamnet.

Information om de folkliga namnens regionala 
ursprung eller, som Franck uttrycker det i företalet till 
andra upplagan, ”såsom växterna kallas av gemene 
man i vårt rikes olika provinser”, ges tyvärr inte, ej 
heller om växtlokaler, utom i två fall i den andra 
upplagan, där en nattviolsart Platanthera (”Orchis 
bifolia magna”), sägs växa ”på uddar vid Stock
holm” och gråal Alnus incana i Östergötland och 
Småland.
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Växtbeskrivningar och folklig användning

I den andra upplagan ges också några växtbeskriv
ningar, t ex för en bläddra Utricularia (” Filipendula 
aquat. minor”): ”Den lilla vattenstenbräckan har 
små runda vattenblåsor hängande vid roten, som ser 
ut så klara som små kristaller eller diamanter”. I den 
latinska texten anges att Olof Rudbeck hade hittat 
växten tre år tidigare.

Någon gång meddelas etnobotaniska upplysningar, 
såsom för vitknavel, Scleranthus perennis (” Poly
gonum minimum montanum” / ” Polygonum cocci- 
ferum”). I den svenska texten sägs här att ”under 
hennes rot finns röda bär, så stora som en liten ärta 
vid Sankt Johannes tid. Dessa bär samlas av gemene 
man på Johannes Döparens dag. Efter den dagen 
finns de inte mer. Folket kallar dessa bär Sankt 
Johannes blod, och brukar dem, efter sin vantro, till 
många hemliga handlingar”. I den latinska texten 
står det dessutom bl a att ”polackerna ivrigt samlar 
detta [bär] för att med den mycket uppskattade röda 
färgen färga sina vita hästar”. Jämför Linné (1755), 
som under Scleranthus perennis skriver: ”Under
sökas bör, om vid rötterna finnes Coccus polonicus” 
och Liljeblad (1792), som påpekar att denna ört ” har 
ibland vid roten några små Inseeter <cocci polonici), 
som kunna tjena til skarlakansfärg”. Se också Lytt- 
kens 1908-1911.
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I förorden till de båda upplagorna avslöjar Franck 
moderna idéer om växtstudiet. Han betonar exempel
vis vikten av att studera växterna i den levande 
naturen, inte endast i lärda verk och i herbarier. Han 
var dock inte den förste att göra detta.

Franck har fått hederstiteln ” den svenska bota
nikens fader”. Det rättmätiga i detta kan diskuteras. 
Linné prisade likväl Franck som en pionjär både i sin 
S verigeflora och i sin lappländska flora (Linné 1755, 
1737) och han uppkallade ett växtsläkte (Frankenia) 
efter honom. Och ovedersägligen var Johan Franck 
Sveriges förste professor i botanik.
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Från SBT-redaktionen

Namnskicket i SBT standardiseras
Namnskicket i denna tidskrift har hittills varit ganska 
fritt. Författarna har kunnat följa i stort sett vilken flora 
som helst, bara källan angivits i artikeln. När jag vid 
förra årgångens avslutande bestämde mig för att utöka 
det årliga indexet till att omfatta samtliga taxa som 
nämnts under året (Svensk Bot. Tidskr. 91 [1997]: 618— 
624), visade det sig att mycket skulle kunna vinnas på 
en standardisering av namnskicket. Det är uppenbart att 
ett index är lättare att använda om namnskicket är 
entydigt - det är inte rimligt att man skall behöva lägga 
in hänvisningar för att uppnå entydighet.

En av olägenheterna med indexet är att vissa växter kan 
förekomma under flera olika namn; det är inte alla läsare 
som är orienterade i växtnamnens Synonymik. I vissa fall 
kan även ett och samma namn i index komma att stå för 
olika växter, eller i alla fall avse olika appliceringar av 
namnen; här ges två exempel:
1. I några flitigt använda floror kallas gropnate Potamo- 

geton pusillus, i stället för det nu accepterade P. berch- 
toldii. Namnet P. pusillus används nu för spädnate, som 
förut gick under namnet P. panormitanus. ” Potamogeton 
pusillus” blir därigenom tvetydigt i indexet, eftersom 
man måste konsultera artiklarnas nomenklatoriska rätte
snören för att få full klarhet i om gropnate eller spädnate 
avses. Just i detta fall är paradoxalt nog de svenska 
namnen helt entydiga.

2.1 vissa växtgrupper behandlas infrataxa på skilda vis i 
olika floror. Ängsgröe-komplexet behandlas sålunda 
ibland som en art med ett antal underarter, men ibland 
tas dessa underarter upp som egna arter. I det förra fallet 
avser Poa pratensis hela komplexet, medan i det senare 
fallet samma namn avser en viss småart inom komplexet. 
Detta förhållande är ett klassiskt dilemma när man vill 
första vad som avses med ”Poa pratensis” t ex i en 
tabell i en ekologisk uppsats där författarna ej tänkt på 
att ange källa, men i ett index blir det problem trots att 
författarna angivit en sådan källa. Man måste åter konsul
tera åberopade rättesnören för att få klarhet.

Över de flesta växtgrupper finns det nu omfattande svenska 
checklistor. Namnen i dessa listor används som standard 
för namnskicket i SBT. Syftet med en standard är att att 
skapa enhet i en kontinuerlig utgivning av botanisk text, 
inte att skapa en taxonomisk norm. Att SBT använder en 
standard för namnsättningen innebär alltså inte att namnen 
i sig är sanktionerade av SBT (dvs att de skulle vara mer 
korrekta än andra namn). Med tiden kommer naturligtvis 
senare versioner av standardverken att ersätta de versioner 
som nu används.

Författare till artiklar i SBT uppmanas att, om möjligt, 
använda det namnskick som utgör tidskriftens standard. 
Om man är osäker, kan man använda de verk man känner 
till, och till manuset bifoga information om vilken norm 
som använts. Anpassningen till tidskriftens standard kan 
då utföras av redaktionen.

Redan nu används i praktiken ett standardiserat namn
skick i SBT, men några direktiv om detta har inte funnits. 
Sådana direktiv kommer att läggas in i de författaranvis- 
ningar som finns i varje årgångs första häfte. Eftersom 
dessa direktiv av nödvändighet blir mycket kortfattade, 
presenterar jag här principerna mer utförligt. Jag tar dess
utom upp användningen av auktorsnamn, vissa vanliga 
förkortningar, och en del principer för hur namn skrivs i text.

SBT:s standard för namnskick

För namnskicket i SBT finns en standard, innebärande 
att den använda nomenklaturen skall följa de standard
verk som listas nedan. Avsikten med denna standard är:

1. att göra namnsättningen enklare för författarna
2. att göra innebörden av vissa namn mer entydig
3. att underlätta användningen av det årliga indexet
4. att underlätta jämförelser mellan artiklarna

Standardiseringen omfattar både vetenskapliga och svenska 
namn, och gäller för nordiska växter. Det är dock önskvärt 
att namnskicket i artiklar om växter i de arktiska, sub- 
arktiska, boreala, boreonemorala och nemorala zonerna i 
så hög grad som möjligt anpassas till namnbruket i stan
dardverken.

Standarden för namnskicket gäller utan undantag för 
artiklar av ekologisk och floristisk art, i det fortsatta 
kallade allmänna artiklar. Standarden gäller inte med 
nödvändighet för artiklar av taxonomisk art, eller avsnitt 
av taxonomisk art i allmänna artiklar, här båda kallade 
taxonomiska artiklar. Som taxonomiska artiklar räknas 
bidrag behandlande nomenklatur, taxonomi, för landet 
nya arter och taxa som inte nämns i standardverken. För 
vissa typer av artiklar, t ex kåserier, nekrologer och artik
lar om botanisk historia, tillåts avsteg från standarden.

Källuppgift för använd nomenklatur skall normalt inte 
anges i allmänna artiklar som följer tidskriftens standard
iserade namnskick. Taxonomiska artiklar skall skrivas så 
att det framgår om någon nomenklatorisk norm använts, 
eller om namnsättningen är författarens egen.
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Standardverk
Följande standardverk används för närvarande: 
Kärlväxter. Karlsson, T. 1997: Svenska kärlväxter. (Svensk 

Bot. Tidskr. 91: 241-560). - För odlade växter som ej 
nämns i detta arbete används: Aldén, B., Engstrand, L., 
Iwarsson, M., Jonsson, L., Nilsson, Ö. & Ryman, S. 
1998: Kulturväxtlexikon. (Lund).

Mossor. Särskild utgåva av Myrinia, omfattande särtryck 
av följande uppsatser: Söderström, L., Hedenäs, L. & 
Hallingbäck, T. 1992: Checklista över Sveriges mossor. 
(Myrinia 2: 13-56); Hedenäs, L. & Söderström, L. 
1992: Svenska mossors systematiska indelning. (Myrinia 
2: 61-67); Söderström, L. & Hedenäs, L. 1994: Check
lista över Sveriges mossor. Nyfynd och rättelser. (Myrinia 
4: 30-33). - En ny version av Checklista över Sveriges 
mossor kommer inom kort att publiceras i Myrinia, och 
kommer därefter att utgöra ny standard.

