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^ordföranden har ordet

Ett nytt årtusende

D
et förpliktigar! Därför vill vi med 
detta första häfte av volym 94 mar
kera att en ny era har inträtt i utgiv
ningen. Den förändring som vår 
förre redaktör påbörjade avser vår nya redaktör 

att fullfölja och vi hoppas att våra medlemmar 
skall uppskatta förnyelsen. Vårt millennielöfte är 
att hålla utgivningstakten med ett häfte varan
nan månad.

Tidskriftens innehåll skall fortfarande hålla 
hög klass och spegla vad som händer inom bota
niken både på det vetenskapliga och på det all
mänbotaniska planet. Jag tycker att detta häfte 
ger prov på dessa intentioner. Diskussionen om i 
vad mån Linné är passé har fått dominera, dels 
med ett bidrag signerat Bremer & Bremer som 
på ett utmärkt sätt förklarar de förändringar som 
skett sedan Linnés dagar. En något annorlunda 
aspekt på systematiken presenteras av Eriksson 
& Pleijel och den diskussion som de tar upp 
kommer vi med säkerhet att möta i olika skep
nader under åren framöver.

Inför en förändring skall man ju också se till
baka på vad som har hänt. Där måste jag bekla
ga att medlemmarna fatt tidskriften mycket ore
gelbundet under de senaste åren. Däremot tyck
er jag att innehållet motsvarat den nivå vi har 
strävat efter, således en eloge till Stefan. Agneta, 
som nu tar vid, gör det med en entusiasm som 
bådar gott för framtiden.

Föreningen har också under senare år genom
gått en kraftig förändring. I samband med att 
Britt Snogerup slutade har vi inrättat ett kansli i 
Uppsala dit verksamheten nu koncentrerats 
genom att även redaktionen flyttats ner från 
Umeå. Vi förväntar oss att denna koncentration 
skall minska våra omkostnader samtidigt som vi 
hoppas att bli mer tillgängliga för våra medlem
mar.

roland.

Våra botanikdagar är ett uppskattat årligt eve
nemang där vi får en speciell uppmärksamhet i 
media genom att dela ut Guldluppen till en sär
skilt förtjänt, icke professionell botanist. Med 
årets Guldlupp blir det femårsjubileum.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att skicka in 
motiverade förslag på lämpliga kandidater.

Under senare år har vi även inbjudit lokalför
eningarna till en höstkonferens med olika tema
ta. Förra året gällde det Sverige och EU.
Eftersom dessa konferenser rönt uppskattning 
avser vi att fortsätta.

Elur ser vi då på framtiden? Där kan jag bara 
hoppas på att vi kan klara av de genomförda för
ändringarna och att dialogen med er som med
lemmar skall fördjupas. Kansliet välkomnar alla 
besökare; det må vara personligen, via telefonen 
eller via vår uppfräschade hemsida, www.sbfx.se

Vi har också mer aktivt engagerat oss i sam
hällsdebatten genom att fungera som remissin
stans. Det nya miljöprogrammet 2001 för jord
bruket tar upp många viktiga aspekter som vi 
stöder men vi vill att tilläggsersättningen för slät
ter- och betesmarker ökas väsentligt, det vill säga 
från 125 000 till minst 225 000 hektar. 
Urskogarna i norra Sverige ligger oss också varmt 
om hjärtat och i ett brev till Regeringen hävdar 
vi att skogar som Fastig
hetsverket satts att sköta 
(läs skövla) hellre skall 
underställas Naturvårds- 
fonden.

Väl mött i detta nya 
århundrade! Hör gärna 
av er med förslag på 
engagemang och arran
gemang.

ROLAND MOBERG 
Ordförande

moberg@evolmuseum.uu.se
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Den som kommer med på årets botanikdagar 
i Halland får tillfälle att se Västkustros,
Rosa elliptica ssp. inodora. Foto: Ingvar Lenfors

Välkomna till 
Botanikdagarna 
i Halland!

P
rojekt Hallands flora hälsar medlemmarna 
i Svenska Botaniska Föreningen varmt väl
komna till årets botanikdagar i Halland 
den 26-30 juli. I dagarna tre botaniserar vi med 

utgångspunkt från Falkenberg, staden vid Atrans 
utlopp i Västerhavet.

I norra Halland besöker vi en typisk saltäng 
med arter som marrisp Limonium vulgare och 
saltört Suaeda maritima. På ett par andra havs- 
strandslokaler tittar vi på vippstarr Carex panicu- 
lata och bäckmärke Berula erecta. Om inte betes
trycket varit för hårt besöker vi också en växt- 
plats för saltstarr Carex vacillans. I några kustnä
ra småvatten kan vi sannolikt finna krypfloka 
Apium inundatum och klotgräs Pilularia globuli- 
fera.

I grönstensbergen vid Tjolöholm möter vi en 
flora med stor häxört Circaea lutetiana, glansnäva 
Geranium lucidum och naturaliserad höbräken 
Dennstaedtia punctilobula. Exempel på andra 
växter som vi också ser under dagen är västkust
ros Rosa elliptica ssp. inodora, hedfryle Luzula 
congesta och hjorttunga Asplenium scolopendrium.

1 mellersta Halland börjar vi i kustbygden och 
besöker en havsstrand, där strandmolken Sonchus 
palustris bör vara i blom, en kusthed och igen
växande sandiga åkrar med specialiteterna åker- 
fibbla Hypochoeris glabra och fingerhirs Digitaria 
ischaemum. Sedan beger vi oss in i övergångs- 
och skogsbygderna för att titta på några sjö- och 
åstränder med vildris Leersia oryzoides och slcunk- 
kalla Lysichiton americanus i frukt. Vi stannar 
också till vid någon av de allt sällsyntare naturbe
tesmarkerna innan vi vänder åter mot havet för 
att bland annat se blommande martorn 
Eryngium maritimum.

I södra Halland far vi se bland andra mur- 
grönsmöja Ranunculus hederaceus, huvud tåg 
Juncus capitatus, hallandsbjörnbär Rubus hallan- 
dicus, gråsvingel Festuca arenaria och nålginst 
Genista anglica i frukt. Vi besöker också den 
gamla byn Gårdshult med fägata, åkerlyckor, 
slätter- och betesmarker samt ett antal sällsynta 
åkerogräs som jättespärgel Spergula arvensis ssp. 
arvensis var. maxima och åkerskallra Rhinanthus 
serotinus ssp. apterus.

Kvällstid ges tillfälle till kortare utflykter till 
exempelvis Hertings kraftstation strax intill 
hotellet, Atrans gamla fara nedanför fördämning
en och en havsstrandslokal med sträv ambrosia 
Ambrosia psilostachya, naturaliserad sedan början 
av 1940-talet.

Kostnad per person
A. Anmälningsavgift, exkursioner, kost och logi 

(helpension fr.o.m. middag onsdag kväll 
t.o.m. söndag frukost, avgift för exkursions
kaffe tillkommer): Dubbelrum: 2 550 kr. 
Enkelrum: 3 550 kr.

B. Anmälningsavgift & exkursioner: 600 kr.

Sista anmälningsdag den I april
Anmälan görs genom insättning av 100 kr, post
giro 434 20 15-7, ”Nadja Niordsson, anmäl- 
ningsavgifter”. Ange önskad typ av boende. 
Deltagarantal max 75 personer. Anmälnings- 
avgiften återbetalas ej vid återtagen anmälan.

Förfrågningar
Nadja Niordsson, telefon: 0455-140 21. 
Nils-Gustaf Nilsson, telefon: 0346-808 96; 
0704-96 04 99.
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Det nya bl om växtsystem et
Arecaceae - palmer

— Commelinaceac - himmelsblommeväxtcr

t Pontederiaceae - vattenhyacintväxter 
Musaceae - bananväxter 
Strelitziaceae - papegojblommeväxter 
Zingiberaceae - ingefärsväxter

suk|i|

—Bromeliaceae - ananasväxter
i---- Sparganiaceae - igelknoppsväxter
*---- Typhaceae - kaveldunsväxter

- Poaceae - gräs
_j---- Cyperaceae - halvgräs

l----Juncaceae -
- Papaveraceae - vallmoväxter

■---- Berberidaceae - berberisväxter
1---- Ranunculaceae - ranunkelväxter

----Nelumbonaceae - lotusväxter
■---- Platanaceae - platanväxter
*---- Proteaceae - proteaväxter
Vitaceae - vinrankeväxter

E
Droseraceae - sileshårsväxter | 
Tamaricaceae - tamariskväxter

^---- Plumbaginaceae - triftväxtJj
Polygonaceae - slideväxter

EAizoaceae - isörtsväxterJ1 
Cactaceae - kaktusväxgjfl 
Portulacaceae —

I---- Amaran thacQ
1---- Caryophylla

Loranthaceae - mistÉ 
Santalaceae - sandeJÜL 

- Crassulaceae - 
Haloragaceaeji 
Hamamelidaq 
PaeoniaceadH

En dag i slutet av 
november 1998 blev 
plötsligt växtsystematik 
ett ämne för dagstid
ningarnas förstasidor, 
radio- och TV-nyheter- 
na. Till och med det 
amerikanska TV- 
bolaget CNN sände 
ett reportage om blom
växternas system. 
Växtsystematikerna 
hade gort om hela 
systemet hette det och 
Linné var förpassad 
till historien.

Vad hade egentligen 
hänt? Ett nytt system 
för blomväxterna hade 
presenterats, men det 
har egentligen inte 
mycket med Linné att 
göra. De tvä Uppsala- 
botanisterna Birgitta 
och Kare Bremer har 
varit med och arbetat 
fram det nya systemet. 
Elär reder de ut 
begreppen och berättar 
om det nya systemet 
och dess framväxt.

TEXT: BIRGITTA BREMER 
OCH KÅRE BREMER
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BREMER & BREMER

Den binära 
nomenklaturen
De av Linné introducerade 
tvådelade (binära) latinska 
artnamnen, med ett släkt
namn och ett artepitet, 
t.ex. Campanula rotundifolia 
för liten blåklocka.

Campanula rotundifolia

Carl von Linné i samedräkt. 
Porträttet är målat i 
Holland av Martin Hoffman, 
tillhör Linnémuseet i 
Uppsala.

Det nya blomväxtsystemet
En tillbakablick
Människan har sedan lång tid tillbaka försökt få ordning på naturens 
mångfald. Redan en av de gamla grekerna, Theophrastus (ca 300 f.Kr.) 
klassificerade växterna i träd, buskar och örter, de senare delade han in 
ytterligare i baljväxter, gräs och sommargrödor. Långt före Linné fanns en 
rad botanister som satte namn på växter och försökte samla dem i större 
system. Linnés insats i sammanhanget är väl känd och storartad. Han 
namngav och klassificerade samtliga då kända växter. Dessutom införde 
han både en ny klassifikation och ett nytt sätt att namnge växterna.

Före Linné hade växterna långa namn på latin, så kallade frasnamn. 
De utgjorde en unik beskrivning av just den växten. Linné använde 
också dessa frasnamn och en stor del av texten i hans böcker består just 
av sådana frasnamn. För varje art satte Linné ut ett beskrivande ord i 
marginalen, till exempel rotundifolia för en växt med runda blad. 
Tillsammans med släktnamnet kom detta ord, artepitetet, att bilda ett 
mycket enklare namn. Liten blåklocka heter Campanula rotundifolia i 
stället för Campanula foliis radicalibus reniformibus caulinis linearibus. 
Växternas latinska artnamn består alltså av två delar, ett släktnamn, 
Campanula, och ett artepitet, rotundifolia. Detta namnskick, som kallas 
den binära nomenklaturen, fick ett stort genomslag och är en av Linnés 
bestående innovationer. Hans bok Species Plantarum från 1753 är start
punkten för växternas moderna namngivning. Den innehåller alla då 
kända arter, cirka 6 000.

Linné var en av våra första vetenskapsmän i modern bemärkelse. Han 
gjorde fältobservationer och odlade växter för att bland annat kunna 
studera deras variation. Linné noterade att växternas förökningsorgan är 
mer konstanta än de övriga delarna. Utifrån detta konstruerade han ett 
sexualsystem där blomväxterna ordnades i klasser beroende på antal och 
arrangemang av ståndare och pistiller. Liten blåklocka (Campanula 
rotundifolia) hör till Pentandria Monogynia vilket betyder fem ståndare 
och en pistill. Sälg (Salix caprea) hör till Dioecia Diandria vilket betyder 
tvåbyggare och två ståndare. En stor fördel var att alla nya växter enkelt 
kunde inordnas i sexualsystemet. En förenklad variant används fortfa
rande som bestämningsnyckel i vår vanligaste fältflora, Krok-Almquist 
(Jonsell & Jonsell 1994).

Linné var själv medveten om att hans sexualsystem var artificiellt. I 
vissa fall kunde växter som var mycket lika varandra hamna i olika klas
ser, beroende på olika ståndarantal. Han presenterade själv ”fragment” 
till ett naturligt system (Linné 1738, 1751), men han fullbordade det 
aldrig. Andra samtida botanister började också utarbeta naturliga sys
tem. Fransmännen Michel Adanson och Antoine Laurent de Jussieu 
konstruerade naturliga system i vilka växterna ordnades i lagom stora 
grupper av släkten, baserade på likhet i många egenskaper. Dessa natur
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BREMER & BREMER

liga grupper kallades familjer eller ordningar (Adanson 1763-1764, 
Jussieu 1789).

I de olika systemen fanns en mer eller mindre utvecklad rangordning. 
Linné ordnade arterna i släkten och släktena i klasser. Adanson och 
Jussieu hade släkten ordnade i familjer och ordningar. Så småningom 
kom en rad nivåer att fastställas. Arter ingår i släkten, släkten i familjer, 
familjer i ordningar, ordningar i klasser. Denna hierarki kallas numera 
för den linneanska rangordningen, trots att Linné bara bidrog till delar 
av den. Den linneanska rangordningen utgör även idag en viktig princip 
i klassifikationen av växter och djur.

Det binära namnskicket och den linneanska rangordningen består än 
idag men Linnés egen klassifikation övergavs redan mot slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet, och är alltså ingalunda något som dagens 
växtsystematiker har kullkastat. Redan under 1800-talet pågick ett 
intensivt arbete med att bygga ut och förfina ett ”naturligt system” för 
växterna. Upptäcktsresor resulterade i att enorma mängder nya arter hit
tades, och stora arbeten över växternas system utarbetades i Europa. 
Augustin Pyramus De Candolle sammanställde för första gången sedan 
Linné alla arter i ett verk, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 
(1823—1873), på svenska ungefär ”En förelöpare till växtrikets naturliga 
system”. George Bentham och Joseph Dalton Hooker beskrev alla då 
kända släkten i Genera plantarum (1862-1883). Adolf Engler och Karl 
Prantl sammanställde Die natürlichen Pflanzenfamilien (1887-1915).

Under andra hälften av 1800-talet fick man genom evolutionsläran 
en förklaring till naturens ordning och de mönster som legat till grund 
för botanisternas naturliga system, men den medförde inte någon radi
kal förändring av systemen. Det var först under 1900-talet som botanis
terna började med så kallade ”evolutionära” eller ”fylogenetiska” system, 
baserade på växternas släktträd eller fylogeni. Den ryske botanisten 
Armen Takhtajan klassificerade blomväxterna i ett stort antal familjer, 
sorterade i ett tiotal huvudgrupper som han kallade för underklasser. En 
sådan underklass var Magnoliidae till vilken Takhtajan förde alla förmo
dat primitiva och ursprungliga familjer. Amerikanen Arthur Cronquist 
hade ett likartat system fast med färre och större familjer. Cronquists 
system har fått stor spridning framförallt genom det stora antalet ameri
kanska växtsystematiker. Svensken Rolf Dahlgren, verksam i Köpen
hamn, var en stor förnyare av blomväxtsystemet. Han använde sig bland 
annat av kemiska egenskaper och föreslog flera nya familjegrupperingar. 
Det är dessa olika blomväxtsystem (Takhtajan 1966, 1987; Cronquist 
1968, 1981; Dahlgren 1980) som vi hittills har sett i de flesta läroböck
er.

Nya metoder avslöjar evolutionen
Kladistisk analys. Takhtajan och hans kollegor var överens om att klassi
fikationen skulle baseras på växternas släktskap, fylogeni, men man sak
nade en vetenskaplig metod för att ta reda på hur denna släktskap fak-

Den linneanska 
rangordningen

Den av nomenklaturregler
na fastställda hierarkin av 
art, släkte, familj, ordning, 
klass, etc. ibland med tillägg 
av flera nivåer som under
familj eller överordning.

FAMILJ

Släkte

arter

Släktearter

Släkte

arter a• •:

Fylogeni
Släktträd som visar 
organismernas 
evolutionära historia, 
det vill säga hur de 
är släkt.
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BREMER & BREMER

Basala blomväxter

Magnoliaväxterna (Magnolia 
sp.) och peppar (Piper nig
rum) representerar två 
tidiga (basala) grenar i 
blomväxternas släktträd. 
Andra sådana basala blom
växter är näckrosor och 
lagerväxter. Släktskaps- 
relationerna mellan dessa 
grupper och de stora 
huvudgrupperna enhjärt- 
bladiga och trikolpater är 
fortfarande oklar.
Foto (samtliga blomväxter): 
Birgitta Bremer och Kåre 
Bremer

Willi Hennig.

tiskt ser ut. De olika systemen präglades därför av författarnas egna tolk
ningar. Men en metod för släktskapsanalys hade utvecklats redan under 
1950-talet av den tyske insektsforskaren Willi Hennig. Hennigs metod 
går ut på att identifiera naturliga grupper, det vill säga släktträdets för
greningar, med hjälp av egenskaper eller karaktärer som är unika för en 
viss grupp. Han kallade sådana unika karaktärer för synapomorfier och 
de enskilda grenarna i släktträdet för monofyletiska grupper.

Blomväxter eller angiospermer är en monofyletisk grupp som karak
täriseras av flera synapomorfier, däribland att deras frön är inneslutna i 
frukter (angiospermi = frön i flaskor). Enhjärtbladiga blomväxter 
(monokotyledoner) är också en monofyletisk grupp, med synapomorfin 
ett hjärtblad.

En viktig princip i Hennigs metod är att frånvaron av en unik egen
skap, synapomorfi, inte kan användas för att identifiera monofyletiska 
grupper. Till exempel bildar fröväxter utan frukter ingen monofyletisk 
grupp. Det gör inte heller blomväxter utan synapomorfin ett hjärtblad; 
att ha två hjärtblad är ingen unik egenskap för en enskild grupp blom
växter, utan förekommer i flera olika grupper. Att analysera släktskap 
enligt Hennigs principer brukar kallas för fylogenetisk rekonstruktion 
eller kladistisk analys, det senare betyder just analys av grenar, efter gre
kiskans klados=gren.

Datorer. Kladistisk analys blir snart väldigt komplicerad. När man arbe
tar med många arter och många karaktärer stiger antalet alternativa lös
ningar snabbt till astronomiska tal. För tre arter finns det tre alternativa 
släktträd, för fyra arter 15, för fem arter 105, för tio arter 8x1012 och för 
tjugo arter 3x1074. Datoriserade analysmetoder utvecklades under 1970- 
talet och nu finns en rad kraftfulla program för rekonstruktion av släkt
träd. Från statistiken har senare hämtats metoder för att beräkna vilket
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BREMER & BREMER

stöd, det vill säga vilken ”styrka”, enskilda grenar i trädet har (Källersjö 
m.fl. 1998, Solds m.fl. 1999).

Hennigs principer medförde en helt ny syn på klassifikationen av 
såväl växter som djur. Det blev uppenbart att många släkten, familjer, 
ordningar och klasser inte var monofyletiska. Till exempel stämmer inte 
den traditionella uppdelningen av blomväxter i enhjärtbladiga och två- 
hjärtbladiga med släktträdet. Som redan nämnts är enhjärtbladiga en 
monofyletisk grupp medan tvåhjärtbladiga inte är det eftersom två 
hjärtblad inte är någon synapomorfi för de återstående blomväxterna — 
två hjärtblad finns också hos andra fröväxter. Takhtajans och Cronquists 
underklass Magnoliidae är inte heller någon monofyletisk grupp. Den 
saknar synapomorfier och består i stort sett av en samling blomväxter 
med primitiva karaktärer.

Molekylära metoder. Under 1980-talet började molekylära data att 
utnyttjas i systematiken. I början av 1990-talet blev det möjligt att ta 
fram DNA-sekvenser någorlunda snabbt och utan alltför stora kostna
der. Man kartlägger inte hela arvsmassan utan mindre bitar, ofta en gen 
med en längd av något tusental nukleotider (bokstäverna i DNA- 
sekvensen). Till att börja med användes en gen som finns hos alla gröna 
växter. Den kallas ”rbcL” och är arvsanlaget till en del av enzymet rubis- 
co vilket är nödvändigt för växternas fotosyntes. Växtsystematikerna 
hade tur, rbcL-genen visade sig ge väldigt mycket information.

Under evolutionens gång har det skett mutationer som gör att bok
stäverna i sekvenserna i en gen bytts ut. Om man sekvenserar rbcL- 
genen för flera arter kan man jämföra sekvenserna och se vilka arter eller 
grupper som uppvisar samma mutationer. Sådana mutationer kan utgö
ra synapomorfier för monofyletiska grupper av arter.

Omkring 1990 påbörjade flera forskargrupper vid olika universitet, 
framförallt i USA men även i Sverige, DNA-sekvensering av arter från 
stora grupper av blomväxtfamiljer. Så småningom publicerades en rad 
kladistiska analyser, både av enskilda ordningar och familjegrupper såväl 
som större analyser över hela blomväxtsystemet. Alla dessa analyser 
publicerade av olika forskargrupper bildar tillsammans underlaget för 
det nya systemet.

Synapomorfi

Karaktär unik för medlem
marna i en monofyletisk 
grupp, d.v.s. en gren i släkt
trädet, förmodat nedärvd 
från medlemmarnas 
gemensamma förfader.

Monofyletisk grupp

En gren i släktträdet, 
omfattar en förfader och 
alla dess avkomlingar, iden
tifieras med synapomorfier.

Kladistisk analys

Rekonstruktion av släkt
träd med hjälp av synapo
morfier.

Molekylära data
I regel DNA-sekvenser 
från gener där varje nukle- 
otid, ”bokstav”, i DNA- 
sekvensen kan betraktas 
som en karaktär.
Nedan visas analysresultat 
från en DNA-sekvens.
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I Linnés anda

Linné påbörjade ett veten
skapligt arbete som fort
går än idag Snart vet vi 
hur de flesta av de 462 
blomväxtfamiljerna är 
släkt med varandra. Det 
gigantiska arbetet med att 
kartlägga släktskapsförhål
landena mellan blomväx
ternas cirka 250 000 arter 
har däremot bara påbör
jats.

Systergrupper
Två monofyletiska grup
per som är varandras när
maste släktingar och till
sammans bildar en mono- 
fyletisk grupp.

Framtiden
Kladistisk analys av morfologiska och molekylära data har inneburit ett 
jättekliv för rekonstruktionen av blomväxternas släktträd. Samarbete 
och samordning av olika forskargruppers insatser har möjliggjort ett 
nytt väl underbyggt blomväxtsystem. Släktträdet är ännu inte färdigt, ej 
heller själva systemet, även om de stora dragen på ordnings- och familje- 
nivå är utarbetade. Inom en snar framtid kommer de allra flesta av 
blomväxternas familjerelationer att vara klarlagda. Det rör sig om ett 
släktträd med cirka 500 grenar som representerar alla familjer. Med 
detta träd som utgångspunkt blir det möjligt att presentera ett komplett 
system av blomväxternas familjer och ordningar inklusive deras inbördes 
relationer. Däremot är arbetet med att klarlägga släktskapen mellan arter 
och släkten inom familjerna bara påbörjat. Idag finns molekylära släkt
träd endast för ett par procent av blomväxternas cirka 250 000 arter.
Det är en gigantisk uppgift men resultatet kommer att ge oss en mycket 
bättre klassifikation inom familjerna och en helt annan förståelse av 
blomväxternas evolution.

Vi har i den här uppsatsen gjort upprepade hänvisningar till ordning
ar, familjer och släkten, det vill säga till den linneanska rangordningen. 
Det nya blomväxtsystemet består just av ett antal ordningar och famil
jer. Det ska dock påpekas att användningen av en sådan hierarki av 
ranger är under intensiv debatt. En del systematikforskare, företrädare 
för så kallad fylogenetisk nomenklatur, vill avskaffa den linneanska rang
ordningen och enbart namnge släktträdets grupper utan användning av 
en rangordning. De menar bland annat att rangerna är missvisande. Två 
ordningar eller två familjer är inte jämförbara såvida de inte är svster- 
grupper, och det är oftast inte fallet. Å andra sidan är den linneanska 
rangordningen ett bekvämt sätt att hålla reda på systemets hierarki, vi 
vet att ett släkte ingår i en familj, en familj i en ordning och inte tvär
tom. Det är dock viktigt att hålla i minnet att grupper av samma rang 
ändå ofta är av olika ålder och därför inte direkt jämförbara enheter.

Ett eventuellt avskaffande av den linneanska rangordningen enligt 
principerna för fylogenetisk nomenklatur medför också att den binära 
nomenklaturen för artnamn med sina inbyggda släktnamn måste avskaf
fas. Artnamnen kommer då inte längre att innehålla någon information 
om artens släktskap till andra arter. Ett avskaffande av Linnés binära 
nomenklatur far mycket drastiska konsekvenser, och ännu har inte 
något hållbart alternativ kunnat presenteras.

Idag far vi ofta höra att ”Linné är passé”. Det är egentligen fråga om 
åtminstone tre olika aspekter. För det första vill man göra gällande att 
Linnés klassifikation av växterna nu skulle vara under omvärdering, men 
som vi tidigare beskrivit var hans system föråldrat och började revideras 
redan på 1700-talet. För det andra är det den linneanska rangordningen 
som är ifrågasatt, men den är inte Linnés uppfinning utan har vuxit 
fram under lång tid. Däremot är den binära nomenklaturen, vilken 
används än idag, ett verk av Linné och den har nu börjat ifrågasättas.
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Linnés insatser skall ses i ett vetenskapshistoriskt sammanhang. De 
utgjorde basen för fortsatt forskning. I den bemärkelsen kan hans verk 
naturligtvis aldrig bli passé.

Det nya blomväxtsystemet har inte mycket med Linné att göra. Det 
nya är att det baserats på kladistisk analys av stora mängder data, vilket 
för första gången möjliggör stabila och väl underbyggda hypoteser om 
blomväxternas släktträd och därmed deras klassifikation. Den nya kun
skapen är av central betydelse för evolutionsbiologin och ett viktigt red
skap för en rad forskningsområden. Med en fylogenetisk referensram 
blir det möjligt att förstå utvecklingen av gener och hela genom. 
Utvecklingsbiologiska frågeställningar om till exempel blommans 
ursprung kan bättre besvaras med kunskap om växternas släktskap. Den 
nya kunskapen ger ett nytt perspektiv på evolution av adaptationer 
(anpassningar), arter och hela samhällen. Det nya systemet ökar också 
intresset för systematik och stimulerar till sökandet efter ny kunskap.

Det nya systemet
Det nya blomväxtsystemet publicerades i slutet av 1998 under rubriken 
An ordinal classification for the families offlowering plants (APG 1998). 
Författarna var 29 växtsystemadker från en rad olika länder. För att 
understryka att det nya systemet är resultatet av en samordnad insats 
snarare än en produkt av någon eller några enskilda systematiker kallade 
man sig tillsammans för The Angiosperm Phylogeny Group. Det nya syste
met har därmed kommit att kallas APG-systemet. Det har redan fatt en 
stor genomslagskraft och användes allmänt vid den Internationella bota
niska kongressen i St Louis 1999.

