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I ordföranden har ordet

Svenska Botaniska Föreningen

En dag för vilda växter!

F
ör mig är ordförandeskapet en utmaning till att försöka göra
Svenska Botaniska Föreningen ännu mer till en förening än den 
varit tidigare. Det har redan hänt mycket på den fronten; etable- 

ringen av kansliet, utlandsresor och höstkonferenser, men det finns 
mycket mer att göra.

Styrelsen kommer att fortsätta jobba för att driva föreningen i en 
positiv riktning. Vi vill bland annat ta itu med viktiga natur- och flora- 
vårdsfrågor, upprätta ett nordiskt samarbete och starta upp kursverksam
het i föreningens regi. För att vi i styrelsen ska fa veta vad ni medlem
mar tycker och vill ha för aktiviteter så är det viktigt att ni hör av er 
emellanåt. Skicka gärna ett mejl till mig och tyck till!

Ytterligare en sak som jag tycker är viktig är att utöka samarbetet 
med lokalföreningarna. Då kan vi hjälpa varandra mer för att öka det 
botaniska intresset i landet samt slå vakt om vår flora och de viktiga bio
toperna.

Flelgen 21—22 oktober hade vi för sjätte året i rad en föreningskon- 
ferens dit representanter för de lokala floraföreningarna bjuds in. Syftet 
är att föreningarna ska ha möjlighet att träffas och diskutera olika före- 
ningsfrågor. En fråga som var uppe på årets konferens var om vi ska ta 
efter danskarna och införa en De vilda blommornas dag i Sverige. I 
Danmark har man exkursioner på ett hundratal platser och räknar 
med 2 000-3 000 besökare per år. De danska botanisterna anser att 
det är den bästa reklam man kan ge botaniken. Jag tror de har rätt.

Eftersom det enbart hördes positiva röster under konferensen så 
kommer vi att jobba för att införa De vilda blommornas dag i hela 
Sverige. Målet är att börja år 2002. Då är det viktigt att vi kommer 
igång samtidigt i hela landet. Elär behövs ett samarbete mellan oss 
och alla lokalföreningar samt i vissa landskap även privatpersoner.
Flör av er med synpunkter och förslag!

MARGARETA EDQVIST
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margareta.edqvist@swipnet.se
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Män omkring Linné - en riktig julklappsbok

Thunbergia alata

utrationer

D
en svenska konst
nären Annika Si- 
lander Hökerberg 
är känd för sina fantastiska 

akvareller med botaniska 
motiv. Nu är hon aktuell 
med boken Män 
omkring Linné —
Botaniska 
illustra
tioner.
Växterna 
som por
trätteras har 
en gemsam näm
nare, de har

MÄN OMKRING LINNE
Annika Silander Hökerberg

piska delar av världen och där
för också fått tropiska växter 
uppkallade efter sig. Vissa män 
är representerade med en art, 
andra med flera. Bland andra 
finns Carl Peter Thunberg, 
Daniel Solander och Olof 
Rudbeck d.y. med.

Akvarellerna är otroligt 
detaljerade och målade för att 
kunna granskas med lupp. 
Samma växt illustreras både 
med bilder som visar detaljer 
och bilder där man får ett hel
hetsintryck. Texten beskriver 
familjen eller släktet i korthet 
och ger glimtar av lärjungarnas 
öden och äventyr. Lärjungarna 
hade skiftande ursprung men de 
flesta studerade för Linné i Upp

sala och reste sedan som präster 
eller läkare på Ostindiska kompa

niets skepp. Växtsamlandet fick de 
sköta lite vid sidan om. Boken bju

der på spännande läsning om hur 
dessa resor kunde gå till. Men det är 

de målade växtporträtten som står i 
centrum.

* LINDA SVENSSON

namngivits 
efter svenska 
botanister som
ingått i kretsen av lärljungar kring Linné. 
Urvalet av de fjorton män som hedras i boken 
påverkas av om det varit möjligt för konstnären 
att hitta blommande exemplar av minst en art i 
det släkte eller den familj som personen givit 
namn åt. Man förstår att det inte alltid kan ha 
varit lätt eftersom många lärjungar reste till tro-

Du kan köpa Män omkring Linné från förenings- 
kansliet. Boken finns i två versioner, en på sven
ska och en på engelska. Omfång: 101 sidor.
Pris: 350 kr inklusive frakt.
Beställ per telefon 018-471 28 91, e-post:
linda.svensson@evolmuseum.uu.se eller sätt in
pengarna på postgirokonto 48 79 11-0 och skriv 
”Män omkring Linné” på talongen. Om inget 
annat uppges kommer en svensk version av 
boken på posten.
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- en översikt av arter, förekomst 
och ekologi
Mykorrhiza är viktigt för barrskogen. Detta är något som sitter i rygg
märgen på de flesta, allt sedan grundskolans biologilektioner. Att väx
ter som solvända och tallört, liksom de flesta av jordens växter, också 
är beroende av mykorrhiza är inte lika känt.

Ektomykorrhiza är den typ av mykorrhiza som är artrikast vad gäl
ler de ingående svamparna. I denna artikel presenteras Sveriges ekto- 
mykorrhizasvampar, deras utbredning och växterna de samarbetar 
med.

Mykorrhizarötter bildade 
med tall. De gula mykorrhi- 
zatrådarna är bildade till
sammans med gultrådskinn 
Piloderma croceum och de 
beigefärgade ”knölmykor- 
rhizorna” med tillhörande 
mycelsträngar med sand- 
sopp Suillus variegatus.
Foto: Anders Dahlberg

TEXT: ANDERS DAHLBERG, HJALMAR CRONEBORG & TOMAS HALLINGBÄCK

M
ykorrhiza är beteckningen på den symbios mellan svampar 
och kärlväxter där svampens hyfer och växtens rötter växer 
samman och bildar så kallade mykorrhizarötter. I detta för
hållande är båda parter vinnare; svampen får kolhydrater från växten 

medan växten normalt får hela sitt behov av näring och vatten via svam
pen (figur 1). Denna symbios har förekommit lika länge som det fun
nits växter på jorden och man tror att den var en förutsättning för deras 
framgångsrika kolonisering av land (Selosse & Le Tacon 1998). Växter 
och svampar som bildar mykorrhiza har med tiden blivit så beroende av 
varandra att symbiosen blivit livsnödvändig. I realiteten finner man 
aldrig den ena utan att den andra finns med.

Idag vet man att de flesta av jordens växtarter är beroende av mykor
rhiza. De växter som saknar mykorrhiza är ofta ettåriga och känneteck
nas av att växa på fuktig, näringsrik eller störd mark. I Sverige finner vi 
sådana arter i bland annat följande familjer: nejlikväxter (Caryophylla- 
ceae), mållväxter, (Chenopodiaceae), ärtväxter (Fabaceae), halvgräs 
(Cyperaceae), tågväxter (Juncaceae) och nässelväxter (Urticaceae).
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Endomykorrhiza

Svampens hyfer växer 
in i rötternas celler.
Delas in i tre grupper:
• arbuskulär mykorrhiza
• ljungmykorrhiza
• orkidémykorrhiza

Ektomykorrhiza

Svampens hyfer växer 
emellan rötternas celler

Läs mer

om olika typer av mykor- 
rhizza i SBT 88:327-340 
(Olsson 1994) och 
Mycorrhizal Symbiosis 
(Smith & Read 1997).

Fyra sorters mykorrhiza
Man brukar urskilja fyra grupper av mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza, 
ljungmykorrhiza, orkidémykorrhiza samt ektomykorrhiza. Indelningen är 
snarare praktisk än systematisk och den görs främst efter kärlväxternas 
identitet och mykorrhizarötternas morfologi. Den stämmer därför bara 
delvis med mykorrhizasvamparnas taxonomiska tillhörighet.

Arbuskulär mykorrhiza, ljungmykorrhiza och orkidéemykorrhiza 
brukar gemensamt även kallas endomykorrhiza. Skillnaden mellan endo- 
mykorriza och ektomykorriza är att hos endomykorrhiza växer speciali
serade svamphyfer in i rötternas celler, medan hos ektomykorrhiza växer 
hyferna mellan rötternas celler och bildar ett så kallat Hartigs nät. Att 
en rot har endomykorrhiza syns inte för ögat förrän man färgar den och 
studerar den under mikroskop. Som regel är det däremot lätt att utan 
förstoring se om en rot har ektomykorrhiza eller inte. De är då uppsväll
da och rikligt kringvuxna med hyfer.

Endomykorrhizasvampar bildar som regel inga fruktkroppar och för 
därför ett liv i skymundan. Svampar med ektomykorrhiza bildar däre
mot ofta fruktkroppar och är de svampar som vi i dagligt tal brukar me
na när vi pratar om mykorrhiza.

Arbuskulär mykorrhiza eller VA-mykorrhiza 
(Vesikulär-Arbuskulär) är den vanligaste typen av 
mykorrhiza och förekommer hos de flesta av jor
dens växter. Levermossor, lummrar, fräkenväxter, 
ormbunkar, örter, gräs, grödor och regnskogsträd, 
alla har de arbuskulär mykorrhiza. Det finns fossila 
fynd som visar att redan de allra första landväxter
na hade arbuskulär mykorrhiza.

De arbuskulära mykorrhizasvamparna tillhör 
ordningen Glomales i divisionen Zygomycotina.
De är helt beroende av sina värdväxter, bildar inga 
fruktkroppar och har aldrig påträffats frilevande. 
Trots mångfalden och artrikedomen av växter som 
ingår i denna symbios, uppemot 80-90 % av jor
dens drygt 250 0000 kärlväxtsarter, är det anmärk
ningsvärt få svamparter, omkring 150, som bildar 
arbuskulär mykorrhiza.

Ljungmykorrhiza bildas mellan ljungväxter och 
framförallt sporsäcksvampar. Inte heller av dessa 
svampar har några fruktkroppar hittills påträffats 
ute i naturen. Märkligt nog har forskare dock vid 
några tillfällen lyckats få den vanligaste svampen, 
skålsvampen Hymenoschyphus er/coee, att bilda milli- 
metersmå fruktkroppar i petriskålar med agar. Idag 
känner man till ett tiotal svamparter som bildar 
denna mykorrhizaform med världens 3 000 ljung
växter.

Orkidémykorrhiza är en speciell typ av endomy
korrhiza som världens drygt 18 000 orkidéer har. 
Alla orkidéers frön måste få kontakt med en svamp 
för att fröet överhuvudtaget ska gro. När orkidéer 
som saknar klorofyll ingår i denna symbios verkar 
det som om mykorrhizasvampen inte får tillbaka 
något från orkidén i gengäld för den energi och 
näring svampen tillhandahåller. Orkidémykorrhiza 
bildas endast av basidiesvampar.

Ektomykorrhiza är den typ av mykorrhiza som 
är artrikast när det gäller svamparna. Den bildas av 
både sporsäcks- och basidiesvampar tillsammans 
med rötterna till närmare 10 000, framförallt ved- 
artade, växtarter. Ektomykorrhiza påträffas i släkt- 
skapsmässigt vitt skilda grupper av kärlväxter, men 
är framförallt vanlig hos barrträd samt björk-, bok-, 
vide- och hasselväxter. Det totala antalet arter 
svampar i världen som ingår i denna symbios upp
skattas till mellan 5 000 och 6 000. Av Europas 
drygt 8 000 storsvampar, uppskattas cirka 2 400 
vara ektomykorrhizasvampar. I den första detaljera
de sammanställningen av svenska storsvampar och 
deras ekologi bedöms att cirka 800 arter av närma
re 4 000 storsvampar bildar ektomykorrhiza 
(Hallingbäck 1994).
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U V Kärlväxter

Vatten & näringsupptag

Mineral

Figur I

Mykorrhizasvampar 
och saprofytiska 
svampar är förutsätt
ningar för att närings
ämnen, mineraler och 
vatten ska finnas till
gängliga för många 
växter i de svenska 
skogarna.

■ - Nedbrytning

organiska föreningar
Vittring

Vittring
Bland annat svamparnas 
mycel påskyndar vittring.

Vatten & näringsupptag
Ektomykorrhizasvampar sköter 
i princip om kärlväxternas upptag 
av enkla organiska föreningar, 
mineraler och vatten.

Nedbrytning
Saprofytiska svampar bryter ner 
förnan så att den blir tillgänglig 
för ektomykorrhizasvampar 
och kärlväxter.

Svensk skog är artrik
Svamparnas fruktkroppar är som toppen av ett isberg. Även om det 
under gynnsamma år kan vara uppemot 50 000 fruktkroppar (uppemot 
300 kg färskvikt) av mykorrhizasvampar på varje hektar skogsmark, så 
är svampbiomassan under marken 50-100 gånger större.

Den huvudsakliga delen av både mykorrhizasvamparnas biomassa 
och deras aktivitet är belägen i markens översta centimetrar, i form av 
mykorrhizarötter och mycel. Varje kvadratmeter skogsmark rymmer
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Mjölspindling Cortinarius 
flavovirens (ovan), flamsopp 
Boletus queletii (över t.h.) 
och stinkkremla Russula 
foetens (under t.h.) är tre 
representanter för de över 
tusentalet svamparter som 
bildar ektomykorrhiza i 
Sverige.
Foto: Andy Taylor

någonstans mellan tio tusen och någon miljon finrötter från träden som 
alla är koloniserade av mykorrhizasvamp. Det innebär att det finns 
ungefär lika många mykorrhizarötter nere i marken som det finns barr 
på träden i en granskog. Det är genom dessa finrötter, och alltså genom 
mykorrhizasvamparna, som träden tar upp näring och vatten. Till skill
nad från mängden fruktkroppar är mängden av svampmycel i marken 
relativt stabil.

Inventeringar av fruktkroppar visar att våra trädmässigt artfattiga 
svenska skogar är desto artrikare när det handlar om mykorrhizasvam- 
par. Skogarna är dessutom betydligt artrikare än vad fruktkropparna 
avslöjar. Senare tids DNA-baserade mykorrhizaundersökningar gjorda 
framförallt i USA, Canada och Sverige har visat att fruktkroppar dåligt 
avspeglar vilka arter som finns i ett område och hur vanliga de är. Vissa 
arter av mykorrhizasvampar satsar uppenbarligen mycket energi på 
mycel- och mykorrhizabildning i marken och lite på att producera 
fruktkroppar, medan andra gör tvärtom.

Ett tjugotal svenska undersökningar har visat att mellan 45 och 90 
procent av mykorrhizarötterna i marken bildas av svamparter som sak
nar eller har mycket små fruktkroppar (figur 2). Ofta är det olika arter 
av skinnsvampar (Corticiaceer) eller svartgryn Cenococcum geophilum 
som är talrikast som mykorrhizarötter. Nyligen har vi identifierat ett 
för de allra flesta okänt ullskinn, Piloderma reticulatum (saknar ännu 
svenskt namn), som en av de allra vanligaste och mest frekvent före
kommande arterna av mykorrhizasvamp i barrskog över hela Sverige.

I 100 ektomykorrhizasvampar i Sverige
I vår genomgång av Sveriges ektomykorrhizasvampar har vi funnit att 
drygt ett tusen svamparter fördelade på cirka 80 släkten bildar ektomy
korrhiza (bilaga 1). Av dessa ingår 1 053 arter i 66 släkten av basidie- 
svampar och 31 arter i 14 släkten av sporsäckssvampar. Drygt 80 % av 
dessa arter är hattsvampar.