Alger. Makroalger: Tolstoy, A. & Willén, T. (red) 1997: 
Preliminär checklista över makroalger i Sverige. (Art- 
Databanken, SLU, Uppsala). Svenska namn förtecknas
1 kapitel VII. - Ytterligare några alger med svenska 
namn följer: Willén, T. & Waern, M. 1987: Alger med 
svenska namn. (Svensk Bot. Tidskr. 81: 281-288).

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, J. 1995: 
Lavar med svenska namn - andra upplagan. (Svensk 
Bot. Tidskr. 89: 129-149). - För arter som saknas i detta 
arbete (dvs saknar svenskt namn) används: Santesson, 
R. 1993: The lichens and lichenicolous fungi of Sweden 
and Norway (SBT-förlaget, Lund). Ytterligare ett fåtal 
lavarter finns i: Hallingbäck, T. 1995: Ekologisk katalog 
över lavar. (ArtDatabanken, SLU, Uppsala).

Svampar. Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red) 1998: 
Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter.
2 uppl. (ArtDatabanken SLU, Uppsala). - Ytterligare 
några arter med svenska namn följer: Lundqvist, N. & 
Persson, O. 1987: Svenska svampnamn. (SBT, Lund).

SBT följer dessutom de tillägg och ändringar som i tid
skriften fortlöpande publiceras av Arbetsgruppen för 
Svenska Växtnamn, åtminstone tills växtgrupperna i fråga 
åter behandlats i ett standardverk.

För kärlväxter, mossor och lavar utgör standardverken 
heltäckande förteckningar. För övriga växtgrupper finns 
ibland fullständiga checklistor som inte tar upp svenska 
namn, t ex (för kärnsvampar) Eriksson, O. E. 1992: The 
non-lichenized pyrenomycetes of Sweden. (SBT-förlaget, 
Lund). Sådana listor skall citeras. Några växtgrupper täcks 
överhuvudtaget inte av standardverken. Dessa växter tas 
å andra sidan så pass sällan upp i tidskriften att deras 
namnskick inte utgör något större problem.

Auktorsnamn
För allmänna artiklar gäller att auktorsnamn inte skall 
bifogas namnen. Om man sätter ut ett auktorsnamn, t ex 
” Rosa rubiginosa L.” påstår man egentligen att ” denna 
växt är Rosa rubiginosa i Linnés mening”, något som 
endast få botanister skulle kunna gå ed på. Naturligtvis 
skall ansvaret för att appliceringen av ett växtnamn är

korrekt vila på författarna till floror och checklistor, 
inte på de som anlitar sådana verk för namnsättning.

Många tidskrifter kräver att auktorsnamn sätts ut, men 
detta är helt onödigt om man konsekvent följer en given 
standard. För den som vill ha reda på auktorsnamnen står 
de att finna i standardverken eller i verk som citeras där.

I taxonomiska artiklar kan auktorsnamn vara befogade: 
i revisioner, översikter över växtgrupper, artiklar som 
berör nomenklaturfrågor, publiceringar av nya namn eller 
kombinationer, beskrivningar av nya taxa, redogörelser 
för fynd av arter nya för landet, etc.

Förkortningar i samband med växtnamn
Några förkortningar, såsom ”sp.”, används i vissa situa
tioner för att indikera den aktuella tillämpningen av ett 
växtnamn. En viss osäkerhet verkar råda beträffande 
användningen av dessa förkortningar. Under det redak
tionella arbetet får de ibland tas bort från texten, i andra 
fall måste de läggas till. Jag ger här en lista på de 
vanligaste av dem och hur de används i SBT.
Förkortningar för taxonomisk rang
sp. - art (species)
ssp. - underart (subspecies)
var. - varietet (varietas)
f. - forma (forma)
För dessa ranger finns även förkortningar till pluralis- 
formerna: spp. (arter); sspp. (underarter); varr. (varieteter); 
ff. (forma).
Två grupper kan urskiljas: ”sp.” och övriga. Medan ” sp.” 
aldrig sätts ut vid en arts namn (t ex Anemone nemorosa), 
ingår de övriga som en del av själva namnet för taxa med 
lägre rang än art (t ex Carex norvegica ssp. inferalpina, 
Myosotis scorpioides var. praecox, Tanacetum vulgare 
f. crispum).

Samtliga förkortningar ovan används emellertid även i 
en annan mening, nämligen för att indikera en obestämd 
art, underart etc (Anemone sp., Carex norvegica ssp., 
Myosotis scorpioides var., Tanacetum vulgäre f.). An
vändningen är dock begränsad till de fall där man avser 
att tala om en art, underart osv, men inte har namnet klart 
för sig. Detta kan t ex bero på att materialet är obestämt, 
att materialet tillhör ett obeskrivet taxon, eller på att man 
aldrig gått närmare in på saken. Med Mnium sp., avses 
alltså en viss art bland stjärnmossorna, obekant vilken; 
med Sonchus arvensis var. avses en viss varietet till åker- 
molke, obekant vilken, med Stereocaulon spp. flera arter 
bland påskrislavarna, obekant vilka, etc.

Detta att man med ” sp.” avser en viss obestämd art, 
förklarar varför denna förkortning inte skrivs ut när ett 
släkte omtalas utan att några särskilda arter avses. Ofta 
kan en författare t ex ha skrivit ”Denna vegetationstyp 
domineras av gräs och starr Carex spp.”, men eftersom 
författaren här avser släktet som sådant, inte några för 
honom obekanta arter, skall ”spp.” utelämnas. Ett annat 
fall kan vara en tabell där man regör för en vegetations- 
analys där man inte bemödat sig om att skilja på olika 
vitmossor. Att där skriva ”Sphagnum spp.” är felaktigt,
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man skriver kort och gott ”Sphagnum”. Slutligen före
kommer det att man i manuskript ser uttryck som t ex ” På 
savannen är akacior Acacia spp. ett dominerande släkte”. 
I detta fall kan visserligen arterna vara obekanta för för
fattaren, men eftersom avsikten är att omnämna enbart 
släktet, skall det bara stå ”Acacia”.
Öv riga förkortningar
s. lat. - i vid bemärkelse (sensu lato) - Används (framför 

allt i taxonomiska sammanhang) när man vill understryka 
att man avser namnets vidaste applicering. Skriver man 
” Veronica alpina s. lat.” avser man alltså fjällveronika 
inräknat den någon gång som egen art upptagna ssp. 
pumila (högfjällsveronika).

s. str. - i inskränkt bemärkelse (sensu stricto) - Används 
(framförallt i taxonomiska sammanhang) när man vill 
understryka att man aver namnets snävaste applicering. 
Med ”Veronica alpina s. str.” avses alltså enbart 
nominatunderarten (ssp. alpina) av fjällveronika, dvs 
den där artens typ ingår. Skrivsättet rekommenderas 
t ex om en författare anser att ssp. pumila verkligen 
utgör en annan art, V. pumila, men inte har anledning 
att direkt nämna denna i texten. Genom att skriva 
” Veronica alpina s. str.” framgår det då klart att mate
rial tillhörande ssp. pumila inte ingår, 

toll. - i kollektiv mening (collective) - Används (framför
allt i samband med inventering och vegetationsanalys) 
när man, mer eller mindre avsiktligt, avstått från att 
separera närstående, eller svårskilda, arter. "Cheno- 
podium album coll.” innebär då oftast att man inte skilt 
ut, eller ens reflekterat över att skilja ut, svenskmålla 
C. suecicum från svinmålla C. album. Ofta måste man 
av tids- eller praktiska skäl vid fältarbete betrakta ” svåra” 
växter som ett kollektiv, och har då denna möjlighet att 
redovisa att man gjort så. Eftersom det ibland vara 
oklart exakt vilka taxa som räknats in i dessa kollektiv, 
rekommenderas det att man anger detta i en not. - 
Observera att ”coll.” i herbariesammanhang används 
för ”insamling” (collectio), men då i samband med 
samlares namn, fyndomständigheter, materialets autenti
citet (”coll. orig.”), etc.

agg. - aggregat - Används (framförallt i floror och för
teckningar, men även i taxonomiska sammanhang) när 
man vill betona att namnet avser ett komplex av intimt 
förbundna former, ofta outredda eller med vagt defini
erade gränser, t ex daggkåpor Alchemilla vulgaris agg. 
Begreppet användes sällan förr, men ses ofta t ex i engelsk 
litteratur och alltmer även hos oss.