Blomväxternas drygt 250 000 kända arter klassificeras i APG-syste- 
met i 462 familjer och 40 ordningar. Alla familjer är inte klassificerade 
till ordning, beroende på att släktträdets alla förgreningar ännu inte är 
kända i detalj. I slutet finns också en rad familjer vars placering i syste
met fortfarande är helt okänd. Det återstår alltså mycket arbete innan 
huvudförgreningarna i blomväxternas släktträd är helt klarlagda, och 
ännu mer för att rekonstruera släktskapen inom familjer och släkten. 
Familjer och ordningar är i APG-systemet sammanförda i 10 större 
grupper med informella namn. I tabellen på sidan 16—17 finns en upp
ställning av APG-systemets alla större grupper, ordningar och 152 av de 
462 familjerna, valda med ett svenskt perspektiv.

Figuren på sidan 11 visar släktträdet för de 152 familjerna så långt 
deras inbördes relationer är kända. Ordningsföljden i tabellen och trädet 
bestäms delvis av släktskapsförhållandena, men det finns också inslag av 
tradition. Några enhetliga regler för hur dessa släktträd ska ritas finns 
inte. En vanlig princip är att placera artfattiga grupper före artrika. 
Under varje ordning i tabellen och vid många förgreningspunkter i trä
det har familjerna helt enkelt placerats i bokstavsordning. Vi har i regel 
följt ordningen i originalpublikationen av det nya systemet (APG 
1998).

APG-systemet 
40 ordningar 

462 familjer 
250 000 arter
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Angiospermer
• blommor med hylle
• ståndare och pistiller
• frö gömt i frukt
• embryologi

Man bör hålla i minnet att det är grupptillhörigheten som den anges 
i tabellen eller av trädets förgreningsmönster som är av betydelse, inte i 
vilken ordningsföljd grupperna placerats. Framförallt ska man inte förle
das tro att grupper som är placerade längre ned i tabellen och trädet 
eller längre till höger i trädet generellt är mer utvecklade än andra.

Värt att notera i trädet är de många förgreningspunkter som leder till 
fler än två grenar. Dessa betyder att vi ännu inte med säkerhet kan lösa 
upp förgreningen i väl understödda monofyletiska grupper. Det gäller 
t.ex. den mest basala förgreningen som omfattar nio grenar (från 
Amborellaceae t.o.m. trikolpaterna), vilket illustrerar vår bristande kun
skap om dessa gruppers inbördes relationer. Det gäller också familjernas 
inbördes relationer inom till exempel Alismatales (svaltingväxter m.fl.), 
Ericales (ljungväxter m.fl.) eller Lamiales (kransblommiga m.fl.). Vi ger 
här en översiktlig genomgång av systemet med några intressanta exem
pel.

Blomväxter = angiospermer

Blomväxterna är en väl understödd monofyletisk grupp med en rad 
synapomorfier, till exempel blommor med hylle, ståndare och pistiller, 
frön i frukter och flera embryologiska karaktärer såsom den dubbla 
befruktningen. Den basala förgreningen av blomväxtträdet är ännu inte 
helt klarlagd. De första, äldsta grenarna leder dels till flera isolerade, 
mindre grupper, dels till de två stora grupperna enhjärtbladiga och tri- 
kolpater, vilka vi diskuterar nedan. De första mindre grupperna har tidi
gare till stor del sammanförts under beteckningen magnoliider efter 
magnoliaväxterna. De kallas ofta för basala blomväxter eftersom de 
omfattar de första, basala grenarna i blomväxtträdet. De uppvisar alla 
flera primitiva drag men är inbördes mycket olika och delvis inte alls 
släkt. Några familjer bildar monofyletiska ordningar (Laurales, Magno- 
liales, Piperales). Andra utgör ensamma grenar i blomväxtträdet.

Tidigare trodde man att magnoliaväxterna och liknande vedartade 
familjer med stora blommor tillhörde den äldsta grenen i släktträdet, 
men de molekylära analyserna har pekat ut helt andra familjer. Ett tag 
figurerade särvar (Ceratophyllum), små örtartade vattenväxter med oan
senliga blommor, som den allra första grenen och därmed systergrupp 
till alla andra blomväxter. Numera anses näckrosorna, stjärnanis 
(Illicium) och Amborella utgöra de första grenarna (Mathews & 
Donoghue 1999, Qiu m.fl. 1999). Amborella är ett litet träd från Nya 
Kaledonien med små enkönade blommor. De senaste analyserna place
rar Amborella som den första grenen, men stödet för detta är svagt och 
det basala förgreningsmönstret är fortfarande oklart.

Botanisterna har länge spekulerat över hur de första blommorna såg 
ut. Speciellt har man diskuterat om de var stora med många spiralställda 
delar som hos magnolia eller om de var små och oansenliga med få 
delar. Paleobotanisterna har på senare år beskrivit en mängd tidiga
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Amborellaceae — amborellaväxter 
Illiciaceae — stjärnanisväxter 
Nymphaeaceae — näckrosväxter 
Ceratophyllaceae - särwäxter 
Lauraceae - lagerväxter 
■— Annonaceae - kirimojaväxter 

— Magnoliaceae - magnoliaväxter 
■— Myristicaceae - muskotväxter 

Aristolochiaceae - hålrotsväxterI
Piperaceae - pepparväxter

Acoraceae — kalmusväxter
Araceae - kallaväxter 
Tofieldiaceae - kärrliljeväxter 

— Alismataceae - svaltingväxter 
— Butomaceae — blomvassväxter 
" Hydrocharitaceae - dybladsväxter 

— juncaginaceae — sältingväxter 
— Potamogetonaceae - nateväxter 
— Ruppiaceae - natingväxter 
— Scheuchzeriaceae — kallgräsväxter 
— Zosteraceae - bandtångsväxter 

Nartheciaceae — myrliljeväxter 
Orchidaceae - orkidéer 

Iridaceae — irisväxter
Agavaceae — agaveväxter 

— Anthericaceae - sandliljeväxter 
Asparagaceae - sparrisväxter 
Convallariaceae — konvaljväxter 
Hyacinthaceae - hyacintväxter 
j— Alliaceae - lökväxter 
— Amaryllidaceae — amaryllisväxter 

Dioscoreaceae — jamsväxter 
Pandanaceae - skruvpalmer 
— Liliaceae - liljeväxter

Melanthiaceae — nysrotsväxter
Alstroemeriaceae — alströmeriaväxterL Colchicaceae — tidlöseväxter

Arecaceae — palmer
Commelinaceae — himmelsblommeväxter 
Pontederiaceae - vattenhyacintväxter 

— Musaceae — bananväxter
Strelitziaceae - papegojblommeväxter

□

— Zingiberaceae — ingefärsväxter
Bromeliaceae — ananasväxter

Sparganiaceae — igelknoppsväxter 
Typhaceae — kaveldunsväxter 
Poaceae - gräs

Cyperaceae - halvgräs 
Juncaceae - tågväxter

Papaveraceae — vallmoväxter
Berberidaceae - berberisväxter 

— Ranunculaceae - ranunkelväxter

CNelumbonaceae - lotusväxter
■----Platanaceae - platanväxter
*----Proteaceae - proteaväxter
Vitaceae — vinrankeväxter

Droseraceae - sileshårsväxter 
Tamaricaceae - tamariskväxter 

Plumbaginaceae - triftväxter 
Polygonaceae - slideväxter 
Aizoaceae - isörtsväxter 
Cactaceae — kaktusväxter 
Portulacaceae - portlakväxter 

I---- Amaranthaceae - amarantväxter
1___ I

HZ
Caryophyllaceae — nejlikväxter

■---- Loranthaceae - mistelväxter
'---- Santalaceae - sandelträdsväxter

— Crassulaceae — fetbladsväxter
— Haloragaceae - slingeväxter
— Hamamelidaceae — trollhasselväxter
— Paeoniaceae - pionväxter

i---- Grossulariaceae — ripsväxter
*---- Saxifragaceae - stenbräckeväxter

Geraniaceae — näveväxter

-c Celastraceae - benvedsväxter 
Parnassiaceae - slätterblommeväxter

Begoniaceae - begoniaväxter 
Cucurbitaceae — gurkväxter

□
Fagaceae - bokväxter

j-----Betulaceae - björkväxter
I Juglandaceae - valnötsväxter
I----- Myricaceae — porsväxter

i----- Fabaceae — ärtväxter
1----- Polygalaceae — jungfrulinväxter

Rosaceae - rosväxter
Elaeagnaceae — havtornsväxter 
Rhamnaceae — brakvedsväxter 

I  Ulmaceae — almväxter

-c

__ Cannabaceae - hampväxter
----  Moraceae — mullbärsväxter
----- Urticaceae — nässelväxter

' Clusiaceae — johannesörtsväxter 
' Euphorbiaceae — törelväxter 
Linaceae — linväxter 
Passifloraceae - passionsblommeväxter 
Rhizophoraceae - mangroveväxter 
Salicaceae - videväxter 
Violaceae - violväxter

Oxalidaceae - harsyreväxter 
Myrtaceae - myrtenväxter 
i Lythraceae — fackelblomsväxter
‘---- Onagraceae — dunörtsväxter
---- Caricaceae — papajaväxter

Tropaeolaceae — krasseväxter

HZ

o .m > jo u-1
m
2
Om70

I---- Brassicaceae - korsblommiga
^----Resedaceae - resedaväxter

- Cistaceae — solvändeväxter 
Malvaceae - malvaväxter 
Thymelaeaceae — tibastväxter

- Anacardiaceae - sumakväxter 
— Sapindaceae — kinesträdsväxter

Meliaceae - mahognyväxter 
Rutaceae - vinruteväxter

Cornaceae — kornellväxter 
Hydrangeaceae — hortensiaväxter 
Actinidiaceae - aktinidiaväxter 
Balsaminaceae - balsaminväxter 
Diapensiaceae - fjällgröneväxter 
Ericaceae - ljungväxter 
Polemoniaceae - blågulisväxter 
Primulaceae — viveväxter 
Sarraceniaceae - flugtrumpetväxter 
Theaceae - teväxter

Garryaceae - garryaväxter
Boraginaceae - strävbladiga 

Rubiaceae — kaffeväxter
Apocynaceae - oleanderväxter 
Gentianaceae — gentianaväxter 
Loganiaceae - kräknötsväxter

---- Oleaceae — syrenväxter
----Acanthaceae — akantusväxter

— Bignoniaceae - katalpaväxter 
— Gesneriaceae — gloxiniaväxter 
— Lamiaceae - kransblommiga 
— Lentibulariaceae - tätörtsväxter 
— Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
— Plantaginaceae - grobladsväxter 
— Scrophulariaceae - flenörtsväxter

----Verbenaceae — verbenaväxter
Convolvulaceae - vindeväxter 
Solanaceae - potatisväxter

----Aquifoliaceae - järneksväxter
I— Apiaceae — flockblommiga 
— Araliaceae — araliaväxter

Campanulaceae - blåklocksväxter 
Asteraceae - korgblommiga 
Menyanthaceae - vattenklöverväxter 

Adoxaceae - desmeknoppväxter
Caprifoliaceae — kaprifolväxter

i---- Linnaeaceae — linneaväxter
i----Dipsacaceae — väddväxter

— Valerianaceae — vänderotsväxter
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blomväxtfossil och där dominerar de små blommorna helt. En svårighet 
i sammanhanget är att vi ännu inte vet med säkerhet vilka blomväxter
nas närmaste släktingar är bland övriga fossila och nu levande fröväxter.

ENHJÄRTBLADIGA = MONOKOTYLEDONER 
Till enhjärtbladiga hör liljor, orkidéer, palmer, gräs och halvgräs. De 
omfattar ungefär en fjärdedel av blomväxterna. Det är en sedan lång tid 
väl känd grupp, monofyletisk och stödd av många synapomorfier, till 
exempel ett rörformigt hjärtblad och strödda kärlsträngar. Bladen är ofta 
parallellnerviga och blommorna är karaktäristiskt tretaliga, men det är 
inte en unik egenskap för de enhjärtbladiga växterna utan finns hos flera 
andra basala blomväxtgrupper. Dessa karaktärer gör att det är lätt att 
känna igen en enhjärtbladig växt trots att de sinsemellan kan vara myck
et olika.

De första, äldsta grenarna i de enhjärtbladigas släktträd består fram
förallt av vattenväxter. De flesta av dessa har sedan länge sammanförts i 
en grupp, Alismatales, med till exempel svalting (Alisma'.), blomvass 
(Butomus), vattenpest (Elodea) och nate (Potamogeton). Numera förs 
även kallaväxterna (Araceae) till Alismatales. En särskilt intressant växt i 
detta sammanhang är vattenväxten kalmus (Acorus), som är införd i 
Sverige som medicinalväxt. Den har liksom kallaväxterna blommor i 
kolv men kalmus är numera placerad i en egen familj. Skälet till detta är 
att de molekylära analyserna tyder på att denna är systergrupp till alla 
andra enhjärtbladiga växter.

De flesta liljeliknande växter förs till de två stora ordningarna Liliales 
och Asparagales. Denna uppdelning gjordes först på morfologiska karak
tärer, däribland lokaliseringen av blommornas nektarier och pigmente- 
ringen av fröskalen. Representanter för Asparagales har i regel nektarier i 
anslutning till fruktämnet och svarta frön, medan Liliales har nektarier 
vid basen av hyllebladen och opigmenterade frön. De molekylära analy
serna har till stora delar stött denna uppdelning men med vissa korrige
ringar. Ett exempel är orkidéerna som, med sina mycket små och opig
menterade frön, tidigare fördes till Liliales men har visat sig höra 
hemma i Asparagales.

Asparagales är en mycket stor grupp både till antalet familjer och till 
artantalet, särskilt beroende på att orkidéfamiljen är så artrik. Liliales 
innehåller ett mindre antal familjer varav Liliaceae är den mest kända. 
Den familjen var tidigare, och är fortfarande i många floror och hand
böcker, en stor och onaturlig gruppering av sinsemellan ej närbesläktade 
representanter. Både morfologiska och molekylära data stöder en omfat
tande omklassificering. Till Liliaceae hör idag bland annat liljor 
(Lilium), klockliljor (Fritillaria) och vårlökar (Gagea). Lökar (Allium), 
sandliljor (Anthericum) och liljekonvaljer (Convallaria) med flera förs 
däremot till egna familjer inom Asparagales. Myrliljor (Narthecium) och 
kärrliljor (Tofieldia) hör varken till Liliales eller Asparagales. Myrliljornas

Groddplanta 
med ett 
hjärtblad

SVENSK BOTANISKTIDSKRIFT 2000:94:1 13



BREMER & BREMER

Enhjärtbladiga
Ramslök (Allium ursinum) 

och vildtulpan (Tulipa sylves
tris) fördes tidigare till 

samma familj, liljeväxterna 
(Liliaceae) i ordningen 

Liliales. Numera är den 
familjen betydligt reduce
rad till omfånget. Lökarna 

(Allium) förs till en egen 
familj lökväxter (Alliaceae) i 

ordningen Asparagales,

Pollenkorn med trikolpa- 
ternas karakteristiska tre 
långsmala öppningar.

placering är osäker och de står därför först under de enhjärtbladiga i 
tabellen. Kärrliljorna ingår i Alismatales.

En stor grupp enhjärtbladiga växter är commelinoiderna, namngivna 
efter familjen Commelinaceae med vandrande jude och båtblommor 
(Tradescantia). Inom denna grupp finns en mycket stor morfologisk 
variation och många specialiserade representanter. Här återfinns tropiska 
och subtropiska grupper såsom palmer (Arecaceae), ananasväxter 
(Bromeliaceae) och ingefärsväxter (Zingiberaceae) men också de kosmo
politiska familjerna gräs (Poaceae), halvgräs (Cyperaceae) och tågväxter 
(Juncaceae).

•c«

TRIKOLPATER = EUDIKOTYLEDONER
Vi har tidigare påpekat att växter med två hjärtblad inte utgör en 
naturlig grupp. Om man utesluter de basala tvåhjärtbladiga blomväx
terna, magnoliiderna, återstår emellertid en stor monofyletisk grupp. 
Denna grupp kallas eudikotyledoner (på vanlig svenska ungefär ”de 
egentliga tvåhjärtbladiga”) eller trikolpater. Det senare syftar på pol
lenkornens öppningar som oftast är tre och långsmala, en karaktär 
som är unik för denna grupp och som därför tolkas som en synapo- 
morfi för trikolpaterna (se bild t.v.). De flesta trikolpater har också 
hyllet differentierat i foder och krona.
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Till trikolpaterna hör några jämförelsevis mindre och en stor monofyle- 
tisk undergrupp, pentamererna. Systergrupp till alla andra trikolpater är 
ordningen Ranunculales med många för oss välkända representanter 
såsom ranunkelväxter (Ranunculaceae) och vallmoväxter (Papaveraceae). 
Ranunkelväxterna fördes tidigare till magnoliiderna eftersom de har 
flera likheter med dessa, till exempel spiralställda blomdelar.

En annan mindre undergrupp av trikolpater är Proteales med lotus
blomma (Nelumbo), plataner (Platanus) och proteaväxter (Proteaceae). 
Sambandet mellan dessa växter är en av de stora överraskningarna från 
de molekyära analyserna. Lotus liknar i hög grad och fördes tidigare till 
näckrosorna. Plataner, vanliga parkträd på kontinenten, klassificerades 
med andra lövträd. Proteaväxterna, en sydhemisfärisk familj med märk
liga blommor som vi allt oftare ser i blomsterhandeln, flyttades runt i 
systemet eftersom det inte finns några tydliga likheter med andra famil
jer. Släktskapet mellan plataner och proteaväxter har nu fått stöd av flera 
embryologiska karaktärer.

De molekylära analyserna har identifierat en stor och väl understödd 
monofyletisk grupp av trikolpater, vilken vi här kallar för pentamerer 
eller femtalsblommor. De trikolpater vi redan nämnt har en stor varia
tion i antal blomdelar; ranunkelväxter liksom lotusblomma har ett obe
stämt antal hylleblad; vallmoväxter och proteaväxter är fyrtaliga. 
Pentamererna är däremot som regel femtaliga med fem foderblad, fem

Trikolpater

En stor grupp blomväxter 
är trikolpaterna. Lotus 
(Nelumbo lotus) och pro
teaväxterna, här represen
terad av Leucospermum 
från Sydafrika, är två tidigt 
förgrenade trikolpater, vilka 
dessutom visat sig vara 
tämligen närbesläktade 
trots att de är så olika.
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Blomväxternas nya sys
tem med IS2 av de 462 
familjerna som finns i 
världen.
Familjerna är valda utifrån ett 
svenskt perspektiv, alla i 
Sverige vilt förekommande 
växtfamiljer finns med, förut
om Elatinaceae, slamlcrypeväx- 
ter, som är oplacerad och där
för ej medtagen nedan. 
Ordningar slutar på -ales och 
familjer på -aceae.

BLOMVÄXTER - 
ANGIOSPERMER
Amborellaceae - amborella- 

växter
llliciaceae — stjärnanisväxter 
Nymphaeaceae - näckrosväxter 

Ceratophyllales
Ceratophyllaceae — särvväxter 

Laurales
Lauraceae - lagerväxter; 

avokado, kanel, lager 
Magnoliales

Annonaceae - kirimojaväxter 
Magnoliaceae — magnoliaväxter 
Myristicaceae - muskotväxter 

Piperales
Aristolochiaceae — hålrotsväxter 
Piperaceae - pepparväxter

ENHJÄRTBLADIGA
- MONOKOTYLEDONER
Nartheciaceae — myrliljeväxter 

Acorales
Acoraceae — kalmusväxter 

Alismatales
Alismataceae - svaltingväxter 
Araceae - kallaväxter; andmat, 

missne
Butomaceae - blomvassväxter 
Hydrocharitaceae - dyblads- 

växter; vattenpest 
Juncaginaceae - sältingväxter 
Potamogetonaceae - nate- 

växter; hårsärv 
Ruppiaceae - natingväxter 
Scheuchzeriaceae — kallgräs

växter

Tofieldiaceae - kärrliljeväxter 
Zosteraceae — bandtångsväxter 

Asparagales
Agavaceae — agaveväxter 
Alliaceae — lökväxter 
Amaryllidaceae — amaryllis

växter; narciss, snödroppe 
Anthericaceae - sandliljeväxter 
Asparagaceae — sparrisväxter 
Convallariaceae - konvalj

växter; rams, drakblodträd 
Hyacinthaceae — hyacintväxter; 

blåstjärna
Iridaceae - irisväxter; gladiolus, 

krokus, svärdslilja 
Orchidaceae - orkidéer 

Dioscoreales
Dioscoreaceae — jamsväxter 

Liliales
Alstroemeriaceae - alströmeria- 

växter
Colchicaceae — tidlöseväxter 
Liliaceae - liljeväxter; tulpan, 

vårlök
Melanthiaceae — nysrotsväxter; 

ormbär 
Pandanales

Pandanaceae — skruvpalmer

ENHJÄRTBLADIGA fortsättning 
COMMEL1NOIDER

Bromeliaceae - ananasväxter 
Arecales

Arecaceae — palmer 
Commelinales

Commelinaceae — himmels- 
blommeväxter; vandrande 
jude

Pontederiaceae — vattenhyacint- 
växter 

Zingiberales
Musaceae - bananväxter 
Strelitziaceae — papegoj- 

blommeväxter
Zingiberaceae — ingefärsväxter 

Poales
Cyperaceae - halvgräs; ag, 

papyrus, starr, säv 
Juncaceae — tågväxter; fryle 
Poaceae - gräs; havre, korn, 

majs, ris, råg, vete 
Sparganiaceae - igelknopps- 

växter

Typhaceae — kaveldunsväxter

TR1KOLPATER
- EUDIKOTYLEDONER

Ranunculales
Berberidaceae - berberisväxter 
Papaveraceae — vallmoväxter;

löjtnantshjärta, nunneört 
Ranunculaceae - ranunkel- 

växter; smörblomma, julros, 
klematis, sippa 

Proteales
Nelumbonaceae — lotusväxter 
Platanaceae — platanväxter 
Proteaceae - proteaväxter

TRIKOLPATER fortsättning
PENTAMERER

- FEMTALSBLOMMOR
(eng. core eudicots)
Vitaceae — vinrankeväxter 

Caryophyllales
Aizoaceae — isörtsväxter;

levande stenar 
Amaranthaceae - amarant- 

växter; målla, spenat 
Cactaceae — kaktusväxter 
Caryophyllaceae - nejlikväxter;

arv, narv, tjärblomster 
Droseraceae - sileshårsväxter 
Plumbaginaceae — triftväxter; 

marrisp
Polygonaceae — slideväxter;

pilört, rabarber, skräppa 
Portulacaceae - portlakväxter; 

källört
Tamaricaceae - tamariskväxter; 

klådris 
San tal ales

Loranthaceae - mistelväxter 
Santalaceae - sandelträdsväxter; 

spindelört 
Saxifragales

Crassulaceae — fetbladsväxter;
fetknopp, taklök 

Grossulariaceae - ripsväxter;
krusbär, vinbär 

Haloragaceae - slingeväxter 
Hamamelidaceae — trollhassel- 

växter
Paeoniaceae - pionväxter 
Saxifragaceae - stenbräcke- 

växter
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PENTAMERER fortsättning
ROSIDER

Celastraceae - benvedsväxter 
Parnassiaceae — slåtterblomme- 

växter
Geraniales

Geraniaceae — näveväxter; 
pelargon 

Cucurbitales
Begoniaceae - begoniaväxter 
Cucurbitaceae — gurkväxter; 

melon, pumpa
Fabales

Fabaceae — ärtväxter; ginst, klö
ver, lupin, lusern, vicker 

Polygalaceae - jungfrulinväxter 
Fagales

Betulaceae — björkväxter; al, 
hassel

Fagaceae - bokväxter; ek, 
kastanj

Juglandaceae — valnötsväxter 
Myricaceae - porsväxter 

Malpighiales
Clusiaceae — johannesörtsväxter 
Euphorbiaceae — törelväxter; 

gummiträd, julstjärna, 
maniok, ricinbuske 

Linaceae - linväxter 
Passifloraceae — passionsblom- 

meväxter; passionsfrukt 
Rhizophoraceae - mangrove- 

växter
Salicaceae — videväxter; asp, 

poppel, sälg 
Violaceae - violväxter 

Oxalidales
Oxalidaceae — harsyreväxter; 

stjärnfrukt 
Rosales

Cannabaceae — hampväxter; 
humle

Elaeagnaceae - havtornsväxter 
Moraceae — mullbärsväxter; 

fikon
Rhamnaceae — brakvedsväxter 
Rosaceae - rosväxter; daggkåpa, 

hagtorn, hallon, körsbär, 
plommon, päron, smultron, 
äpple

Ulmaceae — almväxter 
Urticaceae — nässelväxter

Brassicales
Brassicaceae - korsblommiga; 

kapris, kål, pepparrot, raps, 
senap, trav

Caricaceae - papajaväxter 
Resedaceae - resedaväxter 
Tropaeolaceae - krasseväxter

Malvales
Cistaceae — solvändeväxter; 

cistros
Malvaceae - malvaväxter; bom

ull, hibiskus, balsaträd, 
kakao, lind

Thymelaeaceae - tibastväxter
Myrtales

Lythraceae - fackelblomsväxter;
granatäpple, sjönöt 

Myrtaceae - myrtenväxter; 
eukalyptus

Onagraceae - dunörtsväxter; 
mjölkört

Sapindales
Anacardiaceae - sumakväxter;

cashewnöt, mango 
Meliaceae - mahognyväxter 
Rutaceae - vinruteväxter; 

citrusväxter
Sapindaceae - kinesträdsväxter; 

lönn, hästkastanj

PENTAMERER fortsättning
ASTERIDER

Adoxaceae - desmeknopp- 
växter; fläder, olvon 

Boraginaceae - strävbladiga; 
förgätmigej, lungört, vallört

Cornales
Cornaceae - kornellväxter 
Hydrangeaceae - hortensia

växter; schersmin
Ericales

Actinidiaceae - aktinidiaväxter; 
kiwi

Balsaminaceae - balsamin
växter; flitiga lisa 

Diapensiaceae - fjällgröne- 
växter

Ericaceae - ljungväxter; blåbär, 
lingon, pyrola, rododendron 

Polemoniaceae - blågullsväxter; 
flox

Primulaceae — viveväxter; 
cy ldamen

Sarraceniaceae — flugtrumpet- 
växter

Theaceae — teväxter 
Garryales

Garryaceae — garryaväxter 
Gentianales

Apocynaceae — oleanderväxter; 
tulkört

Gentianaceae - gentianaväxter 
Loganiaceae - kräknötsväxter 
Rubiaceae — kaffeväxter; måre- 

växter, gardenia 
Lamiales

Acanthaceae - akantusväxter 
Bignoniaceae - katalpaväxter 
Gesneriaceae - gloxiniaväxter 
Lamiaceae — kransblommiga; 

lavendel, mynta, timjan, 
teak

Lentibulariaceae — tätörts- 
växter; bläddra 

Oleaceae — syrenväxter; ask, 
forsythia

Orobanchaceae — snyltrots- 
växter; kovall, ögontröst 

Plantaginaceae — grobladsväxter 
Scrophulariaceae — flenörts- 

växter; flenört, kungsljus 
Verbenaceae — verbenaväxter

Solan ales
Convolvulaceae - vindeväxter; 

snärja
Solanaceae — potatisväxter; 

paprika, tobak, tomat
Apiales

Apiaceae — flockblommiga; dill, 
hundkäx, kummin, morot 

Araliaceae - araliaväxter; 
ginseng, murgröna

Aquifoliales
Aquifoliaceae - järneksväxter 

Asterales
Asteraceae - korgblommiga; 

maskros, prästkrage, sallat, 
solros, tistel

Campanulaceae — blåklocks- 
växter; lobelia

Menyanthaceae - vattenklöver
växter 

Dipsacales
Caprifoliaceae - kaprifolväxter 
Dipsacaceae - väddväxter 
Linnaeaceae - linneaväxter 
Valerianaceae — vänderotsväxter
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Rosider

Äpple (Malus domestica) 
hör till rosväxterna 

(Rosaceae) som numera 
klassificeras tillsammans 
med flera andra familjer, 

däribland mullbärsväxterna 
(Moraceae) här represen

terad av fikon (Ficus carica), 
i ordningen Rosales.

kronblad, och fem eller tio ståndare. Visserligen finns många undantag 
men de utgör specialiseringar inom pentamererna.

