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^ORDFÖRANDEN HAR ORDET Svenska Botaniska Föreningen

Ett spännande år är till ända

Å
r 2001 har varit ett händelserikt år för Svenska Botaniska

Föreningen. Under året har föreningen startat några nya aktivi
teter: temaexkursioner (maskrosor), ett projekt för att skapa en 

Artportal för kärlväxter på Internet och ett samarbete med de botaniska 
föreningarna i Danmark och Norge. Förberedelser för att genomföra 
”De vilda blommornas dag” i Sverige, Norge och Danmark den 9 juni 
pågår som bäst.

Vad Föreningen uträttat för Floravården redovisas på hemsidan 
www.sbfc.se under rubriken ”Föreningens Floravårdsarbete 2001”. Tre 
positiva händelser vill jag dock särskilt framhålla:
• Föreningen har hos Naturvårdsverket påtalat nödvändigheten av att 

det upprättas fler åtgärdsprogram för bevarande av växtarter och bio
toper. Vi har fatt gehör för detta och deltar nu tillsammans med 
Naturvårdsverket och ArtDatabanken i en arbetsgrupp för att välja ut 
vilka arter som ska prioriteras. Åtgärdsprogram för bland annat 
svensk ögontröst, rikkärr, ”åkerogräs”, hårklomossa och kransalger 
har påbörjats.

• Årets Föreningskonferens, som hade ”Gamla träd - mångfaldens 
träd” som tema, resulterade i att Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram 
för bevarande av jätteträd” kommer att utvidgas till att omfatta både 
stora och gamla träd och därför byter namn till ”Träd med höga 
natur- och kulturvärden”. Föreningen har även här med en represen
tant i arbetsgruppen.

• Statskogsutredningen har fatt Regeringens uppdrag att utreda hur 
statens skogar ska förvaltas i framtiden (jfr SBT nr 2:2000). På SBF:s 
initiativ har 12 föreningar med ansvar för miljö- och artbevarande 
diskuterat hur föreningarna gemensamt ska agera för att fa bästa möj
liga skydd för den statligt ägda skogen och dess arter. För första 
gången står hela miljörörelsen bakom en gemensam skrivelse, som 
understryker vikten av att Sverige tar sitt ansvar för att bevara den 
biologiska mångfalden i skogen. Staten måste vara en föregångare i 
naturvårdssammanhang och bli ett föredöme i att utveckla ett ekolo
giskt och socialt hållbart skogsbruk!
Jag vill också berätta att Regeringen beslutat att sockennamnen ska 

finnas kvar i folkbokföringen (se SBT 1:2001).
Sist men inte minst byter vår tidskrift redaktör från och med häfte 

1:2002. Vi hälsar Bengt Carlsson välkommen till tjänsten! Läs mer om 
honom i nästa nummer av SBT. Stort tack Agneta, för allt Du gjort för 
tidskriften och Föreningen under de år Du varit hos oss!

Tack för 2001 — Välkommen 2002! ^

MARGARETA EDQVIST

Ak»

margareta.edqvist@swipnet.se
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Sydvästra
Australiens
unika
växtvärld
Det sydvästra hörnet av Australien har 
en flora som är mycket artrik med 
mänga endemer och andra egenheter. 
Här berättar Per och Anna Milberg 
om orsakerna och ger exempel på 
några iögonfallande växtgrupper.

TEXT OCH FOTO:
PER MILBERG & ANNA MILBERG
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Brand är en viktig faktor för växtligheten i södra Västaustralien. 
Elden dödar många växter samtidigt som den frigör mineral
näringsämnen. Hos många arter utlöses därför groning, frö
spridning eller blomning av eld. På bilden blommar ett grästräd 
Xanthorrhoea sp. efter en omfattande brand i Stirling Range 
National Park.

S
verige ligger i en del av världen 
där marken för 15 000 år sedan 
låg under inlandsis. Detta inne
bär att nästan alla växtarter invandrat 

hit. Bara ett fåtal har sedan dess ut
vecklats på plats. På andra håll i värl
den är situationen en helt annan. En 
sådan plats är sydvästra Australien som 
under mer än 200 miljoner år har 
varit förskonad från nedisningar, vul
kanism och bergskedjeveckningar, och 
dessutom förblivit över havsytan. Detta har ska
pat ett åldrigt landskap med extremt urlakade 
och näringsfattiga jordar.