Det finns dock mykorrhizabildande svamparter inom alla större mor-
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fologiska grupper (tabell 1). Det i särldass artrikaste mykorrhizabildande 
släktet är spindlingar Cortiwrius med drygt 300 arter, därefter följer 
kremlor Russula, trådingar Inocybe och riskor Lactarius, med vardera 
cirka 100 arter (figur 3). Ytterligare 8 släkten (musseroner Tricholoma, 
fränskivlingar Hebeloma, skogsvaxingar Hygropborus, ädelsoppar Boletus, 
filtskinn Tomentella, flugsvampar Amanita och strävsoppar Leccinum har 
mer än 10 kända arter vardera.

Troligen finns flera arter och släkten vars mykorrhizabildande förmå
ga ännu inte är känd. Hos flera skinnsvampar, filtskinn, vårtöron och 
skålsvampar är arternas ekologi dåligt känd, bland annat för att få 
mykologer studerat dem. De har förbisetts på grund av att de har små, 
oansenliga fruktkroppar och saknar därför som regel svenska namn.

Det är omöjligt att utifrån var fruktkropparna växer avgöra om en 
svamp är mykorrhizabildande eller lever saprofytiskt genom att bryta 
ner dött material. Skinnsvamparnas tunna, oansenliga fruktkroppar från 
mykorrhizabildande respektive saprofytiska arter uppträder ofta sida vid

SVENSK BOTANISKTIDSKRIFT 2000:94:5 271



DAHLBERG, CRONEBORG & HALLINGBÄCK

Trattkanta rell 
Cantharellus tubaeformis 

Slemspindlingar 
Cortinarius stillatitius och C. collinitus 

Gulbandad spindling 
C. gentilis 

Rödskivig kanelspindling 
C. semisanguineus 

Storkremla 
Russula paludosa 

Vårtöra 
Thelephora terrestris 
Jodoformspindling 

Cortinarius obtusus 
Umbraspindling 

Cortinarius brunneus 
Tegelkremla 

Russula decolorans 
Sandsopp 

Suillus variegatus 
Övriga spindlingar (drygt 30 arter) 

Cortinarius spp.
Pepparriska 

Lactarius rufus 
Bomullsskinn 

Tylospora fibrillosa 
Gultrådsskinn 

Piloderma croceum 
Ullskinn 

Piloderma byssinum 
Svartgryn 

Cenococcum geophilum 
Skinn utan svenskt namn 

Piloderma reticulatum

Fruktkroppar
Mykorrhiza

0 10 20 30 %

Figur 2.
Artsammansätt
ningen hos 
mykorrhiza rot
spetsar respek
tive fruktkroppar 
i en tallskog i 
Dalarna. 
Artsamman
sättningen är 
beräknad som 
procent bio
massa. Mängden 
fruktkroppar 
avspeglar dåligt 
vilka arter som 
finns i ett om
råde och hur 
vanliga de är.

sida bland förna och vedrester. Det kan därför komma att visa sig att 
något släkte eller några arter felaktigt bedömts vara mykorrhizabildande.

Inte bara barrträd har mykorrhiza
Störst betydelse har ektomykorrhiza i ekosystem som domineras av barr
träd eller bok, ek och björk. Men också många andra lövträd, vedartade 
buskar och en del örter har ektomykorrhiza. Ungefär 100 av Nordens 
cirka 2 500 växtarter är vedartade, och av dessa bildar omkring 60 arter 
ektomykorrhiza (tabell 2). Dessutom har ett tjugotal införda och stund
tals förvildade träd och buskar ektomykorrhiza.

Även växter som vi traditionellt inte förknippar med mykorrhiza bil
dar ektomykorrhiza, (tabell 3). Tallört Monotropa hypopitys bildar 
mykorrhiza med bland annat vissa slemsoppar Suillus och hartryfflar
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Figur 3.

Mykorrhlzasvampar: några artrika släkten

Antalet arter hos ädelsoppar Boletus, spindlingar Cortinarius, riskor Lactarius 
och kremlor Russula i Sverige per region samt norr respektive söder 
om Dalälven,

Boletus Cortinarius Lactarius Russula

Antal arter i Sverige: 28 302 83 136

Antal arter:
norr om Dalälven 9 214 59 82
unikt norr om Dalälven 1 46 9 15

söder om Dalälven 27 256 74 121

unikt söder om Dalälven 19 88 24 54

Rhizopogon som även bildar mykorrhiza med tall (Cullings m.fl. 1996). 
Genom att samma svampmycel samtidigt bildar mykorrhiza med tallen 
får den klorofyllösa tallörten sitt energibehov tillgodosett genom svam
pen. Det saknas studier av artidentiteten hos de svampar som bildar 
mykorrhizarötter tillsammans med övriga pyrolaväxter (Pyrola m.fl. släk
ten), men man tror att de bildas av vanliga ektomykorrhizasvampar. I 
den hittills enda gjorda studien identifierade man nötbrosktryffel Hyste- 
rangium coriaceum på en nordamerikansk Pyrola.

Mjölon och ripbär, Arctostaphylos, bildar också välutvecklad mykor
rhiza. Detta oftast tillsammans med de svamparter som kringväxande 
träd och buskar samarbetar med, till exempel riddarmusseron Tricholo- 
ma flavovirens och olika arter av kremlor, riskor och rottryffel (Horton
m.fl. 1999).
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Mykorrhizarötter (t.v.) hos 
tall är ofta karakteristiskt 
gaffelgrenade.

Foto: Anders Dahlberg

Den klorofyllösa tallörten 
Monotropa hypopitus (t.h.) 
får sitt energibehov till
godosett från tallen genom 
att bilda ektomykorrhiza 
med svampmycel som 
samtidigt bildar mykorrhiza 
med tallen.

Foto: Eric Danell

Fjällsippa Dryas octopetala är en välkänd rosväxt som är associerad 
med flera ektomykorhizasvampar, bland annat dryasriska Lactarius drya- 
dophilus och dryasspindling Cortinarius subtorvus. Mindre välkänt är att 
ektomykorrhiza också bildas med solvändor (Helianthemum och troligen 
Fumana), liksom av samtliga klipprosor Cistus, solvändornas vanliga 
släktingar runt Medelhavet.

Ormrot Polygonom viviparum är en välstuderad växt. Den är märklig 
såtillvida att det är den enda kända slideväxt som bildar ektomykorrhi
za. Den är associerad med flera svamparter, bland annat fjällkremla 
Russula nana, och man påträffar den regelbundet med ektomykorrhiza 
bildad tillsammans med svampen svartgryn Cenococcum geophilum. Det 
gör man också med enen Juniperus communis, som annars har arbusku- 
lär mykorrhiza. Svartgryn är en egenartad och välstuderad kosmopolitisk 
mykorrhizasvamp som är vanlig på de allra flesta elctomykorrhizaväxter 
man studerat. Den har aldrig påträffats med fruktkropp, men med hjälp 
av DNA-analyser har man visat att det är en sporsäcksvamp som släkt- 
skapsmässigt står nära Loculoascomyceterna.
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Mjölon Arctostaphylos uva-ursi 
bildar oftast mykorrhiza med 
samma svamparter som de 
omkringväxande träden.
Foto: Andy Taylor

t 1
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Fjällsippa Dryas octopetala har fått ge namn åt två 
av sina symbionter, dryasriskan Lactarius dryadophi- 
lus och dryasspindlingen Cortinarius subtorvus.
Foto: Magnus Martinsson

Som regel saknar halvgräs mykorrhiza. Ett anmärkningsvärt undantag 
är släktet sävstarr Kobresia som har välutvecklad ektomykorrhiza.

Klorofyllösa orkidéer anges ofta vara saprofyter, som får sin energi 
genom att vara associerade med svampar som bryter ned förna. Men 
man har länge misstänkt att de liksom tallört snarare får sin energi 
genom att bilda mykorrhiza med en ektomykorrhizasvamp vars mycel 
samtidigt är associerad med ett träd eller en buske. Nyligen har man 
med DNA-metodik och isotopinmärkt kol kunnat visa att så är fallet 
och att korallrot Corallorrhiza trifida och några av dess amerikanska 
släktingar bildar mykorrhiza med bland annat Russulaceae, och flera 
Tomentella-urttr. Det är högst sannolikt att våra andra klorofyllösa orki
déer, nästrot och skogsfru, också växer med ektomykorrhizasvampar 
(McKendrick m.fl. 2000).

De flesta av växterna som nämnts har endast ektomykorrhiza. Vissa 
andra växter, framförallt lövträd och buskar, kan ha både ekto- och 
arbuskulära mykorrhiza (tabell 3). I sådana fall förekommer ofta både 
ekto- och arbuskulär mykorrhiza på samma rotsystem. Beroende på 
olika betingelser kan den ena eller den andra mykorrhizaformen domi
nera i olika hög grad.
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Tabell I.
Antalet arter mykorrhiza- 
bildande storsvampar i 
Sverige fördelade på mor
fologiska grupper.

Tabell 2.

Antalet arter av svampar 
som rapporterats associe
rade, respektive specifikt 
associerade, med de träd 
och buskar som bildar 
ektomykorrhiza i Sverige. 
Andel av Sveriges virkes- 
förråd anges som ett mått 
på respektive träd eller 
buskes utbredning.
1 växter som förutom 

ektomykorrhiza också 
bildar arbuskulär 
mykorrhiza.

Grupper Totalt artantal Antal
mykorrhizasvampar

Rödlistade
mykorrhizasvampar

Skinn 496 57 3
Tickor 211 7 4
Taggsvampar 38 30 15
Fingersvampar 101 23 7
Kantareller 12 10 2
Hattsvampar 2 018 885 131
Buksvampar 79 7 2
Skålsvampar 482 5 1
Tryfflar 67 61 26

Summa 3 504 1 085 191

Känt antal 
mykorrhizasvampar 

totalt specifikt

Andel av Sveriges 
virkesförråd

Barrskog 534 ca 200 85 %
Lövskog 676 ca 450 15 %

Gran 318 121 46%
Tall 219 75 39 %
Ek 197 31 0,94 %
Bok 197 32 0,54 %
Björk 165 51 10%
Hassel 87 15 uppgift saknas
Sälg och vide1 77 38 0,4 %
Lind1 38 0 0,05 %
Asp'+poppel1 34 10 1,3 %
Al1 35 20 1 %
Avenbok 23 5 <0,01 %
Lärk 6 6 0,03 %
Rosväxter1 4 0 <0,01 %

Mykorrhizasvamparnas värdväxter
Vår kunskap om hur många mykorrhizasvampar som är associerade till 
olika värdväxter, och med vilka svampar de bildar mykorrhiza är fortfa
rande ofullständig. Den är till stor del baserad på förekomsten av frukt
kroppar och det är som regel omöjligt att avgöra med vilket träd en 
svamp är associerad. Olika trädarter växer oftast blandat i skogen och 
deras rötter kan sträcka sig 10-20 meter från stammen i en äldre skog. 
De flesta uppgifter om fruktkroppar finns inte oväntat från våra vanli
gaste trädarter, medan de saknas från mer sparsamt förekommande eller 
för de flesta obekanta värdväxter.

Oavsett dessa invändningar framgår det otvetydigt att växter som har 
ektomykorrhiza bildar denna tillsammans med ett stort antal svampar. 
Minst 300 mykorrhizasvampar ingår symbios med gran och minst 200 
arter vardera med ek, bok, tall och björk.
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Ektomykorrhiza Endomykorrhiza

VEDARTADE BUSKAR OCH TRÄD
Barrväxter
Tall växter Picea, Pinus TT
Cypressväxter Juniperus T TT
Idegransväxter Taxus TT

T våhjärtbladiga växter
Bokväxter Fagus, Querqus TT
Björkväxter Betula TT
Björkväxter Ainus TT TT
Hasselväxter Corylus, Carpinus TT
Videväxter Salix, Populus TT TT
Lindväxter Tilia TT TT
Rosväxter Sorbus, Malus, Crataegus,

Prunus, Padus, Pyrus T TT
Lönnväxter Acer T TT
Brakvedsväxter Rhamnus, Frangula T TT
Almväxter Ulmus TT
Hästkastanjväxter Aesculus TT
Ko rnell växter Cornus TT
Syrenväxter Fraxinus TT
Kaprifolväxter Sambucus, Viburnum, Lonicera TT
Benvedsväxter Euonymus TT

ÖVRIGA VÄXTER
Tvåhjärtbladiga växter
Py ro 1 aväxter Monotropa TT

övriga pyrolaväxter TT T
Ljungväxter Arctostaphylos TT

övriga ljungväxter TT
Rosväxter Dryas TT T

övriga rosväxter TT
SI ideväxter Polygonum viviparum TT TT

övriga slideväxter TT
Solvändeväxter Helianthemum, Tuberaria TT T

Enhjärtbladiga växter
Halvgräs Kobresia TT
Orkidéer Corallorhiza TT TT

övriga orkideer T TT

Det är betydligt färre arter, bara ett trettiotal, som man funnit associ
erade med lind, asp och al. Även om dessa siffror är osäkra så är en för
modligen viktig orsak till det låga artantalet att de även har arbuskulär 
mykorrhiza. Ibland kan de uteslutande ha arbuskulär mykorrhiza, men 
som regel finns både ekto- och arbuskulär mykorrhiza på samma träd, 
ibland till och med på samma rot. Dessutom är al associerad med en 
annan grupp av rotsymbionter, nämligen kvävefixerande bakterier som 
lever i alens rotknölar. Andra träd och buskar, bland annat ask, hästkas-

Tabell 3.

Sammanställning över 
svenska vedartade växters 
mykorrhizaformer samt 
övriga växter vilka bildar 
ektomy korrh iza. Van I ig 
mykorrhizaform betecknas 
med W och mindre 
vanlig mykorrhizaform 
med Ir1 .
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De flesta halvgräs saknar mykorrhiza. 
Sävstarrar, här representerat av enaxig säv- 
starr Kobresia myosuroides utgör ett intressant 
undantag. Foto: Bente Eriksson

: , W .

Nyligen har man genom 
DNA-analyser kunnat visa 
att korallrot Corallorrhiza 
trifida bildar mykorrhiza 
med ektomykorrhizasvam- 
par och är inte som tidiga
re antagits associerad med 
saprofytiska svampar. På 
samma sätt som tallroten 
får den sin energi från de 
gröna växter ektomykorr- 
hizasvamparna samtidigt 
växer med.
Foto: Eric Danell

tanj och alm bildar bara arbuskulär mykorrhiza. Man tänker sig att 
anledningen till detta är att olika växtgrupper under evolutionens gång 
kommit att samevolvera med olika grupper av mykorrhizasvampar. I 
boreala skogsekosystem är ektomykorrhiza helt dominerande, medan 
det i tempererade och tropiska skogsekosystem finns både arbuskulär 
och ektomykorrhiza.

Också mykorrhizasvamparna har oftast flera möjliga samarbetspart
ner att välja på. De allra flesta ektomykorrhizasvampar har ett brett 
värdväxtval och kan vara associerade med såväl angiospermer som gym- 
nospermer (bilaga 1). Pepparriska och kantarell växer till exempel med 
björk, gran och tall. Vissa svampar bildar mykorrhiza med antingen lov
elier barrträd. Andra håller sig till en viss växtfamilj eller ett speciellt 
växtsläkte. Exempel på detta är slemsopparna Suillus, som bara är associ-
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erade med tall och lärk, och slemskivlingar 
Gomphidius vars arter är associerade med tall, lärk 
och gran.