Inom pentamererna finns två stora monofyletiska undergrupper, rosi- 
derna och asteriderna. Till pentamererna hör också flera mindre grupper 
och två större ordningar, Caryophyllales och Saxifragales. Caryophyllales 
var tidigare mer begränsad till sin omfattning och innehöll bland annat 
nejlikväxter (Caryophyllaceae), kaktusväxter (Cactaceae) och amaran t- 
växter (Amaranthaceae). Numera har amarantväxterna utökats med alla 
mållväxter (tidigare Chenopodiaceae), dessutom har familjer som siles- 
hårsväxter (Droseraceae) och slideväxter (Polygonaceae) förts hit.

Saxifragales har idag ett helt annat innehåll än tidigare. En rad famil
jer har omplacerats till olika ordningar inom rosiderna och asteriderna. 
Andra som tidigare inte alls associerades med stenbräckeväxter 
(Saxifragaceae) har nu förts till ordningen Saxifragales. Dit hör pioner 
(Paeonia) och trollhassel (Hamamelis). Till familjen Saxifragaceae hör 
idag i huvudsak bräckor (Saxifraga) medan krusbär och vinbär (Ribes) 
hör till den närstående familjen Grossulariaceae (ripsväxter).

Rosider

Rosiderna omfattar cirka en fjärdedel av blomväxterna. Formvariationen 
är stor och såväl vedväxter som örter är vanliga. Ofta förekommande 
karaktärer är blommor med två ståndarkransar och blad med stipler. 
Garvämnen (tanniner) förekommer ofta. De flesta rosiderna är klassifi
cerade i 11 ordningar. Till dessa hör till exempel nävor (Geranium), har
syra (Oxalis), rosväxter (Rosaceae), ärtväxter (Fabaceae), myrtenväxter

i, .
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(Myrtaceae) och citrusväxter (Rutaceae).
En stor och intressant monofyletisk undergrupp av rosider omfattar 

fyra ordningar (Rosales, Fabales, Cucurbitales, Fagales) och innehåller 
praktiskt taget alla blomväxter som bildar symbios med kvävefixerande 
bakterier. Välkända exempel är al (Alnus) och ärtväxter (Fabaceae).

En oväntad systergruppsrelation som framkommit genom de moleky
lära analyserna är den mellan Cucurbitales och Fagales. Medan Cucur- 
bitales innehåller gurkväxter (Cucurbitaceae) och begonior (Begonia) 
omfattar Fagales många av våra lövträd såsom bok (Fagus), ek (Quer- 
cus), al (Alnus) och björk (Betula). Ett annat exempel är det nära släkt
skapet mellan ärtväxter (Fabaceae) och jungfrulinväxter (Polygalaceae). 
Dessa klassificerades tidigare inte tillsammans trots att de har stora lik
heter i sina fjärilslika blommor.

En ordning inom rosiderna med helt ny omfattning är Malpighiales. 
Den är svår att karaktärisera morfologiskt men tretaliga fruktämnen (av 
tre karpeller) är vanligt. Till ordningen räknas cirka 30 familjer med till 
exempel johannesört (Hypericum), törelväxter (Euphorbiaceae), lin 
(Linum), videväxter (Salicaceae) och violer (Viola).

En inom rosiderna väl avgränsad ordning är Brassicales. Hit hör den 
stora familjen korsblommiga (Brassicaceae) och ett dussintal mindre 
familjer, bland annat papaja (Carica) och indiankrasse (Tropaeolum). 
Representanterna för Brassicales innehåller senapsoljeglykosider. När 
man krossar växtdelar frigörs senapsoljor, välbekanta från senap (Sinapis) 
och pepparrot (Armoracia). Förekomsten av senapsoljeglykosiderna för
anledde Rolf Dahlgren att sammanföra familjerna, då en ny gruppering, 
som numera alltså fatt stöd av de molekylära analyserna.

Rosider

Löktrav (Alliaria petiolata) 
tillhör de korsblommiga 
(Brassicaceae), en familj 
vars medlemmar innehåller 
senapsoljeglykosider.
Andra familjer med 
senapsoljeglykosider, 
t.ex. papajaväxterna 
(Caricaceae) med papaja 
(Carica papaya) har visat 
sig vara nära släkt och de 
klassificeras nu i samma 
ordning Brassicales.

;

WBp I
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Inom rosiderna finns också flera exempel på förändringar i familjers 
omfattning. Den just omtalade familjen korsblommiga (Brassicaceae) 
har numera utvidgats med kapris (Capparis) och närstående tropiska 
grupper. Lönn (Acer) och hästkastanj (Aesculus), tidigare i separata famil
jer, är nu inordnade i den övervägande tropiska familjen Sapindaceae 
med de exotiska frukterna litchi (Litchi) och rambutan (Nephelium). Ett 
tredje exempel är malvaväxterna (Malvaceae). Denna familj har fatt en 
mycket större omfattning. Förutom malva (Malva), bomull (Gossypium) 
och hibiskus (Hibiscus) förs nu också lind (Tilia) samt flera tropiska 
representanter, till exempel balsaträd (Ochroma), kakao (Theobroma) och 
durio (Durio) till Malvaceae.

Astender

Toppklocka (Campanula 
glomerata; Campanulaceae) 
är med sin sambladiga 
krona en typisk asterid. De 
flesta asterider är örtarta- 
de och har sambladig 
krona men det finns också 
vedartade asterider med 
fribladig krona, t.ex. kornell 
(Cornus sp.; Cornaceae).

Asterider

Asteriderna omfattar cirka en tredjedel av alla blomväxter. De flesta är 
örtartade med sambladig krona och karaktäriseras dessutom av ett antal 
embryologiska egenskaper som tolkas som synapomorfier för asterider
na. Sedan länge har man urskiljt en grupp, sympetaler, alla med sambla
dig krona. Senare uteslöt man en del undergrupper och återstoden kom 
att kallas för Asteridae, karaktäriserad av sambladig krona med en enda 
ståndarkrans. På grund av kemiska karaktärer associerades till Asteridae 
ytterligare grupper med fribladig krona och en ståndarkrans (t.ex. ord
ningarna Cornales och Apiales) eller sambladig krona och två ståndar- 
kransar (t.ex. ordningen Ericales). De molekylära analyserna har tydligt 
visat att asteriderna i denna omfattning utgör en monofyletisk grupp.

De flesta asteriderna är klassificerade i 10 ordningar. Hit hör kornell- 
växter (Cornaceae), strävbladiga (Boraginaceae), potatisväxter (Solana- 
ceae), kaffeväxter (Rubiaceae), flockblommiga (Apiaceae), väddväxter 
(Dipsacaceae), blåklocksväxter (Campanulaceae) och korgblommiga 
(Asteraceae).

V T c«

* .
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Ordningen Ericales innefattar en genom de molekylära analyserna ny 
gruppering av familjer. Flertalet är vedartade och det är vanligt med två 
ståndarkransar. Till Ericales hör bland andra kiwi (Actinidia), flitiga Lisa 
(Impatiens), flox (Phlox), te (Camellia) och viveväxter (Primulaceae). 
Familjen Ericaceae omfattar nu, förutom ljung (Calluna), rododendron 
(Rhododendron) och blåbär etc. (Vaccinium), också pyrolor (Pyrola), tall
ört (Monotropa) och kråkbär (Empetrum).

En stor ordning med många familjer är Lamiales. De flesta har två
läppiga blommor med reducerat ståndarantal (fyra eller två i stället för 
fem). Familjeklassifikationen inom Lamiales är fortfarande oklar. 
Tabellen på sidan 16-17 innehåller de viktigaste familjerna enligt den 
nuvarande klassifikationen men här är många förändringar att vänta. 
Familjen Scrophulariaceae består av flera undergrupper som inte är 
varandras närmaste släktingar. Lejongap (Antirrhinum) är närmare släkt 
med groblad (Plantago) än med flenört (Scrophularia). De halvparasitis
ka representanterna som kovall (Melampyrum) och ögontröst (Euphrasia) 
är närmare släkt med de helparasitiska snyltrotsväxterna (Oroban- 
chaceae). Som en följd av detta kommer Scrophulariaceae att få ett 
mycket förändrat innehåll med framförallt en rad afrikanska represen
tanter. Kvar i Scrophulariaceae blir flenört (Scrophularia) och kungsljus 
(Verbascum). Halvparasiterna kommer att flyttas till Orobanchaceae. 
Lejongap (Antirrhinum), veronika (Veronica), fingerborgsblomma 
(Digitalis), groblad (Plantago) och flera andra kommer att sammanföras 
i en ny familj med det föreslagna namnet Antirrhinaceae (Reveal m.fl. 
1999), vilket då kommer att ersätta Plantaginaceae i vår tabell och vårt 
träd.

Ett annat exempel på ändrad familjeindelning utgörs av kaprifolväx
terna (Caprifoliaceae) som nu uppdelats på flera olika familjer, men det 
ska noteras att denna uppdelning är omstridd. Vissa systematiker vill 
hellre utöka kaprifolväxterna till att omfatta hela ordningen Dipsacales 
(se tabellen), men i det nya systemet är kaprifolväxterna en liten familj 
bland flera andra inom Dipsacales. Till kaprifolväxterna hör kaprifol 
(Lonicera) och snöbär (Symphoricarpus). Fläder (Sambucus) och olvon 
(Viburnum) är släkt med desmeknopp (Adoxa) och förs till Adoxaceae. 
Linnea (Linnaea) och vissa andra släkten bildar en ny familj, 
Linnaeaceae, onekligen en passande hyllning till Linnés insatser för 
växtsystematiken.

ABSTRACT
Bremer, B. & Bremer, K. 
2000: Det nya blomväxt
systemet. (The new flowe
ring plant system). Svensk 
Bot.Tidskr. 94:3-22. 
Uppsala.
ISSN 0039-646X.
During the last years there 
has been a focus on plant 
systematics not only in 
scientific journals but also 
in radio.TV, and press. We 
have seen announcements 
of new systems and 
Linnaeus has been said to 
be out of date. With new 
methods (cladistics, com
puter analysis and molecu
lar data) an enormous 
amount of new informa
tion about relationships 
has resulted in a phyloge
netic tree and a new classi
fication of the flowering 
plants (angiosperms). A 
review of the rise of the 
new flowering plant system 
with special references to 
the Swedish flora is pre
sented with text, table and 
figures.

• Systemet finns i sin helhet på
www.systbot.uu.se/classification/overview.html.
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• För den som är intresserad av ett mer interna
tionellt perspektiv och en mer detaljerad presen
tation med utförliga referenser finns ett kompen
dium på engelska som kan rekvireras från förfat
tarna (Bremer, Bremer & Thulin 1999).

Tack till Agneta Bergström, Bengt Jonsell, Tarja 
Rintala och Mats Thulin för synpunkter på 
manuskriptet och till Gamal EI-Ghazaly för fotot 
på pollenkornen. Tack också till Forskningsråds- 
nämnden för ekonomiskt bidrag.
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Ny professor 
i växtsystematik

S
edan den 1 
februari är 
Birgitta Bremer 
professor i växttaxo- 

nomi med molekylär 
inriktning. Hon har 
också nyligen tagit 
över som avdelnings
chef och ämnesföre
trädare för systema
tisk botanik i 
Uppsala.

Birgitta var först i 
Sverige och Europa med att använda de nya 
molekylära metoderna som till stora delar ligger 
bakom de senaste årens landvinningar inom sys
tematiken.

Intresset för naturens molekylära nivå hade 
Birgitta redan under studietiden i Stockholm i 
början på 1970-talet.

- Jag tänkte inte alls bli botanist från början, 
berättar hon. Jag var mer inställd på att bli 
kemist eller molekylärbiolog.

Birgittas forskargrupp arbetar främst med den 
stora kaffefamiljen men de har också börjat stu
dera de äldsta blomväxterna, de så kallade mag- 
noliiderna.

Det nya jobbet hindrar inte Birgitta från att 
ägna sig åt fotarbete. Sina första veckor som 
professor tillbringar hon på Madagaskar utanför 
Afrikas östkust. Tillsammans med bland andra 
avdelningens doktorander samlar hon växter till 
herbariet i Uppsala.

— Det är jätteroligt att resa ut och samla väx
ter i olika delar av världen. Man känner sig lite 
som forna tiders upptäcktsresande, säger 
Birgitta. När man kommer hem är det är fasci
nerande att göra analyser på växter man inte vet 
vilken familj de hör hemma i, och ta reda på om 
våra idéer stämmer. En månads insamling i fält 
ger arbete för ett helt år i labbet.

Ny huvudsekreterare 
för Naturvetenskapliga 
forskningsrådet

K
åre Bremer är 
professor i 
systematisk 
botanik vid Uppsala 

universitet och tillika 
nyutnämnd huvud
sekreterare för 
Naturvetenskapliga 
forskningsrådet, 
NFR. En viktig upp
gift kommer att bli 
att medverka i den 

omorganisation av forskningsråden som just nu 
planeras.

Kåre är en stark förespråkare för den fria 
grundforskningen. Hans vetenskapliga intressen 
stannar inte heller vid botaniken. En särskild 
böjelse har han för fysik och rymdforskning och 
han gillar stora, lite spektakulära projekt som 
HUGO-projektet där människans arvsmassa 
kartläggs. Även inom botaniken har han en 
dragning åt övergripande projekt och sysslar 
med relationerna mellan större grupper snarare 
än problem på artnivå.

- Idag vet vi hur de flesta växtfamiljer är 
släkt. Nästa stora steg blir att ta reda på hur 
gamla grupperna i livets träd är. Då kommer 
paleontologin att få stor betydelse, säger Kåre.

Redan som barn ville Kåre bli ”vetenskaps
man”. Att det blev botanik och inte rymdforsk
ning är nog mer en slump.

— Det var den 1 juni 1962, svarar han utan 
betänketid på frågan om när han fastnade för 
botaniken.

Kåre hade fått i uppgift att lära sig hundra 
växter över sommarlovet. Trots motvilja och 
duggregn cyklade han iväg för att samla växter 
redan innan lovet börjat. Men när han väl lyck
ats bestämma både skelört och älgört var han 
fast. * AGNETA BERGSTRÖM
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Skogsarvet - längs stigar i nord och syd

STIG/VR

HEDST'1HGEn1ARHagniaH

B
iologerna Stefan Edman och Ingemar
Hedström är författare till en ny bok med 
en rad berättelser om skog ur de mest 

skilda synvinklar och från två olika breddgrader.
I bokens första del går stigarna genom vår egen 
svenska skog medan de i den andra hälften av 
boken slingrar fram genom Costa Ricas regn
skog. Berättelserna är rikt illustrerade med färg
foton av fotografen Tore Hagman. Hans fina bil
der är en god hjälp när man vill drömma sig 
bort till de i texten beskrivna 
platserna!

Stefan 
Edman, 
biolog och 
tekn. heders
doktor, har 
författat 
bokens första 
hälft. Han 
beskriver våra 
olika svenska 
skogstyper och 
dess invånare.
Berättelserna för
medlar sinnebilder 
och stämningar 
som är karakteris
tiska för de olika 
skogsmiljöerna.
Edman levandegör 
de olika platserna så 
att det nästan känns 
som man är där.
Texten är faktaspäckad,
författaren stannar ibland upp i berättelsen för 
att ingående beskriva och förklara en detalj i 
skogens komplicerade ekosystem, till exempel 
mossornas morfologi (uppbyggnad). Detta ger 
intressanta tankeställare, samtidigt som språket

ibland blir lite för tillkrånglat och rikt på fack
ord för att den oinvigde ska hänga med.

Ingemar Hedström, fil. dr. i populationsbio- 
logi Mitthögskolan i Härnösand, tar oss med till 
Costa Ricas regnskogar i bokens andra del. 
Liksom Edman gör han en detaljerad beskriv
ning av skogen och dess många invånare. Han 
försöker förmedla känslan av hur det känns att 

gå i en regnskog, vad man kan 
förvänta sig att möta och vad 
som finns men inte syns vid 
första anblicken. Hedström 
beskriver även regnskogens 
människor, Cabécarfolket 
och deras förhållande till 
skogen.

Båda författarna åter
kommer ständigt till tan
kar om historia och 
framtid. Hur såg det ut 
då och hur kommer det 
att bli sedan? De blick
ar även framåt mot 
morgondagens skogs
bruk.
★ LINDA SVENSSON

Skogsarvet är utgiven av 
Skogsstyrelsens Förlag 1999.
Författare: Stefan Edman & Ingemar Hedström. 
Fotograf: Tore Hagman 
Pris: 320 kr.
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Namn och nytt i 
organismvärlden
TEXT:TORSTEN ERIKSSON OCH FREDRIK PLEIJEL

Nej, Linné är inte passé, men kanske har det sätt vi delar in och sätter 
namn på växter snart spelat ut sin roll. Modern systematisk forskning 
visar att organismerna inte låter sig delas in i bestämda ranger på det 
sätt vi gjort ända sedan Linnés tid. Dessutom tvingar reglerna för 
namngivning grupper och arter att ständigt byta namn.

Vad ska vi då göra när kartan inte längre stämmer med verklighe
ten? Systematikerna Torsten Eriksson och Fredrik Pleijel argumenterar 
här för att det är dags att överge den traditionella nomenklaturen och 
rita kartor på nya sätt.

S
ystematiken är idag på väg att återta den centrala ställning inom 
biologin som den hade för hundra år sedan. Systematikerna arbe
tar allt mer med att ställa upp hypoteser om hur organismer är 
släkt, det vill säga vilka organismgrupper som utvecklats genom histori

en och hur deras egenskaper evolverat under livets historia på jorden. 
Hypoteserna visualiseras som släktträd, även kallade lylogenier eller kla- 
dogram. Dessa träd används sedan även av forskare inom andra ämnes
områden, exempelvis av ekologer och etologer som testar hypoteser om 
egenskapers evolution eller evolutionens riktning (Wanntorp 1983; 
Sillén-Tullberg 1988), eller läkare som söker smittvägar för virus, såsom
HIV (Hillis m.fl. 1994).

Metoderna för att ta fram släktträd har blivit allt bättre (Farris m.fl. 
1996; Swofford 1999). Framstegen har varit enorma, dels för att meto
der utvecklats, dels för att ny information, nämligen DNA-sekvensdata, 
börjat tas fram med moderna molekylärbiologiska metoder. Datorernas 
utveckling gör det också möjligt att bearbeta de stora mängder data som 
DNA-sekvenserna ger.

Allt detta har lett till grundläggande förändringar i vårt sätt att se på 
organismvärlden. Exempelvis faller det klassiska rikessystemet samman; 
växtriket omfattar endast de gröna växterna, svamparna är närmare släkt 
med djuren och protisterna består av ett flertal olika grupper, där de 
gröna algerna har förts till de gröna växterna och de bruna algerna står 
närmare svamparna och djuren. Cellorganellerna mitokondrier och klo- 
roplaster har visat sig vara bakterier som ”lever” inuti eukaryota organis
mers celler.

Inte minst har framstegen varit stora inom blomväxtsystematiken där

Foto: Torsten Eriksson

Fylogeni
Organismernas evolutionä
ra historia. Fylogenin kan 
illustreras med hjälp av 
släktträd, diagram som kal
las fylogenetiska träd eller 
helt enkelt fylogenier.

Kladogram
Träddiagram som visar 
relationer mellan orga
nismgrupper. Vanligen 
synonymt med fylogene- 
tiskt träd.
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Detta släktträd, som publi
cerades av Ernst Haeckel 
1866, var det första i sitt 
slag (Sober 1988). Det är 
vackert men överensstäm
mer inte särskilt väl med 
moderna fylogenier efter
som både data och meto
dik har förändrats sedan 
dess.
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bland annat en ny hypotes om växtfamiljernas släktskap publicerats och 
väckt uppmärksamhet även i dagspressen (Bremer m.fl. 1998) . Den 
presenterades av media under rubriken ”Linné är passé” (bl.a. Jacobsson 
1998). Faktum är att rubriken var missvisande eftersom Linnés olika 
system, t.ex. ”sexualsystemet” (Linné 1753) har kompletterats och för
ändrats kontinuerligt sedan hans tid. Stora delar har därför varit ”passé” 
i hundratals år, medan andra delar fortfarande är aktuella.

Släktträd och släktskap
Att använda släktträd som modeller och visuella redskap inom systema
tiken är egentligen inget nytt. Darwin (1859) såg organismerna som 
sammanhängande i ett gigantiskt släktträd, livets träd, och den enda 
illustrationen i hans bok om evolutionsteorin ”Om arternas uppkomst”

var faktiskt ett släktträd. Under denna 
tid publicerades åtskilliga släktträd, 
flera bokstavligen mycket trädlika. 
Bilden av en grupp som genom evolu
tionen bildat en egen gren, en evolu- 
tionslinje, på livets träd är både enkel 
att förstå och stämmer i stort med 
moderna teorier.

Det kan tyckas självklart vad släkt
skap är, men under lång tid ansågs de 
organismer som var mest lika också 
vara närmast släkt. Rent spontant 
känns detta tankesätt naturligt, men 
man har senare insett att det lätt leder 
oss fel. Om vi ser till oss själva, anser 
vi väl att vi är nära släkt med våra sys
kon eftersom vi har samma föräldrar 
snarare än för att vi liknar varandra 
(även om vi kanske gör det också) och 
faktiskt kan vi ju ibland likna en 
kusin mer än ett syskon.

På samma sätt definierar vi idag 
släktskap så att organismer som har 
en gemensam förfader är närmare 
släkt med varandra än vad de är med 
andra som inte delar denna förfader. 
Här blir bilden av ett släktträd 
användbar. Vid basen av en gren på 
trädet finns en förfader (t.ex. en 
population, en grupp av populationer, 
eller en art) och all avkomma från 
denna förfader återfinns längre ut på 
grenen. Alla individer på grenen är

Monophyle tis eher 
Stammbaum der Organismen:

entworfen und gtindinei wt
Ernst Haeckel Jena., M66 |
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närmare släkt med 6 □-----------------------Q
varandra än vad de 5
är med individer ^
som finns på andra 
grenar eller mer 
basalt i trädet.

Denna syn på 
släktskap samman
faller ibland med att 
”mest lika är mest 
släkt” men ofta 
stämmer det inte 
(figur 1). Orga
nismer som avviker 
utseendemässigt 
från sina närmaste 
släktingar har i tra
ditionell klassificering ofta brutits ut till egna grupper. Om vi återvänder 
till bilden av en trädgren, så är det som att bryta en kvist långt ute på 
den evolutionära grenen och t.ex. placera den direkt på stammen, långt 
bort från sina närmsta släktingar. Så här brukar det motiveras: ”Detta 
släkte skiljer sig avsevärt från resten av familjen och förtjänar att 
behandlas som en egen familj.”

Namngivning idag
Människan har i alla tider strävat efter att ordna och sätta namn på väx
ter och djur i sin omgivning. Som ett led i denna strävan lade Linné 
grunden till den nomenklatur, det namngivningssätt, för vetenskapliga 
namn som vi använt i snart 250 år. Med åren har Linnés ursprungliga 
sexualsystem stöpts om (t.ex. Candolle 1823—1873) och vidareutveck
lats. Vid internationella konferenser har man kommit överens om detal
jerade regler för hur namn ska bildas och publiceras för att vara ”gilti
ga”. Dagens nomenklatur styrs av den så kallade botaniska koden 
(Greuter m.fl. 1994) och motsvarande koder finns för andra organism- 
grupper.

I grunden bygger dagens nomenklatur på en hierarki av artificiella 
klasser, med ett antal hierarkiskt ordnade nivåer, ”ranger”. Arter finner 
man i ena änden och riken i den andra, med ordningar, familjer och 
släkten däremellan.

Dessa regler beskriver också hur namngivning skall gå till i praktiken. 
Det finns till exempel regler för hur ett nytt släkte ska beskrivas, vilken 
information som måste finnas med vid beskrivandet, hur och var det 
ska publiceras. Det finns också noggranna bestämmelser för vilket namn 
som ska gälla om samma art eller grupp råkat fa flera namn. Hittills har 
grunden varit att det först beskrivna namnet ska gälla - för växter från 
och med Linné (1753).

□--------------
1—1

--------------o
i—i1__ 1

1—1
1__ 1
I—i1__ 1

1—1
1__ 1

1__ 1
1—11__ 1
A B

Figur I

Likhet är inte alltid ett bra 
mått på släktskap.Trädet 
visar de fylogenetiska rela
tionerna mellan tre orga
nismgrupper A, B och C. 
Ovanför trädet är före
komsten av sex undersök
ta karaktärer markerade.
B och C förs samman för 
att de delar två speciella 
egenskaper (svarta rutor) 
som uppstod hos en 
gemensam förfader på den 
gren som pilen pekar på. 
Räknar man enkla likheter 
delar A och B hela fyra 
stycken jämfört med två 
för B och C. Om man 
bara såg till generell likhet 
(t.ex. procent genetisk lik
het) så skulle därför A och 
B föras samman. De fyra 
egenskaper som är lika 
hos A och B uppstod dock 
i en förfader som var 
gemensam för alla tre 
grupperna.

Klassificering
Indelning i klasser; används 
inom biologin för att 
beskriva indelning av 
organismer i namngivna 
grupper (familj, släkte etc.).

Botaniska koden
Regelsamling som beskri
ver hur växtnamn ska sät
tas i nuvarande nomenkla
tur; reglerna ses över och 
kan modifieras vid interna
tionella konferenser vart 
sjätte år.
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Lumping
Engelskt ord med betydel
sen ”slå samman”. När for
skare kombinerar separata 
grupper till en större, t.ex. 
låter ett släkte omfatta vad 
som tidigare ansågs vara 
flera släkten.

Splitting

Engelskt ord med betydel
sen ”dela upp”, motsatsen 
till lumping. När forskare 
delar upp grupper i flera 
mindre grupper, t.ex. delar 
upp ett befintligt släkte i 
flera.

Monofyletisk grupp
En hel gren på en fylogeni, 
d.v.s. en grupp av organis
mer som härstammar från 
en gemensam förfader och 
där alla är närmare släkt 
med varandra än med 
andra organismer.

Problem I - Rangerna
I dagens nomenklatur finns däremot ingenting uttalat om vad rangerna 
motsvarar. De är artificiella avgränsningar utan motsvarighet i naturen 
och ingen har egentligen visat att de representerar någonting överhu
vudtaget. Systemet med ranger medför tvärtom många nackdelar när 
det gäller att kommunicera systematikernas träd och de ger dessutom en 
felaktig bild av att olika grupper inom samma rang är jämförbara 
(Doyle & Donoghue 1993).

Det kan till exempel vara frestande att jämföra antal ”familjer” i ett 
område med antalet i ett annat område för att dra slutsatser om vilket 
av områdena som bör bevaras. Men man betraktar då ”familjer” som 
jämförbara enheter och slutsatsen som dras har mycket lite med verklig
heten att göra eftersom familjerangen är artificiell.

Släktträden är liksom dagens nomenklatur hierarkiska, men det sena
re har fasta ranger utan relation till släktträden. Dessa ranger är dåliga 
redskap för att kommunicera fylogeniernas hierarkiska struktur. Det 
beror bland annat på att förgreningarna i träden är många fler än antalet 
vanligen använda ranger och att rangerna måste appliceras efter person
liga tolkningar, tycke och smak. Även om två forskare är helt överens 
om hur en grupp arter är släkt så kan de ha olika åsikt om var släktes
rangen ska appliceras (de Queiroz & Gauthier 1992, se figur 2). En for
skare kan flytta släktesrangen så att en större grupp omfattas, lumping, 
medan en annan kan ha åsikten att släktet bara ska omfatta en liten 
grupp arter, splitting. Det innebär att arterna förs till olika släkten av 
olika forskare, med instabilitet och namnändringar som följd.

Grupper kan alltså byta rang även om inte kunskap om släktskapen 
förändras. Man kan se det som att rangerna glider upp- och nerför gre
narna i livets träd utan att vår bild av trädet ändras i sig. Vid varje sådan 
förflyttning byter grupper namn.