Växtnamn i brödtext, figurtext och tabeller
Första gången en växt omtalas i brödtexten anges både 
svenskt och vetenskapligt namn (om växten har ett 
svenskt namn). Senare i uppsatsen räcker det i regel 
med att använda endera av dessa namn, vanligen det 
svenska, men någon gång upprepas det vetenskapliga för 
att vinna klarhet. Även för väl kända växter, som träd
arter (t ex när biotopen för någon annan växt beskrivs), 
anges vetenskapligt namn vid första omnämnadet. Detta 
underlättar för läsare som kanske kan någon svenska, 
men inte har det som modersmål, såsom läsare i de

övriga nordiska länderna. I långa artiklar där kanske 
bara någon entaka växt nämns två gånger, kan det också 
vara lämpligt att åter sätta ut båda namnen.

I svenska figurtexter anges vid avbildningar åter både 
svenskt och vetenskapligt namn, men vid diagram räcker 
det med endera av dessa. I engelska figurtexter används 
vetenskapligt namn, någon gång kan även ett engelskt 
namn anges, t ex på trädarter.

Tabeller kan ha ett varierande namnskick beroende på 
utrymmet. Policyn är dock att både svenskt och veten
skapligt namn bör anges.

För artiklar där fullständiga artlistor ingår kan man 
ibland se mellan fingrarna på några av dessa regler, särskilt 
om artlistan nämns tidigt i texten. Onödiga upprepningar 
kan därmed ibland undvikas.

Växtnamn anges vanligen i följden svenskt - veten
skapligt, utan mellanliggande komma. Släktnamn som 
nämns två gånger i samma avsnitt skrivs bara ut helt första 
gången, såvida inte ett nytt släktnamn kommer däremellan: 
” alriska Lactarius obscurants, blåmusseron Lepista nuda, 
giftkremla Russula emetica, grönkremla R. aeruginea, 
svartriska Lactarius necator”. Alternativt kan det veten
skapliga namnet nämnas först, det svenska sätts då inom 
parentes: ” Laminaria saccharina (skräppetare)”.

Ordningsföljden vid uppräkningar i löpande text, i art
listor och i tabeller, kan vara antingen alfabetisk eller 
systematisk. Den alfabetiska följden kan vara antingen efter 
svenska eller vetenskapliga namn. I systematiskt ordnade 
uppräkningar ordnas växterna vanligen systematiskt efter 
familjerna, men alfabetiskt inom familjerna, i likhet med 
uppräkningen i Svenska kärlväxter.

Taxonomiska nyordningar
Kunskapen om växterna utökas ständigt, varför alla 
checklistor, hur aktuella de än kan synas vara, släpar 
efter något redan vid utgivningen. Taxa som påträffats 
som nya för landet, varit föremål för en allmänt accep
terad revision eller beskrivits som nya för vetenskapen 
efter det att standardverken utkommit måste därför i 
någon mån tillåtas avvika från det brukliga namnskicket. 
Ibland har jag satt namn som antagligen kommer att 
användas i standardverkens senare upplagor inom pa
rentes, t ex ”snölav Cetraria (Flavocetraria) nivalis”. 
Snölaven förs nu allmänt till Flavocetraria, medan den 
i standardverken ingår i Cetraria. Omnämnandet av 
arten kommer i indexet att listas under både Cetraria 
och Flavocetraria.

Slutord
Reglerna för namnskicket i SBT kan i det förstone 
verka omständiga, men är i själva verket få och enkla. 
De bidrar i högsta grad till att underlätta kommunika
tionen mellan författare och läsare. Reglerna har vuxit 
fram under många års redigeringsverksamhet, och ändå 
förblivit okända för de flesta. Här vinner i det långa 
loppet principen ” att verka utan att märkas”. Redaktio
nen tar tacksamt emot förslag om tillägg till listan över 
standardverk.

Redaktören
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Rapport från 1998 års botanikdagar i Åsele lappmark
Lokal organisatör för botanikdagarna 20-24 juli var 
Västerbottens läns botaniska förening. Åsele lappmark 
har inte precis något vidlyftigt botaniskt rykte, men där 
finns massor av vacker natur - provinsen är i själva 
verket en pärla. Under fem dagar vallades ett drygt 
60-tal deltagare runt till lokaler som de flesta aldrig 
hade hört talas om. Som ledare medverkade Stefan 
Ericsson, Bengt Gunnar Jonsson och Katarina Stenman 
från VBF samt den fjällkunnige Mora Aronsson från 
Märsta.

Deltagarna fick inte någon i förväg uppgjord lista över 
växter som ”skulle ses”, något som gav upphov till en del 
blandade känslor. I stället utrustades de med Stefan Erics
sons Åsele lappmarks kärlväxter och en exkursionsguide 
som beskrev landskapet och lokalerna. Anledningen var 
att programmet i första hand inte var planerat för att de 
allra ovanligaste växterna skulle prickas av, utan exkur
sionerna hade två andra syften: deltagarna skulle få lära 
känna övergången från skogsland till fjäll med de olika 
miljöer som ryms inom denna skiftande profil, och dess
utom skulle de få besöka lokaler som kanske inte är 
orörda, men i alla fall jungfrueliga - mycket jungfrueliga. 
Ovanligare växter förevisades ändå, fast oftast som en 
överraskning för deltagarna.

Saxnäs
Vår förläggning var kurhotellet Saxnäsgården, vackert 
beläget i Saxnäs intill Kultsjön med Marsfjällen i fonden. 
Till hotellets höjdpunkter hörde den goda maten, och inte 
minst badanläggningen, där vi fick löga oss obegränsat 
på kvällarna. Att glida runt i 34-gradigt saltvatten med 
vackra fjäll i blickfånget kändes helt rätt efter en dag i 
buss och urskog.

Med Saxnäsgården som utgångspunkt utforskade del
tagarna de närmaste omgivningarna där man kunde se skogs- 
rör Calamagrastis chalybaea i strandsnåren vid Kultsjön 
och Stensjön. Kultsjön är numera reglerad och erbjuder 
annars inte mycket för en botanist, medan Stensjön till 
stora delar täcks av starrvassar. Åtskilliga gjorde kvälls-

turer till Satsfjället för att beskåda utsikten över de mils
vida myrarna kring Satsån, de vanligaste fjällheds väx tema, 
taggbräken Polystichum lonchitis och krusbräken Crypto- 
gramma crispa. Att även törsten kan gynna den botaniska 
utforskningen bevisades när några som besökt Kultsjö
gården visade sig ha hittat lupinväppling Thermopsis mon- 
tana, en kulturflykting som aldrig tidigare rapporterats 
från Åsele lappmark.

Årsmöte
Årsmöte hölls torsdagen den 23 juli. Slutade i styrelsen 
gjorde Bengt Oldhammer och Bengt Stridh. Som nya i 
styrelsen invaldes Göran Mattiasson, Lund och Staffan 
Åström, Krokom. Till hedersmedlem i SBF valdes Elsa 
Nyholm, Lund.

Efter årsmötet dök den gode fotografen Ingmar Holm- 
åsen upp som ”gubben ur lådan” och erhöll årets guld- 
lupp. Den nyblivne guldluppsinnehavaren tackade genom 
att visa bilder från Abiskos växtvärld, med Mora Aronsson 
som botanisk ciceron. Mest betittade blev nog ändå bilderna 
i extranumret, med bl a Saxnäs-fjället Graipesvare i strålan
de sol. Vi hade nämligen just den dagen irrat runt däruppe 
i regn och dimma. Genom Ingmars försorg fick i alla fall 
deltagarna se hur fjället skulle se ut.

Om Graipesvare och andra serpentinberg berättade också 
Olof Rune en kväll i ett mycket intressant föredrag - 
”Växter på serpentin”. Serpentinfloran visade sig vara ett 
ämne med förgreningar i både växtgeografi, kemi, geologi, 
genetik och populationsekologi. Olle hade bjudits in som 
föredragshållare av fler än ett skäl. Han var nämligen den 
förste som verkligen utforskade fjällfloran i Åsele lapp
mark. Medan tidigare besökare hade hållit sig nere i 
dalgångarna och till nöds bestigit något av de extremt 
fattiga fjällen i öster, rörde sig Olle på 40- och 50-talet 
uppe på höjderna i väster bland kalk och serpentin, och 
gjorde många oväntade växtfynd.
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Exkursioner
Vi ger här en ovanligt fyllig redogörelse av exkursio
nerna, mest av den anledningen att så lite skrivits om 
naturförhållandena i Åsele lappmark.

Måndag 20 juli
Deltagarna samlades vid lunchtid på Vilhelmina station. 
Turen gick österut mot vastdelen av Stöttingfjället, ett 
höglänt gran- och myrland som sträcker sig ca 15 mil 
längs gränsen mot Lycksele lappmark. Området är inte 
ett fjäll i egentlig mening, högsta punkten når 717 
möh. Urberget når här sin högsta nivå och sänker sig 
sedan mot väster för försvinna in under de kaledoniska 
bergen. Vädret var det normala för 1998: gråtrist och 
lätt regn.

Vårt mål var Blomstermyran, en svagt kupolformad 
myr belägen på ca 510 m ö h 6 km NO Järvsjö, dit vi kom 
efter att ha prejat en telia-bil i diket. Först här skedde den 
egentliga starten av botanikdagarna genom att Stefan och 
en rentjur hälsade deltagarna välkomna.