Förutom det mycket gamla landskapet besit
ter Australien en annan unik egenskap: livet på 
denna kontinent har under de senaste 30 miljo
nerna år utvecklats praktiskt taget utan nagot 
inflöde av arter från andra håll. Jämfört med 
andra kontinenter, Antarktis undantaget, är detta

unikt. De flesta av oss tänker kanske främst på 
pungdjuren som differentierat i många riktning
ar i Australien och vars representanter intar näst
an identiska ekologiska nischer som placentadjur 
på andra håll. Isoleringen har även satt sina spår 
i växtvärlden genom att möjliggöra överlevnad 
av organismer med ursprung från den gamla 
Gondwanakontinenten (Hopper m.fl. 1996, 
Tyrberg & Milberg 1998).
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Nedisningen i Antarktis kan dock ha 
startat tidigare, kanske för 25 miljo
ner år sedan. I så fall är det möjligt 
att medelhavsklimat har en längre his
toria i Australien än på andra håll. 
Gemensamt för dessa klimatområden 
är att de har en mycket artrik flora 
(Cowling m.fl. 1996, Myers m.fl. 
2000).

Medelhavsklimat
Medelhavsklimat förekommer på kontinenternas 
västsidor mellan subtropiska öknar och tempere
rade områden och kännetecknas av heta, torra 
somrar och regniga, milda vintrar. Förutom 
Medelhavsområdet har Kalifornien, centrala 
Chile, Kapprovinsen i Sydafrika och Sydväst- 
australien medelhavsklimat (Dallman 1998).

Man anser att medelhavsklimat utvecklades 
för 5 miljoner år sedan i samband med klimat
försämringen som ledde fram till nedisningarna.

Endemism
Minst 75 procent av kärlväxtarterna är ende
miska, alltså geografiskt begränsade till Sydväst- 
australien. Det finns flera endemiska släkten och 
en endemisk familj (Cephalotaceae, med en art 
säckfälla Cephalotus follicularis Albany Pitcher 
Plant). Förutom att det finns ett stort antal arter 
i Sydvästaustralien så har många av dessa, jäm
fört med andra delar av världen, en unik evolu
tionär historia. Orsaken är förstås att området 
varit isolerat under lång tid. Isoleringen av det

Fruktställning hos Banksia brownii (Feather-leaved banksia). 
Knölarna på den 10 cm höga ”kotten” är hårda, förvedade 
strukturer som innehåller två frön. Dessa öppnas först efter 
att kotten har brunnit.Trots ett stort antal blommor brukar 
bara ett fåtal frön bildas i banksiornas blomställningar.

Artrikedom
Det finns ungefär 8 000 kärlväxtarter 
i området med medelhavsklimat i 
sydvästra Australien (Hopper m.fl. 
1996). I Fitzgerald River National 
Park (3 290 km2) har man, till exem
pel, noterat mer än 1 750 kärlväxtar
ter (därtill bör man lägga ett antal 
ännu icke namngivna samt ett okänt 
antal oupptäckta) varav drygt 70 är 
endemiska för parken.

Artrikedomen på den mindre ska
lan i hedvegetationen är också stor: på 
en yta av 10 gånger 10 meter har mer 
än 110 arter noterats. Betänker vi 
sedan att en direkt angränsande yta 
kanske bara har 60 procent gemen
samma arter är artrikedomen impo
nerande. Rör vi oss sedan 500 meter 
bort kan andelen gemensamma arter 
ha sjunkit till 40 procent. Märk väl 
att detta inte beror på skarpa gradien- 
ter i jordart eller topografi, utan vi rör 
oss i ett till synes homogent landskap.
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sydvästra hörnet av Australien gentemot resten 
av kontinenten har upprätthållits av öknar och 
hav men också med hjälp av jordarter. Många 
australiska växter har nämligen ett evolutionärt 
ursprung på sura, urlakade jordar skapade av 
vittrad granit. Detta innebär att den kalksten 
som för 30 miljoner år sedan avsattes i ett hav 
och idag utgör den så kallade Nullarbor Plain 
(alltså ”slätten utan träd”) med sina kalkrika jor
dar utgör en effektiv barriär som avgränsar Syd- 
västaustralien i öster.

Speciellt är att det finns relativt få familjer 
och släkten medan antalet arter per släkte ofta är 
stort. Vi kan tolka detta som om det har pågått 
en intensiv artbildning under senare årmiljoner. 
En konsekvens av detta är att man som tillfällig 
besökare ganska snabbt kan få en överblick över 
släktena, medan bara specialister kan lära sig de 
många arterna inom en del släkten.