Forskarnas arbete försvåras. Det finns en konflikt mellan vad modern 
forskning behöver och vad som finns att tillgå när det gäller namngiv- 
ning. Mot bakgrund av systematikens framsteg är det önskvärt med en 
nomenklatur som ger möjlighet att på ett koncist sätt namnge hela gre
nar på livets träd, det vill säga enheter som har en historisk realitet.

Med hjälp av dagens moderna metoder upptäcker forskarna historis
ka enheter — monofyletiska grupper — som de sätter namn på. Det finns 
inget sätt att göra det inom ramen för dagens nomenklatur utan att 
välja en lämplig rang. Problemet, förutom godtyckligheten som tidigare 
nämnts, är att ranger är relativa och att de på så sätt är beroende av 
varandra.

Namn är idag dessutom bara relevanta inom en enda rang och att 
välja namn och rang när man är osäker på vissa relationer kan därför 
vara svårt (Cantino m.fl. 1999b). Det giltiga namnet för en viss grupp 
varierar ofta beroende på i vilken rang det placeras. Man riskerar dessut
om att tvinga fram namnändringar på andra grupper, i värsta fall ett 
stort antal grupper, genom att deras ranger också måste ändras (Kron 
1997).
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Leiolepididae Agamidae Chamaeleonidae Leiolepididae = Agamidae = Chamaeleonidae

Det här orsakar att forskare tvekar att namnge grupper när de har 
svårt att avgöra vilken rang gruppen ska tillhöra. Ett tydligt exempel på 
detta kommer från den artikel som gav upphov till ”Linné är passé”-dis- 
kussionen. I artikeln lät man bli att ge officiella namn till vissa av de 
bäst stödda grupperna eftersom man inte visste eller inte ville bestämma 
vilken rang de ska ha (bland annat enhjärtbladiga växter ”monocots” 
och trikolpater ”eudicots”, se Bremer m.fl. 1998, sid. 534). När inget 
officiellt namn finns för grupperna uppstår tveksamheter om vad som 
ingår i dem och ofta dyker flera namn upp för samma grupp, t.ex. ”tri
kolpater” och ”eudicots” vilka båda betecknar en välstödd grupp blom
växter som i grunden har trikolpat pollen. Dagens namngivningsregler 
motverkar alltså att forskarna namnger grupper när de upptäcks.

De officiellt erkända ranger inom botaniken som har definierade 
ändelser är endast tio (-ales, -aceae, -oideae o.s.v., se Greuter m.fl.
1994). Inom stora delar av livets träd är dock grupper på åtskilligt fler 
nivåer i behov av namn och rangerna räcker, så att säga, inte till. Dagens 
regler förbjuder inte att mellanliggande ranger används men det innebär 
att man kan tvingas hitta på nya ranger och nya ändelser. Man kan 
också använda ranger som ”underunderöverordning” eller ”överunder
släkte” vilket blir klumpigt, om också tekniskt möjligt. Somliga forskare 
önskar namnge många, eller kanske alla, grupper i livets träd. Det skulle 
innebära att tusentals, kanske hundratusentals, ranger behövs istället för 
det tiotal som används nu. Det skulle bli ytterst komplicerat bara att 
hitta på unika ändelser och att hålla reda på relativiteten mellan ranger
na. Namn har dessutom endast prioritet inom sin ”egen” rang och man 
måste hålla reda på inom vilken rang namnet givits, eftersom gruppen 
kan ha ett annat, fortfarande korrekt, namn om det byter rang. Man 
kan konstatera att dagens namngivningsregler, med rötterna i en tid före 
evolutions- och trädtänkande, inte fungerar särskilt bra.

Figur 2
Genom "lumping”, ihop- 
slagning, och "splitting”, 
uppsplittring av grupper 
glider rangerna upp- och 
nerför grenarna på livets 
träd. Med dagens nomenk
latur kan då olika klassifi
ceringar erhållas trots att 
den underliggande hypote
sen om fylogenetiska rela
tioner är densamma (de 
Queiroz & Gauthier 1994).

I det vänstra trädet lig
ger familjerangen högt upp 
och tre olika familjer 
namnges: Leiolepididae, 
Agamidae och Chamaeleo
nidae. Om familjerangen 
flyttas ned som i trädet till 
höger blir två av familje
namnen synonyma till det 
som har prioritet (normalt 
det äldsta). De två andra 
namnen "försvinner”.

Notera att exemplet är 
djurbaserat och att ändel- 
serna för rangen "familj” 
därför faktiskt skiljer sig 
från den hos växter (-idae i 
stället för -aceae).

Problem 2 - Namnbyten
Att arter och grupper byter namn är vanligt och mycket irriterande för 
de flesta eftersom man måste lära sig nya namn på växter som man 
redan visste namnet på - trodde man. När den 26:e upplagan av Kroks 
och Almquists flora kom ut (Krok m.fl. 1984) hade hela 18 % (330 st)
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Hultbräken, en vanlig orm
bunke med ovanligt många 
vetenskapliga namn.Vilket 
namn gäller just nu: 
Thelypteris phegopteris, 
Dryopteris phegopteris, 
Lastrea phegopteris eller 
Phegopteris connectilis?
Foto: Ingmar Holmåsen
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av namnen bytts jämfört med föregående upplaga (Krok & Almquist 
1961-1974). Sedan dess har namnändringarna fortsatt och i den senast 
publicerade listan över Svensk flora (Karlsson 1998) är cirka 10 % av 
artnamnen åter utbytta.

Ibland orsakas namnändringarna av att man fatt ny kunskap om 
släktskapsförhållanden. Detta är framåtskridande och kan kanske ses 
som något positivt även om de namnändringar som blir följden inte 
nödvändigtvis känns positiva. Den nuvarande nomenklaturen tillåter 
dock namnbyten av andra orsaker och när till exempel en art byter 
namn beror det oftast inte på att vår kunskap om arten i sig har ändrats 
utan på rangändringar på släktesnivå. Även om man på senare tid infört 
regler som kan minska ändringar av artnamn inom släkten så resulterar 
rangändringar på släktesnivå alltid i namnändringar av arter.

Ranger är ömsesidigt uteslutande, och en grupp som förs till en viss 
rang får inte förekomma i en annan grupp av samma rang. Detta har 
ibland framförts som en av de positiva sidorna i traditionell nomenkla
tur. Det innebär till exempel att familjen Asclepiadaceae inte kan finnas 
inuti familjen Apocynaceae. Problemet är bara att detta endast är riktigt 
om man redan har en helt genomförd namngivning av uteslutande 
monofyletiska grupper. Så är inte fallet. Tvärtom orsakar regeln om 
rangernas ömsesidiga uteslutande ytterligare namnändringar. När man 
sålunda upptäcker att Asclepiadaceae faktiskt hör hemma inuti 
Apocynaceae (Wanntorp 1988; Sennblad & Bremer 1996) så måste en 
av dem byta både namn och rang. Detta är inte ovanligt och resulterar 
olyckligtvis i att många namn på väl kända grupper ”försvinner” (Judd 
m.fl. 1994).

Vid andra tillfällen, då kunskapen om arternas släktskap ändras, kan 
det hända att ett visst släkte hamnar inuti ett annat släkte, vilket ej är 
tillåtet i den botaniska koden. Om då författaren följer den rimliga åsik
ten att släkten ska vara monofyletiska grupper och bestämmer sig för att
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ett enda släkte ska finnas, så måste alla arter som tidigare fördes till det 
ena släktet byta namn. Detta är ofta så arbetsamt att författaren undvi
ker att göra förändringar fast informationen visar att den befintliga klas
sificeringen är felaktig ur ett fylogenetiskt perspektiv. Om man till 
exempel skulle ta beslutet att flytta släktesrangen för Potentilla så att alla 
arter som förts till det släktet inkluderas så måste man byta namn på 
flera hundra arter. Följden skulle förmodligen också bli att alla finger
örter och daggkåpor bland annat i så fall skulle fa föras till Fragaria 
(Eriksson m.fl. 1998).

När det gäller släkten är sådana rangändringar särskilt besvärliga 
eftersom arter som ”byter” släkte också förändrar sitt namn. Forskaren 
som egentligen diskuterar gruppers begränsning tvingas som en bipro
dukt att byta namn på arter. Sådana artnamnsförändringar är ett av de 
största problemen med den nuvarande nomenklaturen och beror på de 
tvådelade artnamnen som innehåller både släktnamn och artnamn (arte
pitet). Linné förde med andra ord ihop namn och klassificering i art
namnen och även om detta ansetts som en av fördelarna i hans arbete så 
är det också just det som orsakar mest instabilitet och problem för pro
fessionella botanister, ekologer, botaniklärare och kanske framför allt för 
amatörbotanister. Vilket namn har till exempel hultbräken just nu: 
Thelypteris phegopteris, Dryopteris phegopteris, Lastrea phegopteris, eller 
Phegopteris connectilis? Under nuvarande nomenklaturregler finns det 
inte något större hopp om minskning av sådana namnbyten (Stace 
1991).

Ett nytt namngivningssätt
Biologisk nomenklatur är till för att underlätta kommunikation om 
enheter som vi upptäcker i naturen och det är viktigt att vi får stabila 
namn. Nya regler för namngivning måste vara utformade så att grupper 
kan namnges på ett otvetydigt sätt och sedan bibehålla sina namn. 
Dagens nomenklatur uppfyller inte dessa krav, utan tillåter att artificiel
la enheter får namn och tvingar fram ideliga namnbyten utan rationella 
skäl. Artnamnens struktur och de artificiella rangerna är de två viktigas
te problemen, men det saknas också bra metoder för att namnge mono- 
fyletiska grupper.

För att skapa ett bättre namngivningssätt behövs att:
• ranger avskaffas,
• endast monofyletiska grupper får namn,
• namn på monofyletiska grupper kan specifieras otvetydigt,
• befintliga namn på monofyletiska grupper inte ska ändras.

Zoologerna Kevin de Queiroz och Jacques Gauthier har i en serie arti
klar diskuterat hur man skulle kunna utforma en fylogenetisk nomenk
latur där rangerna slopas och där namn på monofyletiska grupper speci
ficeras på ett exakt sätt (de Queiroz & Gauthier 1992; 1994). För att
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Markör
I fylogenetisk nomenklatur 
(”specifier”), en art eller 
en karaktär som markerar 
en utvecklingslinje och 
som används i en namn
specifikation.

Typ
Inom botanisk nomenkla
tur, ett ”element” som 
representerar det man satt 
namn på.Typen behöver 
inte vara ”typisk” men 
måste tillhöra den namn
givna enheten.Typen för 
ett artnamn är vanligen ett 
herbarieark.

Klad

Grekiskt ord med betydel
sen ”gren”. Används ofta 
synonymt med begreppet 
monofyletisk grupp.

kunna specificera en grupp i ett givet släktträd behövs åtminstone två 
hållpunkter. De Queiroz och Gauthier har föreslagit att två eller flera 
organismer används som hållpunkter - eller markörer. I det enklaste fal
let kan man då följa grenarna från markörerna nedåt i trädet tills de 
strålar samman i den nod som avses. Enkelt och tydligt. Man har 
beskrivit olika sätt för hur sådana namnspecifikationer skulle kunna se 
ut (figur 3), och man har funderat en hel del på hur de namn som 
används idag ska kunna behållas så bra och stabilt som möjligt - alltså 
bättre än idag. Avsikten är att de nuvarande namnen inte ska ändras, 
men att reglerna för namnsättning ändras så att namnen blir otvetydiga. 
I nuvarande nomenklatur används istället dels en typ, en markör, dels 
en artificiellt placerad rang och som vi nämnt tidigare orsakar det senare 
ofta namnändringar.

I en fylogenetisk nomenklatur utan ranger skulle både Asclepiadaceae 
och Apocynaceae i det tidigare exemplet kunna vara kvar: Asclepiada
ceae skulle ingå i Apocynaceae. Den fylogenetiska nomenklaturen leder 
på så sätt till att namn bevaras istället för att bli utbytta.

Ett exempel på en enkel specifikation av namnet Rosaceae skulle 
kunna se ut så här: ”Den minst omfattande klad (monofyletiska grupp) 
som innehåller Filipendula vulgaris, Rosa centifolia, Spiraea salicifolia och 
vildapel Malus sylvestrisI varje fylogeni där dessa ingår är det otvety
digt vilken monofyletisk grupp som avses. Antalet markörer för gruppen 
måste vara minst två men kan vara fler och väljs med stor omsorg efter
som man vill eftersträva att eventuella ommöbleringar inom gruppen 
inte ska påverka namnets omfattning. För att så mycket som möjligt 
bibehålla tidigare koppling mellan namn och grupp har vi i exemplet 
valt de nuvarande typarterna för grupperna och även inkluderat typen 
för Rosa. Rosa är idag typ för Rosaceae och den skulle genom specifika
tionen i framtiden alltid komma att ingå i denna grupp. Se figur 3 for
mer information om fylogenetiska definitioner.

Tanken att fortsätta att använda de gamla namnen är inte helt okon
troversiell. Vissa tycker att man hellre ska använda nya ändelser för att 
visa att detta är ett fylogenetiskt namn (t.ex. Rosine i detta exempel) 
och på så sätt minska eventuell förvirring.Tyvärr uppstår då istället pro
blem av andra slag, till exempel att man byter namn på välkända grup
per och att ”namnserier” (av typen Rosa, Rosoideae, Rosaceae, Rosales) 
som bygger på samma namnbas inte kan användas i sin helhet.

Ett intressant förslag på hur man skulle kunna särskilja ett fylogene
tiskt namn är det kladmärke som beskrivs av Baum m.fl. (1998). De 
föreslår att man sätter ett snedstreck före namnet: /Rosaceae. Förutom 
att detta tecken finns på skrivmaskiner och datorers tangentbord och 
alltså är lätt tillgängligt så ger det en hierarkisk struktur när flera namn 
används tillsammans (/Rosaceae/Rosoideae/Rosa) — lik den struktur som 
allt fler blir bekanta med genom Internet. Genom att använda kladmär- 
ket skulle man enkelt kunna skilja det fylogenetiskt specificerade 
/Rosaceae från det traditionella Rosaceae.
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I. Nodbaserad 2. Stambaserad 3. Synapomorfibaserad

Exakt hur man ska göra kan diskuteras, men det viktiga är att vi änt
ligen får möjlighet att sätta klara namn på monofyletiska grupper - när 
vi upptäcker dem.

Problemet med artnamn är på sätt och vis mycket större än det som 
beskrivits ovan för grupper. Dels tvekar en del forskare huruvida arter 
över huvud taget bör namnges och dels är artnamnen mer komplicerade 
till sin uppbyggnad och avviker från namn av högre ranger: artnamn är 
tvådelade medan alla namn från släkte och uppåt är enkla. För att radi
kalt minska instabiliteten hos artnamn måste de frigöras från den 
inbyggda klassifikationsdelen (släktet). Detta innebär en risk för att art
namnen faktiskt ändras - och det var ju det man ville undvika.

Artnamnsändringar har upplevts som ett problem under lång tid och 
Cain (1959) föreslog att man borde förena de båda delarna i artnamnet 
med ett bindestreck och sedan aldrig ändra dem igen. Släktesdelen av 
artnamnet skulle på så sätt låsas ihop med artepitetet och ett stabilt art
namn skulle uppnås utan att någon drastisk förändring av namnet 
egentligen ägde rum.

Vissa har senare stött Cains idé (Michener 1964; Cantino 1998) och 
ytterligare varianter har förslagits (Cantino m.fl. 1999a). Tyvärr innebär 
sådana artnamn att det tidigare åtminstone delvis informativa släktnam
net inte går att lita på. Det som kan se ut som ett släktnamn kommer 
inte alltid att vara relevant för artens placering och kan därför vilseleda 
användaren. När man nu till exempel upptäcker att kråkklöver Potentilla 
palustris tillhör en annan grupp än revfmgerört Potentilla reptans (typart 
för Potentilla, se Eriksson m.fl. 1998) så är en lösning inom dagens 
nomenklatur att byta släkte och namn tillbaka till det ursprungliga 
Comarum palustre. Det stämmer med klassificeringen men innebär en 
namnändring. Under Cains modell skulle arten fortsätta att heta 
Potentilla-palustris även om den fördes till en monofyletisk grupp 
Comarum utanför ett monofyletiskt Potentilla. Detta skulle vara stabilt, 
men förvirrande, eftersom en art som heter Potentilla-palustris är närmre 
släkt med fjällkåpa Alchemilla-alpina än med Potentilla-reptans, medan

Figur 3
Man har föreslagit tre sätt 
att sätta namn på monofy
letiska grupper. (I) och (2) 
använder enbart organis
mer som markörer medan 
(3) använder en organism 
och uppkomsten av en 
egenskap (synapomorfi).
1. Nodbaserad definition: 
”Den minsta monofyletiska 
grupp som innehåller B 
och C.”
2. Stambaserad definition: 
”Den största monofyletis
ka grupp som innehåller B 
men inte A."
3. Synapomorfibaserad 
definition. ”Den monofyle
tiska grupp som karaktäri
seras av uppkomsten av 
egenskapen x.”
Den tredje sortens defini
tion är mest omdiskuterad, 
huvudsakligen på grund av 
svårigheter med att defini
era karaktärstillstånd. 
(Baserat på de Queiroz & 
Gauthier 1992).

man intuitivt skulle kunna tro tvärtom.
En annan artnamnsmodell som föreslagits är att ta bort släktesdelen 

från artnamnet så att endast artepitetet blir artnamn (Greybeal 1995; 
Schänder & Thollesson 1995). Comarum palustre i ovanstående exempel 
skulle då bara heta palustre och eftersom det namnet inte är särskilt
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Homonym
Ett namn som delas av två 
eller flera olika organism
grupper, t.ex, släktnamnet 
Prunella för både brunört 
och järnsparv.

unikt uppstår problem med ”homonymer”. För att undvika sådana 
homonymi-problem föreslog Schänder och Thollesson (1995) att man 
skulle använda epitet + auktor + år. Men kråkklöver, som i deras modell 
skulle heta ”palustre Linné 1753” är inte heller unikt. Alternativt skulle 
man kunna koppla ett slags identitetsnummer till epitetet, "palustre 
AB12345” som då skulle bli unikt (Cantino m.fl. 1999a).

Oavsett hur man gör så går den hierarkiska informationen i dagens 
tvådelade artnamn förlorad om man inför enkla artnamn. Detta ser vi 
snarast som en fördel eftersom artnamnen förblir intakta även om ny 
information ändrar rådande uppfattning om hur livets träd ser ut. 
Hierarkisk information kan läggas till vid behov genom att man specifi
cerar en eller flera monofyletiska grupper där arten ingår. Kanske kunde 
man använda ett kladmärke så att kråkklöver benämns ”/ Comarum 
palustre”. Identitetsnumret kan man nog hoppa över när man nämnt det 
en gång i en text. På så sätt kan man använda även epitetbaserade art
namn så att de liknar dagens artnamn, men samtidigt komma undan de 
stora problem som finns idag. Frågan om artnamnens utseende är ännu 
olöst men ett antal varianter diskuteras utförligt i en artikel av Cantino 
m.fl. (1999a).

Ännu har inget gjorts åt problemet trots att forskare har diskuterat 
dessa problem under lång tid och visat att de nuvarande namngivnings- 
reglerna skapar förvirring, felaktiga jämförelser och instabilitet. Det 
finns troligen flera skäl till detta. Ett är att vissa ser ett möjligt kaos 
framför sig om man gör om dagens regler och tror att namnen på grup
per kommer att ändras mycket. Detta menar vi är fel. Ett annat är att 
en del, framförallt kanske de som arbetar aktivt med namngivningsre- 
glerna i sig, inte verkar se något större problem med dagens nomenkla
tur (se t.ex. Lidén m.fl. 1997). Man kan naturligtvis värdera fördelar 
och nackdelar olika och komma till olika slutsatser om huruvida man 
vill ha en fylogenetisk nomenklatur eller ej, men en övergång skulle 
enligt vår mening innebära många fördelar: Det (1) förhindrar menings-
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Fylogenetiska analyser 
har visat att kråkklöver 
Potentilla palustris är 
närmre släkt med fjällkåpa 
Alchemilla alpina än med 
revfingerört Potentilla 
reptans (Eriksson m.fl.
1998). Att då ha med 
släktnamnet Potentilla i 
det vetenskapliga art
namnet för kråkklöver 
blir förvirrande oavsett 
om artnamnet är tvådelat 
som idag eller enkelt som 
föreslagits av Cain (1959). 
Foto:Torsten Eriksson

lösa namnändringar genom att ”lumping” och ”splitting” blir omöjliga,
(2) det förenklar namnsättning av grupper allt eftersom de upptäcks och
(3) det gör det möjligt att specifiera monofyletiska grupper på ett otve
tydigt sätt.

Naturligtvis finns också de som har en annan åsikt än vår. De tycker 
att man inte skulle vinna särskilt mycket och anser att en övergång skul
le innebära omfattande förluster (t.ex. Liden m.fl. 1997).

Förslag på Internet
Ett förslag på en fylogenetisk kod, ”PhyloCode”, är under utarbetande 
(Cantino m.fl., under arbete). Där kommer olika aspekter vad gäller 
namngivning av monofyletiska grupper, kläder, att utformas i detalj på 
ett sätt som liknar de existerande botaniska och zoologiska nomenkla
turkoderna, men baserat på fylogenetiska principer. Koden kommer att 
omfatta alla organismgrupper och blir tillgänglig för utvärdering via 
Internet under första halvan av år 2000 på adress http://www. 
ohiou.edu/phylocode/. Avsikten är inte att den fylogenetiska koden 
omedelbart ska ersätta de traditionella nomenklaturreglerna, utan att 
den ska finnas tillgänglig så att man kan prova den och få förslag till 
förbättringar.

Den första versionen av den fylogenetiska koden kommer inte att 
omfatta artnamn. Eftersom inget av de föreslagna artnamnsmodellerna 
kan ses som det ”bästa” har man ansett att mer diskussion behövs innan 
ett sådant inkluderas. Detta till trots är alla förslag som givits (Cantino 
m.fl. 1999a) mer stabila än nuvarande artnamn.

PhyloCode
http://www.ohiou.edu/
phylocode/
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ABSTRACT
Ericsson,T. & Pleijel, F. 2000: Namn och nytt i 
organismvärlden. (Names and news in the 
organismic world) Svensk Bot.Tidskr. 94: 25-37. 
Uppsala. ISNN 0039-646X.
Phylogenies are powerful in understanding evolu
tionary problems, but tools available for naming 
clades (monophyletic groups) are inadequate. 
Current nomenclatural rules actually cause resear
chers to avoid naming groups which lack names; 
change names of groups which already have 
names; or make unstable arbitrary rank assign- 
ments.The main problems are (I) the presence of 
ranks such as "genus” or "family”, and (2) the 
structure of species names where name and clas
sification are combined, which cause species name 
changes to be commonplace.

As an alternative, we suggest using "phylogene
tic nomenclature", where ranks are abandoned 
and names are defined to be unambiguously tied 
to specific clades. Changes can occur only if 
hypotheses of phylogeny change. Current names 
will not have to change and many well known 
names, which otherwise change under the current 
code, can be kept .Without ranking, groups are 
easily named as they are discovered.The forthco
ming "PhyloCode” will regulate phylogenetic 
names.
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Alla orkidéer är fridlysta. Knott
blomster (övre) Microstylis mono- 
phyllos är klassad som akut hotad 
enligt Rödlistan. Spindelblomster 
Listera cordata (undre) är fridlyst 
i egenskap av medlem i orkidé
familjen.
Foto: Mora Aronsson

N/a regler 
för fridlysning 
av växter 
och svampar

TEXT: MORA ARONSSON

Från och med årsskiftet gäller nya regler för fridlysning av väx
ter och svampar. De nya reglerna har anpassats efter rödlistan, 
internationella konventioner och krav på ett enhetligare sys
tem. Mora Aronsson, botanist på ArtDatabanken, har varit 
med att arbeta fram de nya reglerna. I denna artikel berättar 
han om bakgrunden till förändringarna och vad de nya regler
na går ut på.

F
ridlysning av växter och djur har en nästan sekellång tradi
tion i Sverige. Den första lagen som möjliggjorde fridlys
ning antogs redan den 25 juni 1909. Fridlysning av en art 
gjordes främst på länsnivå, och det fanns en rad olika nivåer 

(helt fredad, fredad från uppgrävning, fredad mot plockning för 
försäljning etc.) på fridlysningsskyddet. Dessutom gjordes en del 
ännu mer lokala fridlysningar på kommunnivå och på enskilda 
öar. Detta ledde inom kort till att listorna över fridlysta arter och 
nivån på fridlysning varierade kraftigt mellan länen.

Möjligheten att fridlysa växter på nationell nivå utnyttjades 
först 1992 (1982 gällande djur). Då fridlystes samtliga orkidéer i 
Sverige. Detta gjordes för att underlätta för tull och polis att 
hantera den ökande internationella handeln med sällsynta orki
déer. Ingen som blir ertappad med insamlade orkidéer ska kunna 
hävda att han/hon samlat in en närstående art till den sällsynta 
(fridlysta) eller samlat arten i ett län där den inte är fridlyst. 
Många botanister har problem med att skilja vissa orkidéer åt, 
vad ska då inte en botaniskt obevandrad polis eller tullare ha?

Under de senaste decennierna har kritiken växt mot fridlysan
det av växter och djur. Främsta kritiken har varit att:
• Fridlysningsreglerna hade blivit ett otidsenligt naturvårdsin- 

strument. (Insamling av växter är inte samma hot som tidiga
re.)

• Fridlysningen gällde bara allmänheten. Markägaren fick fort-
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farande göra vad han ville med växtplatsen för 
en fridlyst växt.

• Listorna och reglerna hade blivit allt svårare 
att förstå.

• De svenska föreskrifterna och vilka arter som 
var fridlysta stämde dålig överens med de 
internationella konventioner som Sverige 
undertecknat.

Läget blev akut efter Sveriges inträde i Euro
peiska Unionen eftersom EU:s Habitatdirektiv 
kräver att vissa arter listade i direktivet ska fridly
sas i de medlemsländer där de förekommer, samt 
att det svenska regelverket skulle harmoniseras 
med Unionens.

I Naturvårdsverkets Aktionsplan för biologisk 
mångfald (Naturvårdsverket 1995) ingick som 
en av punkterna att en översyn av befintliga frid- 
lysningsföreskrifter skulle genomföras. Syftet var 
att:
• Göra en bedömning av vilka fridlysningsföre- 

skrifter som fortfarande är relevanta med avse
ende på arternas status och hotsituation.

• Redovisa vilka arter som är i behov av ett för
bättrat skydd genom fridlysning.

• Uppfylla kraven i Bernkonventionen och 
Habitatdirektivet med avseende på skydd för 
de i dessa internationella överenskommelser 
listade växt- och djurarter som förekommer i 
Sverige.

• Få till stånd en mer konsekvent tillämpning 
av fridlysningar.

• Modernisera och standardisera de formule
ringar som används i föreskrifter om fridlys- 
ning.

• Utreda om införandet av ett artskydd som 
även skyddar artens livsmiljö är möjligt.

Nya lagar och förordningar som reglerar fridlys
ning kom 1998. I miljöbalken (se s. 40), 8:e 
kapitlet, § 1-2 och artskyddsförordningen (se s. 
41), § la är de juridiska delarna åtgärdade vad 
gäller uppfyllandet av Bernkonventionen och 
Habitatdirektivet. Samma år tillsatte Naturvårds
verket en arbetsgrupp för att genomföra den 
översyn av fridlysningsbestämmelserna som före-

,p4S'"%

Från och 
med i år är 
det förbjudet 
att samla 
lummer för 
att sälja som 
julpynt.

Foto:
Tommy
Lennartsson

slagits redan 1995. Arbetsgruppen bestod av 
representanter från Naturvårdsverket, länsstyrel
serna, ArtDatabanken och Världsnaturfonden, 
WWF. Arbetet utfördes i stort sett enligt direkti
ven från Aktionsplanen för biologisk mångfald.