Myren hyser ett av länets största bestånd av myrbräcka 
Saxifraga hirculus, och skulle normalt vid denna tidpunkt 
vara gulprickig av denna numera sällsynta skönhet. Denna 
sega sommar hade den ännu inte orkat ända fram, och det 
gråfuktiga vädret bidrog till att de få som redan börjat 
blomma hade slutit sig. Bladrosetter fanns dock i tusentals 
överallt, och till slut hittades fotograferingsbara gulprickiga 
fläckar med blommande bräckor. Myren liknar i förstone 
kanske en fattigmyr, men myrbräcka förekommer framför 
allt på rikmyrar och nära jämockrakällor. Här verkar inget- 
dera finnas, men ur torven i den låga skärningen mot vägen 
sipprar så pass rikligt med vatten att det är tydligt att 
myrens vatten inte är stagnant.

Bland myrens alla starrar sågs också trindstarr Carex 
diandra, i dessa trakter en ovanlig art som även den visar 
att myren är av en trevligare sort. Däremot är slåtterblomma 
Parnassia palustris, vilken var riklig, här inte alls så 
bunden till rikare miljöer som den är söderut. Om mossorna 
fick fälla utslaget skulle myren i alla fall betäcknas som 
någon slags rikmyr; en mängd vackra rikkärrsarter kunde 
visas upp, t ex stor fickmossa Fissidens adianthoides, 
kärrkammosssa Helodium blandowii, praktflikmossaLop/t- 
ozia rutheana, trekantig svanmossa Meesia triquetra, pip- 
rensarmossa Paludella squarrosa, och kamtuffmossa 
Palustriella commutata. Två ovanligare mossor sågs också:

trubbuddmossa Cinclidium sobrotundum och svanmossa 
Meesia uliginosa.

En rad viden förevisades, bl a odonvide Salix myrtillo- 
ides och dess hybrid med lappvide S. lapponum. Sumparv 
Stellaria crassifolia är normalt inte svår att se på denna 
lokal, men är en art som utvecklas sent på säsongen. Efter 
en minutiös granskning av sipperflödena vid vägen kunde 
den till slut uppvisas. Långväga gäster gladdes också åt 
polarull Eriophorum scheuchzeri, späd ögontröst Euphrasia 
stricto var. tenuis, nordspira Pedicularis palustris ssp. 
borealis, fjällskråp Petasitesfrigidus, fjälltimotej Phleum 
alpinum, fjällskära Saussurea alpina och dvärgtranbär 
Vaccinium microcarpum.

Några deltagare nappade på ett tips om att dvärgtätört 
Pinguicula villosa någon gång skulle ha setts på en sträng
myr på andra sidan vägen, varför de rände dit medan vi 
andra avnjöt kaffet. Någon dvärgtätört spårades inte upp, 
men exkursionsledarna blev långa om hakorna närtätörts- 
letarna visade upp en ”underlig starr” som konfirmerades 
som den sällan sedda myrstarren Carex heleonastes, och 
så var den fikapausen förstörd!

Ett kort stopp gjordes i Latikberg 20 km O Vilhelmina, 
en av de få riktigt levande byarna på Stöttingfjället. För
utom kvanne Angelica archangelica, som här förmodligen 
införts som köksväxt, fick vi här se ett ståtligt bestånd av 
tromsöloka Heracleum ” laciniatum" som undsluppit att 
utrotas av kommunala besprutare. Lokan infördes 1946 
till Vilhelmina centralort och var tills 1996 något av en 
karaktärsväxt både där och i en rad byar i socknen. Nu är 
Vilhelmina nästan helt fritt från ”tromsppalm” men i 
några byar finns den kvar. Mellan Latikberg och Vilhel
mina kantades vägen, liksom många vägar i socknen, av 
fjällvedel Astragalus alpinus.

Kontraster kan ha både uppiggande och pedagogiska 
effekter. På vissa ställen längs tjällranden ändras förutsätt
ningarna för vegetationen abrupt, och nu skulle deltagarna 
få se på annat! På nästa lokal, Laxbäckens delta vid 
Rembacka 12 km V Vilhelmina, fick de finna sig i att 
skrida fram i örtdjungler ända upp till axlarna. Laxbäcken 
(som är en ganska rejäl å) avvattnar delar av Blaikfjället 
och intilliggande fjällrandsterräng med bl a alunskiffer, 
sandsten, slamsten och något kalksten. Ån svämmar vid 
utloppet på våren likt Nilen över sina bräddar och avsätter 
ett fint slam. 1 lövträdsdjunglerna sågs t ex nordisk stormhatt 
Aconitum lycoctonum, skogsrör Calamagrostis chalybaea, 
brudborste Cirsium helenioides, lundelm Elymus caninus,
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Måndag. Exkursionsdeltagama skärskådar Blomstermyran. - Foto Katarina Stenman.
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strutbräken Matteuccia struthiopteris, hässlebrodd Milium 
effusum, fjällförgätmigej Myosotis decumbens, skogsvinbär 
Ribes spicatum ssp. spicatum och lundarv Stellaria ne- 
morum. Några sydliga lundväxter finns också här; vitsippa 
Anemone nemorosa fick vi se, men smånunneört Corydalis 
intermedia hade gjort bort sitt för länge sedan.

På väg till bussen sågs brunbinka Erigeron acer ssp. 
politus i en sandig slänt och bergkårel Erysimum strictum 
i grustaget. Det finns två underarter av gråal Alnus incana 
i de här trakterna; just här visade det sig vara vanlig gråal 
(ssp. incana). Även av svartvide Salix myrsinifolia finns 
två underarter, och några fick se en nästan sälglik sätervide 
(ssp. borealis). Det känns märkligt att veta att bara någon 
kilometer öster om detta Eden tar triviala urbergsmarker 
vid, och att bara 3 km norrut, vid Malgoviks skola, regi
strerades på luciadagen 1941 den lägsta uppmätta tempe
raturen någonsin i Sverige; - 53! Minnestavlan över detta 
vid vägkanten fick oss att tycka lite bättre om myggen.

Dagen avslutades med två korta stopp. Vid vägkorsning
en på vägbanken vid Malgovik fiskades fina dvärgnäck
rosor Nuphar pumila upp, och där fanns både sköldmöja 
Ranunculus peltatus ssp. peltatus och den i dessa trakter 
rara sprängörten Cicuta virosa. På vägbanken stod en 
brigad bergkårel Erysimum strictum. Vid Datikåns utlopp 
i Lövnäsviken nära Lövnäs 40 km NV Vilhelmina före
visades, till mångas förtjusning, ett livkraftigt bestånd av 
höstlåsbräken Botrychium multifidum. Den växer här på 
kanten av en ganska nyanlagd plan vid Malgomaj. Fjäll
ven Agrostis mertensii var riklig i strandkanten. Katarina 
hittade på ren intuition en tuva klockljung Erica tetralix i 
västra vägskärningen norr om bron över ån. Detta var 
första fyndet längs just denna väg, och det västligaste (!) 
vi gjort hittills (se ”Granberget” under fredagen nedan).

Tisdag 21 juli
Denna dag hade vi kalasväder, många av oss upplevde 
nog att det var sommarens bästa dag, och därigenom 
blev ledarna bönhörda, eftersom vi både skulle klättra 
i berg och äta middag i det fria.

Först besöktes det pampiga sydberget Klithälla vid 
Bångnäs 14 km OSO Saxnäs. Berget rankas som en av 
länets finaste växtlokaler. Tillsammans med två andra 
brantberg i trakten finns här landets nordligaste förekomster 
av alm Ulmus glabra. Av dessa förekomster är Klithälla 
den största. Berget är långsträckt, högt och bitvis förrä
diskt blockigt, varför vi hade delat upp oss i en ”lätt” 
och en ”avancerad” grupp. Men finns det fina växter vill 
man gärna överskrida sin förmåga, och trots försiktighets
åtgärderna slet en deltagare i den ” lätta” gruppen upp en 
gammal skada och fick bäras ned till vägen.

Några deltagare valde att hålla sig längs vägen och vid 
sjön. Där nere sågs t ex repestarr Carexloliacea, taigastarr 
C. norveigca ssp. inferalpina, fjällgentiana Gentiana ni
valis, stjämbräcka Saxifraga stellaris, brunklöver Trifolium 
spadiceum (hade ett bra år, annars få fynd från As lpm) 
och, förstås, det allestädes närvarande skogsröret Calam- 
agrostis chalybaea.

Vilken grupp av ” bergsgetter” man än tillhörde, så fick 
man lön för mödan. Klättringen var inte svår, men berg av 
den här typen kräver sin tid; man fascineras lätt av den 
märkliga blandningen av växter. I Klithälla finns sydliga 
och nordliga, köldtoleranta och värmekrävande, kalksky- 
ende och kalkälskande, skuggtoleranta och ljusälskande, 
låglands- och fjällarter tillsammans i en charmig bland
ning. Berget är mycket varierat vad gäller exponering, 
hydrologi (bl a två mindre vattenfall), berggrund, och 
både klippans och blockmarkens utformning. Berget ändrar 
karaktär när man går längs finuren; Varje gång man läm
nar berget är man säker på att det borde finnas mer att 
upptäcka.