Ekologi
Förutom hög artrikedom och endemism finns 
också många ovanliga ekologiska anpassningar 
till faktorer som präglar naturen i denna del av 
världen.

Brand. Områden med medelhavsklimat har rela
tivt hög produktion av biomassa och den långa 
varma torrtiden gör att det finns mycket som 
kan fatta eld i naturen. I sydvästra Australien 
brinner det nu för tiden 2-20 gånger per 100 år, 
men hur ofta brann det innan människans 
ankomst? Eftersom hon antagligen, liksom på 
andra håll i världen, varit intresserad av att mani
pulera naturen genom brand, kan vi misstänka 
att det brinner betydligt oftare nu än vad som 
tidigare var ”naturligt”. Vi kan dock se att mäng
der av arter idag har anpassningar till brand och 
att dessa borde ha utvecklats under en betydligt 
längre tidsrymd än de cirka 50 000 år människor 
funnits i området.

Bland buskar finns två olika livsformer som 
på engelska kallas för ”sprouters” (skottskjutare) 
och ”seeders” (fröare). Den första gruppen rege- 
nererar vegetativt efter brand genom att skicka 
upp skott ifrån en lignotuber (Milberg & Tyr-

berg 2001) eller annat organ under markytan. 
”Seeders” däremot måste regenerera från frö 
eftersom hela individen dör vid brand.

Detta för oss osökt in på det faktum att frö- 
föryngring är koncentrerad till tidpunkten allde
les efter en brand. Då finns nämligen dyrbara 
mineralnäringsämnen lätt tillgängliga och kon
kurrensen från vuxna individer är minimerad. 
Därför har otaliga buskar och träd, särskilt inom 
Banksia, Hakea och Eucalyptus, egenheten att låta 
fröproduktionen sitta kvar uppe i kronan år efter 
år i vad som kan kallas en ovanjordisk fröbank 
som ökar för varje år (Lamont m.fl. 1991).

Detta frökapital måste dock skyddas, dels från 
de höga temperaturer som uppstår i en brand, 
dels från de otaliga djur för vilka frön utgör ett 
veritabelt smörgåsbord av dyrbara näringsämnen. 
Fröna är därför förpackade i mer eller mindre 
kraftiga, förvedade strukturer som öppnar sig 
först när moderplantan är död, eller när frukten 
hettats upp (Lamont & Groom 1998). För att 
komma åt de stora fröna av Xylomemum-tLtttma. 
(Woody Pear) brukade aboriginerna plocka fruk
terna av träden och lägga dem i en hög vid stam
mens fot. När gruppen sedan återkom till 
samma plats efter en månad eller två hade fruk
terna öppnat sig.

Näringsfattiga jordar. Australien domineras av 
mycket gamla bergarter och nästan total brist på 
tektonisk aktivitet. Den sydvästra delen har dess
utom befunnit sig över havsytan under de senas
te 200 miljonerna år vilket inneburit att mineral
näringsämnen lakats ur och att jordarna är fatti
ga på lättrörliga, och därmed för växterna lättill
gängliga, näringsämnen. De mer eller mindre 
regelbundet uppträdande bränderna innebär 
vidare att kväve förloras till atmosfären och att 
mullhalten i jordarna är låg. Faktum är att man 
ibland undrar om man överhuvudtaget kan tala 
om ”jord” i vissa sandmarker.

Pollinatörer. Det är påfallande hur mycket resur
ser många växtarter i Västaustralien satsar på att 
producera blommor och nektar. En orsak till den 
extrema blomsterprakten, och det faktum att
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I sydvästra Australien minskar årsnederbörden 
med avståndet från kusten. Nationalparkerna på 
kartan utgör, tillsammans med ett område norr 
om Perth, diversitetscentra vad gäller kärlväxter.

Geraldton

Dryandra Forest

Stirling Range'- 
National Park

Esperance

Fitzgerald River 
National Park

man hittar blommor alla tider på året, är att 
många arter utvecklats tillsammans med fåglar 
och pungdjur som kräver mycket föda året runt. 
Bland däggdjuren i tropikerna finns många flad
dermöss som är pollinatörer men unikt för 
Australien är att flera pungdjursarter helt eller 
delvis lever på nektar. Ungefär 15 % av växtar
terna i sydväst är pollinerade av ryggradsdjur.

I flera olika släkten finns buskar där enstaka 
blombärande skott sticker upp högt över övrig 
vegetation. Vi kan tolka detta som att växterna 
konkurrerat om fågelpollinatörer och att evolu
tionen drivit fram högt burna blomställningar.