Omkring 40 % av Sveriges ektomykorrhizasvam- 
par uppges i litteraturen bilda mykorrhiza med 
endast, eller åtminstone i första hand, en växtart.
Exempel på detta är bokkremla, hasselriska och bok- 
musseron (bilaga 1). I en liknande sammanställning 
av mykorrhizasvampars värdval från Storbritannien 
uppskattades omkring 30 % vara specifikt associera
de till en värdväxt (Newton & Haigh 1998).
Förmodligen är det dock färre arter som är strikt 
bundna till en växtart. Flera av de arter som är asso
cierade med lövträd finns rapporterade som associe
rade med flera trädarter i centrala och södra Europa, 
uppgifter som vi tyvärr inte haft möjlighet att kon
trollera inför denna sammanställning.

En iakttagelse som är värd att notera är att flerta
let svampar som studerats under laboratorieförhållan- 
den bildar mykorrhiza med fler värdväxter än man 
finner deras fruktkroppar associerade med i naturen. På så sätt bildar till 
exempel såväl lärksopp som hålsopp mykorrhiza med tall, medan de i 
naturen i princip bara växer med lärk. Man kan fråga sig om de någon
sin lever associerade med tall under naturliga förhållanden.

Solvändor Helianthemum 
spp. bildar liksom sina 
Medelhavssläktingar klipp
rosorna Cistus spp. ekto- 
mykorrhiza.
Foto: Robert Andersson

Mycel knyter samman träd och buskar
En konsekvens av att de allra flesta arter mykorrhizasvampar kan bilda 
mykorrhiza med flera växtarter, är att samma mycel kan koppla ihop 
rötter av såväl olika individer som olika arter av träd och buskar. Om
fattningen och den biologiska betydelsen av detta känner man ännu inte 
till, men man har visat att både näring och socker via mykorrhizasvam- 
parnas underjordiska mycel kan transporteras mellan olika växtindivider, 
av samma eller olika växtart (Simard m.fl. 1997). Till exempel har man 
påvisat transport av socker producerad av krypvide och glasbjörk via 
mykorrhizasvamp till korallrot. Man har spekulerat i att det för plantor 
som är på väg att etablera sig har betydelse att kunna inkorporeras till 
befintliga mycel, som energimässigt framför allt försörjs av redan etable
rade växter. På senare år har också växtekologer i allt högre grad börjat 
intressera sig för vilken betydelse detta har för hur växter konkurrerar 
med varandra (van der Heijden m.fl. 1998).

Artrikt över hela Sverige
En grundförutsättning för mykorrhizasvamparnas existens är förekom
sten av de värdväxter de är associerade till. Därav följer att mykorrhiza
svamparnas utbredning begränsas av värdväxternas utbredning. En hel 
del arter är också beroende av speciella markförhållanden som pH,
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Hur vet man att en svamp bildar 
ektomykorrhiza?
För att bevisa att en svamp bildar ektomykorrhiza 
krävs ett omfattande arbete. En svamp vars frukt
kroppar bara uppträder på marken vid levande 
träd och vedartade växter kan ofta, men inte all
tid, antas vara mykorrhizabildande. De allra flesta 
uppgifter om att en svampart är mykorrhizabil
dande är baserade på observationer av frukt- 
kroppsförekomster i naturen kombinerat med 
vetskap om att andra svamparter i släktet kan 
bilda mykorrhiza (sammanställningar finns i Trappe 
1962 och Molina m.fl. 1992). Strikt vetenskapligt 
fordras dock att man både visar att det bildas en 
så kallad ektomykorrhiza, en morfologiskt karak
täristisk sammanväxning mellan en växts rötter 
och en svamps mycel, och att denna symbios är 
mutualistisk, det vill säga till gagn för båda parter 
(Smith & Harley 1997). I princip kan man påvisa 
mykorrhizabildning på två sätt:

...syntetisera mykorrhiza
Det mest invändningsfria sättet är att odla fram 
mycel från en fruktkropp med fastställd artidenti
tet. Sedan sammanför man mycelet med rötter 
från den växt man vill undersöka, ser om det bil
das mykorrhizarötter och om associationen är 
mutualistisk. På detta sätt har man runt om i 
världen syntetiserat mykorrhiza hos drygt 100 
svamparter från cirka 40 svampsläkten. Förutom 
att det krävs sterilteknik och laboratorium för att 
göra detta försvåras arbetet också av att vi med 
dagens kunskap inte kan odla de flesta arter som 
kan misstänkas vara mykorrhizasvampar. A andra 
sidan går saprofytiska svampar alltid att odla.

Om en svampart inte går eller är mycket svår att 
odla går det därför ofta att ta som ett indicium på 
att det rör sig om en mykorrhizasvamp. Det har 
också visat sig att svampsläkten oftast består av 
arter som bildar mykorrhiza, eller enbart är 
saprofyter eller parasiter. I några få fall gäller inte 
detta. På det sätt som släktena pluggskivlingar och 
rödskivlingar definieras i Nordic Macromycetes 
(Hansen & Knudsen 1992) innefattar de både 
saprofyter och mykorrhizasvampar. Man får inte 
heller glömma att avgränsningen av släkten är 
subjektiv, medan avgränsning mellan arter är bio
logiskt naturlig. Släkten och högre taxonomiska 
enheter är inga naturliga grupperingar, utan är 
mänskliga konstruktioner i syfte att få struktur 
och överblick över släktskapsförhållanden mellan 
olika organismer.
...eller identifiera mykorrhizarötter
Ett annat sätt att säkerställa mykorrhizabildning är 
att identifiera vilka svamparter som de facto har 
bildat mykorrhiza i naturen. Under 1990-talet har 
detta blivit möjligt att göra med hjälp av PCR- 
baserad DNA-identifiering av mykobionten, svam
parten i mykorrhizasymbiosen, på mykorrhizarot- 
spetsar. Med speciella enzymer kan man specifikt 
mångfaldiga den lilla mängd svamp-DNA som 
finns i enskilda mykorrhizarotspetsar och med 
olika metoder få fram varje svamparts unika 
DNA-fingeravtryck. Man kan sedan med hjälp av 
referensdatabaser baserade på DNA-fingeravtryck 
från säkert identifierade fruktkroppar, fastställa 
om en okänd svamp är en basidie- eller spor- 
säckssvamp, vilken släktskap den har till andra 
arter, och om arten finns i databasen, också fast
ställa dess artidentitet.

fuktighet och förekomsten av kalk. Omkring 20 % av Sveriges arter av 
ektomykorrhizasvampar är kalkberoende, medan knappt 10 % av skogs
marken i Sverige är kalkinfluerad. Aven biologiska faktorer såsom vilka 
växter som utgör fältskiktet är viktiga.

Anmärkningsvärt är att artantalet av mykorrhizasvampar är stort och 
relativt konstant över hela Sverige. Söder om Dalälven är drygt 900 
arter mykorrhizasvampar kända och norr därom är drygt 700 arter kän
da. Detta står i kontrast mot flertalet andra organismer i Sverige som 
oftast minskar starkt i artantal ju längre norrut man kommer. Exem
pelvis reduceras artantalet skogsväxter successivt ju längre norrut i 
Sverige man kommer.
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B, f f

Alla mykorrhizabildande 
svamparter

Antal mykorrhizabildande 
svamparter unika per region

Figur 4.

Antal mykorrhizasvampar- 
ter i olika delar av Sverige. 
En tredjedel av arterna i 
södra Sverige saknas norr 
om Dalälven. Ungefär där 
går också gränsen för de 
ädla lövträden ek och bok 
som många mykorrhiza- 
svampar är beroende av.

Utbredning 
av ädla 
lövträd, ek 
och bok

En tydlig skiljelinje i artantalet av mykorrhizasvampar går dock vid 
Dalälven. Drygt en tredjedel av de arter som finns i södra Sverige saknas 
norr om älven. En stor del av dessa, knappt 100 arter, försvinner efter
som de är specifikt associerade med ek, bok eller lind, vars utbredningar 
i princip slutar här (figur 4). Däremot påträffar man nästan alla arter 
som finns i norra Sverige också i de södra delarna, eftersom tall, gran 
och björk som dominerar i norr också finns i de södra delarna. Undan
taget är framförallt några svamparter som är bundna till fjällvärldens 
växter. Spindelskivlingar och riskor är exempel på grupper som bildar 
mykorrhiza med gran, tall och björk och där många arter, 70 %, finns 
både i södra och norra Sverige. Något mindre andel kremlor är associe
rade med gran och tall och därmed förekommer också en mindre andel, 
60 %, både i södra och norra delarna av landet.

De äkta sopparna Boletus bildar framförallt mykorrhiza med ädellöv
träd och är därför huvudsakligen sydliga i sin utbredning. Av våra 28 
arter förekommer 27 stycken enbart i södra Sverige. Tryfflar är en annan 
grupp svampar som huvudsakligen är sydlig och där alla arter är mykor
rhizabildande. Av landets 61 arter förekommer 54 i södra och 19 i norra 
Sverige. Detta beror delvis på att av de 49 arter vars värdval man känner 
till är 40 associerade med lövträd och 14 med barrträden.
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Sök i ArtDatabankens
ekologiska katalog över 
storsvampar och myxomy- 
ceter. Här finns uppgifter 
om utbredning, litteratur, 
biotoper, substrat, frekvens 
och levnadssätt för enskil
da arter: www.dha.slu.se 
Denna information går 
också att köpa på en CD- 
skiva från Sveriges Myko- 
logiska Förening. (CD:n 
är daterad 10 maj 2000.)
Pris: 200 kr.
Beställ genom att sätta in 
pengarna på postgirokonto 
443 92 02- 5.

En översikt tack vare ArtDatabanken
Denna översikt har blivit möjlig att göra tack vare att alla storsvampar i 
ArtDatabankens regi (Hallingbäck 1994 och Hallingbäck & Aronsson
1998) klassificerats till förmodad livsform (mykorrhiza, saprofyt eller 
parasit). Uppdelningen är baserad på en genomgång av all tillgänglig 
svamplitteratur samt konsultation av svampexpertis. I dessa samman
ställningar finns också uppgifter om svamparnas svenska utbredning, 
kända miljöpreferenser och vilka trädslag som påträffats tillsammans 
med olika arters fruktkroppar. Uppgifter om svamparnas livsformer 
finns inte tryckta men är tillgängliga den CD-ROM skiva som ArtData
banken och Sveriges Mykologiska Förening ger ut gemensamt (Nilsson
2000). Inför denna artikel har vi gått igenom databasen, kompletterat 
med nya uppgifter och korrigerat fel.

Även om ArtDatabankens databas bygger på en omfattande genom
gång av litteratur samt konsultationer med mykologisk expertis, så är 
vår kunskap om enskilda svamparters ekologi ännu mycket knapphän
dig. De siffror vi presenterar är därför bara närmevärden. Analyser av 
sammanställningar blir som bekant aldrig bättre än faktamaterialet de 
bygger på.

Vår förhoppning är att denna sammanställning skall inspirera flera 
till att undersöka och notera dessa svampars biologi, i vilka miljöer de 
finns och med vilka värdväxter de är associerade,
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Bilaga I.
Svenska storsvampsläkten 
som bildar ektomykorrhi- 
za; antal arter, totalt och 
rödlistade, i varje släkte, 
antal värdspecifika svampar 
samt totalt känt antal värd
växter associerade med 
varje mykorrhizasläkte.

1 släkten där man är osäker 
på om de verkligen bildar 
ektomykorrhiza.

1 endast 8 av de 140 svenska 
Entoloma-arter misstänks 
bilda ektomykorrhiza,

3 endast gyllensopp P. gentilis 
bildar ektomykorrhiza. 
Klassas oftast som eget 
släkte Aureoboletus.

Antal arter: Antal Antal
Totalt Rödlistade värdspecifika olika arter 

arter värdväxter

Basidiesvampar
Albatrellus, fårtickor 5 2 2 3
Alpova 1 1 1 1
Amanita, flugsvampar 23 5 7 10
Amphinema, kraterskinn 2 I > 5
Bankera 2 1 1 2
Boletinus, hålsoppar 1 1 1
Boletopsis, gråtickor 2 2 2 2
Boletus, ädelsoppar 28 10 8 7
Byssocorticium 5 2 > 5
Byssoporia 1 1 2
Cantharellus, kantareller 7 1 1 6
Catathelasma 1 1 1 2
Chalciporus
Chamonixia, blåtryfflar

1
1 1

>2
1

Chroogomphus, rabarbersvampar 1 1 1
Clavariadelphus1, klubbsvampar 6 3 6
Cortinarius, spindlingar 302 62 122 12
Craterellus, trumpetsvampar 2 1 3
Elasmomyces, naveltryfflar 1 1 2
Entoloma12, rödlingar 8 1 8
Gautieria, hältryfflar 5 1 1 3
Gomphidius, slemskivlingar 3 3 3
Gomphus 1 1 3
Gyrodon 1 1 1
Gyroporus, gulsporssoppar 2 1 1 2
Hebeloma, fränskivlingar 36 13 8
Hydnangium
Hydnellum, korktaggsvampar

1
12 4 4

>
5

Hydnum, blektaggsvampar 3 1 1 >5
Hygrophorus, skogsvaxingar 36 14 21 7
Hymenogaster, buktryfflar 5 1 2
Hysterangium, brosktryfflar 3 1 3
Inocybe, trådingar 1 1 1 6 24 9
Laccaria, laxskivlingar 9 1 2 6
Lactarius, riskor 83 6 43 13
Leccinum, strävsoppar 17 1 15 8
Leucocortinarius1 1 1 1
Melanogaster, slemtryfflar 4 2 3
Naucoria1, skrälingar 12 9 2
Octavianina, lövtryfflar 1 1 2
Paxillus, pluggskivlingar 2 1 3
Phaeocollybia1, rotskrälingar 
Phellodon, lädertaggsvampar

6
4 1 5

Phylloporus, skivsoppar 1 1 1 1
Piloderma, ullskinn 4 1 >5
Pisolithus, ärtröksvampar 
Porphyrellus

1
1 1

2
2

Pseudocraterellus
Pseudotomentella

1
7 3

2
>5

Pulveroboletus3, gyllensoppar 1 1 1 1
Radiigera, jordstjärnstryfflar 1 1 1 1
Ramaria, korallfingersvampar 17 7 >5
Rhizopogon, hartryfflar 8 4 2
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Forts. tab. I. Antal arter: Antal Antal
Totalt Rödlistade värdspecifika olika arter 

arter värdväxter

Rozites 1 2
Russula, kremlor 136 8 50 12
Sarcodon, fjälltaggsvampar 9 8 3 2
Scleroderma, rottryfflar 6 2 4
Sderogaster, hårdtryfflar 1 1
Strobilomyces, fjällsoppar 1 1 2
Suillus, slemsoppar 8 8 2
Thelephora, vårtöron 7 1 5
Tomentella, filtskinn 26 >5
Tomentellopsis, brokskinn 3 >5
Tricholoma, musseroner 50 1 1 25 1 1
Tylopilus 1 1 1
Tylospora 2 >5

Sporsäcksvampar
Cenococcum 1 >10
Choiromyces 1 1 1
Elaphomyces, hjorttryfflar 9 7 5 >5
Fischerula 1 1 1 1
Genea, knottertryfflar 3 2 2 2
Geopora, stjärnskålar 2 1 1 >5
Geo pyxis, stybbskål 1 1
Humaria, luddskål 1 ?
Hydnobolites, hjärntryffel 1 1 2
Hydnotrya, vecktryfflar 2 1 1 1
Pachyphloeus, kratertryfflar 3 2 3 3
Sphaerosporella 1 ?
Stephensia, portryfflar 1 1 i 1
Tuber, ädeltryfflar 4 1 2

Zygomycetsvampar
Endogone, biåstryfflar 2 2

Totalt 1 086 191 405
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Mykorrhizasvampar:
Var femte art är rödlistad
De största hoten är skogsbruket och kvävened
fallet. Författarna befarar också att kalkning av 
skogsmarker missgynnar många arter. I denna 
artikel far vi veta mer om vilka mykorrhiza
svampar som är hotade, vilka hoten är och vad 
som kan göras för att förbättra deras chanser 
att överleva.