Av observationerna kan nämnas: trolldruva Actaea 
spicata, fjällven Agrostis mertensii. lapsk getväppling 
Anthyllis vulneraria ssp. lapponica (få lokaler i berg, 
inom länet är det dock denna underart som finns längs 
vägar), rockentrav Arabis glabra, lundtrav A. hirsuta, 
sandnarv Arenaria serpyllifolia (mycket sällsynt i Ås lpm), 
gaffelbräken Asplenium septentrionale, svartbräken A. 
trichomanes, fjällvedel Astragalus alpinus, låsbräken 
Botrychium lunaria, skogsrör Calamagrostis chalybaea, 
svartstarr Carex atrata, klubbstarr C. buxbaumii (i en form 
som i det mesta stämmer med ssp. buxbaumii), hårstarr C. 
capillaris, vispstarr C. digitata, mörk snårstarr C. muricata 
(de nordligaste svenska lokalerna är desamma som för 
alm), ullig fjällarv Cerastium alpinum ssp. lanatum (den 
av underarterna som går nedanför de egentliga fjällen), 
grönkulla Coeloglossum viride, klofibbla Crepis tectorum, 
tibast Daphne mezereum, bergdraba Draba norvegica, 
fjällsippa Dryas octopetala, träjon Dryopteris filix-mas 
(vanlig i fjällens sydberg, annars mycket sällsynt i länet), 
fjällelm Elymus alaskanus, lundelm E. caninus, back- 
dunört Epilobium collinum, bergdunört E. montanum, brun
binka Erigeron acer ssp. politus, bergkårel Erysimum 
strictum, fjäll ögontröst Euphrasia frigida, groddsvingel 
Festuca vivipara, smultron Fragaria vesca, toppdån Gale- 
opsis bifida (vanlig i berg; pipdån G. tetrahit har endast 
påträffats i ett av länets berg, det någon mil västerut 
belägna Vinevardo), tjällfibbla Hieracium sect. Alpina, 
klippfibblan H. erythropoecilum (en karaktäristisk art, 
vanlig i länets sydberg, tillhör sect. Oreadea), svartfibbla 
H. sect. Subalpina, polartåg Juncus biglumis, klynnetågX 
trifidus, stickelfrö Lappula deflexa (en stor upplevelse för 
många, ganska vanlig i trakten), axfryle Luzula spicata, 
hässlebrodd Milium effusum, vårförgätmigej Myosotis 
stricta (enda lokalen i länets fjällregion), blågröe Poa 
glauca (både av normalt utseende och i en extremt pruinös 
form), lundgröe P. nemoralis (både ”vanlig” [= var. nerno- 
ralisl] och den blågröeliknande ras som kallats var. glauc- 
antha), kransrams Polygonatum veriicillatum, stensöta 
Polypodium vulgare, femfingerört Potentilla argentea, 
vårfingerört P. crantzii, rosenrot Rhodiola rosea, lappvin
bär Ribes spicatum ssp. lapponicum, kanelros Rosa majalis, 
nätvide Salix reticulata, klippbräcka Saxifraga adscen- 
dens, gullbräcka S. aizoides, fjällbräckaS'. nivalis, purpur- 
bräcka S. oppositifolia, gul fetknopp Sedum acre (enda 
lokalen i Ås lpm), liten fetknopp S. annuum, dvärglummer
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Tisdag. Från Klithällas almar är det inte långt till fjället. - Foto Olof Rune.
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Selaginella selaginoides, bergglim St/erce rupestris, stink- 
syska Stachys sylvatica (endast i fjällområdet inom länet), 
fjällruta Thalictrum alpinum, björnbrodd Tofieldia pusilla, 
alm Ulmus glabra (de flesta helt typisk bergalm, ssp. 
montana), fjällnässla Urtica dioica ssp. sondenii (liksom 
i andra berg nära bebyggelse har vissa kloner en del 
brännhår, en följd av hybridisering med ssp. dioica!), 
klippveronika Veronica fruticans, ärenpris V. officinalis, 
underviol Viola mirabilis fjällhällebräken Woodsia alpina, 
hällebräken W. ilvensis och hybriden mellan de båda 
senare. På våren blommar här rikligt med smånunneört 
Corydalis intermedia, men ingen lyckades nu se ett enda 
spår av den.

Bland mossorna kan nämnas västlig lummermossaßarW- 
lophozia atlantica (västlig art som troligen är relativt 
sällsynt i området), platt trollmossa Cyrtomnium hymeno- 
phylloides (inte så ovanlig i fjällen men rolig och vacker), 
hårtrindmossa Myurella tenerrima (mindre allmän fjällart) 
och alpin skärbladsmossa Paraleucobruym enerve (mindre 
allmän fjällart) och en Riccia, förmodligen stor rosett R. 
cf. beyrichiana, (enda kända lokal i Ås lpm, materialet har 
ej kontrollbestämts).

På eftermiddagen släpptes deltagarna fria vid Dim- 
forsen 19 km OSO Saxnäs. Kultsjöån, som är reglerad

genom dammen vid Kultsjöluspen, var ovanligt stor för 
årstiden; betydligt mer än det normala ”turistvattnet” 
kastade sig utför fallen. Solen stekte och alla stortrivdes.

Det hela började bra. Medan deltagarna beundrade ett 
rikligt bestånd av blommande korallrot Corallorhiza tri- 
fida, undrade Ulf Swenson om det inte var trampgröe Poa 
supina som växte där i en fuktgrop vid spångens början - 
och det var det! Det gick inte att missta sig på Stefans 
glädje när denna art äntligen påträffades. Efter att ha 
granskat vitgröen Poa annua i över 20 års tid, kunde han 
äntligen föra in trampgröe i listan över länets växter. 
Trampröe har tidigare setts i Ångermanland och Jämtland 
helt nära länsgränsen, och här stod den! Till saken hör att 
Mora, bara något 100-tal meter från denna plats, vid 
förexkursionen hade undrat om trampgröe fanns i området. 
Nu började ett krypande bland smågräsen längs stigarna 
vid forsen, men hur mycket alla än ville, så var alla andra 
tuvor vanligt vitgröe. Trampgröet växte precis där man tar 
de första stegen om man har parkerat vid ån; förmodligen 
har väl någon tillresande fiskare haft ett frö med sig i 
stövelmönstret. Skarpt jobbat Ulf!

Kring forsarna sågs bl a lappal Aims incana ssp. kola- 
ensis, fågelstarr Carex ornithopoda (växer ofta i strandens 
Calluna-bälte, det faktum att arten finns kvar visar på att
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Onsdag. Från ”Utsikten” på Lill-Stalonberget. Höstvy mot 
sydost med den uträtade Kultsjöån och Malgomaj. Här och 
var ses hyggen. Längst bort anar man Blaikfjällets mycket 
jämna platårygg. Vänder man sig om och tittar åt andra 
hållet ser man ut över Njakafjällsskogen. Häftets omslags
bild ger en uppfattning om hur detta kan se ut, även om den 
inte är tagen från exakt samma plats. - Foto Peter Rosén.

regleringen är måttlig), rosenbinka Erigeron borealis, kung 
Karls spira Pedicularissceptrum-carolinum, sätervide Salix 
myrsinifolia ssp. borealis och en svårplacerad viol som 
finns här och där i trakten. Violen i fråga har djupt blå 
blommor och växer likt norrlandviol Viola canina ssp. 
montana på klippor vid forsar, men påminner vegetativt 
mer om ängsviol V. canina ssp. canina', kanske har den 
inget namn.

Dagen avslutades med att vi vid Bijeliteforsen fick 
avnjuta en fantastisk middag till forsens brus. Till alla 
kaffeälskares glädje tillagades dessutom kokkaffe tradi
tionsenligt över öppen eld. Denna högtidsstund bland 
krumtallarna på de solvarma klipphällarna kommer vi sent 
att glömma.

Onsdag 22 juli
Dagen började vid ”Utsikten” på Lill-Stalonberget nära 
Stalon 23 km OSO Saxnäs. Därifrån fick vi god över
blick över bland annat den mycket omtvistade Njaka
fjällsskogen, som var nästa exkursionsmål, och de (slut

ligt?) skrinlagda planerna på överledning av vatten från 
Vojmsjön till Stalon.

Striden kring Njakafjäll, inte minst Greenpeace-ocku- 
pationen 1997, har gjort området vida känt. Kort före vårt 
besök hade det äntligen beslutats att 6 000 ha av området 
skulle avsättas som reservat, så trots att en del fula ingrepp 
hann ske helt i onödan, var det ändå med en viss glädje vi 
begav oss in i området.