Den 3 november 1999 beslutade Naturvårds
verkets styrelse om de nya föreskrifterna för 
nationell fridlysning av arter.

Den 1 januari 2000 trädde den nya föreskrif
terna för fridlysning i kraft.

De nya fridlysningsreglerna
En av de centrala punkterna i arbetet var att fa 
en ökad konsekvens i fridlysningen, samt ett 
enklare och mer lättbegripligt regelverk. Bland 
annat bör en art vara fridlyst inom hela sitt sven
ska utbredningsområde, detta för att den som 
bryter mot fridlysningen inte ska kunna hävda 
att arten var insamlad inom ett län där det var 
tillåtet.

Att fridlysa arter inom enskilda län bör endast 
användas då nationell fridlysning inte är lämp
ligt. Det kan till exempel vara olämpligt att frid
lysa en art i hela landet när den är så sällsynt att 
den hotas av insamling i en del av Sverige men är 
vanlig i en annan del. En sådan art är blåsippan 
som är sällsynt i Västerbottens län men relativt 
vanlig i andra delar av landet.
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Miljöbalken

8 kap. Särskilda bestämmelser om 
skydd för djur- och växtarter.
I § Föreskrifter om förbud att inom landet 
eller del av landet döda, skada eller fånga vilt 
levande djur eller att ta bort eller skada såda
na djurs ägg, rom eller bon får meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regering
en bestämmer. Sådana föreskrifter får medde
las, om det finns risk för att en vilt levande 
djurart kan komma att försvinna eller utsät
tas för plundring eller om det krävs för att 
uppfylla Sveriges internationella åtaganden 
om skydd av en sådan art. Förbudet får dock 
inte gälla fall då ett sådant djur måste dödas, 
skadas eller fångas till försvar mot angrepp på 
person eller värdefull egendom.
Särskilda bestämmelser gäller om att döda 
eller fånga vilt levande djur av viss art, när 
åtgärden är att hänföra till jakt eller fiske.

1 § Föreskrifter om förbud att inom landet 
eller del av landet ta bort, skada eller ta frö 
eller andra delar från vilt levande växter får 
meddelas av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. Sådana föreskrif
ter får meddelas, om det finns risk för att en 
vilt levande växtart kan komma att försvinna 
eller utsättas för plundring eller om det krävs 
för att uppfylla Sveriges internationella åta
ganden om skydd av en sådan art.

Fridlysning av arter inom delar av län ska 
undvikas och endast användas i undantagsfall.

Fridlysningen av en art innebär även att före
kommande underarter, variteter och former är 
fridlysta. Hybrider mellan fridlysta arter behand
las som fridlysta endast då bägge (samtliga) för- 
äldraarterna är fridlysta.

Nya kriterier för fridlysning av arter
(bygger på 8 kap. 1-2 §§ miljöbalken):
A. Arten är eller riskerar att bli hotad i hela 
eller delar av sitt utbredningsområde i Sverige. 
Hotet utgörs helt eller delvis av att arten är eller 
kan komma att bli utsatt för plockning, upp

grävning, dödande eller infångande på grund av 
sitt attraktiva utseende, sin nyttighet, sitt samlar- 
värde eller kommersiella värde.
B. Arten är inte akut hotad eller sårbar (på 
svenska rödlistan), men utsatt för omfattande 
plockning, uppgrävning, dödande eller infångan
de, vilket medför att arten riskerar bli hårt deci
merad lokalt.
C. Fridlysning av arten krävs för att uppfylla 
Sveriges internationella åtaganden i Habitat- 
direktivet och Bernkonventionen om skydd för 
arten. (Även globalt rödlistade arter inkluderas 
här.)
D. Arten är föremål för viss insamling och svår 
att skilja från en ovanligare art som uppfyller 
något av kriterierna A-C. Det finns alltså risk 
för att den ovanligare arten förväxlas med den 
vanligare och därmed utsätts för insamling som 
ökar risken för negativ påverkan på arten. Detta 
kan i vissa fall motivera att en art som är utsatt 
för viss insamling, men inte är i direkt behov av 
fridlysning, fridlyses.

En bättre koppling mot rödlistan har eftersträ
vats, främst vad gäller kärlväxter. Flertalet akut 
hotade och sårbara taxa har nu fridlysts. De fles
ta av dessa kärlväxter har så pass små populatio- 
ner att insamling/plockning utgör ett hot mot 
dem. Några akut hotade och sårbara kärlväxter 
har undantagits från fridlysning av följande 
anledningar: 1. Insamling kan ej utgöra något 
större hot; 2. Taxa är så svåra att skilja från när
stående vanligare arter att beläggexemplar oftast 
är en nödvändighet för identifiering. Samtidigt 
ska insamling av enstaka exemplar inte utgöra 
något stort hot; 3. Taxa förekommer som odlade 
i trädgårdar och hittas ofta förvildade; 4. Taxa 
planteras i naturen (främst vissa träd och bus
kar). Att fridlysa taxa inom de två sistnämnda 
grupperna kan leda till juridiska hårklyverier. 
Bland mossor, lavar och svampar har endast 
några enstaka rödlistade arter fridlysts på grund 
av att insamling är ett starkt hot mot arterna.

Föreskrifter om fridlysning
De mängder av formuleringar som tidigare före
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kommit har nu standardiserats till två. Dessa har 
även utformats utifrån miljöbalkens innehåll, 
samt vad som står skrivet i Habitatdirektivet och 
Bernkonventionen.

Från och med 1 januari i år finns alltså endast 
följande två föreskrifter för kärlväxter, mossor, 
lavar, svampar och alger:
1. Det är förbjudet att inom landet plocka, gräva 

upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt 
levande exemplar av följande arter. Det är 
också förbjudet att ta bort eller skada frön 
eller andra delar från dessa arter (se bilaga 1, 
s. 43).

2. Det är förbjudet att inom landet gräva eller 
dra upp vilt levande exemplar av följande 
arter med rötterna. Det är också förbjudet att 
plocka eller på annat sätt insamla exemplar av 
dessa arter för försäljning eller andra kommer
siella ändamål (se bilaga 2, s. 45).

Dispenser
från fridlysningsbestämmelserna
Ibland behöver undantag från fridlysningsbe

stämmelserna göras, för att fridlysta djur och 
växter ska kunna insamlas av den ena eller andra 
anledningen. I de nya fridlysningsbestämmelser
na finns två typer av dispenser, särskilda och

Särskilda dispenser gäller i enskilda fall och främst 
på grund av:
• Forskning och utbildning vars syfte är av 

intresse för naturvården.
• Insamling av material för senare utplantering 

för naturvårdsändamål.
• Insamling av exemplar som är av betydelse för 

dokumentering av arten.
Vid ansökan om insamling av fridlysta växter 

bör bland annat följande uppgifter tas med; 
syfte, ansvarig person, tidsplan, finansiering, 
antal individ som ska samlas, lämpliga lokaler, 
markägares tillstånd. När tillstånd ges bör det 
klart framgå vad tillståndet innebär i mängd 
insamlat material, tidsrymd och geografisk 
begränsning. Även andra villkor kan anges. Krav 
på uppföljning och redovisning av resultatet till 
berörd länsstyrelse med flera bör normalt ingå.

Artskyddsförordningen

Fridlysning
I a § Naturvårdsverket får meddela föreskrif
ter om förbud enligt 8 kap. I eller 2 § miljö- 
balken för hela landet. En länsstyrelse får i 
särskilda fall för sitt län medge dispens från 
förbudet, om det inte finns något annat till
fredsställande alternativ och den berörda 
populationens fortbestånd inte påverkas 
negativt av dispensen. Länsstyrelsen får med
dela föreskrifter för länet eller delar av länet. 
En myndighet som har meddelat sådana före
skrifter får i särskilda fall medge dispens från 
förbudet, om det inte finns något annat till
fredsställande alternativ och den berörda 
populationens fortbestånd inte påverkas 
negativt av dispensen.

Ett förbud enligt 8 kap. I eller 2 § miljö- 
balken får, med beaktande av vad som sägs i 
rådets direktiv 9243EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter, senast ändrat genom rådets direk
tiv 9762EG5, inte hindra att marken utnyttjas 
på ett ändamålsenligt sätt, om inte annat före
skrivs när förbudet meddelas. Har en sådan 
föreskrift inte meddelats, skall förbudet kun
göras på det sätt som är föreskrivet för för
fattningar i allmänhet.

Generella dispenser från fridlysningen gäller till 
exempel pågående markanvändning som skogs- 
och jordbruk. Slåtter och bete som sker i natur
vårdande syfte är även normalt undantaget.

Det finns dessutom två undantag från fridlys- 
ningsreglerna:
1. Kärlväxter och mossor. Utan hinder av ovan
stående förbud under föreskrift 1 får insamling 
av beläggexemplar som är av betydelse för doku
mentering av arten ske för följande arter, om det 
inte finns något annat tillfredsställande alternativ 
och den berörda populationens fortbestånd inte 
påverkas negativt (se bilaga 3, s. 45).

Den som ansvarat för en insamling skall 
senast den 31 januari varje år redovisa till läns
styrelsen vilka arter som insamlats föregående år, 
antalet exemplar av dessa, var de insamlats, samt
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Fridlysta: Saffransticka (t.v.) Aurantiporus croceus 
och skirmossa (t.h.) Hookeria lucens.

Foto: Ingmar Holmåsen
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syftet med insamlingen. Fullständiga fyndupp
gifter för nya lokaler, samt uppgift om i vilken 
samling exemplaren förvaras, skall lämnas till 
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet 
i Uppsala. Det insamlade materialet skall vara 
tillgängligt för forskning.

Ett mindre antal av arterna som vi är tvungna 
att fridlysa på grund av ratificerade konventioner 
är så pass vanliga eller svårbestämbara i fält att 
konstruktionen ovan är en av de bästa möjliga 
för att på samma gång skydda och fa in mer 
information om arten. Dessutom har ett fatal 
ytterligare arter passat att ta med här av samma 
anledningar. I praktiken bör undantaget behand
las som att arten är fridlyst på kända förekom
ster men tillåten att samla på nyupptäckta plat
ser.
2. Kärlväxter. Utan hinder av ovanstående för
bud under föreskrift 1 far markägare och nytt- 
janderättsinnehavare skörda vilt levande exem
plar av följande art för försäljning, om det sker 
för att vårda värdträdet och om den berörda 
populationens fortbestånd inte påverkas nega
tivt. Undantaget gäller endast mistel, Viscum 
album.

Historiken bakom detta speciella undantag 
går tillbaka till 1985 då länsstyrelsen i Västman
lands län omprövade sina fridlysningar. Det

fanns då ett stort intresse från markägarna att 
skörda mistel för försäljning. Länsstyrelsen gjor
de då den bedömningen att länets mistelpopula- 
tioner skulle klara en viss insamling. Dessutom 
skulle troligen livslängden för de mistelbärande 
träden förlängas samtidigt som det skulle finnas 
ett rent ekonomiskt intresse att bevara mistelbä
rande träd.

De nya nationella fridlysningarna kommer att 
leda till att många arter blir dubbelt fridlysta, 
både nationellt och på länsnivå. Detta kommer 
successivt att justeras genom att länsstyrelserna 
anmodas att upphäva de fridlysningar på länsni
vå där det finns en övergripande nationell frid
lysning. Detta kommer framöver att resultera i 
ett mindre antal regionala fridlysningar.

Till skillnad från tidigare ska fridlysningsbe- 
sluten omprövas efter en viss tid, förslagsvis 5 år. 
Vid dessa översyner ska bland annat taxonomis- 
ka förändringar, förändringar i rödlistor, interna
tionella direktiv och konventioner samt behov av 
fortsatt fridlysning ses över.

Inget skydd av livsmiljön. En av de saker som 
skulle utredas i samband med översynen av frid- 
lysningsbestämmelserna var om det även skulle 
vara möjligt att fridlysa arternas livsmiljö. Denna 
typ av skydd diskuterades mycket i samband
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med artskyddsutredningen i början på 1990- 
talet. En sådan skyddsform skulle ge arter ett 
mycket starkare skydd än vad den nuvarande 
fridlysningen ger. Idag kan en markägare i prin
cip göra vad som helst med den mark där en 
fridlyst art växer. Inte heller denna gång kom 
man någon vart med ett områdesskydd kopplat 
till fridlysningen. Främsta orsakerna till detta är 
det starka motståndet från markägarintressena 
och skogs- och jordbruksnäringarna, samt en del 
juridiska krångligheter. Det är fortfarande en bra 
bit kvar tills vi har ett starkt artskydd i Sverige.

Sammanfattning
Översynen av fridlysningen har resulterat i att 
cirka 300 arter fridlyses över hela landet enligt 8 
kap. 1-2 §§ miljöbalken och 1 a § artskyddsför- 
ordningen. Av de nu fridlysta arterna är 131 
(44 %) fridlysta sedan tidigare, varav 55 natio
nellt och 76 på länsnivå. De tidigare fridlysta 
arterna utgörs av cirka 45 orkidéer, 62 andra 
kärlväxter, 2 lavar, 1 svamp, 12 grod- och kräl
djur samt 9 ryggradslösa djur (växterna listade i 
bilaga 1 och 2). De föreslagna arterna utgörs av:
• 138 akut hotade eller sårbara arter som kan 

komma att skadas allvarligt av enstaka insam
lingar.

• 31 arter som av andra skäl bör fridlysas, till

Fridlyst: Hårig skrovellav Lobaria hallii.
Foto:Tomas Hallingbäck

exempel för att de inte är hotade men utsatta 
för insamling eller dödande, alternativt kan 
de förväxlas med fridlysta arter.

• Samtliga orkidéarter (cirka 45 arter, är frid
lysta sedan 1992).

• Samtliga grod- och kräldj ursarter (19 arter 
samt en underart, 12 är fridlysta sedan tidiga
re).

• 66 arter som Sverige skall fridlysa bland 
annat för att uppfylla åtaganden i internatio
nella överenskommelser (Bernkonventionen 
och Habitatdirektivet, samt är upptagna på 
IUCN:s globala rödlista över växter).

Citerad litteratur

Naturvårdsverket 1995. Aktionsplan för 
Biologisk mångfald. Rapport 4463.

Mora Aronsson är huvud
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Uppsala. E-post: Mora.Aronsson@dha.slu.se

Bilaga I
Kärlväxter, mossor, svampar och lavar som fridlysts 
enligt föreskrift I (ses. 41).

Bokstäver inom parentes efter artnamnen avser 
enligt vilket/vilka kriterier arten huvudsakligen blivit 
fridlyst.
AR - Akut hotad eller sårbar på den svenska röd

listan,
AX - Föreslagen som akut hotad på rödlista 2000, 
B - Övriga utsatta arter (känsliga, sällsynta eller av 

speciellt intresse för insamling),

K i

- 7.4
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(bilaga I fortsättning)
CB - uppräknad i Bernkonven- 

tionens bilaga I (strängt skyd
dade växtarter),

CG - Globalt rödlistad,
CH - uppräknad i Habitat- 

direktivets bilaga 4a (kräver 
noggrant skydd).

Kärlväxter
Orkidcer, Orchidaceae - 
samtliga arter (fridlysta sedan 1992). 
Följande orkidéer uppfyller dessutom 
något av fridlysningskriterierna.
Calypso bulb osa norna (CH) 
Cephalanthera damasonium stor skogs

lilja (AR)
Cypripedium calceolus guckusko (CB, 

CH)
Gymnadenia nigra brunkulla (AR) 
Gymnadenia runei brudkulla (CG, CH, 

AR)
Herminium monorchis honungsblomster 

(AR)
Liparis loeselii gulyxne (CB, CH, AR) 
Microstylis monophyllos knottblomster 

(AR)
Orchis palustris kärrnycklar (AR) 
Platanthera obtusata ssp. oligantha lapp

fela (CB, CH, AR)
Pseudorchis albida vityxne (AR)

Övriga kärlväxter
Adonis vernalis våradonis (AR)
Ajuga genevensis kritsuga (AR)
Alisma wahlenbergii småsvalting (CB, 

CG, CH, AR)
Allium carinatum rosenlök (AR)
Allium lineare klipplök (AR)
Anemone patens nipsippa (CB, CH,

AR)
Anemone pulsatilla ssp. gotlandica got- 

landssippa (CG, CH,)
Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla back- 

sippa (B)
Anemone vernalis mosippa (B)
Anthemis cotula kamomillkulla (AR) 
Anthericum liliago stor sandlilja (AR) 
Apium inundatum krypfloka (AR) 
Arabisplanisiliqua gotlandstrav (AR) 
Arctophila fulva hänggräs (CH, AR) 
Arenaria humifusa grusnarv (CH) 
Armeria maritima ssp. sibirica fjälltrift 

(AR)
Artemisia campestris ssp. bottnica bott- 

nisk malört (CG, CH)

Artemisia oelandica alvarmalört (CG, 
CH)

Asplenium adiantum-nigrum glansbrä- 
ken (B)

Asplenium adulterinum brunbräken 
(CG, AR)

Asplenium ceterach mjältbräken (AR) 
Asplenium scolopendrium hjorttunga 

(AR)
Astragalus arenarius sandvedel (AR) 
Astragalus danicus strandvedel (AR) 
Astragalus penduliflorus smällvedel (B) 
Atriplex laciniata sandmålla (AR) 
Atriplexportulacoides portlakmålla (AR) 
Baldellia repens revsvalting (AR) 
Botrychium lanceolatum topplåsbräken

(AR)
Botrychium matricariifolium rutlåsbrä- 

ken (CB, AR)
Botrychium multifidum höstlåsbräken 

(CB)
Botrychium simplex dvärglåsbräken 

(CB, CH, AR)
Botrychium virginianum stor låsbräken

(AR)
Braya linearis fjällkrassing (CH)
Bromus racemosus ängslosta (AR) 
Calamagrostis chalybaea skogsrör (CH) 
Cardamineparviflora strandbräsma 

(AR)
Carex atherodes finnstarr (AR)
Carex holostoma kolstarr (CH, AR) 
Carex maritima bågstarr (AR)
Centaurea phrygia fmnklint (AR) 
Centaurium erythraea var. capitatum 

huvudarun (AR)
Centaurium erythraea var. erythraea 

flockarun (AR)
Cerastium brachypetalum raggarv (AR) 
Chenopodium murale gatmålla (AR) 
Chenopodium vulvaria stinkmålla (AR) 
Chrysosplenium oppositifolium kustgull- 

pudra (AX)
Cinna latifolia sötgräs (CH)
Corydalis gotlandica gotländsk nunneört 

(CG, CH, AR)
Dianthus arenarius sandnejlika (CH) 
Dianthus armeria knippnejlika (AR) 
Dianthus superbus praktnejlika (AR) 
Diplazium sibiricum ryssbräken (CH, 

AR)
Draba cacuminum blockhavsdraba 

(CG, CH, AR)
Draba subcapitata raggd raba (AX) 
Dracocephalum ruyschiana drakblomma 

(CB, AR)
Dracocephalum thymiflorum rysk drak

blomma (AR)
Equisetum telmateia jättefräken (AR)

Eryngium maritimun martorn (B) 
Euphrasia rostkoviana ssp. fennica finn- 

ögontröst (AR)
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana 

stor ögontröst (AR)
Euphrasia salisburgensis var. schoenicola 

brun ögontröst (CG)
Euphrasia stricta var. suecica svensk 

ögontröst (AR)
Filago vulgaris klotullört (AR)
Gagea villosa luddvårlök (AR)
Galeopsis angustifolia kalkdån (AR) 
Genista anglica nålginst (AR)
Genista germanica tysk ginst (AR) 
Gentiana pneumonanthe klockgentiana

(B)
Gentiana purpurea baggsöta (AR) 
Gentianella aurea blekgentiana (AR) 
Gentianella campestris var. islandica 

sätergentiana (AR)
Geranium palustre kärrnäva (AR) 
Glaucium flavum strandvallmo (AR) 
Helichrysum arenarium hedblomster (B) 
Hippocrepis emerus gulkronill (AR) 
Hippuris tetraphylla ishavshästsvans 

(CH, AR)
Hordeum secalinum ängskorn (AR) 
Hypericum humifusum dvärgjohannes- 

ört (AR)
Hypericum pulchrum hedjohannesört 

(AR)
Illecebrum verticillatum glimmerört

(AR)
Iris spuria dansk iris (AR)
Juncus anceps svarttåg (AR)
Kickxia elatine spjutsporre (AR)
Koeleria grandis stor tofsäxing (AR) 
Koeleria macrantha fin tofsäxing (AR) 
Lathyrus sphaericus vårvial (AR) 
Lathyrus tuberosus knölvial (AR) 
Leontodon saxatilis strimfibbla (AR) 
Limonium humile bohusmarrisp (B) 
Limonium vulgare marrisp (B) 
Luronium natans flytsvalting (CB, CH, 

AR)
Luzula arctica snöfryle (CH)
Luzula sylvatica storfryle (AR) 
Lycopodium complanatum ssp. chamae- 

cyparissus cypresslummer (AR) 
Marrubium vulgare kransborre (AR) 
Medicago minima sandlusern (AR) 
Melilotus dentatus strandsötväppling 

(AR)
Mertensia maritima ostronört (AR) 
Minuartia viscosa sandnörel (AR) 
Misopates orontium kalvnos (AR) 
Moehringia lateriflora ryssnarv (CH) 
Mulgedium quercina karlsösallat (AR) 
Najas flexilis sjönajas (CB, CH, AR)
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Nepeta cataria kattmynta (AR) 
Oenanthe fistulosa pipstäkra (AR) 
Oenanthe lachenalii smalstäkra (AR) 
Orobanche alba timjansnyltrot (B) 
Orobanche elatior klintsnyltrot (AR) 
Orobanche minor klöversnyltrot (AR) 
Orobanche purpurea röllikesnyltrot 

(AR)
Orobanche reticulata tistelsnyltrot (AR) 
Oxytropis pilosa ludd vedel (AR)
Papaver laestadianum Laestadiusvallmo

(G, H)
Papaver radicatum fjällvallmo (B), ssp.

hyperboreum lappvallmo (CH) 
Persicaria foliosa ävjepilört (CH) 
Pleurospermum austriaeum piploka (B) 
Polygonum oxyspermum näbbtrampört 

(AR)
Polystichum aeuleatum uddbräken (AR) 
Polystichum braunii skuggbräken (AR) 
Potamogeton acutifolius spetsnate (AR) 
Potamogeton rutilus styvnate (B) 
Potamogeton trichoides knölnate (AR) 
Potentilla multifida mångfingerört (B) 
Potentilla robbinsiana raggfingerört

(AR)
Potentilla sterilis smultronfingerört

(AR)
Primula nutans strandviva (CH) 
Primula scandinavica fjällviva (CH) 
Pulmonaria angustifolia smalbladig 

lungört (AR)
Ranunculus acris ssp. friesianus parks

mörblomma (AR)
Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

(AR)
Ranunculus fluitans jättemöja (AR) 
Ranunculus hederaceus murgrönsmöja

(AR)
Ranunculus lapponieus lappranunkel 

(CH)
Ranunculus ophioglossifolius gotlandsra- 

nunkel (AR)
Ranunculus sulphureus polarsmörblom- 

ma (AR)
Rorippa microphylla bäckfräne (AR) 
Rosa acicularis finnros (AR)
Rosa agrestis åkerros (AR)
Rosa elliptica ssp. inodora västkustros 

(AR)
Sagina ciliata fältnarv (AR)
Salvia pratensis ängssalvia (AR) 
Saxifraga cotyledon fjällbrud (AR) 
Saxifraga hireulus myrbräcka (CB, CH) 
Saxifraga osloénsis hällebräcka (CH) 
Scandix peeten-veneris nålkörvel (AR) 
Schistophyllum bifureum spetsfingerört 

(AR)
Scutellaria minor småfrossört (AR)

Sedum villosum klibbig fetknopp (B) 
Senecio erucifolius flikstånds (AR)
Senecio jacobaea ssp. gotlandicus alvar- 

stånds (CG, CH)
Silaum silaus ängssilja (AR)
Silene dichotorna gaffelglim (AR)
Silene furcata ssp. angustiflora polarblära 

(CG, CB, CH, AR)
Sisymbrium supinum kalkkrassing (CB, 

CH)
Sorbus norvegica norskoxel (B)
Sorbus teodori avarönn (CG, CH) 
Stachys officinalis humlesuga (AR) 
Stellaria fennica finnstjärnblomma (AR) 
Stellaria longipes polarstjärnblomma 

(AR)
Stipa pennata fjädergräs (AR)
Taraxacum austrinum sydmaskros (AR) 
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros 

(AR)
Tephroseris integrifolia fältnoeka (AR) 
Tephroseris palustris kärrnoeka (AR) 
Tragopogon crocifolius gotländsk haver- 

rot (B)
Tragopogon dubius stor haverrot (AR) 
Trifolium alpestre alpklöver (AR) 
Trisetum subalpestre venhavre (CB, CH, 

AR)
Verbascum densiflorum ölandskungsljus

(AR)
Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

(AR)
Vida dumetorum buskvicker (B)
Vida pisiformis ärtvicker (AR)
Viola alba silverviol (AR)
Viola collina bergviol (B)
Viola elatior storviol (B)
Viola rupestris ssp. relieta lappviol (CH) 
Viscum album mistel (B)

Mossor
Buxbaumia viridis grön sköldmossa 

(CB)
Cephalozia macounii vedtrådmossa 

(CB)
Cynodontium suecicum nordisk klipp- 

tuss (CB)
Dichelyma capillaceum hårklomossa 

(CB)
Dicranum viride vedkvastmossa (CB) 
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa 

(CB)
Hookeria lucens skirmossa (AR)
Meesia longiseta långskaftad svan mossa 

(CB)
Orthotrichum rogeri gotländsk hätte- 

mossa (CB)
Pyramidula tetragona pyramidmossa 

(CB)

Scapania massalongi mikroskapania 
(CB)

Lavar
Cetrelia olivetorum jättesköldlav (AR) 
Flavoparmelia caperata getlav (AR) 
Heterodermia speciosa elfenbenslav (AR) 
Letharia vulpina varglav (B)
Lobaria hallii hårig skrovellav (AR) 
Sticta fuliginosa stiftärrlav (AR)
Sticta sylvatica ärrlav (AR)
Usnea longissima långskägg (AR)

Svampar
Aurantioporus croceus saffransticka (AR) 
Haploporus odorus nordlig anisticka (B) 
Hericium erinaceus igelkottstaggsvamp 

(AR)
Pycnoporellus alboluteus storporig 

brandticka (AR)
Sarcosoma globosum bombmurkla (AR)

Bilaga 2
Kärlväxter fridlysta enligt före
skrift 2 (se s. 41)
Anemone hepatica blåsippa 
Primula veris gullviva 
Familjen Lycopodiaceae lummerväxter 

- samtliga arter

Bilaga 3
Undantag från fridlysningsregler- 
na
1. Kärlväxter och mossor

Kärlväxter
Calamagrostis chalybaea skogsrör 
Potamogeton rutilus styvnate 
Sorbus norvegica norskoxel

Mossor
Buxbaumia viridis grön sköldmossa 
Cynodontium suecicum nordisk klipp- 

tuss
Dichelyma capillaceum hårklomossa 
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa 
Meesia longiseta långskaftad svanmossa 
Pyramidula tetragona pyramidmossa

2. Kärlväxter
Viscum album mistel
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Ängstoppklocka Campanula glomerata subsp. glomerata är en karaktärsväxt i odlingslandskapet i kustsock
narna i nordligaste Uppland. Foto: Bengt Jonsell

En kommentar om

toppklocka
TEXT: BENGT JONSELL OCH LENA JONSELL

Ängstoppklockan Campanula glomerata subsp. 
glomerata är vanlig i nordligaste Uppland och 
någon tillbakagång kan inte ses. Här komplet
terar Bengt och Lena Jonsell de uppgifter om 
ängstoppklockans utbredningsområde i Sverige 
som uppgavs i Torbjörn Tylers artikel ‘Fyra 
sorters toppklocka Campanula glomerata i 
Norden i SBT 93:139-144.

Isitt bidrag om toppklockor i Sverige baserade 
Tyler (1999) sina uppgifter om förekomst 
och utbredning enbart på herbariematerial. 