TEXT: ANDERS DAHLBERG, HJALMAR CRONEBORG 
& TOMAS HALLINGBÄCK

fullt ut använder systemet på svampar är Fin
land. Av de 210 arter som finns i både Sveriges 
och Finlands rödlistor är 41 mykorrhizasvampar.

Knappt 10 % av Sveriges mykorrhizasvampar 
bedöms som vanliga, medan knappt 50% 
bedöms som sällsynta eller mycket sällsynta 
(figur 1). Med begreppet sällsynt menar man 
antingen att arten har ett begränsat utbrednings
område eller förekommer med fa individer över 
hela sitt utbredningsområde (Gaston 1994). Att 
en art är sällsynt kan bero på att den har så spe
ciella krav på sin miljö att den med nödvändig
het måste ha en starkt begränsad förekomst, 
något som inte är helt ovanligt hos svampar. Det 
kan också bero på att artens miljö har förändrats 
eller förstörts.

För den övervägande delen av de rödlistade 
mykorrhizasvamparna är det moderna skogsbru
ket den mest påtagliga hotfaktorn. Luftföroren
ingar och då framförallt nedfallet av kväve i 
södra Sverige, är inte lika iögonfallande men 
ändå troligen det allvarligaste hotet mot artrike
domen där. Förmodligen har artsammansätt
ningen i dessa trakter redan förskjutits mot kvä- 
vegynnade mykorrhizasvampar och färre arter.

Flera av de rödlistade mykorrhizasvamparna

I
den nya sammanställningen av rödlistade 
arter i Sverige är 191 av de 609 rödlistade 
svamparna mykorrhizasvampar (tabell 1). I 
förra Rödlistan från 1995 (med smärre justering

ar 1997) var 147 av de 528 rödlistade arterna 
mykorrhizasvampar (Aronsson m.fl.1995, Lars
son 1997). Sedan dess har 47 tillkommit och 3 
fallit ifrån (Gärdenfors 2000a).

Förändringarna i Rödlistan beror delvis på ny 
kunskap men främst på att ett nytt system har 
använts för att bedöma risken för att en art ska 
försvinna (Gärdenfors 2000b). Det nya systemet 
är framtaget av Internationella Naturvårdsunion
en (IUCN) och tillämpas av allt fler länder. Det 
enda nordiska land förutom Sverige som idag

Tabell 1. Rödlistade mykorrhizasvampar; vilka rr iljöer de växer och antal kalkberoende arter.

Hotkategori Akut hotad Starkt hotad Sårbar Missgynnad Ej bedömd Summa
(CR) (EN) (VU) (NT) (DD)

Ädellövskog 8 22 41 42 S 1 18

Pionjärlövskog 1 1 5 1 8

Granskog 1 3 8 33 1 46

Tallskog 2 2 15 19

Summa 9 28 52 95 7 191

Kalkberoende 3 16 38 63 4

A

J
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Sommartryffel Tuber aestivum (t.v.) har sin huvud
saklig utbredning i Mellaneuropa. I Sverige har 
den bara påträffats på Gotland. Klassad som 
Missgynnad (NT). Foto: Eric Danell

Grangråticka Boletopsis leucomelaena (nedan) 
växer i kalkrik granskog och bedöms som 
extremt känslig för brott i trädkontinuiteten. 
Klassad som Missgynnad (NT). Foto: Johan Nitare

Mycket sällsynt, 99 st 
varav rödlistade 78 st

Allmän 
100 st

Figur I.
Många mykorrhizasvampar är ovanliga. Diagrammet 
visar hur stor andel av dessa som kategoriseras 
som allmänna, tämligen allmänna, mindre allmänna, 
sällsynta respektive mycket sällsynta. Andel rödlis
tade svampar i varje kategori har också markerats.

är bundna till lövträd och når i Sverige nord
gränsen för sin utbredning. Tyvärr saknas till
gängliga uppgifter om dessa arters status utan
för Skandinavien. En jämförelse försvåras dess
utom av att namnsättning och kännedom om 
arters förekomst skiljer sig åt mellan olika län
der. En internationell kommitté, European 
Council for Conservation of Fungi (ECCF), har 
påbörjat arbetet med att fa en enhetlig namn
sättning av svampar och underlag för arters 
utbredningar i hela Europa.

Lövträdsbundna & kalkgynnade
De rödlistade mykorrhizasvamparna visar tydliga 
mönster i förekomst och ekologi. För det första 
förekommer nästan alla rödlistade arter söder 
om Dalälven, 186 av 191, medan bara 69 finns 
på norra sidan (figur 2 & 3).

För det andra bildar 60 % av de rödlistade 
arterna bara mykorrhiza med lövträd och 30 % 
bara med barrträd (figur 4a). Den geografiska 
utbredningen avspeglar därför delvis utbred
ningen av lämpliga värdträd. Ett exempel på en 
stor grupp där de flesta endast bildar mykorrhiza 
med lövträd är ädelsoppar Boletus. Av 28 arter
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Figur 2.

De rödlistade mykorrhi- 
zasvamparna finns huvud
sakligen i södra Sverige.

De stora kartorna 
visar antal mykorrhiza- 
svampar per region. De 
små kartorna visar antal 
mykorrhizasvampar norr 
respektive söder om 
Dalälven.

Totalt antal förekommande Antal unikt förekommande
rödlistade mykorrhizasvampar rödlistade mykorrhizasvampar

förekommer 27 i södra Sverige, medan bara 9 är 
kända från norra Sverige.

Alla mykorrhizasvampar som enbart är associ
erade med ek, bok och ädellövskog, når tillsam
mans med sina värdträd gränsen för sin nordliga 
utbredning redan i södra Sverige. Dessa arter 
utgör cirka två tredjedelar av de rödlistade 
mykorrhizasvamparna. Kännedomen om dessa 
arters utbredning i övriga Europa är osäker, men 
en stor del av dem är rödlistade i flera andra län
der. Det kan vara så att vi har ett särskilt ansvar 
för dessa svampar eftersom de lever i lövskogs- 
miljöer som är sällsynta i hela Europa. Ibland är

Artikeln bygger på den kunskapsbank över 
hotade och sällsynta svampars biologi och 
status som Floravårdskommittén för svampar 
vid ArtDatabanken har genererat sedan 1984 
(Larsson 1997; Gärdenfors 2000a). Sveriges 
nya rödlista och kriterierna för denna presen
terades i SBT nr 3 i år (Gärdenfors 2000c).

det också på gränsen av naturtypers utbredning 
som man finner de mest ursprungliga miljöerna 
och finner de starkaste och vitalaste populatio- 
nerna.

För det tredje är merparten av de rödlistade 
arterna knutna till kalkrika marker; cirka 60 % 
av de lövträdsberoende mykorrhizasvamparna 
och 70 % av de barrträdsberoende mykorrhiza
svamparna (figur 4b). Detta är en betydligt 
högre andel än de drygt 20 % av Sveriges samtli
ga mykorrhizasvampar som är kalkberoende. 
Rödlistade arter förekommer i ett femtiotal av de 
släkten av mykorrhizasvampar som förekommer i 
Sverige och utgörs till 70% av hattsvampar 
(tabell 1 i föregående artikel).

Bostadsbrist i svampskogen
Det finns två huvudorsaker till att de rödlistade 
mykorrhizasvampar är hotade, nämligen 1) att 
deras livsmiljöer försvinner och 2) att deras mil
jöer förändras. Som en följd av detta sker på 
landskapsnivå en fragmentering; de miljöer där 
de skulle kunna finnas blir alltmer sällsynta och
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avlägset belägna från varandra. Sannolikheten att 
sporer från sällsynta arter ska lyckas sprida sig 
och etableras på nya platser minskar alltmer.

Alla mykorrhizasvampar är beroende av sina 
värdträd för sin fortlevnad. Ungefär hälften av 
de rödlistade mykorrhizasvamparna bildar såvitt 
känt mykorrhiza med ett enda värdträd, medan 
motsvarande siffra för alla svenska mykorrhiza
svampar är mindre än 40 %. Ju snävare miljö
krav och ju färre värdväxter en mykorrhizasvamp 
har, desto mer känslig är arten för förändringar i 
sin miljö.

tidigare var den stora och genomgripande stör
ningen i barrskog, överlever en stor del av my
korrhizasvamparna och finns kvar som ett biolo
giskt arv i marken när ny skog växer upp. Att 
svamparna klarar sig bättre vid en skogsbrand än 
en avverkning beror på att normalt överlever 
många av träden en skogsbrand.

Byte av trädslag i samband med avverkning 
av skog är ödesdigert för de svampar som inte 
kan bilda mykorrhiza med det nya trädslaget. 
Vilken påverkan markberedning eller gallring av 
skog har vet vi inte idag.

50
O:
O
n
w

3

Avverkning berör alla mykorrhizasvampar. Sågas 
träden ner försvinner sockertransporten till trä
dens rötter och mykorrhiza och därmed också 
förutsättningen för mykorrhizasvamparnas före
komst. Avverkad skog saknar därför fruktkrop
par av mykorrhizasvampar men marken blir 
dock inte helt tom på mykorrhizasvampar. En 
del arter överlever som mycel på de avverkade 
trädens rötter eller associerade med kvarlämnade 
små buskar och enstaka träd.

Tyvärr vet vi inte vilka arter som på sikt gyn
nas respektive missgynnas av avverkning. Troli
gen är det vanliga och lättspridda arter som gyn
nas. Ju ovanligare en art är desto mindre möjlig
heter har den också att på nytt etablera sig från 
sporer. Det har visat sig att vid skogsbrand, som

Lång skoglig kontinuitet Många rödlistade 
mykorrhizasvampar verkar vara knutna till mil
jöer som bara förekommer i sena skogliga suc- 
cessionsstadier, på samma sätt som vissa sällsynta 
och rödlistade vedlevande svampar bara uppträ-

För mer information om Finlands 
Rödlista: http://www.vyh.fi/eng/environ/ 
naturcon/threat/2000/2000.htm

Svenska rödlistor och kriterier för 
dessa, finns på ArtDatabankens 
hemsida: http://www.dha.slu.se

Figur 3.

När man jämför artantalet 
i södra respektive norra 
Sverige är skillnaden 
betydligt större för de 
rödlistade mykorrhiza
svamparna än för hela 
gruppen av mykorrhiza
svampar. Hela 97 % av de 
rödlistade arterna påträf
fas i södra Sverige jämfört 
med 36 % i norra Sverige. 
Av alla mykorrhizasvampar 
förekommer 88 % i södra 
Sverige jämfört med 66 % 
i norra delarna av landet.

Alla mykorrhizasvamparRödlistade mykorrhizasvampar
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20 Figur 4a.

q Andel av mykorrhizasvamparna som växer tillsammans med både 
^ löv- och barrträd, bara barrträd eller bara lövträd. Man ser att en 
1/1 större del av de svampar som är beroende av lövträd är rödlista- 
Iji de än vad de som växer tillsammans med barrträd är.
P

Figur 4b.

En större andel av de kalkberoende 
mykorrhizasvamparna är rödlistade 
jämfört med dem som inte är kalk
beroende.

100% 100 %
Okänt, 1%

Löv + barr

Rödlistade

Antal arter

Totalt 835 Andel
rödlistade

Totalt 25 I

Ej kalkberoende Kalkberoende

der på grov ved i sena nedbrytningsstadier.
Som en följd av dessa arters sällsynthet och att 

deras miljöer blir allt ovanligare, är sannolikhe
ten att de ska nyetablera sig på tidigare inte kän
da lokaler liten. Exempelvis tillhör slät hjorttryf
feln Elaphomyces maculatus en grupp tryfflar i 
hasselskog som är svårspridda och beroende av 
lång skoglig kontinuitet. På samma sätt förekom
mer grå taggsvamp Phellodon confluens, brödtagg- 
svamp Sarcodon versipellis och blåtryffel Chamo- 
nixia caespitosa bara i gamla skogar (Kers 1985). 
Det är högst troligt att dessa är känsliga för brott 
i trädkontinuiteten. Samtidigt fortsätter arealen 
med gammelskog att minska. Skydd av dessa ar
ter förutsätter därför att deras växtplatser beva
ras.

Förmodligen är svampar som bildar mykor- 
rhiza med barrträd mer utsatta för avbrott i den 
skogliga kontinuiteten än arter som växer med 
lövträd. Detta eftersom barrträd, till skillnad från 
de flesta lövträd, saknar förmågan att skjuta skott 
efter avverkningen. Därmed är avverkning av 
barrträd i miljöer med sällsynta mykorrhizasvam- 
par, som bara associerar med gran, som regel 
dödstöten för dessa arters existens, medan löv- 
trädsassocierade arter kan klara sig bättre.

Ändrad markanvändning i form av igenväxande 
lövängar och hagar har drabbat ett trettiotal 
arter. Ett exempel är jättespindling Cortinarius 
praestans som är en värmekrävande mylcorrhiza- 
svamp. Den har minskat på många håll i Sverige 
då tidigare halvöppna marker vuxit igen, ofta 
som en följd av att skogbete upphört. Generellt 
har igenväxning missgynnat en rad känsliga arter. 
De flesta kända aktuella lokalerna är betade eller 
har varit betade fram till och med det senaste 
årtiondet.

I stort sett detsamma gäller djävulssopp Bole
tus satanas som idag är starkt hotad och troligen 
har minskat sin förekomst. Detta eftersom häv
den av lövängar och extensivt betade hassellun
dar har upphört, samt att enstaka värdträd avver
kats eller ersatts med barrträd. Kastanjesopp 
Gyroporus castaneus har missgynnats av upphör
ande hävd av hagmarker, avverkning av värdträd 
i parker och hagmarker och omvandling av löv
skog till barrskog.

Kvävenedfall & kalkning förändrar
Från kontinenten vet vi att luftföroreningar 
påverkar förekomsten av mykorrhizasvampar 
(Arnolds 1999). I Nederländerna uppskattas till
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exempel 8 % av landets mykorrhizasvampar vara 
försvunna snarare som en följd av framförallt 
kvävenedfall än av försurning eller förändrad 
markanvändning.

I dag tillförs årligen 15—25 kg kväve per hek
tar i södra Sverige. Den naturliga tillförseln är 
1—3 kg. Mykorrhizasvampar är generellt anpassa
de till låg kvävetillgänglighet och ständigt ökan
de tillgång på kväve kommer leda till ett mera 
artfattigt mykorrhizasamhälle. Enskilda arter kan 
dock komma att gynnas.

I en studie i norra Sverige har man sedan 
1970 varje år gödslat med 30 kg kväve per hek
tar och år. Dessutom har fruktkroppsbildningen 
av mykorrhizasvampar minskat med 90 %. 
Träden har fortfarande sina rötter försedda med 
mykorrhiza, men artsammansättningen av 
svamp har förändrats.

Den årliga tillförseln av luftföroreningskväve 
är betydligt allvarligare för mykorrhizasvamparna 
än skogsbolagens gödsling av skogsmarker, efter
som den drabbar all skog utan urskiljning.