Hans-Gunnar Norman, kunnig naturvårdskämpe boende 
inom kommunen, mötte oss och ledsagade oss genom ett 
vackert urskogsområde beläget öster om ett skogsvägsslut 
ca 5 km VNV Dorris. Skogen var minst sagt majestätisk. 
Att vandra i ett stycke tajga som aldrig rörts av en yxa är 
en egenartad upplevelse med nästan andliga dimensioner. 
Snart låg dock de flesta deltagarna med lupparna i högsta 
hugg kring granlågorna, och exkursionen återgick till att 
bli mer jordnära.

Hans-Gunnar visade oss några av de svampar som blivit 
bekanta som urskogsindikatorer. Vi fick se rosenticka 
Fomitopsis rosea, gränsticka Phellinus nigrolimitatus och 
rynkskinn Phlebia centrifuga men inte värdepyramidens 
topp-art, ostticka Skeletocutis tschulymica (fast den finns 
i området). Två små rödlistade levermossor var mycket 
vanliga på lågorna: vedtrappmossa Anastrophyllum helleri- 
anum och en obeskriven art som liknar liten hornflikmossa 
Lophozia ascendens. På granarna växte bl a gammskogs- 
lavarna mörk blåslav Hypogymnia austerodes och skrovel- 
lav Lobaria scrobiculata.

Andra roliga arter var kortskaftad lämmelmossa Tetra- 
plodon angustatus och lämmelmossa T. mnioides. På en 
fattigmyr i samma område hittades äntligen vackert blom
mande dvärgtätört Pinguicula villosa. Medan lunchen 
(paella) tillagades på de gasdrivna wok-pannorna ägnades 
slutligen granarna en del uppmärksamhet, eftersom kot
tarna på marken var av tydlig obovata-typ. Lokalt verkar 
granarna här överensstämma mycket väl med altaigran 
Picea abies ssp. obovata.

Därefter gick färden till ett under förexkursionen påträffat 
rikkärr vid vägen 2 km O Grytsjö (13 km ONO Saxnäs). 
Stefan gav oss här en lektion i hur man upptäcker rikindi
katorer från ratten (i detta fall gräsull Eriophorum lati- 
folium), och sedan följer upp spåret. Att kärret var ett 
verkligt rikkärr syntes på att där fanns mänder av svarthö 
Bartsia alpina, glansvide Salix myrsinites, fjällruta Tha- 
lictrum alpinum och tusentals brudsporrar Gymnadenia 
conopsea, men framförallt framhölls den glesa beklädna
den av vass Phragmites australis. Här uppe innebär vass 
på annan plats än ute i vattnet alltid att det är något lurt på 
gång.

Vi såg även en del annat, t ex hårstarr Carex capillaris, 
huvudstarr C. capitata, grönkulla Coeloglossum viride, 
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. incamata, smal- 
fräken Equisetum variegatum, polartåg Juncus biglumis, 
lapptåg i. triglumis, övergångar mellan de båda under
arterna av vitpyrola Pyrola rotundifolia (vanlig vitpyrola, 
ssp. rotundifolia och norskpyrola, ssp. norvegica), blekvide 
Salix hastata. gullbräcka Saxifraga aizoides och nordlig 
päronsvepemossa Gymnocolea borealis, en art som be
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skrevs från Norge för bara ett tiotal år sedan. Arten blev 
i Sverige påträffad först i slutet på 80-talet (Jämtland, 
NBS-exkursion), men har sedan visat sig vara allmän i 
extremrikkärr. Utbredningen är trots detta fortfarande rätt 
dåligt känd.

En klon av dvärgvide Salix herbacea satt i vägkanten; 
artens frön gror gärna på störda substrat i förfjällsregi- 
onen. I själva vägdiket något längre bort hittade Stefan till 
sin stora förvåning myrstarr Carex heleonastes; andra 
fyndet denna vecka! Efter att ha sett denna som exklusiv 
finmyrs-art betraktade starr i ganska stor mängd i ett 
simpelt vägdike, förlorade den en del av sin mytstatus. 
Som tur var visade dikeskantens beklädnad av hårstarr och 
trådfräken Equisetum scirpoides att det nog egentligen 
inte var ett helt vanligt dike ändå. Men nog värdet märkligt 
att se 60 personer beskåda myrstarr helt torrskodda!

Något lite tid hade vi ännu på oss, så vi stannade bussen 
på vinst och förlust mitt i byn Grytsjö och rusade ut. 
Botaniskt sett var det väl ingen höjdare, ängarna var inte 
så öppna som de en gång nog hade varit, och fjällgröet 
Poa alpina var undanträngt av mer högvuxna arter. Av 
låsbräknar hittades bara den vanliga Botrychium lunaria, 
om ändock i ganska stort antal. Scoopet i Grytsjö var i 
stället Lillys tunnbrödsbageri. När brödet tagit slut berät
tade Lilly om hur det var förr. Sedan fick vi se ” det finaste 
hon hade”: ett äkta Klimpfjällstäcke. I kanten av Lillys 
trädgårdstäppa fanns dessutom fina exemplar av nord- 
baldersbrå Tripleurospermum maritimum ssp. subpolare.

Torsdag 23 juli
Tre något molokna exkursionsledare blängde mot de 
regntunga molnen när vi samlades i bussen denna mor
gon. Eftersom det var sista heldagen i Saxnäs kunde inte 
exkursionen flyttas, och det var just idag vi verkligen 
behövde fint väder.

Fjäll med kalk och serpentin var dagens ämne, och vi 
stannade först vid Röberget 18 km VNV Saxnäs, så att 
alla i alla fall fick se hur ett serpentinberg såg ut. I blöt
vädret skulle en promenad över de stora, vassa blocken 
vara rätt riskabel, så vi nöjde oss med att beundra denna 
ilsket rödgula version av Fantomenklippan på distans. 
Färgen kommer av beklädnaden av praktlav Xanthoria 
elegans. Den mest karaktäristiska kärlväxten vid klipp
basen, är grönbräken Asplenium viride, så som det brukar 
vara på serpentinberg.

Bussen lämnade oss i Grundfors 23 km NV Saxnäs. Vid 
åsynen av den skogklädda liden tackade en mindre grupp 
för sig och begav sig, gåendes längs vägen, mot Fatmo- 
niakke, 5 km bort. Några av de som till en början följde 
med fjällgänget vände sedan och sällade sig till låglands- 
folket, vilket nog inte var ett dumt val. De fick bl a se 
finbräken Cystopteris montana, ängsgentiana Gentianella 
amarella, bruntåg Juncus castaneus, pysslingtåg Juncus 
minutulus och brunklöver Trifolium spadiceum, och inte 
minst dricka kaffe i turistvimlet i Fatmomakke, en gammal 
samisk kultplats med lång och intressant historia.

Eluvudstyrkan, som alltså utgick från Grundfors, tågade 
uppåt på den branta stigen, till en början genom granskog

med högörter. I ett bäckdråg växte bmntåg Juncus casta
neus. Det sydvästvända läget, den kalkrika marken och 
översilningen gör att här är mycket frodigt. Hade vi gått 
här på våren hade vi kunnat se vårlök Gagea lutea, på en 
av de två kända lokalerna inom Västerbottens län. Där 
granskogen övergår i fjällbjörkskog finns några källbäckar 
med sluttande kärr. Här sågs skogsbräsma Cardamine 
flexuosa, finbräken Cystopteris montana, källdunört Epi- 
lobium alsinifolium och tvåblad Listera ovata. Något högre 
upp lämnade vi högörterna och kom in i en gles, parklik 
björkskog. På stigen fanns en fläck med lappveronika 
Veronica serpyllifola ssp. humifusa, vilken inte verkar ha 
setts här förut, och något före kalfjället passerades en 
parklik ”renslätt” dominerad av stagg Nardus stricta.

Uppe på kalfjället pustade vi ut och beundrade den 
sagolika utsikten över Ransaråns dalgång, men konsta
terade samtidigt att vi snart skulle vandra i molnen. Stigen 
går här över den sluttande slätt som kallas Hatten, och 
utgörs av en fattig rished med små kalblåsta ytor. Där sågs 
bara triviala arter, såsom ripbär Arctostaphylos alpina, 
fjällgröna Diapensia lapponica, klynnetåg Juncus trifidus, 
krypljung Loiseleuria procumbens och saffranslav Solo- 
rina crocea. På västsidan, i några källflöden, var det dock 
rikare, med t ex svartstarr Carex atrata, svedstarr C. atro- 
fusca och gullbräcka Saxifraga aizoides. Några hittade 
också lappgentiana Gentianella tenella, ett fynd som flyttar 
sydgränsen för det norra delområdet för denna bicentriska 
art 2 km mot SSV.