Därmed har han både i texten och på kartan

missat det område där ängstoppklockan (subsp. 
glomerata) troligen har sitt starkaste fäste i lan
det, nämligen kustsocknarna i nordligaste 
Uppland.

Från trakterna kring Oregrund och Lövsta- 
bruk norrut, särskilt i Hållnäs socken, men 
också i Forsmark och Älvkarleby (som dock har 
en prick på Tylers karta), är denna toppklocka 
en karaktärsväxt i den odlade bygden, så allmän 
och iögonenfallande att ingen som besöker 
området i högsommartid kan undgå att lägga 
märke till den.

Det är inte bara hagar och ängsbackar, utan i 
hög grad också öppen skogsmark och vägrenar 
som är dess växtplatser (Jonsell & Jonsell 1995). 
Även om de förstnämnda biotoperna skulle min
ska är artens fortbestånd garanterat och någon 
tillbakagång kan inte skönjas. Almquist (1929) 
betecknade den som ”ofantligt riklig” i de norra 
kustsocknarna och det gäller ännu. Simån
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(1992) visade i en examensuppsats att den nord
uppländska populationen tillhör subsp. glomerata 
så som Tyler avgränsar den. Vad som betingar 
toppklockans starka ställning i detta begränsade 
område kan man väl bara spekulera över. Det 
torra klimatet och den kalkrika moränen är de 
mest påfallande speciella faktorerna för detta 
område.

Rekryteringen bör ha skett från öster, där 
arten är särskilt vanlig i det torra och kalkrika 
Estland, men också finns i Finland och på 
Åland. Odlingslandskapet i det lågt belägna 
Hållnäs är ungt, knappast äldre än vikingatid. 
Linné (1745, 1755) anger den som ofta vanlig i 
torra ängar i Roslagen, vilket troligast avser 
Gräsö, där han själv hade exkurerat. Den kan ha 
varit gammal där redan då. Eftersom den är klart 
synantrop kan den ha kommit in med foder- 
eller spannmålsimport. Spannmål var en bristva
ra som importerades till dessa trakter och lagra
des inför fördelning i bygden till exempel i 
magasin i brukens utskeppningshamnar för 
stångjärn. Har detta haft betydelse är nog inte 
toppklockan äldre än knappa 400 år i området.

Toppklockans variation i Norden borde, som 
Tyler säger, undersökas ingående. Den nordupp
ländska formen har blomställningar med sido- 
knippen vid flera av de övre noderna, men de är 
sällan så utdragna som hans bild av ett finskt 
bestånd visar och blomfärgen är i regel ganska 
mörkt blå.

ABSTRACT

Jonsell, B. & Jonsell, L. 2000: En kommentar om 
toppklocka (A commentary on Campanula glome
rata). Svensk Bot.Tidskr. 94: 46—47. Uppsala.
ISNN 0039-646X.
Tyler (1999) discusses the variation and Nordic 
distribution of Campanula glomerata. In this com
mentary it is stated that the species is very com
mon in the agricultural landscape of northernmost 
Uppland and can not be regarded as decreasing 
there. It has been found that the taxon occurring 
in this area is C. glomerata subsp. glomerata (Simån 
1992).
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”En lycklig
komplettering”

L
ångt innan begreppet ‘tvärvetenskap’ kom 
på modet smet Mats Rydén då och då 
iväg från språkstudierna till professor Du 
Rietz föreläsningar i växtgeografi. Idag är Mats 

Rydén professor emeritus i engelska, men när 
han kom till Uppsala i början av 1950-talet var 
det en öppen fråga om han skulle studera bota
nik eller språk.

- Men botaniken har varit en lycklig kom
plettering. Jag har haft mycket roligt och trevligt 
tillsammans med mina botaniskt intresserade 
kamrater, berättar Mats Rydén.

Intressena för språk och botanik odlade han 
till en början parallellt, men när han började 
fördjupa sig i William Shakespeares sätt att 
använda sig av växter och växtnamn i sin drama
tik kunde de två intressena förenas. Detta resul
terade 1978 i boken Shakespearean Plant Names.

I Svensk Botanisk Tidskrift medverkade Mats 
Rydén redan 1961, då med en notis om bäck
märke, Berula erecta, som han funnit på en ny 
lokal i Östergötland. 1980 publicerade han arti
keln ”Växtnamnsforskning - något om dess his
toria, problem och metoder” (74:6) och 1990 
skrev han om maskrosens många namn i ”Den 
mångtydiga maskrosen” (84:4). Han har också 
bidragit med andra SBT-artiklar och recensioner. 
I år kommer Mats Rydéns essäer om växternas 
namn att vara ett återkommande tema 
i SBT.

Mats Rydén inleder 
en serie artiklar om 

växternas namn. /* :,w

NAMN»mmwae:
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TEXT: MATS RYDEN

abblekan
Kabblekan tillhör de svenska 
växter som har fatt många 
folkliga namn. Det är inte 
märkligt; den lyser intensivt 
och ofta i stor mängd i tidig 

vår, i marker som ännu mestadels dröjer sig kvar 
i gråbruna färgskalor.

De solgula blommorna, gula som gammal
dags smör och oskummad mjölk, avspeglar sig i 
namn som smörblomma, mjölkblomma, mjölkro
sor och äggblomma-, koblomma, kalvblomma och 
kalvöga har den också fått heta. Namn som 
bäckblomma, bäcklilja och bäckros avslöjar en av 
dess växtplatser. Fålsunge fotter anspelar på bla
dens likhet med avtrycket av en hästhov, klåd- 
blomster och skabb-blomster på föreställningen 
att växten kunde orsaka klåda och skabb.

Växtens latinska namn, Calthapalustris, är 
gammalt. Det finns redan i botaniska arbeten 
från 1500-talet och är alltså inte någon linne- 
ansk skapelse.

Idag känner ju vi svenskar Caltha palustris 
främst under namnet kabbleka, eller kabbeleka, 
en benämning som uppenbarligen har andra 
namngivningsmotiv än de ovan nämnda folk
namnen. Namnet, i formen kabbeleka, är tidi
gast belagt i Johannes Franckenius Speculum 
botanicum från 1638, men blev inte ett allmänt 
vedertaget standardnamn eller floranamn förrän 
under 1900-talet. Linné anger det i sin 
Sverigeflora endast från Västergötland och föror
dar som riksnamn kalvleka, som han bland 
annat funnit i floror från andra hälften av 1600- 
talet. Kalvleka kan vara en så kallad folketymo-
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logisk ombildning av det redan då svårbegripliga 
kabbeleka.

I 1800-talets floror är namnet kalvleka van
ligt, ofta anfört tillsammans med kabbelök, som 
Linné antecknat från Skåne. Namnet kabbleka 
har motsvarigheter i danskan och norskan.

Det första ledet i kabbleka, kabb, är ett dia
lektord med betydelsen ‘grov trästock, kubb, 
klump’, här med syftning på de ganska tjocka 
(något löldiknande) stjälkarna och de runda 
blomknopparna. Namn i engelskan för Caltha är 
bland andra Mayblob och waterblob, där blob 
just betyder ‘liten klump’ och liknande. Det 
gängse engelska namnet för kabblekan är emel
lertid sedan länge det betydligt ståtligare marsh 
marigold.

Kabblekan har aldrig varit någon medicinal
växt. Den ”pryder mer än den gagnar”, som det 
står i en gammal växtbok. Men kabblekans 
blomknoppar har, lagda i ättika och saltade, ätits 
som kapris. Detta måste emellertid ha varit en 
något vansklig kost, eftersom växten är giftig, 
och i sin Flora oeconomica (1806) föreslår Anders 
Retzius att blomknopparna ”först i watten för- 
wällas”.

Kabblekan undviks av betande kreatur. I torrt 
tillstånd, som hö, tycks den dock vara oskadlig 
och ansågs ge smöret dess ”rätta” gula färg, därav 
benämningen smörfärga. De tidigare nämnda 
namnen på mjölk speglar också en gammal tro 
att växten hade en gynnsam inverkan på mjöl
ken.

I den tidiga våren lyser, som sagt, kabblekan, 
vad vi än må kalla den, i täta, solgula ruggar i de 
svenska våtmarkerna. Den utstrålar en frodig 
livsglädje.

ästhov och tussilago
När jag var barn på 1930-talet 
i Östergötland plockade vi 
”hästhov” snarare än ”tussila
go”. Idag är det tvärtom: nam
net hästhov, som ju syftar på

bladens likhet med avtrycket av en hästhov, med 
parallella namn i andra språk, har kommit att 
kännas alltför konkret, alltför påträngande som 
namn på denna vårens mjuka förstling, medan 
tussilago, vars innebörd inte är omedelbart klar, 
uppfattas som mer relevant, mer vårligt poetiskt. 
Botanisten Elias Fries påpekar för övrigt i sin 
växtnamnsordbok från 1880 att namnet tussilago 
”förekommer hos poeter”.

Den latinska benämningen tussilago, som 
finns redan hos Plinius d.ä. i hans naturalhisto- 
ria, innehåller ordet tussis ‘hosta’ samt ett suffix; 
ordet betyder emellertid inte, som stundom häv
das, ‘jag fördriver hosta’. Ett svenskt namn för 
hästhoven är hostört, som dock är senare belagt 
än namnet hästhov. Båda anförs av Uppsala- 
professorn Johannes Franckenius i hans växt- 
namnsförteckning Speculum botanicum från 
1638.

Ett annat gammalt namn med samma inne
börd som hostört är lungbota. Förr torkade man 
hästhovsbladen och tillagade därav en dryck mot 
hosta och andra ”bröstsjukdomar”. De torkade 
bladen har också använts som tobaks- och kaffe
surrogat. Den engelske botanisten John Gerard 
anger i sin örtabok från 1597 att de färska bla
den av hästhoven är bra mot bölder och inflam
mationer. Av rötterna har beretts fnöslce för eld
slagning. Växten trivs på vattenrik, ofta lerhaltig 
mark, och enligt Linné kan den utvisa ”källådror 
för brunnsgrävare”.

Hästhoven har även, i olika delar av vårt land, 
tilldelats andra namn än de ovan nämnda, exem
pelvis falafötter, lerblad och märgelört, varmed 
kan jämföras de engelska namnen coltsfoot, foal
foot och clayweed, men inget mig veterligt som 
tar fasta på de guldgula blomkorgarna, som likt 
små solar sticker upp ur den nymornade, nyss 
tjälbundna jorden (jfr. namnet tjälablomma). 
Ragnar Jändel skriver om denna ört att ”om 
man pressar den vackert, kan den te sig som en 
helgonbild med gyllne gloria”. Konsten att pressa 
växter är dock, som bekant, i våra dagar tämli-
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gen glömd, utom i vetenskapliga sammanhang.
Visst hade också gångna tiders människor 

botaniska skönhetsupplevelser, men de har mera 
sällan avsatt spår i våra gamla växtnamn. Linné, 
som rekommenderar hästhov som officiellt 
svenskt namn, hade inget ”estetiskt” namn för 
hästhoven, men han prisar den i sin svenska 
flora som en del av den förunderliga svenska 
våren: ”Den tidigast blommande svenska örten; 
då går tjälen ur marken, snön smälter i skuggan, 
isen lossnar på floderna, grodan kväker i kärren, 
trasten sjunger i skogen, orren spelar på ljungen 
och ärlan bebådar Floras ankomst”. Men han 
kan inte riktigt bestämma sig för vilken svensk 
växt som ska anses vara den tidigast blomman
de: även hasseln ger han denna honnörsplats.
Att skipa ”rättvisa” i denna fråga är dock inte 
görligt i vårt avlånga land.

Ett lustigt engelskt namn för hästhoven är 
son-before-father, som syftar på att blommorna 
kommer före bladen. Den latinska motsvarighe
ten filius ante patrem har en lång tradition i 
örtaböcker och floror, även svenska sådana.

Men låt oss, utan tankar på namn och nytta, 
fröjda oss åt denna vårprimör, innan den med 
sitt ofantliga rotsystem övergår till ett storbla- 
digt, föga älskat ”ogräs”.

Hästhov från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

låsippan
Inte förrän våren 1963, då jag 
vistades i London med utflyk
ter till bland annat Gilbert 
Whites Selborne i Hampshire, 
blev det uppenbart för mig att 

blåsippan, denna sinnebild för den svenska 
våren, inte växer vild på de brittiska öarna. Den 
är dock förutom i Norden (med undantag av 
Island) vanlig i större delen av Europa utom de 
västra delarna. Närstående taxa finns i Ostasien 
och Nordamerika. I Sverige förekommer blåsip
pan ända upp i Norrbotten.

Blåsippans blomknoppar är färdigbildade 
redan på hösten och då ”aspdungarna börjar skif

ta i grått och björklundarna i rött” (Linné) skick
ar den upp sina silkeshåriga blomstänglar, ”lite 
skygg och tafatt”, som en diktare skriver, men 
med en självklar utstrålning.

Undersidan av blåsippans blad har i form och 
färg en viss likhet med människans lever och 
växten har, i kraft av den gamla signaturläran, 
använts mot leversjukdomar. I sin Swenske Orte- 
krantz från 1684 skriver Strängnäslektorn 
Johannes Palmberg: ”Ty är det nyttigt at man 
kokar henne i halfft Wijn och Watn, och dricker 
ther aff 3 skedar någon tijd, så ypnar hon ett för
stoppat Lefwer”. Ett drygt sekel tidigare, 1568, 
skrev den engelske läkaren och botanisten
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Blåsippa från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik II, 1803.

William Turner, som sett blåsippan i ”alperna 
och i trädgårdar i Tyskland”, att han hört att 
denna ört var särskilt bra ”för levern hos unga, 
nygifta män som längtar efter barn”.

Ej oväntat är det tidigast belagda svenska 
namnet för blåsippan levergräs, där gräs betyder 
‘ört’. Linné anför, förutom blåsippa, som han 
lanserar som officiellt svenskt namn, namn som 
blåweror, blåwes (jfr. norskans blåveis) och blå- 
låck. Ett annat namn för blåsippan nämnt av 
Linné från Gotland är killingeblomma. Namnet 
gyllenväppling, från 1600-talet, speglar en folklig 
sammanblandning med klöverarter.

Ett växtnamn har både en referens, till en

eller flera växter, och en innebörd. I många fall 
är denna innebörd omedelbart klar som för vår
lök och kungsängslilja, i andra fall ger ordböck
erna besked som för gullviva och liljekonvalj. 
Men ej sällan har den etymologiska vetenskapen 
inget entydigt eller inget svar alls att ge: ordet är 
av ”omtvistat” eller ”dunkelt” ursprung. Till 
denna grupp hör växtnamnet sippa.

I Namn och bygd (1952) skriver Bengt 
Hesselman om detta namn och ger en tänkvärd 
förklaring. Han sammanställer det med ett 
fornsvenskt säppel (olika stavningar) och ett 
fornfranskt chapel (en form av chapeau) med 
betydelsen ‘krans’ eller ‘krona’, med syftning på 
blåsippans och vitsippans blomkrona. Kontras
ten mellan blåsippans kalkblad och de silver- 
glänsande ståndarknapparna ger blomman en 
särskild lyster.

Ur säppel har utvecklats former som sepper, 
sipper och sippel, vartill en ny singularform, 
sippa, bildades. Namnformerna blåsippa och 
vitsippa tycks först vara belagda hos Linné 
(1745), men accepterades snabbt som riks- 
språksformer i floror och andra botaniska hand
böcker. I Olof Bromelius Göteborgsflora från 
1694 ges som namn för blåsippan bland annat 
blåsippor och för vitsippan hwijtsippel och hwijt- 
sippor, men inget namn med formen sippa. 
Andra namn på sippa inom Anemone- och 

Pulsatillas\akte.na., till exempel gulsippa och back- 
sippa, är analogibildningar till blåsippa och vit
sippa.

Låt oss till sist lyssna till vad Johannes 
Palmberg skrev för mer än tre hundra år sedan: 
”Detta är en bekant ört, som först om Wåhren 
låter see sigh i Skogen under Hasslebuskar, wid 
Gärdsgårdar och backar emoot Solen, medh sina 
liufliga Blå eller Purpurfärgade Blomster”.

Vi kan bara instämma.

Mats Rydén
Tjudervägen 15, SE-756 47 Uppsala.
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En mycket gammal ”Ny liten botanikbok”

med botaniska, språkliga och lärdomshistoriska 
kommentarer. Utgåvan innehåller också ett faksi 
mil av exemplaret i British Library.
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M
ats Rydén, professor emeritus i engel 
ska, är just nu aktuell med en kom
menterad översättning av William 
Turners Libellus de re herbaria novus. 

Medförfattare är Hans Helander, 
professor i latinska språket och 
litteraturen, och fil. kand.
Kerstin Olsson.

Turners Libellus de re herbaria 
novus (1538), på svenska ungefär 
en ny liten bok om botanik’, var 
den första vetenskapliga bota
niska skriften som publicerades 
i England. Teologen, läkaren 
och vetenskapsmannen 
William Turner (1510-1568) 
har kallats ”den engelska 
botanikens fader”. Han kan 
betraktas som Englands för
ste fältbiolog som förutom 
växter också intresserade 
sig för bland annat fåglar 
och fiskar. Han upptäckte 
cirka tre hundra växttaxa 
och ett fyrtiotal fågelarter 
som nya för England.

Libellus är en 
nomenklaturguide som 
skrevs för att vara till 
hjälp för ungdomar 
som studerade medi
cin. Tillsammans 
med Turners The Names of 
Herbes (1548) utgör den ett embryo till ett lexi
kon över växternas engelska namn. Skriften ger 
också en del information om växtplatser, 
användningsområden och traditioner som växter
na förknippas med.
Libellus, av vilken det finns ett enda exemplar 
bevarat, på British Library i London, har nu för 
första gången översatts till engelska och ges ut

Boken är utgiven av Kungl. Humanistiska 
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och kan 
beställas från Swedish Science Press, Box 118, 
SE-751 04 Uppsala. E-post: info@ssp.nu 
Pris: 150 kr. Kostnad för porto och hantering 
tillkommer.
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Jättefräken — utveckling och 
tillbakagång

Den sällsynta jättefräken Equisetum telmateia är 
fridlyst sedan årsskiftet. Foto: Åke Svensson

TEXT: GÖRAN MATTIASSON
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dels västra Nordamerika där den representeras av 
en annan underart.

I Sverige är jättefräken känd från totalt tre 
platser som alla ligger utmed kusten i Skåne.
Idag finns arten bara kvar på två av platserna. 
Båda ligger i naturreservat med förbud att bland 
annat plocka och gräva upp växter. Floraväktarna 
i Skåne håller dessutom växtplatserna under upp
sikt.

Inom naturreservatet Vens backafall i Öre
sund växer jättefräken i ett stort bestånd. Det 
upptäcktes 1899 och i början av 1900-talet fanns 
det cirka 250 skott. Sedan dess har arten spridit 
sig genom vegetativ förökning och ökat i antal 
till dagens dryga tusentalet exemplar.

De båda övriga lokalerna som under 1990- 
talet hyst jättefräken är belägna på fastlandet 
nära kusten i västra Skåne. I Ålabodarna norr om 
Landskrona, varifrån arten varit känd sedan 
1926, är den utgången sedan mitten av 1990- 
talet. I Domsten-Viken norr om Helsingborg 
upptäcktes 1993 att jättefräken hade etablerat sig 
i naturreservatet. Under 1990-talet har det alltså 
varit möjligt att följa hur jättefräken expanderat 
inom ett område samtidigt som den sakta men 
säkert dött ut inom ett annat.

Jättefräken Equisetum telmateia är en lövskogs- 
art som är knuten till områden med rörligt och 
kalkrikt grundvatten. I Sverige förekommer jät
tefräken bara i Skåne. Under 1990-talet har 
man kunnat följa hur jättefräken har dött ut på 
en växtplats och nyetablerat och spridit sig på 
en annan.

Jr ättefräken lever i Skåne på gränsen för sitt 
I europeiska utbredningsområde. I världen har 
I jättefräken två skilda utbredningsområden, 
dels Europa, Nordafrika och Mindre Asien,

Domsten-Viken
Hösten 1993 upptäckte Jan Löf och Olle 
Högsmo mycket överraskande tre exemplar av 
jättefräken i ett fuktigt område mellan Domsten 
och Viken. Lokalen är belägen flera mil från Åla
bodarna som är närmsta kända lokal för jättefrä
ken. Att exemplaren skulle vara utplanterade på 
platsen kan närmast betraktas som uteslutet 
eftersom upptäckten gjordes i tät och högvuxen 
starrvegetation, en plats ingen normalt väljer för 
att plantera ut jättefräken eller någon annan säll
synthet.
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Utveckling och tillbaka
gång av jättefräken

Domsten-Viken, 
Helsingborgs kommun
År Antal Domsten-Viken

1993 3
1994 31 Ålabodarna

1995 22
1996 30 Vens backafall

1997 107
1998-1999 175

Ålabodarna, 
Landskrona kommun 
År Antal

1973 12
1974 8
1976 18
1983 15
1984 16
1985 15
1986 7
1987 6
1988 8
1989 3
1990 5
1991 6
1992 5
1993 1
1994 3
1995 0
1996 0
1997 0

I Sverige är jättefräken känd från tre platser, alla på Skånes västkust. PåVen 
finns den i ett tusental exemplar. I Domsten-Viken i ca. 175 exemplar (1999). 
I Ålabodarna är den utgången sedan 1995. Foto: Åke Svensson
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Jättefräken har efter upptäckten spridit sig 
mot norr inom området. Under 1994-1996 utö
kades växtplatsen till ett torrt och sandigt parti. 
Under sanden, relativt ytligt, finns ett rörligt 
grundvatten som uppenbarligen skapar goda 
livsbetingelser för jättefräken och som också för
klarar varför arten expanderar i just denna rikt
ning. Genom sandområdet har jättefräken kun
nat sprida sig till ett större våtmarksområde som 
den nådde 1996-1997. Jättefräken noterades 
1997 i ett drygt hundratal exemplar, flertalet i 
våtmarkerna. Antalet har sedan ökat ytterligare 
och uppgick till 175 exemplar 1999.

Jättefräken förökar och sprider sig vegetativt 
genom underjordiska stammar, rhizom, och i 
själva verket består populationen av en enda 
individ, en klon. 1999 fanns jättefräken inom 
ett 10 meter långt område. Det indikerar att 
arten expanderat i genomsnitt 1,5 meter per år. 
Markfuktigheten ger gynnsamma livsbetingelser 
och goda spridningsmöjligheter inom ett ännu 
större område. Biotopen bedöms idag tillgodose 
artens lcrav för överlevnad även på lång sikt.

Alabodarna
Förekomsten av jättefräken i Ålabodarna upp
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täcktes 1926. Beståndet har, trots årlig slätter 
med busk- och trädröjningar sedan 1970-talet, 
minskat successivt under de senaste tre decenni
erna.

Att jättefräken trots skötselinsatserna inte 
överlevt på platsen har inte kommit som någon 
överraskning. Ingen kunnig botanist skulle som
maren 1999 klassificera växtplatsen vid Ålabo
darna som lämplig eller ens tänkbar för jättefrä
ken.

Sluttningen, där jättefräken växt, domineras 
av nässlor som omges av träd och buskar. 
Området har tidigare haft högre markfuktighet 
och använts som betesmark, men idag är marken 
i skogsområdet helt torrlagd. Detta torde vara 
den primära orsaken till att jättefräken inte kun
nat överleva och det är snarast förvånande att 
den kunnat hålla sig kvar så länge som den fak
tiskt gjort.

Jättefräken som genetiskt härstammar från 
denna växtplats har i olika omgångar inplanterats 
på närliggande och fuktigare marker utan större 
framgång.

Floravård
Det är uppenbart att jättefräken av egen kraft 
kan expandera snabbt och utveckla ett stort antal 
skott på kort tid när livsbetingelserna är gynn
samma. Om cirka fem år har beståndet av jätte
fräken i naturreservatet Domsten-Viken förmod
ligen ökat till ett tusental exemplar och är då lika 
stort som beståndet på Ven.

När livsbetingelserna successivt försämras kan 
utdöende vara en i tiden långdragen process. 
Förmågan att överleva är stor hos alla arter, där
för går utdöendet långsamt så länge minsta möj
lighet finns att överleva. Populationsminsk- 
ningen blir ofta en över många år utdragen pro
cess såsom i fallet med jättefräken vid Ålabodar
na. Jordstammen hos jättefräken bidrar till att 
förlänga denna process. Men utgången är given - 
även om tidpunkten sällan kan förutsägas - när 
markvattnet försvunnit och livsbetingelserna bli
vit ogynnsamma.

Jättefräken har försvunnit från Ålabodarna 
trots mångåriga skötselinsatser. Frågan kan ställas

om åtgärderna i detta fall varit motiverade, 
utgången kunde ju förutspås. Det är alltid 
mänskligt att verka för att sällsynta, rödlistade 
arter - även i utkanten på sitt utbredningsområ
de - ska överleva genom olika ideella insatser.
Hur ofta kan vi uttala oss helt tvärsäkert om en 
arts eller en populations framtid? g ~ -c

ABSTRACT
Mattiasson, G. 2000: Jättefräken - utveckling 
och tillbakagång (Equisetum telmateia - expan
sion and decline). Svensk Bot.Tidskr. 94: 53-55. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
This species is known from only three localities 
along the western coast of Skåne, where it grows 
at sites with mobile and calcareous subsoil water 
On the island Ven the population has increased 
steadily since its discovery in 1899. On the main
land, a new population was found in 1993. 
However the other mainland population is today 
probably extinct as a course of drainage and sub
sequent overgrowth. Although the site was drai
ned already several decades ago, the clone mana
ged to survive until very recently. In the meantime 
considerable conservation efforts were made. It is 
argued that such gradual population decline and 
delayed, but still unavoidable, extinction may be 
characteristic for populations of long lived peren
nials on drained, or otherwise damaged sites. In 
such situations, it may be questioned whether 
conservation efforts, known to only postpone the 
extinction, are worthwhile.

Göran Mattiasson är 
floraväktare i Skåne, 
styrelseledamot i Svenska 
Botaniska Föreningen 
och Lunds Botaniska 
Förening i Skåne, 
samt ledamot i 
Art Databankens 
floravårdskommitté 
för kärlväxter.

Adress: Torkel Höges gränd 15, SE-224 75 Lund. 
E-post: goma@rn.lst.se
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FINA
FYND

Under rubriken ”Fina fynd” är föreningens 
medlemmar välkomna att publicera intressanta 
växtfynd. Obligatoriska fakta är i vilket land
skap och socken fyndet gjordes. Ge gärna koor- 
dinatangivelser enligt RUBIN (Björkbäck 
1980). Belägg ska överlämnas till något av lan
dets offentliga herbarier (Göteborg, Lund, 
Stockholm, Umeå eller Uppsala). Kritiska arter 
bör granskas av specialister. Foto och en kortare 
text om fyndet är också välkommet. I detta 
häfte presenteras några av de fynd som hittills 
kommit in, övriga kommer med i senare häften. 
Skicka gärna in fler!

1999 års fynd i Bohuslän
Krusbräken Cryptogramma crispa hittad av Kjell 
Emanuelsson på Stengårdsberget i Mo socken. I 
en västvänd bergbrant räknade han in 53 vackra 
exemplar. Denna bohuslänska lokal kan konkur
rera med den största dalsländska om att vara den 
rikaste lokalen nedom fjällkedjan. I Bohuslän 
finns idag bara en ytterligare känd lokal för 
krusbräken, nämligen på Lilla Kornö i Lyse sock
en, där man kan beskåda ett ensamt exemplar i

en bergskreva. 
■ Sven-Olov 
™ Strandhede 
11 fann den där i 
j^, slutet av 1980- 
■' ' talet. På en

:\WU

mm

*» k' Jb* ■:

lokal i Fjällbacka skärgård, ön Svinningen i 
Tanum socken, har arten aldrig återfunnits (Fries 
1971).