På liknande sätt befarar vi att kalkning av 
skogsmark kommer att resultera i att ett mindre 
antal mykorrhizasvampar gynnas medan merpar
ten missgynnas. I de fa svenska undersökningar 
av skogsmarkskalkningens effekter på mykorrhi

zasvampar har man påvisat bestående minsk
ningar i antalet arter (Jacobsson 1993).

Drygt 30 av de rödlistade arterna är extremt 
sällsynta. För dessa arter kan oförutsägbara 
slumpfaktorer påverka deras långsiktiga fortlev
nad även om de skogsmiljöer där de finns hålls 
intakta. Ett exempel på en sparsam och mycket 
isolerad utbredning är lilaköttig taggsvamp 
Sarcodon fidigineoviolaceus som bara är känd 
ifrån 12 platser i Norden. Dessa arter har en så 
kallad reliktpräglad utbredning och är förmodli
gen rester av mycket gamla populationer.

O
o
n
w

t
Z

Rädda ektomykorrhizasvamparna
Den sammanfattande rekommendation för att 
skydda rödlistade mykorrhizasvampar är framför 
allt att:
1. Bevara de skogsmiljöer där arterna finns.
2. Återskapa miljöer som har goda förutsätt

ningar att framöver hysa de rödlistade arter
na. I första hand bör man satsa på närområ
den till befintliga lokaler. Detta för att de ska 
ha en så stor chans som möjligt att etablera 
sig.

3. Minska utsläppen av kväve och undvika att 
kalka skogsmark.

Insekter

"Alger"
Spindeldjur

V /:S L . Nematoderm Svampar

Virus

Bakterier

Övriga 
Ryggradsdjur 

Växter 
Blötdjur 

Kräftdjur 
"Protozoer"

Svamparna en artrik grupp

Svamparna är den artrikaste gruppen av 
organismer på jorden efter insekterna.
72 000 arter är beskrivna men beräk
ningar uppskattar antalet till närmare 1,5 
miljoner. Ett stort antal okända svampar, 
framför allt så kallade mikrosvampar, finns 
i outforskade miljöer och substrat (i jord, 
i tropikerna eller associerade med olika 
insekter). Mikrosvampar saknar eller har 
fruktkroppar mindre än I mm. Antalet 
storsvampar, som bildar väl synliga frukt
kroppar, är betydligt färre, cirka 16 000. 
Dessutom innefattar idag många så kalla
de taxonomiska arter flera biologiska 
arter (Hawksworth & Rossman 1997).
Diagram efter Hawksworth 1991 och 
Purvis & Hector
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Fruktkroppar, storlekar och åldrar
Att avgöra om en svamp är ovanlig eller inte är 
betydligt svårare än för växter och djur. Före
komsten av en fruktkropp påvisar en arts före
komst men avsaknaden av desamma är svårare 
att tolka.Antingen finns inte arten där eller så 
bildar mycelet inte fruktkroppar just det året. 
Ofta behövs det flera års inventerande för att 
man ska kunna observera merparten av mykorr- 
hizasvamparna.

Observationer av fruktkroppar är trots allt 
det enda sättet att i praktiken få information om 
var arter förekommer och hur vanliga de är. Det 
är dock ytterst sällan man utifrån fruktkroppar
na kan få en uppfattning om hur många individer 
av en art det finns på ett ställe. I princip är det 
bara när man påträffar häxringar eller albinofor- 
mer som man kan avgränsa svampindivider 
direkt i naturen.

Med hjälp av laboratorieanalyser har ett 
mindre antal marklevande svampar undersökts 
och man vet att vissa arters individer karaktäris
tiskt bara är ett par dm2 i utbredning medan 
andra arters individer kan uppta hundratals m2 
och i extremfall mänga hundra hektar. Här före
ligger en avsevärd skillnad mellan svampar som 
växer på avgränsade substrat som ved och mar
klevande mykorrhizasvampar.Vedlevande svam
par kan inte bli äldre än ”livslängden” på sitt 
substrat. Denna begränsning finns inte för 
mykorrhizasvampar och andra marklevande 
svampar. Finns det en kontinuerlig förekomst av 
värdträd och en kontinuitet i markmiljön, kan en 
svampindivid finnas på samma plats i många hun
dra år. Det är förändringar i miljön, naturliga 
successioner eller skogsskötselåtgärder som 
avgör ett mycels fortsatta existens.

Fortfarande vet vi nästan ingenting om hur 
nya svampindivider etableras i mark.Trots frukt
kropparnas rikliga produktion av sporer, ofta 
10-100 miljoner per fruktkropp, sker förmodli
gen nyetablering från sporer ytterst sällan för 
många svamparter. Det vanliga och mest fram
gångsrika sättet för att säkerställa överlevnaden 
att växa och sprida sig som mycel. Det är följd- 
aktligen ytterst angeläget att de mest sällsynta 
mykorrhizasvamparnas miljöer skyddas eller 
sköts på ett sådant sätt att trädskiktet bevaras 
och markmiljön inte förändras (Nitare, 2000).
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Härjedalens 
kärlväxtflora 
— tillägg och 
rättelser
Sedan Härjedalens kärlväxtflora publicerades 
1994 har nya kunskaper om landskapets flora 
samlats in. Bland annat har strimsporre Linaria 
repens för första gången hittats i landskapet och 
tidigare ej beaktade herbarieark på Riksmuseet 
bidragit med ny information. Floraförfattaren 
Bengt Danielsson har sammanställt de nya upp
gifterna.

TEXT: BENGT DANIELSSON

Denna jättetall växer på Flatruets nordsluttning på 
ungefär 800 meters höjd. 1978 var omkretsen 282 
cm i brösthöjd. Foto: Kerstin Danielsson

T: iitäp
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U
nder åren som gått sedan Härjedalens
kärlväxtflora (Danielsson 1994) publice
rades har jag mottagit många brev från 

intresserade amatörbotanister som hittat nya 
arter eller lokaler för landskapet. Sven Jonsson i 
Stigtomta har funnit strimsporre och tallört; An
ders Delin, Järbo, har rapporterat från Lillhärdals 
gammelskogar; Erik Hellberg, Umeå har hittat 
en ny lokal för skvattram Rhododendron tomento-

Erbjudande!
Köp Härjedalens kärlväxt
flora från SBF för 100 kr 
(ord. pris 220 kr).
Porto tillkommer. 
Beställ per telefon 
018-471 28 91 
eller e-post: 
linda.svensson@ 
evolmuseum.uu.se

sum; Erik Olsson, Örnsköldsvik, har studerat flo
ran vid Tävåsens fäbod och Evert Eriksson, 
Herrö, har fortsatt att rapportera från södra 
Härjedalen.

En grupp ”nygamla” Härjedalsväxter har 
också återupptäckts i Naturhistoriska Riksmu
seets herbarium i Stockholm. Det gäller insamla
de växter jag tidigare förbisett men som kom till 
min kännedom i samband med att museets nor
diska material dataregistrerades. Vilka arterna är 
framgår av fyndåren i artlistan (1901-1961). 
Dessa fynd har tidigare publicerats i Jämtland - 
Härjedalens botaniska tidskrift Rödbläran (Da
nielsson 1998). Flertalet finns även i Jämtland 
(Lange 1938).

En lokal för sprödarv Myosoton aquaticum har 
fatt strykas på grund av en felbestämning. Jag 
har också sammanställt utbredningskartor för 
följande arter: lomme Capsella bursa-pastoris, 
kummin Carum carvi, stormåra Galium album 
och teveronika Veronica chamaedrys.
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Artlista
Arterna redovisas i samma systematiska ordning 
som i Härjedalens kärlväxtflora.

Förkortningar
S Naturhistoriska Riksmuseets herbarium i 

Stockholm.
UPS Evolutionsmuseets herbarium i Uppsala.

• Huperzia selago lopplummer. Arten är nu fun
nen även i Overhogdals socken. Sven Jonsson, 
Stigtomta, meddelade i brev 1995 att arten på
träffades vid Tryggflotjärnens nordsida (17F 2f).
• Pinus sylvestris tall. I floran (s. 116 & figur 10) 
finns motstridiga uppgifter om hur högt den 
avbildade jättetallen växer (ca 800 m resp. 750 
m). Tyvärr har jag inte kunnat göra någon nog
grannare bestämning med hjälp av höjdmätare. 
Vid ett besök den 26 juli 1998 fann vi efter när
mare studium av kartan, att höjden kan uppskat
tas till 800 m.

Den som önskar besöka lokalen (för att för
hoppningsvis bestämma lokalens höjd med 
lämpligt instrument och kanske även fastställa 
tallens ålder genom årsringsdatering) kan lämpli
gen gå söderut från en punkt rakt norr om Lill- 
vålens topp vid Nedre Skärvagens vik sydost om 
Grundtjärnen. I sin recension av floran framkas
tade Olof Rune 1995 med ledning av figur 10

att tallen kunde vara ända från medeltiden.
• Chenopodium glaucum blåmålla. Ny för Härje
dalen. I S finns ett ark taget i Lillhärdals socken 
1918 av N. Nilsson.
• Cerastium glomeratum knipparv. Ny för Härje
dalen. E. Almquist fann arten 1961 i ett träd
gårdsland nära den numera nedlagda järnvägssta
tionen i Hede (belägg i S).
• Myosoton aquaticum sprödarv. I Härjedalsfloran 
anges att sprödarv växer på en lokal nära Over- 
hogdal. Thomas Karlsson fann emellertid att 
beläggexemplaret i UPS tillhör Stellaria nemorum 
lundarv. För den andra lokalen i landskapet, 
Åkersberg nära Lillhärdal (Birger 1908) saknas 
belägg.
• Silene dichotoma gaffelglim. Ny för Härjedalen. 
Arten samlades i Funäsdalen 1911 av M. Öst
man (belägg i S).
• Silene noctiflora nattglim. Ny för Härjedalen.
N. Nilsson samlade nattglim i en vall i Lillhär
dals socken 1912 (belägg i S).
• Anemone hepatica blåsippa. Sven Jonsson, Stig
tomta som tidigare rapporterat arten för Härje
dalsfloran, berättar i ett brev 1995 om ytterligare 
ett fynd i Overhogdals socken ca 1 km norr om 
Nybodarna (17F 2a).
• Actaea spicata trolldruva. I en skyddsvärd gran
skog på Skaftåsens nordsluttning gjorde Anders 
Delin ett fynd av arten som ny för Lillhärdals

Figur I.

Utbred-
ningskarta 
för Capsella 
bursa-pastoris 
lomme. När man 
studerar utbrednings- 
kartorna (figur 1-4) 
bör man ha i minnet att
inventeringsprotokoll sak
nas för några stora samman
hängande områden, särskilt i 
södra Härjedalen (jfr figur 
47 i Härjedalsfloran).

Figur 2.

Kummin 
Carum 
carvi har 
tyngpunk- 
ten av sinutbred- 
ning i nordvästra 
Härjedalen.

294 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 2000:94:5



DANIELSSON

socken. Lokalen ligger i SÖ delen av rutan 16E 
Of (Delinl995).
• Myosurus minimus råttsvans. Tänndalen 
(1907), S. Brun och F. Bromée (belägg i S) 
Kanske är det denna lokal, som är markerad i 
Hulténs atlas 1971, karta 832.
• Draba oxycarpa blekdraba. Denna med gulldra- 
ba D. alpina närbesläktade art har upptäckts på 
senare år i Fytotekets herbarium i Uppsala efter 
revision av Reidar Elven. Två av de i Härjedals- 
floran nämnda kollekterna i Uppsala, båda tagna 
av H. Smith i Helagsområdet (Predikstolen 
1913) och södra foten av Helagsfjället (1914), 
har ombestämts till blekdraba av Elven.
• Capsella bursa-pastoris lomme, (figur 1). Ut
bredningen ser ut att ha en västlig tyngdpunkt i 
jämförelse med till exempel stormåra Galium 
album (figur 3).
• Ribes alpinum måbär. I Härjedalsfloran nämns 
ett par äldre osäkra uppgifter. Att måbär verkli
gen hör hemma i landskapet klarlades av Sven 
Asker som 1994 fann den i Tännäsberget, berg
foten norr om kyrkan (Asker 1994).
• Trifolium arvense harklöver. Ny för Härjedalen. 
Funnen i Lillhärdals kyrkby av N. Nilsson 1912 
(belägg i S).
• Trifolium medium skogsklöver. Sven Jonsson, 
Stigtomta rapporterar i brev 1995 arten som ny 
för Överhogdals socken där han funnit den sam
ma år. Lokalen ligger nära Saras fors i Hoan 
(17E Oj), närmare bestämt på östra vägslän ten ca 
200 m söder om forsen.
• Viola riviniana skogsviol. Ny för Lillhärdals 
socken. Anders Delin fann den på Skaftåsens 
nordsluttning (16EO0 (Delin 1995).
• Epilobium davuricum smaldunört. Arten är säll
synt i Lillhärdals socken. Ett fynd på Skaftåsens 
nordsluttning (16E 00 som gjordes av Anders 
Delin (1995) är det andra i socknen.
• Chaerophyllum prescottii rysskörvel. Ny för 
Härjedalen. Funnen i Lillhärdals socken, Nor- 
danhå, av N. Nilsson 1913 (S). Rysskörvel har 
sin huvudsakliga nordiska utbredning i norra 
Finland och östra Norrbotten, varför detta her- 
bariefynd är mycket överraskande. Arten har tro
ligen spritts med vallfrö. I UPS finns ett ark från

en annan relativt sydlig lokal, Bispgården i östra 
Jämtland (1911).
• Carum carvi kummin. Utbredningen har en 
tyngdpunkt i nordväst (figur 2) vilket ger anled
ning att förmoda, att kummin nått Härjedalen 
från väster. Kummin har haft stor användning 
som bröd- och brännvinskrydda i Norge, där frö 
insamlades från vilda plantor (Schiibeler 1888).
• Monotropa bypopitys tallört. Arten har inte 
säkert påvisats tidigare i Härjedalen. Sven Jons
son fann den öster om sjön Rosången mellan 
sjön och berget Storkullen (17F 2a). Det insam
lade exemplaret hör till underarten bypopitys 
(UPS). Svens brev med beläggexemplar doftade 
starkt av vanilj, vilket för mig förklarade det nor
ska namnet vaniljerot. Fyndet är tidigare publice
rat i Rödbläran (Danielsson 1996).
• Rhododendron tomentosum skvattram. Arten 
är en sällsynthet i Härjedalen. Erik Hellberg, 
Umeå, rapporterade i ett brev 1998 ett fynd i 
rutan 16E 4b. Lokalen ligger i Lillhärdals socken 
1 km öster om Stormyrvallen söder om Grim- 
sjön.
• Gentianella campestris fältgentiana minskar i 
Härjedalen på grund av igenväxande stigar och 
betesmarker. Sven Asker fann 1994 en ny lokal 
för denna art i ett fuktstråk vid en stig i gles skog 
ca 1 km väster omTännäs kyrka (Asker 1994).
• Galium verum gulmåra. Erik Olsson i Örn
sköldsvik publicerade en uppsats i Rödbläran 
om floran vid fäboden Tävåsen i Svegs socken 
(Olsson 1997). Förutom gulmåra växte bland 
annat fyrkantig johannesört Hypericum macula- 
tum och åkervädd Knautia arvensis på vallen. 
Lokalen ligger i rutan 16E 9e, som aldrig besök
tes under inventeringen inför Härjedalens kärl- 
växtflora.
• Galium album stormåra. Rapporterades från 
Härjedalen först 1916 och spriddes snabbt, troli
gen med vallfrö (jfr Danielsson 1994). En ut- 
bredningskarta publicerad i Rödbläran 1996 
återges här (figur 3).
• Phacelia tanacetifolia honungsfacelia. Ny för 
Härjedalen. Ett ark av arten, samlat av M. Öst
man i Hede kyrkby 1901 finns i S.
• Nonea pulla svartnonnea. Ny för Härjedalen.
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Figur 3.