Väl komna över Hatten damp vi ned i svackan vid 
Tosksjön, och borde då haft Graipesvare framför näsan. 
Där var dock bara ett grått töcken. Efter lunchen bröt 
hälften av gänget upp och gick tillbaka. Turen började nu 
likna ett kapitel i ”Tio små negerpojkar”, men vi botanister

Torsdag. Röbergets serpentin synade vi bara från vägen, 
men röd var den - av praktlav Xanthoria elegans. - Foto 
Olof Rune.
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Fredag. Duger man inte som bryolog så kan man ju alltid 
passa köket. - Foto Katarina Stenman.
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kan vara otroligt härdiga bara vi vet att något spännande 
kan finnas längre fram, så fortfarande ville rätt många 
fortsätta. Det blev fritt exkurerande i några timmar, därefter 
samling och gemensam återmarsch.

I snölegan på dalens branta sydsida stod fjällviolen 
Viola biflora fortfarande i blom. Här fanns även fjällkåpa 
Alchemilla alpina, fjällbräken Athyrium distentifolium, 
mossljung Cassiope hypnoides, lapparv Cerastium cerasto- 
ides, dvärgranunkel Ranunculuspygmaeus, snöbräcka Saxi
fraga rivularis, dvärgfingerört Sibbaldia procumbens, 
fjällveronika Veronica alpina ssp. alpina och andra väntade 
växter. I dalen norr om sjön fanns fina och varierade kärr. 
Borststarr Carex microglochin, lappstarr C. par alle la, 
glansstarr C. saxatilis, tagelsäv Eleocharis quinqueflora, 
norskpyrola Pyrola rotundifolia ssp. norvegica och glans
vide Salix myrsinites visade att där också var kalkrikt. 
Längs bäcken fanns några kloner av en tåg som väl var 
hybriden mellan fjälltåg och trådtåg Juncus arcticus ssp. 
arcticus xfiliformis.

Botaniseringen på själva Graipesvare gjordes i dimma 
av flera grupper utan kontakt sinsemellan, så någon koll 
på vad alla såg hölls inte. Det påstås allmänt att Erik 
Ljungstrand lyckades bestiga själva toppen av fjället (1118 
m ö h). Vid basen hittades i alla fall den enda verkliga 
serpentinformen under veckan, nämligen smal ängssyra 
Rumex acetosa ssp. acetosa var. serpentinicola, men det 
var inte alla som såg den. Av andra arter som hör till 
serpentinfloran fanns grönbräken Asplenium viride, kal 
fjällarv Cerastium alpinum ssp. glabratum, fjällnejlika 
Lychnis alpina (berget var lokalt översållat av den, men

som alltid på kalfjället var det vanlig var. alpina) och 
fjällglim Silene acaidis.

På västsidan stötte vi genast på fjällsippa Dryas octo- 
petala i mängd. Andra arter som vi hade hoppats få se hade 
förkommit i dimman, men innan alla gav upp noterades 
t ex fjällkattfot Antennaria alpina, fjälltrav Arabis alpina, 
låsbräken Botrychium limaria, klippstarr Carex rupestris, 
fjällbinka Erigeron uniflorus, raknörel Minuartia strida, 
taggbräken Polystichum lonchitis, vårfingerört Potentilla 
crantzii, fjällyxne Pseudorchis straminea, groddbräcka 
Saxifraga cernua, nätvide Salix reticulata och masklav 
Thamnolia vermicularis. Vädret gjorde att de luppberoende 
bryologerna låg lågt. Två typiska ”kalkarter” kan ändå 
nämnas, även om de inte är speciellt ovanliga i fjällen: 
långhalsmossa Amblyodon dealbatus och fjällklockmossa 
Encalypta alpina.

Fredag 24 juli
Sista dagen - det kändes vemodigt att städa, att kasta 
alla växter som hade degraderats till skräp, de som 
några timmar tidigare hade varit utsatta för noggranna 
studier med lupp och flora. Men efter en utsökt frukost 
bar det iväg till de östligaste delarna av av Blaikfjället, 
där vi skulle besöka två lokaler som har det gemensamt 
att de båda ligger vid den yttersta delen av Blaikskollan, 
alltså fjällberggrundens avslutning mot öster, men annars 
är mycket olika. Vädret var som taget ur en turistbro
schyr!

Först besökte vi Mullrandet i blaikskollans undre kant 
på Djupdalsbergets sydsida 3 km SV Djupdal (18 km SV 
Vilhelmina). 1 denna mycket speciella ravin skär en bäck 
genom mäktiga alunskiffrar innehållande mörka fårade 
orstenar. Långt inne i ravinen är de oljiga skiffersluttning
arna kanske 30 meter höga. Vi såg många vackra stenar 
men inga spår av de trilobiter från kambrium som blivit 
funna där. Kärlväxtfloran gav oss knappast något nytt. På 
den skuggiga södra sidan bekläddes den lösa skiffern av 
kolonier av hästhov Tussilago farfara, på den norra sidan 
var vegetationen mer etablerad och betydligt frodigare, 
bl a fanns där massvis av liljekonvalj Convallaria majalis.

Bryologerna hade stort utbyte av ravinen - luftfuktig
heten är hög och variationen i habitat stor. Markmossam- 
hället var mycket väl utvecklat och artrikt, Bengt Gunnar 
demonstrerade många ovanliga arter, men han fann inga 
direkta sällsyntheter. Nämnas kan terpentinmossa Geocalyx 
graveolens, pysslingmossa Hygrobiella laxifolia, tagg- 
stjärnmossa Mnium spinosum och skruvknölmossa Onco- 
phorus virens.

Efter den sista lunchen ute i det fria begav vi oss till 
Blaikskollans övre kant vid Sagatun 20 km SV Vilhelmina, 
där vi ställde upp bussen på toppen av Gäddsjöklumpen 
(716 m ö h). Vi stod då på glinten, själva kanten av Kale- 
doniderna, på den hårda kvartsit som skyddar den mjuka 
alunskiffern längre ned. Utsikten var obetalbar. Mot öster 
såg man långt bort över urberget, den gamla kontinenten 
Baltica, med Stöttingfjället, första dagens exkursionsmål, 
som en rygg längs horisonten, och under oss bredde den 
komplexa Gäddsjömyran ut sig. Mot norr kunde man här
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och var skönja andra glintar upp mot gränsen till Lycksele 
lappmark; mot söder välvde sig en mjukare form, Tåsjöberget 
i Ångermanland. Mot väster var det myr, myr, myr; alltså 
Blaikfjällets högslätt, ett böljande myrhav med kringströdda 
simmande granöar, och längst där bakom låg fjällen; Mars
fjällen som vi hade beundrat från matsalen på hotellet, och 
andra fjäll, ända inne i Jämtland.

Närmast Gäddsjöklumpen är myrarna ganska fattiga, 
inte bara på grund av den hårda berggrunden, utan mest 
kanske för att de ligger på själva vattendelaren och är 
relativt plana. Här är det framförallt vattnets rörelse som 
bestämmer om det blir fattigt eller rikt. Längre in på 
Blaikfjället, i avslutningen av milslånga myrsluttningar, 
är det betydligt rikare. Det var alltså inte myrväxterna som 
fick mest uppmärksamhet. I stället fascinerades vi av 
mängden av hybridformer mellan dvärgbjörk Betula nana 
och glasbjörk B. pubescens, och att ängskovallen, som här 
var mycket allmän, uteslutande representerades av guld
gul ängskovall Melampyrum pratense var. hians, ett för
hållande som gäller på flera höjdryggar i trakten. Som 
sista demonstrationsobjekt innan de ordinarie botanik
dagarna var till ända, fick självaste ordföranden, Roland 
Moberg, till sin glädje demonstrera urnlav Tholurna 
dissimilis, en relativt sällsynt art som växer på enstaka 
stående, långsamt växande, fjällnära granar.

I Dorotea tog vi farväl av de deltagare som skulle vidare 
söderut. Några skulle emellertid tillbaka till Saxnäs, och 
naturligtvis kunde vi inte låta bli att göra ett kort stopp. 
Längs Vilhelmina-vägens kant vid Granberget 18 km 
NO Dorotea, betittade vi det största beståndet av klock
ljung Erica tetralix i Västerbottens län, ja i hela Norrland. 
Vid Granberget växer klockljungen här och var på väg
kanterna på en sträcka av 4 km. Just där vi stannade är

klockljung den dominerande växten på dikesslänten. Hur 
klockljungen kommit hit är en olöst gåta. Den har nu 
påträffats på ett 20-tal lokaler i länet, mest på fattiga, 
fuktiga vägkantsslänter, helst vända mot söder. När de 
flesta lokaler upptäcktes för ca 15 år sedan stod den där 
redan blommande. De flesta vi fann var då någorlunda 
jämnåriga, ca 10 år enligt årsrings- och skotträkningar. 
På lokalerna fanns mest akrokarpa mossor och nästan 
alltid mattlummer Lycopodium clavatum och rundsileshår 
Drosera rotundifolia, ett typiskt pionjärsamhälle. Slänterna 
hade schaktats ut ett decennium innan, men inget vägkants- 
frö från klockljungstrakter verkar ha såtts ut. Likåldriga 
förekomster hittades också på några markberednings- 
fläckar långt ute på hyggen nära Lycksele och Skellefteå, 
i Medelpad också på en schaktad sommarstugetomt, men 
de kända lokalerna är ännu starkt koncentrerade till väg
kanter i nedre Åsele lappmark. Kom den hit med vindens 
hjälp? Ingen vet, men mot alla odds trivs klockljungen. 
1985 fanns 4 000 klockljungsplantor vid Granberget, nu 
fföar den av sig och fröna gror, men kommer den att klara 
att vegetationen sluter sig?