På färdiga sträckor av den nya E6:an dyker de 
båda arterna kalvnos Misopates orontium och 
smultronmålla Chenopodium capitatum upp på 
nya lokaler. * EVASTINA BLOMGREN

Första fyndet på Öland
Vårtsärv Ceratophyllum submersum. Lokal: 
Mörbylånga socken, damm på gamla socker- 
bruksområdet. Observerad av Lissbeth & Karl- 
Göran Bringer 30/8 1999.

Första fyndet i Sverige
Blekklöver Trifolium ochroleucon kan vara en 
gräsfröinkomlig. Lokal: Östergötland, S:t Lars 
socken, Linköping. Nykvarns reningsverk. 
Jordvall mellan kvävereduktionsdammarna. 
Koordinater: 8F5i 31 02. Belägg i S.
Observatör: Lennart Karlen, 6/9 1997.

Citerad litteratur

Björkbäck, F. 1980: Metoder att ange växtloka
ler. Svensk Bot. Tidskr. 73:545-554.

Fries, H. 1971: Göteborgs och Bohusläns fanero- 
gamer och ormbunkar. Uddevalla.

”Linnés lärjungar”
- konstutställning på fytoteket
Blomsterkonstnären Annika Silander- 
Hökerberg ställer ut i Fytoteket i Uppsala 
den 27/4-30/4 i år. Temat är ”Linnés lär
jungar” och motiven växter som är döpta 
efter botanister som var samtida med 
Linné. I utställningen ingår herbarieark 
med aktuella växter och det blir försäljning 
av affischer och kort. Passa på att kombine
ra med en titt på nya föreningskansliet i 
samma byggnad.
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Föreningskonferens 
med EU-tema
Jordbrukslandskapet och EU var temat för 
Svenska Botaniska Föreningens föreningskonfe
rens 1999. Ett fyrtiotal medlemmar slöt upp 
för att lyssna till föredrag, umgås och titta på 
föreningens nya kansli i Uppsala.

Föredragshållarna belyste EU-frågorna ur olika 
perspektiv. Urban Emanuelsson, chef för 
Centrum för Biologisk mångfald, talade om hur 
EU-medlemskapet påverkar den biologiska 
mångfalden i kulturlandskapet. Olof Janson, 
lantbrukare och engagerad botanist i Väster
götland, kunde berätta om sina erfarenheter av 
EU-regler och EU-stöd ur en jordbrukares per
spektiv. Mats Karström talade om sina med- och 
motgångar som ideell naturvårdare i övre 
Norrland. Slutligen fick vi höra om EU-kontrol- 
lantens vardag från Linda Svensson som 1998 
arbetade med att åka runt bland lantbrukarna i 
Kronobergs län för att bedöma om de hade rätt 
till sina EU-bidrag eller ej.

Efter att ha lyssnat på föredragen beslutade 
deltagarna att föreningen skulle agera för att 
rädda de botaniska värdena i kulturlandskapet åt 
framtiden. Resultatet blev att en skrivelse från 
Svenska Botaniska Föreningen, undertecknad av 
ordföranden Roland Moberg, skickades till jord
bruksminister Margareta Winberg i november. 
Skrivelsen är en reaktion på Miljöprogramutred
ningens betänkande, SOU 1999:78. I betänkan
det föreslås att jordbrukare 
ska kunna få tilläggsersätt- 
ning för särskilt värdefulla 
naturbetesmarker och att 
sådan ersättning ska utgå för 
125 000 hektar. Eftersom 
det finns så mycket som 
300 000 hektar naturbetes
mark innebär det att de fles
ta som brukar denna typ av 
mark inte kan fa del av till-

äggsersättn ingen.
Följande rader utgör kärnpunkten i skrivel

sen: ”Att samhället medvetet ska planera för att 
oersättliga miljövärden går förlorade är inte 
acceptabelt. Medlen för tilläggsersättningen för 
slätter- och betesmarker måste öka kraftigt.” och 
”Svenska Botaniska Föreningen förordar att till
äggsersättningen för slätter- och betesmarker 
ökas med ytterligare minst 140 miljoner kronor 
(100 000 hektar).”

Under eftermiddagen tog föreningsfrågorna 
vid. Jämtlands Botaniska Sällskap bildades i 
våras och presenterades lite närmare av Lars-Åke 
Bäckström och Bengt Pettersson som med dia- 
projektorns hjälp bjöd oss på visit i sitt landskap.

Slutligen förevisade Linda Svensson förening
ens kansli som ligger i Uppsala universitets 
nybyggda herbarium. Kansliet har försäljning av 
botanisk litteratur och SBT:häften (se lista på 
nästa sida). Dessutom finns det möjlighet för 
medlemmarna att sitta ner och bläddra i SBF 
förlagets litteratur, gamla årgångar av SBT, 
Botaniska Notiser och de lokala tidskrifter och

medlemsblad 
som kansliet 
håller på att 
samla på sig. 
Linda hoppas 
att många med
lemmar ska 
hitta hit under
året!

AGNETA 
BERGSTRÖM-V-wT-- *

' m2,

Linda Svensson 
(ovan) och 
Mats Karström 
(med lavskrika).

Foto:Tor Lundberg, Naturfotograferna
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Försäljning från föreningens kansli

Litteratur
Atlas över Skånes flora H.Weimarck & G.Weimarck 1985

Pris inkl. moms 
230:-

Ölands kärlväxtflora R.Sterner 1986 260:-
Östergötlands flora, 2:a uppl E. Genberg 1992 150:-
Flora över Dal P-A. Andersson 1981 1 10:-
Härjedalens kärlväxtflora B. Danielsson 1994 220:-
Hallands flora K. Georgson m. fl. 1997 285:-
Halle- och Hunnebergs flora A. Bohlin & M. Geijer 1989 80:-
Floran i Oskarshamns kommun Å. Rühling 1997 250:-
Svenska svampnamn N. Lundqvist & O. Persson 1987 40:-
Träd och buskar i Sverige D. Ekholm.T. Karlsson & E. Werner 1991 60:-
The non-lichenized O. E. Eriksson 1992 80:-

pyrenomycetes of Sweden
The lichens and lichenicolous R. Santesson 1993 140:-

fungi of Sweden and Norway
Skyddsvärda lavar i sv Sverige U. Arup, m.fl. 1997 300:-
Floravård i jordbrukslandskapet red T. Ingelög m.fl. 1993 240:-
Prima loca plantarum N. Hylander 1970 70:-
Nordic lichen flora 1 red T. Ahti 1999 180:-
Värfloran B. Mossberg & L. Stenberg 1999 265:-

Svensk Botanisk Tidskrift
Svenska kärlväxter (SBT 91:5) 150:-
SBT, enstaka häften 50:-
Generalregister 1 1907-1926 30:-
Generalregister II 1927-1946 30:-
Generalregister III 1947-1966 60:-
General register IV 1967-1986 62,50:-

Vykort med motiv av Bo Mossberg.
1 kort 10:-
6 kort 50:-

Herbarieskåp till salu
Sedan Fytoteket flyttat till nya 
lokaler finns några udda herba
rieskåp till salu. Skåpen är av trä 
och av två typer:
1. Bredd 135 cm, djup 55 cm, 

höjd 210 cm. Antal fack 48, 
hyllor flyttbara, två dörrar. 
Pris: I 000 kr.

2. Bredd 70 cm, djup 55 cm, 
höjd 210 cm. Antal fack 24, 
hyllor flyttbara, en dörr.
Pris: 500 kr

Eventuella transporter betalas 
av köparen. Försäljningen pågår 
mars månad ut, hämtning måste 
ske före 10 april.

Kontaktperson: Roland Moberg, 
Botaniksektionen (Fytoteket), 
Evolutionsmuseet, Norbyvägen 
16, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 27 91.
E-post: Roland.Moberg@evol- 
museum.uu.se

Tidskriftsrea
SBF rear ut gamla häften av 
Svensk Botanisk Tidskrift 
eftersom vi tyvärr blir av 
med den lagerlokal där häf
tena förvarats. Häften mel
lan åren 1907-1980 säljer vi 
för 2 kr/st, häften mellan 
1981-1996 för 5 kr/st, frakt 
tillkommer. Jag vill ha alla 
beställningar före 1 maj. 
Utskick i månadsskiftet 
maj/juni. Vissa häften finns 
det gott om, andra har 
redan tagit slut, jag tilläm
par ”turordningsprincipen” 
när det börjar sina bland 
årgångarna.

Om du är intresserad 
ring, skriv eller e-posta din 
beställning till mig. Linda 
Svensson, Kansliet
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Föreningen tar sig ton
Svenska Botaniska Föreningen inleder det nya 
årtusendet med att i en skrivelse till Göran 
Persson försöka förmå regeringen att skydda 
våra sista gammelskogar. Initiativtagaren till 
skrivelsen, SBF:s styrelseledamot Mats 
Karström, hoppas att föreningen ska synas mer 
i samhällsdebatten.

D
et finns en så oerhört stor sakkunskap i 
föreningen, säger Mats Karström per 
telefon från sitt hem i Vuollerim utanför 
Jokkmokk. Jag hoppas att vi i framtiden ska 

använda den kunskapen för att påverka mer. Inte 
bara konstatera vad som händer.

Mats Karström är själv en handlingens man. I 
mitten av 1980-talet utvecklade han Steget Före, 
en metod att med hjälp av lättidentifierade sig
nalarter relativt enkelt kunna identifiera skydds- 
värda skogsområden. Under åren har han utbil
dat mellan tre- och fyratusen personer i metodi
ken som numera används av myndigheter, skogs
bolag och naturvårdare runt om i landet.

Steget Före har också gett upphov till "skogs- 
grupper" som i Naturskyddsföreningens regi för
söker att "ligga steget före” genom att känna till 
vad som händer i skogarna. På så vis kan man 
uppmärksamma och helst förhindra avverkningar 
av skyddsvärd skog som annars sker i skymun
dan.

- Jag hoppas att SBF ska bli mer aktiva i 
naturvårdsfrågor, svarar Mats på frågan om vad 
han har för förhoppningar om föreningsarbetet 
under det nya årtusendet. Kanske kan vi också 
hitta nya vägar för samarbete mellan amatörer 
och akademiker och forskare, så att vi tillsam
mans kan göra ännu mer nytta.

Mats Karström slog kanske själv an tonen 
inför tvåtusentalet redan i höstas när han tillsam
mans med Skogsgruppen i Jokkmokks kommun 
slog larm om avverkningen av över fem hundra 
år gamla träd i Vuojat vid Pärlälven i Norr
bottens län. Avverkningarna kom att debatteras 
livligt i medierna och vi fick både höra Mats röst

Fastighetsverket avverkade 500 år gamla träd
i Vuojat vid Pärlälven, cirka 4 mil
väster om Jokkmokk. Foto: Mats Karström

i radion och se honom rapportera från hygget i 
Vuojat i teve.

En annan kontroversiell avverkning som 
debatterades under hösten var den i Arvliden i 
Västerbottens län då skyddsvärd gammelskog 
avverkades trots protester från ortsbor och miljö
organisationer. Även här fanns Mats med på ett 
hörn.

- Jag inventerade naturvärdena i området och 
var expertvittne i rättegången mot de fältbiologer 
och Greenpeaceaktivister som försökte stoppa 
avverkningen, berättar Mats.

Avverkningarna i Vuojat och Arvliden gjordes 
av Statens Fastighetsverk som förvaltar den stat
liga skogen närmast fjällen. Det är denna fjällnä
ra skog som är den enskilt största sammanhäng
ande gammelskogen inom hela EU, något som 
ger Sverige ett stort internationellt skyddsansvar.

Fastighetsverket har gång på gång visat att de 
inte har tillräcklig kompetens eller vilja att bli 
det föredöme i skogsbruket som miljöminister 
Kjell Larsson lovade i teve efter avverkningen i 
Arvliden. För att rädda våra sista naturskogar 
föreslår SBF i sin skrivelse till Göran Persson 
därför att samtliga skyddsvärda skogar överförs 
från fastighetsverket till Naturvårdsfonden som 
sorterar under Naturvårdsverket.

- Ska vi rädda våra gammelskogar måste vi 
göra det tillsammans, säger Mats. Det räcker inte 
att vi har kunskapen, vi måste använda den 
också. * AGNETA BERGSTRÖM
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Här kommer årets uppdaterade lista över botaniska föreningar i Sverige. Hör gärna av er till redak
tionen om ni kan komplettera listan med fler föreningar, eller information, logotyper och rättelser 
för just er förening. Delar av texten kommer att finnas på SBF:s hemsida och som vanligt på insi
dan av pärmen i kommande häften, så det är alltid aktuellt att höra av sig om ändringar!
I nästa häfte kommer ett kalendarium med sommarens aktiviteter att presenteras.
Skicka därför in de programpunkter ni vill ha med i kalendariet så fort som möjligt!

Botaniska föreningar i Sverige 2000
Allmänt och kärlväxtbotanik

fiiatanUku 
Svxening-ett 

Qateåoxi}

Botaniska föreningen 
i Göteborg
Adress: Botaniska 
institutionen,
Box 461,
405 30 Göteborg.

Ordf: Lars Arvidsson, Göteborgs Stadsmuseum,
N Hamngatan 12, 41 I 14 Göteborg.
Tel: 03 1-61 37 84 (arb).
E-post: arvidsson@gbg.stadsmuseum.se 
Sekr: Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614,
436 56 Hovås.Tel: 0708-55 96 28.
Hemsida:http://www.systbot.gu.se/botfor/ index.html 
Publikationer: H. Fries m.fl., Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2:a upplagan 
(1971,453 sid, 50 kr); G. Bernström, En frisk och 
blomstrande perenn. Botaniska föreningen i 
Göteborg. 1919-1989 (1989, 144 sid, medlemspris 
60 kr).
Projekt:
• Inventering av hotade arter i f.d. O-län.
• Aktiva naturvårdsåtgärder för hotade arter.
• Fortsatt insamling av uppgifter om växter i f.d. 

O-län i samarbete med Föreningen Bohus flora.
Möten: 9 sammankomster, I bestämningskväll, 1-2 
floravårdsexkursioner samt 20-25 exkursioner/år, 
varav i regel en långexkursion inom Norden. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro 52 41 55-9.

Botaniska sektionen 
i Uppsala
Adress: Avd. för 
systematisk botanik, 
Norbyvägen 18 D,
752 36 Uppsala.
Ordf Niklas Bengtsson,

August Södermans väg 4:3, 756 49 Uppsala.
Tel: 070-693 99 28.
E-post: niclas.bengtsson@telia.com
Hemsida: http://www.systbot.uu.se/additions/bot sek-
tionen/index.html
Tidskrift: Daphne, ges ut i samarbete med Botaniska 
sällskapet i Stockholm, se under denna förening. 
Projekt:
• Inventering och kartläggning av floran i Uppland, i 

samarbete med Botaniska sällskapet i Stockholm. 
Ordf. i projektgruppen: Lena Jonsell, Konsumvägen 
20B, 752 45 Uppsala.Tel: 018-30 24 70 (hem),
67 24 14 (arb). Kontaktperson: Ulf Swenson, 
Norrlandsgatan 36C, 752 29 Uppsala.
Tel: 018-55 04 59 (hem).
E-post: ulf.swenson@botan.su.se

• Hävd och inventering av kalkfuktäng nära Uppsala. 
KontaktpersomTord Snäll,Torbjörnsgatan 22,
753 35 Uppsala.Tel:018-25 71 33 (hem),
018-471 28 82 (arb).
E-post: tord.snall@vaxtbio.uu.se 

Möten: Ca 10 sammankomster med föredrag,
2-3 exkursioner samt fagning och slätter av 
kalkfuktängen.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 32 79 56-9.

._.-J»'

botaniska sällskapet

Botaniska sällskapet 
i Jönköping
Ordf Magnus Thorell, 
Högalundsgatan 20,
564 32 Bankeryd,
Tel: 036-37 22 35 (hem), 
0392-141 86 (arb). 
E-post: magnus.thorell 
@telia.com 
Sekr: Lars-Erik Staaf, 
Gripenbergsgatan 34,
561 36 Huskvarna.
Tel: 036-1 3 41 92.
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Publikation: Södra Vätterbygdens flora, delrapport 
(1972).
Projekt:
• Publicering av Södra Vätterbygdens flora med det 

slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 föredrag och 4-6 exkursioner/år, varav 
ett par längre med buss eller bil.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 3 08 61-9.

Botaniska sällskapet 
i Stockholm
Adress: Botaniska institutio
nen, Stockholms universitet, 
106 91 Stockholm.
Ordf: Lennart Karlén, 
Rödsippstigen I,
153 00 Järna.
Tel: 08-551 740 16 (hem), 
553 822 35 (arb).

E-post: lennart.karlen@scania.com 
Sekr: Mats Nordin, Bohusgatan 45 6tr,
I 16 67 Stockholm.Tel: 08-615 27 40 (hem),
785 51 12 (arb), 651 57 50 (fax arb).
E-post: mats.nordin@ab.lst.se 
Hemsida: http://www.botan.su.se/Fningar/BSIS/ 
Tidskrift: Daphne, 2 nr/år, totalt ca. 80 sid. Redaktör: 
Mora Aronsson, Rymdgatan 71, 195 58 Märsta.
Tel: 08- 59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 (arb). 
E-post: mora.aronsson@dha.slu.se 
Publikationer: M. Aronsson m.fl. Stockholmstraktens 
lavar (1992-1998,4 häften: I och II vardera 70 kr,
III 80 kr, IV: 100 kr.); R. Iseborg,Växternas latinska 
namn. (60 kr); Förklaringar av grekiska och latinska 
ord (1996,89 sid, 50 kr). 10 kr/publikation tillkom
mer i frakt.
Projekt:
• Inventering och kartläggning av floran i 

Södermanland. Arbetet är under avslutning. Ordf. i 
redaktionsgruppen: Hans Rydberg, Eks gård,
646 93 Gnesta.Tel: 0158-107 22 (hem),
08-698 13 63 (arb). E-post: hry@environ.se

• Stockholmstraktens mossor. Inventering och sam
manställning av uppgifter om lever- och vitmossor 
för publicering. Kontaktperson: Niklas Lönnell, 
Pontonjärgatan 49IV, I 12 37 Stockholm.
Tel: 08-654 81 29 (hem), 018-67 24 51 (arb).

• Inventering och kartläggning av floran i Uppland
(i samarbete med Botaniska sektionen i Uppsala). 
Kontaktperson: Claes Hammarsjö, Furuvägen 2, 
646 34 Gnesta.Tel: 0158-120 71.

Möten: 6 sammankomster och 6 exkursioner/år. 
Dessutom ett årligt inventeringsläger.
Medlemsavgift: 75 kr. Postgiro: 19 60 94-7.

Dalarnas botaniska 
sällskap
Ordf: Berndt Carrington, 
Hästbergsringen 18,
791 33 Falun.
Tel: 023-71 15 62, E-post: 
bcarring@algonet.se 
Sekr: Janet Jandér, 
Kontrollvägen IA,

791 45 Falun.Tel: 023-348 35,
E-post: janet.o.lars@telia.com 
Tidskrift: Trollius, 2 nr/år, totalt ca. 80 sid. 
Redaktör:Tomas Ljung, Morbygden 37,
791 93 Falun.Tel: 023-440 17.
Publikationer: L. Bratt m.fl., Hotade och sällsynta 
växter i Dalarna (1994, 378 sid).
Projekt:
• Dalarnas flora. Inventering för en framtida flora 

över Dalarnas kärlväxter. Kontaktperson: Staffan 
Jansson,Trädgårdsgatan 3A, 783 34 Säter.
Tel: 0225-534 56. E-post: staffan.jansson@snf.se 

Möten: 3 sammankomster och 5 exkursioner/år, 
varav en veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift: 70 kr. Postgiro: 67 67 17-2.

Dalslands botaniska 
förening
Ordf: Torsten Örtenblad, 
Eriksbyn, Pl 6686,
464 94 Mellerud.
Tel: 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, 
Sandbol 22, 662 94 Åmål.
Tel: 0530-301 45.

Tidskrift: Natur på Dal, 2 nr/år, totalt ca 70 sid, ges 
ut tillsammans med övriga naturorganisationer i 
Dalsland.
Projekt:
• Kompletteringsinventering till P.-A. Anderssons 

Flora över Dal (1981).
Möten: 2-3 sammankomster och 6-8 exkursioner/år, 
varav i regel en 3—4 dagars exkursion utanför land
skapet.
Medlemsavgift: 40 kr. Bankgiro: 394-6266.

Sällskap

SVENSK BOTANISKTIDSKRIFT 2000:94:1 61



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGAR 2000

Föreningen Blekinges flora
Adress: Botaniska museet, Ö.Vallgatan 18,
223 61 Lund.
Ordf: Bengt Nilsson,Trestenav. 5A, 294 35 
Sölvesborg.Tel: 0456-127 48 (hem).
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. Vallg. 18, 
223 61 Lund.Tel: 046-222 01 29 (arb), 21 I 63 08 
(hem). E-post: lars.froberg@sysbot.lu.se 
Utger inget medlemsblad, men stencilerade rappor
ter skickas med kallelse. Årsrapport om aktiviteter 
och nyfynd publiceras i Blekinges Natur.
Projekt:
• Utgivning av en modern landskapsflora. 

Projektansvarig: Lars Fröberg.
• Svampprojekt. 1999 startade föreningen en inven

tering av svampar i landskapet. Projektansvarig: 
Arne Ryberg.Tel: 0454-492 08 (hem).
E-post: arne.ryberg@2.sbbs.se

• Floraväktarverksamhet: Kontaktperson:
Åke Widgren.Tel: 0455-871 43 (arb).
E-post: akwi@k.lst.se

/Vlöten: 2 sammankomster/år (årsmöte på våren) 
och ett flertal exkursioner varje säsong. 
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlem 20 kr.
Postgiro: 487 72 29-7.

Föreningen 
Bohusläns flora
Ordf: Evastina 
Blomgren,
Dalg 7-9,456 32 
Kungshamn.
Tel: 0523-320 22. 

E-post: evastina.blomgren@swipnet.se 
Sekr: Annica Andréasson, Paternostergatan 28, 
414 67 Göteborg.Tel: 031-14 58 29. (arb), 
E-post: annica_andreasson@yahoo.com 
Tidskrift: Vrivrånge, 2 nr/år, totalt ca. 50 sid. 
Redaktör:Annica Andréasson 
Projekt:
• Inventering av Bohusläns flora med syfte att 

ge ut en modern landskapsflora.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 709 60-0.

Föreningen 
Norrbottens flora
Adress: c/o Irma Davidsson, 
Tallhedsgatan 15,
945 32 Norrfjärden.
Tel: 091 1-20 01 33.
Ordf: Frauke Ecke,
Ringgatan 45, 974 34 Luleå.
Tel: 0920-156 41.
E-post: frauke.ecke@sb.luth.se 

Tidskrift: Nordrutan, 2-3 nr/år, 
totalt ca. 100 sid. Redaktör: Ulf Zethraeus, 
Görjängsvägen 22, 944 32 Hortlax.
Projekt:
• Stöder aktivt kärlväxtinventeringen i Norrbotten. 

Kontaktperson: Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 
13, 126 48 Hägersten.Tel: 08-645 34 56 (hem). 

Möten: Minst 4 sammankomster och 4 exkursioner i 
Norrbotten/år. Dessutom Inventeringsläger 2-4 
veckor/år och helginventeringar i juni-september. 
Årsmöte hålls i anslutning till vårträffen. 
Medlemsavgift: 60 kr. Postgiro: I 12 54 96-8.

Föreningen för Dendrologi 
och Parkvård
Adress: Torsvikssvängen II,
181 34 Lidingö,
Tel: 08-765 2081.
Fax: 08-765 60 54 
Ordf: Jan Pousette, Eddavägen 

14, 182 63 Djursholm.Tel: 08-755 78 78.
Sekr: Henrik Niklasson, Fiskartorpsvägen 15 E,
I 14 33 Stockholm.Tel: 08-24 53 33.
Hemsida: www.dendrologerna.nu 
Årsskrift: Lustgården, 128 sid. Redaktör: Siv 
Söderlund, Björnbo 34, 181 46 Lidingö,
Tel: 08-731 94 3 I.
/Vlöten: Årsmöte i mars, ca 4 exkursioner i 
Stockholmsområdet, 1-2 i Skåne, en i 
Göteborgsområdet, I landskapsresa och I utlands
resa.
Medlemsavgift: 250 kr. Familjemedlem 100 kr (exkl 
årsskriften) Studerande 150 kr (inkl årsskriften). 
Postgiro: 1607-1.

Föreningen Smålands flora
Adress: do Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 
575 39 Eksjö.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6,
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575 39 Eksjö.Tel: 0381-104 16.
E-post: allan.karlsson@mbox302.swipnet.se 
Sekr: John Christoffersson, Villa Vibo, Långemåla, 
570 76 Ruda.Tel: 0499-300 06.
Tidskrift: Parnassia, 2 nr/år, totalt 48 sid.
Redaktör: Jan-Erik Hederås,Tyringegatan 21,
252 76 Helsingborg.Tel: 042-14 03 91.
E-post: je.hederas@telia.com 
Projekt:
• Utgivning av en modern landskapsflora. 

Kontaktperson: Allan Karlsson,
• Floraväktarveksamhet. Kontaktperson: Margareta 

Edqvist, Syrengatan 19,571 39 Nässjö.Tel: 0380- 
106 29. E-post: margareta.edqvist@swipnet.se

Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 66 29 27-3.

Hemsida: http://www. pp.hogia.net/bengt.stridh/ 
GABS/gabs.html
Tidskrift: Väx, 3 nr/år, totalt ca 130 sid. Redaktör: 
Bengt Stridh, Uddstigen 4, 725 91 Västerås.
Tel och fax:021-52 258.
E-post: bengt.stridh@mailbox.hogia.net 
Projekt:
• Hälsinglands flora. Arbetet är under avslutande 

Kontaktperson: Anders Delin.
• Gästriklands flora. Kontaktperson: Peter Ståhl, 

Majvägen 30,803 33 Gävle.Tel: 026-18 72 78.
Möten: Ett tiotal sammankomster och 
exkursioner/år. Inventeringsvecka i Gästrikland. 
Medlemsavgift: 90 kr för medlemmar i Svenska 
Botaniska Föreningen, 100 kr för övriga. 
Postgiro: 57 58 I I -5.

Gotlands
botaniska förening
Adress: c/o Gun 
Ingmansson,
Bangårdsg 10,
621 42, Visby.
Tel: 0498-27 13 43.
Ordf: Jörgen Petersson, 
Humlegårdsvägen 18,

621 42 Visby.Tel: 0498- 21 45 59.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14,
621 42 Visby.Tel: 0498- 21 61 92.
Tidskrift: Rindi, 4 nr/år, totalt 100-150 sid.
Redaktör: Gun Ingmansson m.fl.
Projekt:
• Inventering av Gotlands flora med syfte att ge ut 

en modern landskapsflora. Fältarbetet är under 
avslutning. Kontaktperson: Bo Göran Johansson, 
Levide.Vall, 621 93 Visby.Tel: 0498- 26 62 04. 
E-post: bogj@visby.kth.se 

Möten: Ca 10 exkursioner och medlemsmöten/år. 
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlem 25 kr, medlem 
bosatt utomlands 140 kr. Postgiro: 68 36 66-2.

Gävleborgs Botaniska 
Sällskap
Ordf: Anders Delin, Kulgatan 40, 
81 I 71 Järbo.Tel: 0290-708 21. 
Fax: 0290-700 87.
Sekr: Gunnar Ersare,
Ringvägen 2, 820 60 Delsbo.
Tel: 0653-109 02.