Det första
fyndet av 
stormåra
Galium
album i 
Härjedalen 
gjordes 1916.
Idag finns den 
spridd i landskapets 
alla socknar.

Figur 4. 
Teveronika
Veronica
chamae-
drys är 
vanligast i 
Härjedalens 
östliga delar.

Funnen 1913 i Nordanhån i Lillhärdals socken, 
där arten togs i en nyvall av N. Nilsson (belägg 
iS).

• Stachys annua gulsyska. Ny för Härjedalen. N. 
Nilsson samlade arten 1912 i en vall i Lillhär
dals kyrkby (belägg i S).
• Dracocephalum thymiflorum rysk drakblomma. 
Ny för Härjedalen. Arten samlades av S.J. Enan- 
der på två lokaler i Lillhärdals socken (belägg i 
S), dels i kyrkbyn (1904), dels i Stensåsen 
(1913). Läget av den sistnämnda lokalen är 
oklart. I Jämtland är ett dussintal växtplatser 
kända (Lange 1938).
• Linaria repens strimsporre. Ny för Härjedalen. 
Sven Jonsson, Stigtomta, fann den nära Over- 
hogdals järnvägsstation. Han samlade arten 1997 
mellan järnvägsspåren ca 20 m sydost om bron 
över Hoan (17E lj). (Belägg i UPS.)
• Veronica chamaedrys teveronika har varit känd 
från landskapet sedan 1832, då Sjöstrand fann 
arten i östligaste Härjedalen (Sjöstrand 1833). 
Birger (1908) konstaterade att arten fanns här 
och där men saknades i västra delen. Den nutida 
utbredningen (figur 4) visar att arten är mindre 
vanlig västerut i landskapet. Det kan bero på att 
kulturpåverkad mark är vanligare i östra delen. 
En annan orsak kan vara artens måttliga höjd- 
gräns: 815 m såvitt känt. Utbredningskartan har 
tidigare publicerats i Rödbläran (Danielsson 
1996).
• Senecio jacobaea spp. jacobaea stånds. Ny för

Härjedalen. Funnen i Åkersberg i Lillhärdals 
socken 1912 av N. Nilsson (belägg i S). Arten 
växte i en grönvall. Den är känd från flera ställen 
i Jämtland (Lange 1938).
• Crepis biennis skånefibbla. Ny för Härjedalen. 
Också funnen i Åkersberg 1912 av N. Nilsson. 
Bestämningen är kontrollerad av E. Asplund 
1933 (belägg i S).
• Juncus minutulus pysslingtåg är en svårfunnen 
art för vilken nu ett nu ett fjärde fynd har gjorts. 
Sven Asker fann den 1994 i Tännäsberget norr 
om kyrkan i en lodrät skifferbrant. Bestämd av 
Sven Snogerup (Asker 1994).
• Phippsia concinna dovresnögräs. Niklas Lönnell 
har undersökt artens nutida förekomst i Jämt
land/Härjedalen. I Härjedalen fann han arten 
på åtta lokaler i Storsjö socken i Härjedalen och 
meddelade detta i brev 1992, vilket gjorde, att 
hans fynd kunde tas med i Härjedalsfloran. En 
utförlig rapport om förekomsterna har publice
rats i Rödbläran (Lönnell 1994).
• Bromus hordeaceus luddlosta. Asker (1994) 
uppger ett fynd vid Tännäs friskola. Detta torde 
vara den tredje kända lokalen i Härjedalen.

• Tack till Thomas Karlsson vid Riksmuseet för 
att han ställt datalistor över museets Härjedals- 
växter till mitt förfogande, varvid en rad lokaler 
för oväntade arter kom till min kännedom.
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ABSTRACT
Danielsson, B. Härjedalens kärlväxtflora - tillägg 
och rättelser. (The flora of Härjedalen - addi
tions and corrections) Svensk Bot.Tidskr. 94: 
293-297. Uppsala. ISNN 0039-646X.
This is an addition to Härjedalens kärlväxtflora 

(Danielsson 1994).This Flora describes the distri
bution and habitats of vascular plants in the pro
vince of Härjedalen, Central Sweden. Some new 
members of the flora were discovered when the 
Nordic material of the Museum of Natural Histo
ry in Stockholm was put on data.The additional 
plants, often unexpected species such as Chaero- 

phyllum prescottii and Crepis biennis, were collected 
in the period 1901-1960. A recent addition to the 
flora is Linaria repens, found near a railway station 
in easternmost Härjedalen.Through a revision of 
the genus Draba by R. Elven Draba oxycarpa was 
detected as a member of the province flora.The 
specimens were collected in 1913-1914 as Draba 

alpina.

Bengt Danielsson ut
bildade sig till apote
kare på 1940-talet då 
botanik ännu var ett 
stort ämne, med or
dentliga krav på art
kännedom. Bengt 
gjorde ett överkurs
arbete i botanik som 
1948 publicerades i 
SBT 42: 486-492. 
Arbetet bestod av en 

inventering i norra Frostviken i Jämtland. 
Botanikens betydelse i läkemedelsbranschen var 
dock på nedåtgående och Bengt kom istället att 
specialisera sig på läkemedelskemi och avancera
de med tiden till professor i organisk kemi. På 
fritiden har han fördjupat sig i såväl Härjedalens 
som Ölands kärlväxtflora. Bengt Danielsson är 
också en duktig ornitolog som tagit del i arbetet 
vid Ottenby fagelstation.
Adress: Kremlevägen 3, SE-756 46 Uppsala.
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Bolmört från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

Några år senare skriver Samuel Liljeblad i sin 
Sverigeflora att bolmörten ”bör vid hus och bo
städer utrotas”. Växten har emellertid god frö
sättning och fröna kan bevara grobarheten i jor
den under mycket lång tid.

Men bolmörten är också en gammal läkeväxt, 
en av våra äldsta. Den har brukats som lugnande 
och smärtstillande medel. Ångan från upphetta
de bolmörtsfrön lär ha använts mot tandvärk.

TEXT: MATS RYDÉN

olmört
Bolmörten Hyoscyamus 
niger tillhör inte längre 
våra vanliga växter.
Men ännu på 1940- 
och 50-talen kunde

den i våra floror betecknas som ”tämligen 
allmän” i södra och mellersta Sverige.

Fortfarande uppenbarar den sig dock 
vid gårdar, vägkanter och på ”skräpmark” 
av olika slag. Även i stadsmiljöer kan den 
sporadiskt dyka upp.

Enligt Linné trivs bolmörten ”liksom 
skatan vid människornas boningar”. Han 
nämner den i Herbationes upsalienses 
bland de växter som påträffas på ”stads
gatorna i Upsala”.

Men bolmörten är obeständig i sitt 
uppträdande. Den luktar illa och är giftig 
liksom många potatisväxter, som till ex
empel belladonna, nattskatta och spik
klubba.

Bolmörtens blomkrona har en grågul 
grundton med violetta ådringar. Denna 
färgkomposition föranledde Atterbom att 
i sin dikt om bolmörten skriva: ”Ett täck- 
are färgspel jag aldrig vet!” Men växten 
är en bedräglig skönhet där den växer ”i 
landsvägsdiken, i stadsbogränd” och skal
den fortsätter: ”När en yrsel igenom hvart 
sinne far, en rysning allt lefvande fattar ... Jag 
gömmer mig i bladen, och skrattar.” Bolmörten 
blir i Atterboms dikt till en sinnebild för cynisk 
egoism.

Bolmörten orsakar inte bara yrsel utan också 
bland annat hallucinationer och kan ha ingått i 
äldre tiders ”häxsalvor”. I sin ekonomiska flora 
från 1806 redogör Lundaprofessorn A.J. Retzius 
utförligt för växtens farlighet för människan.
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Den har odlats i klosterträdgårdar och fanns i 
vad som nu kallas Linnéträdgården i Uppsala 
redan på 1600-talet. Om bolmörtens historia 
och biologi kan man läsa mera i SBT 83:1 
(1989).

Namnet bolmört, vars etymologi är oklar, lan
serades av Linné som svenskt riksnamn men är 
belagt långt tidigare. Andra gamla svenska namn 
för bolmörten är bland andra galenört, sömnört, 
hjärnbrylla och höns(a)bane. Den sistnämnda 
benämningen har sin engelska motsvarighet i 
henbane, som idag är det engelska standardnam
net för bolmörten. Det ursprungligen medeltida 
namnet betyder ‘hönsdöd’ eller ‘hönsdråpare’ 
och syftar snarast på de giftiga bolmörtsfröna 
som hönsen kan picka i sig.

Hos Shakespeare droppas som bekant en gif
tig örtsaft i öronen på Hamlets far. I Shake
speares text har växten i fråga namnformer som 
liknar henbane och Shakespeare kan ha haft 
bolmörten i tankarna. Växten var vanlig i Eng
land på hans tid. Så gott som alla svenska över
sättare återger Shakespearetextens namn med 
bolmört.

Bolmörten har som synes spelat en stor roll i 
människors liv och död i gången tid. Så nog för
tjänar denna skönhet sin giftighet till trots att 
bevaras som ett levande kulturminne.

råbo
Namn är inte bara identifie
rande och referentiella markö
rer. De lever också sitt eget liv 
i olika betydelsespektra och 
associationsfält.

Till de växtnamn som omedelbart framkallar 
negativa associationer hör gråbo, det sedan länge 
svenska standardnamnet för Artemisia vulgaris, 
som är en av våra vanligaste växter.

Och visst ser denna växt grå och trist ut där 
den står i dammiga vägkanter, ödsliga industri
områden, på stålgrå bangårdar och annan ”kul
turmark”.

Gråbo från J.W. Palmstruchs 
Svensk BotanikVI, 1809.

Men, som så ofta är fallet med föraktade väx
ter eller ogräs som vi kallar dem, avslöjar gråbon 
vid närmare betraktande sköna detaljer — små 
rödbruna blommor och ett vackert bladverk, där
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bladflikarnas undersida har en silvergrå 
ton. En svag aromatisk doft förråder nära 
släktskap med malört och åbrodd.

Gråbo, ett växtnamn med medeltida 
anor, rekommenderades av Linné som 
svenskt standardnamn för Artemisia vul
garis. Det spreds så till skolor och den 
läsande allmänheten genom floror och 
botaniska handböcker. Andra folkliga 
namn eller namnformer är bland andra 
bynke, bunrot, gråbuna och gråböna.

Det andra ledet i gråbo går, som Bengt 
Hesselman har visat, tillbaka på ordet 
buna, med den ursprungliga betydelsen 
’ben’ eller ’benpipa’. Det syftar på växtens 
styva och torra stjälkar, som står kvar 
långt in på hösten och vintern.

Benämningen gråbo har uppenbarligen 
en nedsättande eller ogillande innebörd, 
där grå har en bibetydelse av värdelös. 
Förr i tiden kunde gråbon, som Linné 
skriver, uppträda som ”ett svårt åkero
gräs”. Numera är dess vindspridda pollen 
ett gissel för många allergiker.

Men gråbon har inte enbart en histo
ria som föraktat ogräs. Den har använts i 
folkmedicinen mot till exempel gikt och 
reumatism. En dekokt på örten dracks 
mot ”annandagsfrossan”. Även i matlag
ningen har den kommit till användning, 
bland annat som ”fyllning i stekta gäss 
och ankor” enligt C.F. Nymans Utkast 
till svenska växternas naturhistoria (1867), 
och vid kokning av kräftor.

Växten ansågs ”rena luften” inomhus 
(Nyman) och hängdes upp i skafferier 
och visthusbodar. Det gamla engelska 
namnet mugwort syftar på bruket att på 
detta sätt langa (och sedan döda) insekter 
(midges). Så nog har detta ”ogräs”, trots 
sitt namn, varit människorna till gagn i 
tider då det gällde att ta tillvara allt vad 
naturen ger.

Å oj

Rölleka från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik II, 1803.
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ölleka
I folkmedicinen, i olika delar 
av världen, tycks röllekan 
Achillea millefolium alltid ha 
spelat en stor roll, särskilt som 
sårläkande medel, vilket i vårt 

land har gett den benämningen sårläka. Den har 
även använts som bot mot diverse magsjukdo
mar och sägs ha använts mot skabb hos boskap. 
Linné skriver i sin Sverigeflora att ”färska örten, 
sönderstött mellan stenar, läggs av allmogen på 
sår, som därigenom snabbt blir läkta”.

Forna tiders soldater hade örten med sig i fält 
på grund av dess sårläkande förmåga och i äldre 
svensk botanisk litteratur hittar vi namnet sol
datört, som är en översättning av det latinska 
herba militaris. Även mot tandvärk tycks rölle
kan ha använts, åtminstone om vi far tro den 
engelske läkaren och botanisten John Gerard, 
som i sin örtabok från 1597 skriver att ”most 
men say that the leaves chewed, and especially 
greene, are a remedie for the toothach”.

Ett medeltida namn för röllekan är näsgräs, 
eftersom den ansågs förorsaka näsblödning och 
nysningar.

Röllekan har kommit till användning som 
tobakssurrogat och dess blommor har beretts 
som te, bland annat mot ”svag mage” — de vita 
blommorna ansågs bäst för kvinnor, de i rött 
skiftande för män - och de har brukats som till
sats vid öl- och brännvinstillverkning, ett bruk 
avslöjat i röllekenamn som backhumle, jordhumle 
och ölgräs. Linné skriver i sin ovan nämnda flora 
att ”särskilt av dalkarlarna i Lima socken läggs 
växten under jäsningen på ölet för att öka dettas 
rusverkan”, en förmodad förmåga som speglas i 
benämningen galentåra, av Linné antecknad just 
från Dalarna.

Röllekan äts gärna av kreatur, inte minst av 
far. Det tyska standardnamnet för röllekan är 
Schafgarbe (farkärve).

Det sedan länge officiella svenska namnet röl- 
leka, rekommenderat som riksnamn av Linné, är

ett senmedeltida ”lån” från lågtyskans roleke eller 
liknande former, där eke är ett diminutivsuffix. 
Namnets innebörd är ‘liten rulle’, sannolikt med 
syftning på de krusade och, särskilt efter tork
ning, hoprullade bladen. I svenskan finns många 
växtnamn av tysk härkomst, förutom rölleka 
bland andra fläder, förgätmigej, klöver, tusensköna 
och ärenpris.

I Einar Molins och Lille Bror Söderlundhs 
visa Midsommarblomster står det: ”Midsommar
natten plockar jag klöver och timotej, karibacka 
och ängsull och blyga förgätmigej, blåklockor 
och violer ...”.

Karibacka är florornas rölleka eller röllika. I 
riksspråklig form skulle detta dialektala växt
namn, belagt från bland annat Västmanland, 
lyda: karln i backen, det vill säga ‘gubben i back
en’. Sådana personifieringar i folkliga växtnamn 
är inte ovanliga. Andra exempel är ryssgubbe, 
slåttergubbe, Adam och Eva och flitiga Lisa.

Det latinska artepitetet millefolium, som 
innan Linnés tid användes som släktnamn, har 
fatt svenska motsvarigheter som tusenblad och 
tus engren.