Slutord
Vi hade mycket givande och trevliga dagar där alla 
deltagarna glatt delade med sig av sina kunskaper om 
växter och allehanda ting. Vi vill rikta ett särskilt tack 
till Saxnäsgården för god omvårdnad, och till de fan
tastiska chaufförerna vid Saxnäs Trafik AB!

Stefan Ericsson 
med hjälp från 

Stipendiaterna

Efterexkursion 25 juli - Vökarbäckens brudkullor
Ett ganska stort gäng, 18 personer, deltog i botanik
dagarnas efterexkursion till brudkullorna Gymnadenia 
runei vid Vökarbäcken (Vuokerejukke) på Ransarns 
ostsida 35 km NNV Saxnäs. Turen till brudkullorna 
innebär normalt en promenad på 24 km, men nu när vi 
hade ordnat båt nästan ända fram så gällde det att passa 
på. Några reste faktiskt hit enkom för denna tur! Brud
kullorna skulle räknas, vi hade fått bidrag till detta från 
floraväktarfonden, så det var bra att många slöt upp.

Vädret var superbt. Vi delade oss i tre grupper som blev 
skjutsade den milslånga sträckan över en spegelblänk 
Ransarn. Från Vökarbäckens mynning tog vi oss sedan 
upp till brudkulleområdet och återsamlades där. Ingen av 
deltagarna hade tidigare sett så mycket knott. Räddaren i 
nöden var vår hygglige skeppare, Saxnäsgårdens Morgan 
Oscarsson, som gjorde en brasa med mycket rök och 
dessutom en jättepanna med kokkaffe. Stort tack!

Hela trakten faller inom den mycket kalkrika Björk- 
vattenskollan, och i lågt liggande partier i terrängen märks

nästan alltid någon kalkpåverkan. På de talrika morän
kullarna är det dock fattigt, fjällbjörkskog med meterhöga 
enar och triviala ris, så moränen består tydligen av annat 
material. Området är lättgånget, och vegetationen på myrar
na är så vacker att man nästan gråter en skvätt. Samtidigt 
är trakten vild och belägen utanför dagens allfarvägar; det 
är knappast lämpligt att bege sig dit upp på egen hand.

Brudkullorna visade sig till största delen växa på en 
kilometerläng sträcka längs en enda bäck, men några 
fanns också några hundra meter bort längs en stig som 
korsade samma bäck, och dessutom vid Vökarbäcken 
uppströms dess sammanflöde med ” brudkullebäcken”. 
Kullorna vid stigen har antagligen följt med några fotter, 
men de vid Vökarbäcken skvallrar om att det kan finnas 
fler bestånd högre upp.

Vi hittade drygt 1 100 brudkullor. Tidigare har högst ca 
400 räknats, men vi vet inte hur pass fullständiga dessa 
räkningar var. På det enda andra ställe där det finns någon 
större mängd brudkullor, Rödingsnäset i Lycksele lapp
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mark, var det ovanligt gott om brudkullor i år, 1 700 på de 
båda dellokalerna tillsammans. På den västra dellokalen 
fanns kullorna i ett smalt sammanhängande område på 
flera km längd. Räkningen utfördes där av två personer, 
varför siffran kan förmodas underskatta det verkliga 
antalet. Förmodligen hade brudkullan även vid Vökar- 
bäcken ett kanon-år, liksom de flesta orkideer; aldrig har 
väl så mycket korallrot Corallorhiza trifida visat sig som 
denna sommar.

Bland de roligare observationerna märks polarbräsma 
Cardamine pratensis ssp. polemonioides, svedstarr Carex 
atrofusca, fjällklubbstarr C. buxbaumii ssp. mutica, hårstarr 
C. capillaris, huvudstarr C. capitata, bortstarr C. micro- 
glochin, lappstarr C. parallela, rundstarr C. rotundata, 
glansstarr C. saxatilis, gölstarr C. stenolepis, lappnycklar 
Dactylorhiza lapponica, trådfräken Equisetum scirpoides, 
rosenbinka Erigeron borealis (fjällbinka E. uniflorus verkar

saknas här), gräsull Eriophorum latifolium, ängsmyskgräs 
Hierochloé odorata ssp. odorata, bruntåg Juncus castaneus, 
lapptåg J. triglumis, övergångar mellan vanlig vitpyrola 
Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia och norskpyrola P. 
r. ssp. norvegica, majsmörblomma R. auricomus agg. 
(obeskriven småart), risvide Salix arbuscula, blekvide S. 
hastata, fjälligelknop Sparganium hyperboreum, lapp- 
tåtel Vahlodea atropurpurea och lappveronika Veronica 
serpyllifola ssp. humifusa. Det märkligaste draget i vege
tationen var nästan ändå att vi inte hittade någon fjällsippa 
Dryas octopetala, en art som även uteblev i den lika 
kalkrika rutan norrom denna närjag inventerade den i fjol. 
Till sist skall jag särskilt för deltagarna nämna att den 
slinga som fiskades upp i en agga i Vökarbäcken, och först 
togs för knoppslingaMyriophyllum sibiricum, senare ändå 
visade sig vara en hårslinga M. altemiflorum.

Stefan Ericsson

Nya styrelsemedlemmar
Göran Mattiasson, ledamot
Torkel Höges gränd 15, 224 75 Lund, 046-12 99 35

Född i Västergötland 1943, uppvuxen på olika 
platser i Götaland, Svealand och Norrland 
och kom 1963 till Skåne och Lund, där jag 
bott sedan dess (växtzon 1). Naturvetare med 
utbildning i botanik, zoologi, genetik, kemi 
och miljövård. Fil lic-examen i ekologisk 
botanik. Anställd 1968 vid Lunds universitet 
som forskarassistent, universitetslektor m m 
med ansvar för bl a utbildning i växtekologi 
samt natur- och miljövård vid Växtekologi ska 
institutionen och Miljövårdsprogrammet. 1973 
anställdes jag vid Länsstyrelsen i Malmöhus 
län med ansvar för naturvårdarbetet, först 
som naturvårdsintendent och därefter som

Staffan Åström, ledamot
Ren 2515, 835 92 Krokom, 0640-131 14 (hem), 063-14 50 90 (arb).

Är 50 år och har rötterna i Norrland (Väster
botten, Medelpad och Jämtland), men är nu
mera fast rotad i den jämtländska siluren i 
Aspås tillsammans med Ing-Marie. Gick mate
matisk linje på gymnasiet och läste lite till 
på universitet men blev produktutvecklare 
på NNP Livsmedel i messmörets huvudstad 
Östersund. Fick en del botanisk inblick 
efter att ha bevistat kurser på Umeå universi
tet. Förr var det stora intresset fåglar, något 
jag idag tillfredställer genom att härbärgera 
ett av Berguv Nords berguvpar, men sinnena 
har på senare år helt invaderats av ”bota- 
nismen”. Arbetar med Jämtlands flora som 
ordförande i projektet, och med Aspås socken-

naturvårdsdirektör och länsexpert. Från och 
med 1997 ärjag naturvårdsdirektör vidLöm- 
styrelsen i Skåne län med ansvar för bl a 
skydd och vård av natur, växt- och djurarter. 
Som sakkunnig har jag medverkat i olika 
referens- och arbetsgrupper hos Naturvårds
verket för att utveckla natur- och miljövårds
arbetet i Sverige. Styrelseledamot i Lunds 
Botaniska Förening i mer än 25 år. Projekt
ledare för floraväktarverksamheten i Skåne 
1988-1996. Ledamot i styrgruppen för den 
pågående inventeringen av Skånes flora. 
Ledamot i Art Databankens floravårdskom- 
mitté för kärlväxter.

flora till min och min frus förnöjelse. Är en 
av två ansvariga för Rödbläran, botanisk tid
skrift för Jämtland/Härjedalen. Trots, eller 
möjligen tack vare, att jag bor i en trakt där 
det i genomsnitt bor 2 människor/km2 i ett 
klimat med i bästa fall växtzon 7, så är art
rikedomen ibland förunderlig. I gräsmattan 
växer ängs- och faltgentiana, korallrot och ängs- 
vaxskivlingar, i dikena flugblomster, brud
sporre och sumpnycklaroch i skogarna... Ja, 
tyvärr försvinner gammelskogarna i det inre 
av Norrland i ett rasande tempo just nu (kronan 
är svag och exportpriserna goda) så gucku- 
skon, skogsfrun och dofttickan jag tänkte 
nämna kanske inte står kvar nästa sommar.
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