Jämtlands Botaniska Sällskap
Ordf Staffan Åström, Ren 25 15, 835 92 Krokom.
Tel: 0640-131 14. E-post: staffan.astrom@nnp.se 
Sekr: Bengt Petterson,Trollsåsen 2920,830 44 
Nälden.Tel: 0640-208 45. E-post: bep@telia.com 
Kassör: Lars-Åke Bäckström, Litsnäset 235,
830 30 Lit.Tel: 0642-103 37.
E-post: larsake.backstrom@telia.com 

Tidskrift: Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen, 2 nr/år. Redaktörer: Staffan Åström 
och Lars-Åke Bäckström. Artiklar insändes till 
Staffan Åström.
Projekt:
• Jämtlands flora. Kontaktperson: Staffan Åström.
• Floraväktarverksamhet. Kontaktperson: Bengt 

Peterson.
Medlemsavgift: 80 kr. Postgiro: 198 45 37-9

Lunds botaniska förening
Adress: Botaniska museet, Ö.Vallgatan 18,
223 61 Lund.
Ordf Henrik Johansson, Korpralsgatan 5, 268 32 
Sva löv. Tel: 0418-66 28 73 (hem), 66 70 00 (arb). 
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby.
Tel: 046-20 I I 94.
Tidskrift: Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad,
3 nr/år, ca. 40 sid/nr. Redaktör: Kjell-Arne Olsson, 
Evavägen 33, 296 32 Åhus.Tel: 044-24 22 63.
E-post: kjell-arne.olsson@swipnet.se 
Publikationer: J. Kraft, Floran i Brunnby socken med 
Kullaberg (1982, 88 sid, 50 kr); J. Kraft, 
Falsterbohalvöns flora (1987, 152 sid, 75 kr); J. Kraft, 
Floran i Landskrona kommun (1996,200 sid, 150 
kr); M. Gustavsson, Kulturlandskap och flora på
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Bjärehalvön (1996, 305 sid, 200 kr). Ev. frakt tillkom
mer.
Projekt:
’ Projekt Skånes flora. En nykartering av Skånes 

flora med särskild hänsyn till de hotade arterna 
startades 1990. Kontaktperson: Kjell-Arne Olsson. 

Möten: 8 sammankomster/år. Exkursioner, varav i 
regel en vecka till medelhavsområdet och en inven- 
teringsvecka för Projekt Skånes flora.
Medlemsavgift: 100 kr. Postgiro: 8 35 22-3.

Projekt Hallands flora
Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson,Vidablicksvägen 
25, 31 I 38 Falkenberg.Tel: 0346-808 96.

Svenska Botaniska Föreningen
Se insidan av pärmen.

Svenska växtgeografiska sällskapet
Adress: Avdelningen för växtekologi,Villavägen 14, 
752 36 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen I B, 756 46 Uppsala.
Tel: 018-30 17 20 (hem), 018-471 28 78 (arb).
Sekr: Jerry Skoglund,Tiundagatan 39,
752 30 Uppsala.Tel: 018-32 19 43 (hem),
018-67 24 41 (arb).
Hemsida:
http://www.opuluspress.se/acta/sallskap.htm 
Ger ut monografiserien Acta Phytogeographica 
Suecia.
Möten: 2 sammankomster och I exkursion/år 
(vartannat år utomlands).
Medlemsavgift: ca. 125 kr (beroende på omfånget av 
Acta-utgivningen). Postgiro: 7 50 47-1.

Uddevalla botaniska förening
Adress: do Ingrid Ulfhager, Skandiavägen 3B, 451 43 
Uddevalla.Tel: 0522-336 52.
Ordf: Göran Johansson, Röane I 1,451 94 Uddevalla. 
Tel: 0522-870 43.
Möten: 3-5 sammankomster och 6-8 
exkursioner/år.
Medlemsavgift: 50 kr, 75 kr för hela familjen.
Postgiro: 27 74 95-8.

Vetlanda botaniska sällskap
Kontaktperson: Lars-Ake Andersson, Sävsjövägen 23, 
570 12 Landsbro.Tel: 0383-607 68.
Möten: Träff varannan vecka i maj-augusti. En långex
kursion utanför länet. En träff/månad och årsmöte i 
september-april.
Medlemsavgift: 40 kr, Postgiro: 465 39 85-4.

Värmlands 
botaniska 
förening
Ordf Peter Danielson, 
Stöpsjöhyttan, 682 91 
Filipstad.Tel: 0590-250 25. 
E-post:
peter.danielson@swipnet.se 
Sekr: Gunnel Johansson. 

Varvsgatan 13 A, 667 32 Forshaga.Tel: 054-87 45 05. 
Tidskrift: Värmlandsfloran, 2-3 nr/år, totalt ca. 100 
sid. Redaktör: Peter Danielson.
Publikationer: L. M. Larsson & P. Danielson,Värmlands 
bergslagsflora (1994, 143 sid).
Projekt:
• Värmlands flora (inventering av kärlväxter). 

Kontaktperson: Peter Danielson.
• Steget före (nyckelbiotoper), med tidskriften 

Erioderma (fristående). Kontaktperson: Björn 
Ehrenroth, Ljungstigen 1,667 31 Forshaga.
Tel: 054-87 00 09.

Möten: Ca. 3 sammankomster och 5 exkursioner/år. 
Medlemsavgift: 75 kr. Postgiro: 7 66 56-8.

Västerbottens 
läns botaniska 
förening
Adress: Box 3098,
903 03 Umeå.
Ordf Bengt Gunnar 
Jonsson,
Växtholm 242,
905 95 Umeå.

Tel: 090-570 85 (hem), 090-786 77 18 (arb).
E-post: bege@eg.umu.se
Sekr: Katarina Winka, Forbondevägen 7B,
905 92 Umeå.Tel: 090-304 42 (hem),
786 54 75 (arb). E-post: katarina.winka@eg.umu.se 
Hemsida: http://www.ekbot.umu.se/~bege/vbf.html 
Tidskrift: Natur i norr; 2 nr/år, totalt ca 120 sid, ges 
ut tillsammans med länets entomologiska förening. 
Redaktör: Stefan Ericsson, Ekologi och geoveten
skap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
Tel: 090-12 14 75 (hem), 77 84 12 (arb).
Hemsida: http://www.big.umu.se/biginst/www/perso-
nal/HEMSIDOR/AN^BIG/NEF NiN.htm
Projekt:
• Västerbottens läns flora. Syftar till att samla in 

lokaluppgifter för kärlväxter från länet och ge ut 
en kommenterad atlas. Inventeringar sker främst i 
tidigare icke undersökta områden. Kontaktperson:
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Stefan Ericsson.
• Inventering av mossfloran i Umeå kommun. Drivs 

avVBF:s kryptogamgrupp. Kontaktperson: Bengt 
Gunnar Jonsson. Kryptogamgruppens hemsida: 
http//www.ekbot.umu.se/hic/krypto.html

Möten: Ca. 7 sammankomster, 5-8 exkursioner och 
en inventeringsvecka/år. Inneträffar under vinterhalv
året hålls sista tisdagen i månaden.
Medlemsavgift: 80 kr. Postgiro: 29 17 23-5.

Västergötlands 
botaniska förening
Adress: Biologiska museet, 
Fjärde Villagatan 6,
504 53 Borås.
Ordf: Gösta Börjeson, 
Dammgatan 10,556 32 Habo. 
Tel: 036-406 I I.
E-post:
gosta.borjeson@swipnet.se 
Sekr: Mats Geijer,
Smedvägen 6,

436 50 Hovås.Tel: 03 I -68 58 23.
E-post: mats.geijer@goteborg.mail.telia.com 
Hemsida:
http://hem.passagen.se/geijer/vrbfjndex.htm 
Tidskrift: Calluna; 2 nr/år, totalt ca 50 sid.
Redaktör: Leif-Eric Aronsson,Torstensonsgatan 46, 
503 42 Borås.Tel: 033-13 17 18.
Projekt:
• Inventering av Västergötlands kärlväxtflora.
• Utgivning av en ny Västergötlands flora; kontakt

person: Anders Bertilsson, Bäcksholm, 565 91 
Mullsjö.Tel: 0392-230 15.

• Floraväktarverksamhet; kontaktperson:Anders 
Bohlin, Halltorpsgatan 14,461 41 Trollhättan.
Tel: 0520-350 40. E-post: anders.bohlin@telia.com

Ölands botaniska förening
Ordf: Ulla-Britt Andersson, 
Kummelvägen 12, 386 92 
Färjestaden.Tel: 0485-332 24. 
E-post: thomasgu@algonet.se 
Sekr: Thomas Gunnarsson, 
Kummelvägen 12, 386 92 
Färjestaden.Tel: 0485-332 24. 

E-post: thomasgu@algonet.se 
Tidskrift: Krutbrännaren, 4 nr/år, varav ett är matri
kel, totalt ca 80 sid. Redaktör:Tommy Knutsson,

Albrunna 1022,380 65 Degerhamn.Tel: 0485-66 04 
59. E-post: tommy.knutsson@mailbox.hogia.net 
Projekt:
• Projekt Ölands hotade växter. Registrering och 

kontroll av på Öland sällsynta och hotade växter. 
Kontaktpersoner: Thomas Gunnarsson (faneroga- 
mer),Tommy Knutsson (kryptogamer).

• Ölands svampflora. Kartläggning av Ölands stor
svampar. KontaktpersomTömmy Knutsson.

Möten: Ett 15-tal sammankomster, föredrag och 
exkursioner/år.
Medlemsavgift: 80 kr, familjemedlem 10 kr, medlem 
bosatt utomlands I 10 kr. Postgiro: 636 59 31 -2.

Örebro läns botaniska sällskap
Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 Örebro. 
Tel: 019-61 I 24 76 (tel+fax).
E-post: sterner.b.e@telia.com
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4,697 31 Pålsboda.
Tel: 0582-407 58.
Tidskrift: T-Veronikan, 2-3 nr/år, totalt 50-75 sid. 
Projekt:
• Inventering av Närkes kärlväxter, syftande till 

utgivning av en ny flora över landskapet. 
Kontaktperson: Lars Löfgren, Storgatan 56,
732 46 Arboga.Tel: 0589-139 98.

Möten: 4-5 sammankomster, 4-6 exkursioner och 
en långexkursion/år.
Medlemsavgift: 70 kr. Postgiro: 64 26 24-1.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp
Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsg 12,
583 20 Linköping.Tel: 013-29 88 45;
Örjan Byström Hagarydsvägen 29,
583 20 Linköping.Tel: 013-29 62 18;
Kerstin Dyrshagen,Vasavägen 25 A,
582 20 Linköping.Tel: 013-1 I 28 67;
Dan Wahlström, Amaliusholm Gärdala,
590 41 Rimforsa.Tel: 013-430 72.
Tidskrift: Huvudföreningen utger Östgötanatur. 
Möten:4—5 sammankomster och 5-6 exkursioner/år. 
Medlemsavgift: ( i ÖNF) 40 kr. Postgiro: 36 19 55-8.
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Mossbotanik

Mossornas vänner
Ordf: Henrik Weibull, Blodstensvägen 14,
752 58 Uppsala,Tel: 018-50 61 59.
E-post: henrik.weibull@nvb.slu.se 
Kontaktpersoner:
Skåne: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204,
240 10 Dalby.Tel: 046-20 09 25.
Småland: Allan Nicklasson, Fogdegatan 6,
352 36 Växjö.Tel: 0470-109 19.
Göteborg: Pär Johansson, Birgittagatan 4B,
414 53 Göteborg.Tel: 031-12 94 83.
Västergötland: Bertil Jannert, Lyckebo Bestorp,
521 30 Falköping.Tel: 0515-183 26.
Stockholm: Nicklas Lönnell, Pontonjägargatan 49IV,
I 12 37 Stockholm.Tel: 08-654 81 29 (hem),
018-67 24 51 (arb).
Uppsala: Henrik Weibull, Blodstensvägen 14,
752 58 Uppsala.Tel: 018-50 61 59, E-post:
henrik.weibull@nvb.slu.se
Södra Norrland: Gunnar Ersare, Ringvägen 2,
820 60 Delsbo.Tel: 0653-109 02.
Norra Norrland: Bengt Gunnar Jonsson,Växtholm 
242,905 95 Umeå.Tel: 090-570 85 (hem),
090-786 77 18 (arb), E-post: bege@eg.umu.se 
Hemsida: http://home6.swipnet.se/~w~65640/ 
Tidskrift: Myrinia (förut: Mossornas Vänner), 2 nr/år, 
totalt ca 80 sidor. Redaktör: Lars Hedenäs (m.fl.), 
Naturhistoriska Riksmuseet, Kryptogambotanik,
Box 50007, 104 05 Stockholm.
Tel: 08-666 42 21 (arb).
E-post: kbo-lars@nrm.se
Publikationer: H.Andersson m.fl.Vitmossor i
Norden, 4 uppl. (1995, 124 sid, 95 kr): L.
Söderström (red), Preliminary distribution maps of 
Bryophytes in Northwestern Europe. 2. Musci (A-I) 
(1996, 50 kr). Priserna inkluderar frakt.
Annan verksamhet: Inventeringar, exkursioner, kurser, 
utbildningsprogram, bestämningsservice. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 13 37 88-0.
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Svamp- och lavbotanik

HämöTTimpüSvamP Jhö
Klubb

sands
hö—

Härnösands
svampklubb
Ordf: Stig Norell. 
Tel: 061 1-172 94.

E-post: stig.norell@swipnet.se 
Kassör: Elisabeth Wedin.Tel: 061 I -15526. 
E-post: elisabeth.wedin@swipnet.se 
Hemsida: http://hem.passagen.se/oldis/svampk/ 
Möten: Exkursionsverksamhet och föredrag.

Häxringen
Linköpings svampklubb
Ordf: Stellan Pettersson,
Tel: 013-21 61 66.
Hemsida: http//www.algonet.se/ 
~kallberg/svampklubben/ 

Möten: Omfattande exkursionsverksamhet, föredrag, 
årlig vårresa, svamphelg i Bergslagen varje höst m.m. 
Medlemsavgift: 50 kr/familj. Postgiro: 484 17 57-0

Nordisk lichenologisk förening
Kontaktperson: Roland Moberg, Fytoteket, 
Norbyvägen 16, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 27 91 (arb).
Hemsida: www.helsinki.fi/kmus/lichen/2nfl.html 
Tidskrift: Graphis Scripta, 2 nr år, totalt ca. 100 sid. 
Möten: Gemensam exkursion vartannat år. 2001 går 
exkursionen till Västkusten i Sverige.
Medlemsavgift: 300 kr. för 2000-2001.
Postgiro: 441 57 93-1.

Svensk lichenologisk förening
Adress: do Håkan Sundin.Vårdhemsvägen 9,
860 35 Söråker.Tel: 060-404 16.
Ordf: Anders Nordin, Avdelningen för systematisk 
botanik, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 27 69 (arb), 08-59 12 77 68 (hem). 
Sekr: Per-Olof Martinsson, Hamneskärsgatan 10 A, 
414 61 Göteborg.
Tidskrift: Lavbulletinen. Redaktör: Svante Hultengren, 
Naturcentrumab, C.W. Borgs väg 4,444 3 I 
Stenungsund.Tel: 0303-694 55 (arb).
E-post: ncab@naturcentrum.se 
Projekt:
• Inventering av Sveriges lavar.
Möten: 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 29 24 26-4.
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Pijggehatten, Skånes 
mykologiska förening
Adress: Botaniska Museet,
Ö Vallgatan 18,223 61 Lund. 
Ordf: Ulf Olsson,
Klockarevägen 6 E,
247 34 Södra Sandby.

Tel: 046-516 82 (hem), 044-480 64 (arb),
070-437 I I 20 (mobil).
E-post: ulfo@access.josnet.se
Sekr: Claes Ingvert, Basgränden 59, 224 68 Lund.
Tel: 046-21 I 66 90 (hem), 36 10 35 (arb).
E-post: claes.ingvert@tetrapak.com 
Hemsida: http//www.josnet.se/users/ulfo/Pugge.html 
Medlemsskrift: Puggehatten, 4 nr/år. Redaktör: Ulf 
Olsson.
Möten: Omfattande exkursionsverksamhet. 
Medlemsavgift: 100 kr. Postgiro 12 10 34-3.

Svenska ticksällskapet
Ordf: Hans-Göran Toresson, Lundagatan 37 4 tr,
I 17 27 Stockholm.Tel: 08-84 45 26 (tel+fax).
E-post: mykotor@wineasy.se 
Medlemsskrift: 3 utskick/år.
Projekt:
• Inventering av Sveriges tickflora.
Möten: Årsmöteshelg med exkursioner, inventerings- 
träffar.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 402 24 92-5.

Sveriges 
mykologiska 
förening

Adress: c/o Mats Elfström, Knallvägen 10,
616 34 Åby.
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 34 Åby.
Tel: 01 1-667 71 (även fax).
E-post: elfstrom@algonet.se 

Hemsida: http://www.algonet.se/~elfstrom/SMF 
Tidskrift: Jordstjärnan, 4 nr/år, totalt ca. 200 sid.
Ett av numren är matrikel.
Publikationer: Å. Strid, Svampstudier med mikroskop 
(1983); M. Jeppson, Släktet Lycoperdon i Sverige 
(1984); K. Soop.Vi studerar spindelskivlingar, 7:e 
upplagan (1993); M. Elfström, E. Fries & Åke Strid 
(red), Elias Magnus Fries 1794-1878. Svampforskare, 
folkbildare (1994).
Medlemsavgift: 180 kr, familjemedlem 30 kr.
Postgiro: 443 92 02-5.

vg9ehatt'

ro/og\s’

J&6 Sundsvalls Mykologiska 
Sällskap
Kontaktperson: Siw Muskos, 
Klövervägen 13,
864 33 Matfors,
Tel: 060-240 20.

Ordf: Lisbeth Kargardt.Tel: 060-55 23 23.
Hemsida: http://www.concept.se/hotel/myko/
Möten: Borgsjöveckan med fördjupade svampstudier 
går av stapeln vartannat år.
Medlemsavgift: 100 kr. Postgiro: 479 03 24-0.

Södertälje Svampklubb
Adress: c/o Sundqvist, Römossevägen 6,
151 40 Södertälje.
Ordf: Klas Jaederfeldt.Vadsbrovägen 16,
153 36 Järna.Tel: 08-551 731 97.
E-post: klas.jaederfeldt@nrm.se 
Hemsida: http//members.tripod.com/~galerina/ 
Medlemsskrift: Autodidakten, oregelbunden utgivning. 
Möten: Utflykter och föredrag, särskilt på hösten. 
Även vinterträffar och en vårutflykt.
Medlemsavgift: 100 kr./familj. Postgiro: 29 49 77-3.

Umeå Mykologiska Förening
Adress: c/o Gunhild Eriksson-Nyberg, Kåddis 26,
905 92 Umeå. E-post: gunhild.nyberg@telia.com 
Ordf: Kjell Olofsson.Tel: 090-19 28 16 (hem),
786 60 42 (arb). E-post: kjell.olofsson@genfys.slu.se 
Hemsida: www.mhs.umu.se/myconet/umf.html 
Möten: Exkursioner, främst på hösten, föredrag m.m. 
Medlemsavgift: 40 kr. Postgiro: 94 91 82-0.

Uppsala Svampklubb
Ordf: Anne-Marie Swartling.
Tel: 018-54 52 05.
Sekr: Petra Fransson.
Tel: 018-51 41 78. E-post: 
petra.fransson@mykopat.slu.se 

Hemsida: www-svampk.slu.se/
Möten: Exkursioner och ett antal föredrag/år. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 38 20 54-5.
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Ny redaktör

J
ag som skriver detta är SBT:s nya redaktör.
I november förra året flyttade jag in till 
Linda Svensson på kansliet i Uppsala där jag 

ocdan dess arbetat halvtid med att göra mitt 
första häfte av SBT, det som du nu håller i din 
hand. Resten av min tid tillbringar jag i Stock
holm där jag är uppvuxen, utbildad, bosatt och 
även har mitt andra halvtidsarbete på tidningen 
Land.

Förutom att resa är botanik och ”textmakeri” 
mina främsta intressen så jag är väldigt glad över 
chansen att få arbeta med SBT. Jag har en 
fil.mag. i biologi med inriktning på botanik och 
våren 1999 avslutade jag min journalistutbild
ning. Parallellt med studierna har jag arbetat 
som biologilärare på gymnasiet och som assis
tent på botanikkurser på Stockholms universitet.

Arbetet med SBT delar jag med Lena 
Eliasson, Grafiska Språnget, som gör layouten. I 
arbetet med detta första häfte har jag förutom av 
Lena haft stor hjälp av Roland Moberg och 
Linda Svensson samt de författare som medver
kar i detta häfte. De har alla lagt ner mycket tid 
och tålamod på att samarbeta med mig och få 
materialet färdigt i tid.

Hör gärna av er med åsikter, tips och idéer 
om vad ni vill läsa i 
SBT. Via brev och e- 
post är jag alltid till
gänglig, telefonen 
svarar jag i på torsda
gar och fredagar då 
jag mestadels kom
mer att finnas på 
kansliet i Uppsala, på 
torsdagar även efter 
kontorstid.

AGNETA 
BERGSTRÖM 
Redaktör

E-post: sbt@sbf.c.se

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående stan
dardverk (se Svensk Bot. Tidskr. 92: 237-239). 
Text av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och 
ändringar publiceras även fortlöpande i SBT av 
Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1997: Svenska kärlväx
ter. (Svensk Bot. Tidskr. 91: 241—560; även till
gänglig på
http://linnaeus. nrm.se/flora/chk/chk3. htm)
- 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. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998: 
Checklista över Sveriges mossor - 1998.
(Myrinia 8: 58-90; även tillgänglig på 
http://www. nrm.se/kbo/check/mosscheck. html.se).

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

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, J. 
1995: Lavar med svenska namn — andra uppla
gan. (Svensk Bot. Tidskr. 89: 129—149). — För 
arter som saknas i detta arbete (d.v.s. 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 myx- 
omyceter. 2 uppl. (ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala). Ytterligare några arter med svenska 
namn följer: Lundqvist, N. & Persson, O. 1987: 
Svenska svampnamn. (SBT, Lund).

A *1 ^
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Författarinstruktioner
Bidrag till SBT mottages med tacksamhet. Vi efterlyser 
vetenskapliga artiklar, debattartiklar, populärvetenskapli
ga översiktsartiklar, historiska artiklar, floristiska notiser, 
resereportage, nyhetsartiklar, nyhetsnotiser, förening- 
sangelägenheter från lokala föreningar m.m.

Längden på bidragen kan variera från huvudartiklar 
som i särskilda fall tar upp ett halvt häfte till korta noti
ser på några rader. Det kan dock vara lättare att få ett 
kortare bidrag antaget eftersom det bara får plats en 
eller två längre bidrag men många korta i ett häfte. 
Tumregeln är ”skicka hellre in ett manus för mycket än 
ett för lite”!

Texterna bör vara skrivna på ett så lättfattligt sätt som 
möjligt, så att även den oinvigde men intresserade kan 
hänga med. Texterna kommer att bearbetas i samarbete 
med redaktören.

Texterna bör vara skrivna på svenska. De skickas till 
redaktionen som fil bifogat i ett e-postmeddelande, på 
diskett eller utskrivet på papper. Innan manuskripten 
antas läses de av fackgranskare som utses av redaktionen. 
Texter till figurer, tabeller och faktarutor ska ligga efter 
den löpande texten. Skriv in särskilda stilsorter som fet, 
kursiv och KAPITALER i manuset. Avstava inga ord.

Antagna manus bör lämnas både som fil och utskri
vet på papper. Detta för att vi ska kunna kontrollera att 
tecken etc. har blivit rätt överförda. Specialtecken som 
ej kunnat åstadkommas (_, X, p, ±, T, 0) förs in på 
utskriften och markeras tydligt.

Förkortningar används normalt inte i löpande text, 
uttryck som ”cirka”, ”med mera” skrivs ut i sin helhet. I 
figurtexter och andra ställen med begränsad plats mar
keras förkortningarna med punkter men inget mellan
rum mellan orden: ”ca.” , ”m.m.”

Manuskript som fil. Redaktionen använder Windows. 
Skicka därför Word-filer för Windows eller andra PC- 
formaterade textfiler. Ange vilket program som använts. 
Disketter ska vara DOS-formaterade (PC).
Döp filerna efter manusets innehåll, t.ex. campanula 
(manustexten), campfigl (figur 1), camptabl (tabell 1) 
etc. Namn som manus, SBT o.dyl. undanbedes.

Sammanfattning på engelska. Artiklar av vetenskaplig 
karaktär avslutas med en engelskspråkig sammanfattning 
på högst 150 ord. Här ges också en engelsk version av 
titeln. Tabeller och figurer kan förses med figurtext även 
på engelska. Om nödvändigt kan hjälp med översätt
ning och språkgranskning förmedlas.

Namnskicket i SBT följer i de flesta fall en särskild 
standard (se ruta härintill). Första gången en växt nämns 
används både svenskt och vetenskapligt namn, senare 
normalt bara det ena. För kärlväxter bör då det svenska 
namnet användas medan de vetenskapliga namnen i 
många fall är lämpligare för övriga växter. Auktor sätts

endast ut i artiklar av taxonomisk art eller för växter 
som inte finns med i standardverken.

Referenser i texten skrivs som författare och publice
ringsår: ”Bremer 2000”. Om referens till sida är absolut 
nödvändig skriver man ”Mathews & Donoghue 1998 
s. 259—287”. Om författarna är fler än två förkortar 
man ”Källersjö m.fl.1998”.

Citerad litteratur. Under denna rubrik listas alla (och 
endast dessa) referenser som finns nämnda i texten. Följ 
dessa exempel (bok, avsnitt, uppsats i tidskrift): 
Aronsson, M., Hallingbäck, T. &c Mattsson, J.-E. (red.) 
1995: Rödlistade växter i Sverige 1995. Uppsala.
Rune, O. 1999: Draba cacuminum i Sverige. 1 M. 
Aronsson (red.), Rödlistade växter i Sverige. Artfakta. 1: 
283—284. Uppsala.

Mathews, S. &: Donoghue, M. J. 1999: The root of 
angiosperm phylogeny inferred from duplicate phyto- 
chrome genes. Science 286: 947—950.

Faktaruta. Fackuttryck som inte är allmänt kända kan 
gärna förklaras i en faktaruta.

Illustrationer. I manuset numreras samtliga figurer och 
tabeller i överensstämmelse med figurtexterna.
Figurernas proportioner bör vara anpassade till tidskrif
tens format: sidbredd 140 mm, sidhöjd 190 mm. Om 
en figur ska uppta en helsida bör den inte vara smalare 
än förhållandet 140/195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i ungefär 
dubbel skala. Rita inte ända ut i papprets kant. Som ori
ginal till färgbilder är diabilder lämpligast. Färgbilder 
måste i vissa fall bekostas av författaren. Som original 
till illustration av författaren är en svartvit papperskopia 
bäst.

Digitala original levereras sparade i filformaten ”eps” 
eller ”tiff”, färgläge ”gråskala” eller ”CMYK”. Foton ska 
ha en upplösning på minst 300 dpi i skala 1:1.

Tabeller tas emot som Word-dokument. Använd tabula
torer, inte mellanslag, för att ordna kolumner. Bifoga 
alltid utskrift.

Författaren. En kort presentation (några rader) och foto 
av författaren, adress och e-postadress bifogas manuset.

Korrektur skickas oftast ut strax innan tryckningen. 
Författaren ska gå igenom det noggrant, markera alla fel 
och snarast skicka det tillbaka till redaktionen.

Särtryck görs normalt inte. För varje uppsats erhåller 
författarna gemensamt 10 häften och en pdf-fil med 
uppsatsen. Från filen kan utskrifter göras även i färg. 
Författare som ändå önskar särtryck kontaktar redaktio
nen för offert.
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25

Hultbräken
Tbelypteris 

phegopteris, 
Dryopteris 
phegopteris,
Lastrea phegopteris 
eller Phegopteris 
connectilis.
Vilket vetenskapligt 
namn gäller just nu 
för hultbräken?

3 Familjerna kors- 
blommiga och 
papaj aväxter är 
närmare släkt än 
vad man tidigare 
trott och klassi
ficeras nu i sam
ma ordning; 
Brassicales.

■ alla lummerväxter 
I fridlysta.

m

PySp Lummer
I Från och med den 

1 januari i år är

Omslagsbilden:
Modern DNA-teknik har gett växt- 

systematiken ett effektivt arbetsredskap.
Kollage: Lena Eliasson.

BTJ Tryck AB, Lund 2000