I visan ingår röllekan i midsommarbuketten, 
men den är inte i sin blomningstid en karakte
ristisk midsommarväxt. Röllekan hör fastmer till 
våra mest långblommande och uthålliga växter 
som står kryddoftande hösten igenom, både i 
”backar” och annorstädes och som under vintern 
ofta sticker upp som små kvastar ovanför snö
täcket. Ej sällan flockas den kring stenar och 
stenhögar och stengräs har den kallats i vissa

Mats Rydén är professor 
emeritus i engelska vid 
Uppsala universitet. Detta 
är femte delen av hans serie 
om växternas namn.
Adress: Tjudervägen 15, 
SE-756 47 Uppsala.

landsändar.
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Botanikdagarna 
i Halland 2000

Årets Botanikdagar gick av stapeln i Halland 
där 82 hågade medlemmar botaniserade i 
dagarna tre. Projekt Hallands flora stod för 
arrangemanget och guidade oss sakkunnigt 
genom landskapet. Evastina Blomgren skriver 
här om sina upplevelser under Botanikdagarna.

TEXT OCH TECKNINGAR: EVASTINA BLOMGREN

E
fter att ha läst Nils Lundqvists artikel i
SBT om Botanikdagarnas historia var det 
med extra förväntan jag såg fram mot 

årets Botanikdagar i Halland den 27—29 juli. En 
ny dimension hade tillförts: det var inte längre 
enbart fråga om typiska och spektakulära växter i 
ett landskap utan om att få ytterligare en pussel
bit i bilden av floran i hela vårt land.

Plötsligt kändes det extra spännande att få ta 
del av växtligheten i en del av Sverige, som för 
mig som bohuslänning skam till sägandes mest 
inneburit en transportsträcka mellan Göteborg 
och Skåne, även om det då och då förekommit 
avstickare till kända lokaler för ginst och andra 
rariteter.

Förhoppningarna grusades inte. Vi fick upple
va ett kustlandskap som förändras från de nästan 
kala klipporna i norr över ett frodigare slättland
skap till sanddynerna i söder. Vi färdades från 
den karga kusten via övergångsbygdens omväx
lande jordbrukslandskap till den mörkare skogs

bygden med slingrande åar och bäckar. Program
met var med andra ord välkomponerat och gav 
åtminstone mig känslan av att ha sett verkligt 
representativa delar av landskapet Halland.

Exkursionsgrupperna var förhållandevis små 
(27—28 personer), eftersom vi delades i tre grup
per och åkte i relativt små bussar, något som var 
av nöden, med tanke på de vägar vi understun
dom färdades på. Tre olika turer blev det alltså 
under de tre dagarna.

Norra turen
Exkursionen i norra Halland startade med ett 
besök vid Tjolöholm, ett 1800-talsslott i Tudor- 
stil. Vid en näckrosdamm där det växer bitter- 
skråp Petasites japonicus lade vi märke till en del 
parkinkomlingar som vitfryle Luzula luzuloides 
och gulplister Lamiastrum galeobdolon. Under 
den följande turen längs stigarna i naturparken 
vandrade vi från en hedekskog med huvudsakli
gen vildkaprifol Lonicera periclymenum som 
undervegetation till rikare grönstenspåverkade 
partier med tandrot Cardamine bulbifera, krans
rams Polygonatum verticillatum, långsvingel 
Festuca gigantea, vackert blommande stor häxört 
Circaea lutetiana och ställvis marktäckande 
lundslok Melica uniflora. På en lokal har den 
nordamerikanska ormbunken höbräken 
Dennstaedtia punctilobula etablerat sig, troligen 
inkommen med rhododendronplantor.
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I ett vassparti på stranden kunde vi beundra 
den ståtliga strandmolken Sonchus palustris som 
hittades här 1953 på sin första halländska lokal. 
Sedan dess är arten funnen på flera lokaler utef
ter västkusten ända upp till Strömstadstrakten. 
De karakteristiska bladen på nedre delen av 
stammen doldes tyvärr för de ivriga fotograferna 
av frodig vit snårvinda Calystegia sepium ssp. 
sepium med vackra, stora vita blommor.

Hanhals holme i Kungsbackafjorden bjöd på 
de båda strandspecialiteterna strandstarr Carex 
paleacea och saltstarr Carex vacillans.

Sönnerbergen på Onsalahalvön stod sedan på 
programmet. I några dammar ute på udden 
blommade den rara flocksvaltingen Baldellia 
ranunculoides mycket vackert med sina tretaliga 
svagt rosafärgade blommor stickande upp ur 
vattnet, och det gick att hitta den lilla krypflo- 
kan Apium inundatum i frukt. Under vandring
en ut till Kyrkefjäll kunde vi iaktta en hel del 
små oansenliga växter i klippspringorna. Där 
växte arter som sylnarv Sagina subulata, dvärglin 
Radiola linoides och den sydliga arten strand
kämpar Plantago coronopus. I några hällkar växte 
plattbladig igelknopp Sparganium angustifolium 
och ävjebrodd Limosella aquatica.

..

■>

Evastina 
Blomgren 
fotograferar 
flocksvalting 
på Onsala
halvön.
Foto:
Agneta
Bergström

Efter en del klängande och klivande över ste
nar lyckades vi betvinga det cirka tio meter höga 
”fjället”, som fick oss att reflektera över de olika 
betingelserna i vårt avlånga land, och fann sprick
an, där hjorttungan Asplenium scolopendrium 
växer. Arten upptäcktes 1907 i en annan klipp
springa på lokalen, där den numera är försvun
nen. I senare tid är den också funnen en liten bit 
längre ut på udden. Förutom på ytterligare en 
lokal i Halland förekommer hjorttungan i vårt 
land endast på Gotland.

Vid Vallda Sandö studerade vi en havsstrand
äng med karakteristisk zonering av arter. De salt
tåligaste växer närmast de knappt torrlagda sko
norna, där styv glasört Salicornia dolichostachya 
ssp. strictissima och saltört Suaeda maritima stack 
upp ur den bara mörka jorden. Runt dessa sko- 
nor lyste överdådigt blommande marrisp Limo- 
nium vulgare rosa mot den blågröna tonen hos 
revigt saltgräs Puccinellia maritima. Saltmålla

Flocksvalting Baldellia ranunculoides 
blommade när vi besökte Sönner
bergen ute på Onsalahalvön, 
Norra turen.
Foto: Evastina Blomgren
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Atriplex pedunculata och salttåg Juncus gerardii 
avlöstes högre upp bland rödsvingeln Festuca 
rubra av vackert blommande arter som kustarun 
Centaurium Littorale var. littorale och knutnarv 
Sagina nodosa, och man kunde också se smul
tronklöver Trifolium fragiferum med sina karak
teristiska, uppblåsta frukter.

Vår buss den stanna' i svängen 
så vi kunde gå ner på ängen, 
som saltmålla byste 
och där marrispen lyste, 
men zoneringen — det var poängen.

Turen i mellanled
Vi startade med ett besök på Hällarps naturre
servat i Ljungby socken, där vi fick se tagginst 
Genista germanica på sin troligen enda lokal i 
Sverige. Utanför inhägnaden beundrade vi ett 
vackert blommande bestånd av styv fingerört 
Potentilla recta.

Efter en bussfärd utefter Ätrans vattensystem 
med uppdämda sjöar och slingrande dalgångar 
på vad Vägverket kallar Hallands vackraste väg 
nådde vi på mycket små skogsvägar fram till 
Stampån. Ån har fatt sitt namn av att där en 
gång funnits en så kallad stamp för bearbetning 
av ull. Nu porlade och rann vattnet fram genom 
skogen över stock och sten, delade sig i flera ar
mar som senare återförenades, och lämnade på 
så sätt plats åt stora, präktiga ruggar av safsa Os- 
munda regalis. I strandkanten stod en bred, ljus
grön bård av vildris Leersia oryzoides, ett otroligt 
strävt och vasst gräs, vars ax oftast inte slår ut 
utan döljer sig i bladslidorna. Andra arter att 
lägga märke till var missne Calla palustris och 
spikblad Hydrocotyle vulgaris.

Vid bussen förevisade Anders Bohlin två 
svampar. Den ena var toppig giftspindling Cor- 
tinarius rubellus, nyttig mykorrhizabildare i sko
gen men dödligt giftig. Den andra, vanlig kanta- 
rell Cantharellus cibarius, gör inte någon större 
nytta i skogen men är som bekant både ofarlig 
och delikat att förtära.

Hjärtaredssjön, en klarvattenssjö i Ullareds 
socken var nästa mål. Här fanns gott om blom

mande strandpryl Plantago uniflora i vattenbry
net, och en liten bit upp på stranden visade 
Strandranunkeln Ranunculus reptans upp sina 
små gula blommor på vackert böjda rotslående 
revor. Över vattenytan höjde sig blomställningar
na av notblomster Lobelia dortmanna, och fly
tande på ytan fann vi styvt braxengräs Isoetes 
lacustris. Den ovanliga sydvästliga arten flytsäv 
Isolepis fluitans skymtade i vattnet, och på några 
ställen stack små ax upp över ytan.

Nu var det lunchtid och vi intog den sittande 
på strandängen och där bland blåtåtel Molinia 
caerulea, stod den verkliga skönheten, nämligen 
klockgentiana Gentiana pneumonanthe med sina 
stora, vackert blå blommor. Det kändes onekli
gen exklusivt med sådana dekorationer på 
”lunchbordet”.

I sjön vi på flytsäven glana'
och efter klotgräset spana
men braxengräs såg vi
och i blåtäteln låg vi
och åt lunch bland kockgentiana.

Innan vi gav oss av studerade vi nålbjörnbär 
Rubus scissus i skogsbrynet, ett äkta björnbär med 
tunna raka taggar och många sjukopplade blad.

Vid sjön Svartens utlopp vid Borsthult i 
Svartrå socken fick vi se flytsvalting Luronium 
natans i vacker blomning. Arten är klassad som 
starkt hotad (EN). Förutom på några få lokaler i 
Halland förekommer den i Sverige numera bara 
på Bjärehalvön i Skåne, och även i övriga Europa 
är den mycket sällsynt. Den vackra trädgården 
intill sjön väckte också intresse, och ägarna fick 
stolt förevisa sina vackra planteringar och några 
av oss fick med plantor hem till den egna träd
gården.

Ytterligare ett björnbär fick vi se. Där vägen 
löpte genom bokskog nära Öströö slott stod i 
vägkanten luddbjörnbär Rubus insularis, ett äkta 
björnbär med hårig årsstam och rosa blommor.

På vägen mot Morups Tånge gjorde vi en 
avstickare till Glommens hamn för att beskåda 
strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima, vars gul
gröna fruktställningar vilade på sanden. Blåmålla
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Närstudier
Under den 
södra turen 
kom vi de små 
och rara väx
terna in på 
livet. Ringenäs, 
Söndrums 
socken.

Foto: Evastina 
Blomgren

Chenopodium glaucum, strandkämpar Plantago 
coronopus och fältmalört Artemisia campestris 
fanns det också gott om.

Vid Morups Tånge beundrade vi mängden 
martorn Eryngium maritimum på sandstranden. 
Plötsligt bröt solen igenom och det blev varmt 
och skönt, vilket gjorde att vi alla njöt i fulla 
drag när kafferast anbefalldes på gräsbacken 
nedanför den ståtliga fyren.

En sandig åker vid Grimsholmen i Skrea 
socken visade sig intressant. Mjukdån Galeopsis 
ladanum färgade åkerkanten lila, och det fanns 
gott om det sällsynta ogräset åkerfibbla Hypo- 
choeris glabra, tyvärr med hopslagna blommor så 
här på eftermiddagen. Här såg vi också de båda 
gräsen fingerhirs Digitaria ischaemum och ltavel- 
hirs Setaria viridis.

Södra turen
Lite lokalpatriotism lyste fram, när Kjell Georg- 
son vid första stoppet kunde visa upp hallands- 
björnbär Rubus hallandicus, ett krypbjörnbär 
med plisserade blad, enbart punktkörtlar på års
stammen och blommorna dolda i bladverket.

Vid Gullbrandstorp besökte vi den hittills 
enda kända lokalen i Sverige för storfryle Luzula

sylvatica, där det kan vara fråga om en naturlig 
förekomst. De stora tuvorna förekom mycket 
rikligt i en skogsbacke. På håll såg vi en åker 
som lyste gul av gullkrage Chrysanthemum sege- 
tum, en art som fortfarande är ett mycket be
svärligt ogräs i vissa trakter.

Vid Ringenäs i Söndrums socken var det dags 
för de små, sällsynta och hotade arterna. Först 
besökte vi en naturbetesmark, där en bäck drog 
fram. I bäcken bredde murgrönsmöja Ranuncu
lus hederaceus ut sig över vattenytan och visade 
upp sina små vita blommor. På denna lokal är 
arten utplanterad från ett tynande naturligt be
stånd i början på 1980-talet. Numera är den i 
vårt land endast känd från Halland och anses 
starkt hotad (EN) i den nya rödlistan.

Efter detta var det dags att dra ned på sand
stranden och där mellan strån av torktåliga gräs 
lyste gult av den smala käringtanden Lotus tenuis 
klassad som sårbar (VU). Det blev en hel del 
krypande på alla fyra beroende på mängden 
mycket små och rara växter. Borstsäv Isolepis 
setacea i stora bestånd blev en upplevelse för den 
som förut endast sett enstaka strån av den sårba
ra (VU) växten. När man sedan i en sänka mel
lan sanddynerna fick se både huvudtåg Juncus
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•• Vw * é' Åkerogräs bevaras
W W M På naturreservatet Gårdshult återskapas en gammal

gårdsmiljö. I rågåkern växer bland annat kalvnos 
j Misopates orontium, som klasssas som starkt hotad 

(EN) i Rödlistan. Södra turen.

Foto: Agneta Bergström

Murgrönsmöja 
Ranunculus hedera- 
ceus var en av de 
små och sällsynta 
arter vi fick stifta 
bekantskap med. 
Ringenäs, Södra 
turen.
Foto: Evastina 
Blomgren

Färggrann 

Besksöta Solanum 
dulcamara stod 
frukt med bär i 
grönt, orange och 
rött på samma 
gång.
Foto: Agneta 
Bergström
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capitatus, dvärglin Radiola linoides, knutört 
Anagallis minima och strandlummer Lycopodiella 
inundata började knäböjandet få en mer symbo
lisk betydelse. Glädjen över att se alla dessa små 
missgynnade och sårbara, ovanliga arter blev 
nästan andaktsfull.

På Ringenäs mellan dyner vi låg 
och i förundran på borstsäven såg.
Och knutörten fin 
ihop med dvärglin 
växte i gropen med huvudtåg.

I det fantastiska och soliga vädret åt vi vår 
lunch på sandstranden och en och annan av 
exkursionsdeltagarna passade på att ta sig ett 
dopp i de salta böljorna.

Naturreservatet Hollandsbjär i Veinge socken 
stod närmast på tur. Ett mycket vackert betes
landskap med enbuskar och tall bredde ut sig 
över några kullar framför oss, när vi klev ur bus
sen. Här växer den starkt hotade (EN) nålgin

sten Genista anglica och den missgynnade (NT) 
hårginsten Genista pilosa. Båda visade sig blom
ma om till de många fotografernas förtjusning. 
Här fanns också blommande stenmåra Galium 
saxatile, något som inte är vardagsmat för de 
flesta av oss. Borsttåg Juncus squarrosus och hed- 
säv Trichophorum cespitosum ssp. germanicum, 
båda västliga i sin utbredning, förevisades också.

Slutligen återstod Gårdshult, ett naturreservat 
där man försöker restaurera en gammal gårds- 
miljö. Kaffet med bröd från orten, som Väst
kuststiftelsen bjöd på, smakade utomordentligt 
gott medan Krister Larsson förklarade hur här 
sett ut en gång och hur man gått tillväga och 
tänker fortsätta vid restaureringen. Bland annat 
har man försökt att odla så som man gjort förut 
med ensäde av korn, vårråg, havre och lin. Man 
har fört in de gamla ogräsen så vi kunde beskåda 
både åkerskallra Rhinanthus serotinus ssp. apterus, 
klätt Agrostemma githago, råglosta Bromus secali- 
nus och kalvnos Misopates orontium i rågåkern 
samt jättespärgel Spergula arvensis ssp. arvensis
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Naturvårds-
arbetare
I naturreserva
tet Hollands- 
bjär i Veinge 
socken var de 
lokala natur- 
vårdsarbetarna 
mycket intres
serade av vårt 
besök.
Södra turen.
Foto: Agneta 
Bergström

var. maxima, dårrepe Lolium temulentum, lin- 
snärja Cuscuta epilinum och lindådra Camelina 
alyssum i linåkern. En hel del andra ovanliga 
om än inte utdöda ogräs fick vi också se, medan 
vi blev visade runt bland de små åkerlapparna 
och de restaurerade slåtterängarna. Besöket på 
Gårdshult utgjorde en mycket uppskattad 
avslutning på dagen i söderled.

Så långt var det exkursioner, men av tradi
tion förekommer också andra punkter på pro
grammet under botanikdagarna. En kväll höll 
Mora Aronsson föredrag om den nya rödlistan 
och förklarade de nya hotkategorierna och 
berättade om övriga förändringar på listan.

Fredag kväll var vikt för föreningens årsmö
te. Bytet av ordförande i föreningen gjorde 
kvällen extra minnesvärd, speciellt som Marga
reta Edqvist är den första amatörbotanisten på 
denna post. Valet av Nils Lundqvist till heders
medlem i föreningen skedde med acklamation. 
Utdelandet av guldluppen till hallänningen och 
tillika en av årets arrangörer Kjell Georgson var 
också populärt.

Efter årsmötet höll Örjan Fritz och Krister

Larsson, båda från Länsstyrelsen i Hallands län, 
ett mycket uppskattat föredrag om en gammal 
Linnélärljunge och hallandsbotanist, nämligen 
prosten Pehr Osbeck.

Till slut återstår bara att sammanfatta dessa 
händelserika tre dagar. Vi bodde bra på Hotell 
Falkberget beläget vid infarten till Falkenberg, 
åt bra (lax tre gånger var visserligen mycket 
gott, men far en ändå att tänka på den gamla 
tjänstehjonstadgan, som förbjöd för mycket 
lax). Dessutom blev vi sakkunnigt ledda, trev
ligt bemötta samtidigt som vädrets makter i 
stort sett var oss nådiga. Vad kan man mer 
begära?

Mycket nöjda med våra upplevelser återstår 
bara att tacka arrangörerna: Jan Kuylenstierna, 
som ledde oss på norra turen, Nils Gustav Nils
son på turen i mellanled och Kjell Georgson 
och Ebba Werner båda på turen i söderled för 
mycket väl planerade och genomförda Botanik
dagar i Halland, som kommer att gå till histori
en för de rara vattenväxterna och de mycket 
små hotade örterna.
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Stipendiaternas Botanikdagar

jm

Som vanligt var några av Botanikdagarnas del
tagare gymnasister som fått stipendier av före
ningen för att få tillfälle att pröva på botaniken. 
I år fanns fyra stipendiater med och dessutom 
dök fjolårets stipendiater upp. Här berättar 
Stina Eriksson och Mariana Johansson om sina 
upplevelser från Halland.

A
tt vi kom med på Botanikdagarna i Hal
land berodde lite på att vi valt att läsa en 
kurs i praktisk botanik. Det var vår lärare 
på kursen som berättade för oss att det gick att 

söka stipendium till Botanikdagarna.
Eftersom vi båda tyckte att botanikkursen var 

enormt rolig sökte vi stipendiet. Vi hade tur och 
kom med båda två! När vi kom fram till hotellet 
blev vi väl omhändertagna, fick en trave med 
papper om de kommande dagarna och några

häften om Halland. Före middagen träffade vi de 
andra två stipendiaterna. Vi fick en smärre chock 
vid middagen när vi insåg att de andra deltagar
na var oerhört mycket mer kunniga än vi. Några 
av Sveriges främsta botaniker, författare till floror 
och människor som har sysslat med botanik 
längre än vi har levt befann sig här.

Under första exkursionsdagen, då vi fick se de 
mellersta delarna av Halland, kände vi oss ganska 
bortkomna. Ingen av oss hade lupp vilket vi 
senare fick reda på är en botanikers viktigaste 
redskap. Men även om vi var nervösa och okun
niga var alla oerhört vänliga och hjälpsamma.
Det vi bäst kommer ihåg från denna första dag 
är när vi var och tittade på vildris vid Stampån. 
Det var svårt att förstå att den är en hotad art 
med tanke på vilka mängder det fanns just där.
På vägen genom skogen fick vi även för första 
gången se tallört, vilken vi båda två ansåg vara 

en ganska ful men minnes
värd växt.

Andra dagen åkte vi bland 
annat till en plats där man 
höll på att återuppbygga ett 
gammalt jordbruk. Vi fick se 
hur man brukade jorden för 
att allt skulle bli så likt en

Botanikdagar gav mersmak
Nanna Rosén (längst till höger) 
och Lisa Elofsson (längst fram) 
var stipendiater till Östergöt
lands Botanikdagar 1999.
I Halland var de tillbaks igen. 
Michael Olson, Skattkärr och 
Mariell Nordquist, Piteå var två 
av årets fyra stipendiater.

Foto: Agneta Bergström
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gammaldags gårdsmiljö som möjligt. Detta gäll
de inte minst ogräsen!

Sista dagen gick vi en bra bit för att titta på 
hjorttunga. Det var en vacker promenad över 
klippor och genom buskage. Promenaden tog en 
bra stund och blev ganska svettig. Ar det inte 
otroligt vad botaniker gör för att fa se några 
gröna blad i en klippskreva?

Det här var förstås bara en liten del av det vi 
lärde oss. Dagarna i Halland gav oss en större 
insikt i växternas värld och har påverkat våra val 
av specialarbeten. Mariana kommer att skriva om 
blommans funktion, hur viktig den är, olika 
finesser som olika arter har på sin blomma, polli- 
nering och så vidare. Stina ska skriva om växtme
dicin och dess historia samt göra ett herbarium 
med vanliga växter på västkusten.

Vi vill nu tacka Svenska Botaniska Förening
en för att vi fick vara med under årets Botanik
dagar. Det var tre jättefina, trevliga och lärorika 
dagar. Många av deltagarna var snälla nog att 
också visa oss de mer vanliga arterna. Det tackar 
vi särskilt för.
★ STINA ERIKSSON & MARIANA JOHANSSON

Stina Eriksson och Mariana Johansson går sista 
året på Naturvetenskaplig linje med inriktning 
på marinbiologi på Gullmarsgymnasiet i Lysekil 
Stina kommer från Kiruna och Mariana från 
Svenljunga i Västergötland.

Stipendiaterna förvånades över de mödor botanister kan utstå för att få titta på "några gröna blad i en 
klippskreva”. Hjorttunga Asplenium scolopendrium finns förutom på två lokaler i Halland endast på 
Gotland. Foto: Agneta Bergström
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Karin
Martins»'

Pelargoner

S
om 
svensk 
kan man 
knappast 

undvika att 
lära sig hur 
en pelargon- 
blomma ser 
ut, man 
må vara 
botaniskt 
intresse
rad eller 

ej. En ny bok
tar nu ett helhetsgrepp på denna 

torktåliga invandrare från Sydafrika som blivit en 
kär folkhemskrukväxt. Pelargoner — kulturarv i 
kruka är skriven av Karin Martinsson som är 
botanist och miljöforskningsinformatör vid 
Botaniska trädgården i Uppsala. Läsaren får följa 
med på en resa som går från Sydafrika till Sverige 
via Paris och London, genom fyra århundraden 
och från slottsträdgårdarnas orangerier till torp
stugornas fönster. Författaren tar oss med till 
pelargonernas rötter i Sydafrika och berättar om 
de vilda pelargonernas liv som härdiga buskar 
och feta suckulenter.

- kulturarv i kruka

Bokens tyngdpunkt ligger dock i Europa och 
vi far följa förädlingarbetet och framväxandet av 
sortgrupperna engelska pelargoner, zonalpelargo- 
ner, hängpelargoner och doftpelargoner. Karin 
Martinsson har också gjort ett omfattande kart- 
läggningsarbete över hur pelargonerna ärvs och 
lever vidare från generation till generation. Ge
nom ett upprop och en insamling har hon lyck
ats dokumentera sorter som funnits i samma 
släkt i över hundra år. Insamlingen kulminerade 
i en utställning i Botaniska trädgården i Uppsala 
1996.

Boken är rikligt illustrerad med bland annat 
äldre planscher och botaniska illustrationer samt 
fotografier av vilda arter i sin naturliga miljö och 
olika förädlade sorter i odling. Den innehåller 
också en artförteckning över ett antal äldre sorter 
och en gedigen litteraturlista. Karin Martinsson 
har åstadkommit en lika vacker som faktaspäck
ad och välskriven bok.
* AGNETA BERGSTRÖM

Pelargoner — kulturarv i kruka är utgiven av 
Prisma 2000.
Författare: Karin Martinsson.
Omfattning: 256 sidor.
Cirkapris: 340 kronor.

Botanisk resa till Irland 27 maj - 3 juni 2001
Vill du följa med oss till den gröna ön? I 
vår kommer Svenska Botaniska Föreningen 
att anordna en resa till sydvästra Irland.
Flyg är bokat mellan Stockholm och Cork, 
med mellanlandning i Dublin. Hotellbokning 
med mera är i full gång. Slutgiltigt pris är 
inte klart, men beräknas till cirka 9 000 kr.

Guide på resan är Liselott Skarp som

som också ledde den lyckade förenings- 
resan till Teneriffa i våras.

Anmälan till kansliet
enligt principen ”först till kvarn”.
Linda Svensson.
Telefon: 018-471 28 91.Fax: 018-471 27 94. 
E-post: linda.svensson@evolmuseum.uu.se
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Experimentalfältet på Norra Djurgården 
— jordbrukshistoria i levande avhandling

O:55 f _kV ck-ock-ock sä
^ barnslige! Ingen 

människa i värl
den har träda mer, utan klöver- 
vall, och när man kan ta gröda 
alla år, varför ska man bara ta 
vartannat?” Med detta citat 
från Strindbergs Hemsöborna 
inleds avhandlingen Experi- 
mentalfdltet. Kungl. Lantbruks
akademiens experiment- och för
söksverksamhet på Norra Djur
gården i Stockholm 1816-1907.

I en historisk bakgrund far 
man följa lantbrukets utveck
ling från 1700-talets agrarro
mantik till 1800-talets lant- 
bruksvetenskap. Rådande 
omständigheterna i både 
Sverige och i Europa beskrivs 
och de starka europeiska influ
enserna på svenskt jordbruk får sin förklaring.

Det är dock verksamheten på Experimental
fältet som boken fokuserar på. Dess nästan hun
draåriga historia är uppdelad i fyra perioder, 
grundat på organisatoriska förändringar. Vid 
starten fungerade Experimentalfältet både som 
mönstergård och försöksgård, i slutskedet be
drevs enbart försöksverksamhet.

Berättelsen är detaljerad och mångfasetterad. 
Det redogörs bland annat för organisation, eko
nomi, vilka redskap och dragdjur som användes 
samt vilka grödor som odlades. Der berättas 
också om olika experiment som kunde handla 
om metoder för jordbearbetning likaväl som pro 
vodling av nya trädgårdsväxter.

Som bonus får läsaren sig till livs upplysning
ar som att det på 1700-talet fanns silkesmaskod
lingar i Stockholm och att det våren 1837 ordi
nerades bland annat blodiglar, spanska flugor

och kräkpulver 
till den farsots- 
drabbade perso
nalen.

Analysdelen tar 
upp fyra infallsvink
lar: Experimen
talfältet som arbets
plats, den vetenskap
liga miljön, betydelsen 
för kunskapsspridning
en till jordbrukarsam- 
hället samt en jämförel

se av Experimentalfältet 
med lantbruksvetenskap- 

liga institutioner i andra länder. I slu
tet finns förteckningar över personal, 
skördar, trädgårdsväxter, redskap och 

mi j experiment.
-mtSf Epilogen ger en bild av utveck

lingen i området efter det att 
Experimentalfältets verksamhet upphört och 
fram till Stockholms universitets utflyttning till 
Norra Djurgården.

Även om boken är systematiskt uppbyggd 
med avdelningar, kapitel och massor av noter, är 
den ett rent läsnöje eftersom texten är så lättläst 
och fängslande. Läsaren får mer än vad titeln 
lovar. Dessutom är den rikligt illustrerad med 
teckningar och fotografier, mestadels i svartvitt.
★ TARJA RINTALA

Experimentalfältet är utgiven av Kungliga Slcogs- 
och Lantbruksakademien 2000.
Författare: Ulrich Lange. Omfattning: 408 sidor. 
Boken kan beställas från Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens bibliotek, Box 6806,
113 86 Stockholm. Telefon: 08-545 477 20. 
Fax: 08-545 477 30. E-post: kslab@ksla.se 
Pris: 250 kr.
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Svenska Botaniska Föret
Botaniska föreningar i Sverige
Allmänt och kärlväxtbotanik
Botaniska föreningen i Göteborg
Botaniska institutionen, Box 461,405 
30 Göteborg. Kontakt: Lars Arvidsson. 
Tel: 031-61 37 84.
E-post: arvidsson@gbg.stadsmuseum.se 
Botaniska sektionen i Uppsala 
Avd. för systematisk botanik, 
Norbyvägen 18D, 752 36 Uppsala. 
Kontakt: Niklas Bengtsson.
Tel: 018-40 10 05. E-post: 
botaniska-sektionen@hotmail.com 
Botaniska sällskapet i Jönköping 
c/o Magnus Thorell, Högalundsg. 20, 
564 32 Bankeryd. Tel: 036-37 22 35. 
E-post: magnus.thorell@telia.com 

Botaniska sällskapet i Stockholm 
Botaniska institutionen, Stockholms 
universitet, 106 91 Stockholm. 
Kontakt: Lennart Karlen.
Tel: 08-551 740 16.
E-post: lennart.karlen@scania.com 

Dalarnas botaniska sällskap 
c/o Berndt Carrington,
Hästbergsringen 18, 791 33 Falun.
Tel: 023-71 15 62.
E-post: bcarring@algonet.se 

Dalslands botaniska förening 
c/o Torsten örtenblad, Eriksbyn,
P1 6686, 464 94 Mellerud.
Tel: 0530-301 45.

Föreningen Blekinges flora 
Botaniska museet, Ö Vallgatan 18,
223 61 Lund. Kontakt: Bengt Nilsson. 
Tel: 0456-127 48.
Föreningen Bohusläns flora
c/o Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, 
456 32 Kungshamn. Tel: 0523-320 22. 
E-post: evastina.blomgren@swipnet.se

Föreningen Norrbottens flora
c/o Irma Davidsson, Tallhedsgatan 15, 
945 32 Norrfjärden. Tel: 0911-20 01 33.
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