Nederbördsgradient. Australien är monotonins 
förlovade land och dramatisk topografi är en 
exklusivitet. Istället har vi ganska långsamma 
gradienter från de fuktigare kustområdena till 
torrområdena i de centrala delarna av kontinen
ten. En av de mer magnifika gradienterna man 
kan följa är från det sydvästligaste hörnet, där 
man på vissa platser har mer än 3 000 mm i års
nederbörd och en relativt jämn fördelning över 
året, till öken inne i landet (Beard 1990).

I den fuktigaste delen av gradienten hittar vi

imponerande karriskogar med Eucalyptus diversi- 
color som är världens näst högsta angiosperm. 
Lägre nederbörd sammanfaller med mer lågvux
na men slutna jarrah-skogar som domineras av 
E. marginata, en art vars ved är resistent mot ter
miter och därmed har mycket värdefullt virke. 
Därefter kommer vi till ljusare och luftigare 
wandoo-skogar E. wandoo, som idag till stor del 
röjts för jordbruksmark. Förflyttar vi oss ännu 
längre in möter vi glesa ”eucalypt woodlands”, 
alltså trädbevuxen mark med 10—30 % kron- 
täckning, sedan lågvuxen ”mallee scrub” (mallee 
är ett kollektivnamn på täta, små, lågvuxna klo- 
ner av eukalypter; se Milberg & Tyrberg 2001). 
Avslutningsvis hamnar vi i ökenvegetationen 
”mulga”, som är en buskmark dominerad av 
Acacia och som kallas ”mulga” efter den vanliga 
arten A. aneura.

På de sämsta jordarna hittar man en nästan 
trädlös vegetation som efter ett ord på ett abori- 
ginerspråk kallas ”kwongan”. Denna buskdomi- 
nerade miljö är mycket artrik och uppvisar mån
ga spännande anpassningar till brand, närings- 
fattigdom och samevolution med insekts- och 
”ryggrads”-pollinatörer (Pate & Beard 1984).
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Den naturtyp som i Australien kallas kwongan domineras av låg- Röd banksia Banksia coccinea är
växta buskar och enstaka träd. I sådan vegetation i Fitzgerald endemisk för sydvästra Australien.
River National Park når buskarna till midjehöjd, medan enstaka 
blombärande skott kan vara uppemot 2 meter. I mitten en röd 
banksia Banksia coccinea (Scarlet banksia).

.1-: 1 r- _ ■-

■

Spännande växtgrupper
Det är många släkten och arter som är värda 
uppmärksamhet. Här har vi valt ut några som är 
särskilt påfallande för en tillfällig besökare.

Proteaceae. Denna stora familj, som nästan helt 
är begränsad till delar av det gamla Gondwana- 
land (jfrTyrberg & Milberg 1998), har sina 
mest framträdande arter i Kapprovinsen i 
Sydafrika (bland annat Protea) och i Australien.
I sydvästra Australien finns många släkten, varav 
flera endemiska. De mest iögonfallande presen
teras nedan.

Banksia, med 76 arter begränsade till Austra
lien, är särskilt dominerande i sydväst där 61 
arter sätter sin prägel på buskmarkerna (George 
1996). Några arter är träd, de flesta buskar med
an några har krypande stammar. Gemensamt för 
alla arter är de stora blomställningarna och ofta

I den magra jorden blommar en Banksia repens 
(Creeping banksia). Blomställningen är cirka 10 cm 
hög, och pollineras främst av fåglar och pungmöss.
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Till vänster: Kwonganvegetation 
med grästräd Xanthorrhoea, 
kottepalmer Macrozamia fraseri 
och flera akaciabuskar. Träden 
i bakgrunden är eukalypter 
Eucalyptus erythrocorys som 
växer på en kalkstensbildning.

Nedan: Öppen eukalyptskog 
(främst Eucalyptus wandoo och 
E. accedens) i Dryandra forest.
I buskskiktet växer bland annat 
olika arter av Dryandra.Till 
höger i bilden syns en stor 
dryandrabuske, med karaktä
ristiskt gula blomställningar.

mycket vackra bladen. Dessa är för övrigt typis
ka för många icke-lövfällande arter i medelhavs
områden genom att vara mycket styva och hårda 
(sklerofylli).

Hakea har också sitt diversitetscentra i sydväs
tra Australien där man kan hitta 102 arter 
(Young 1997, 2000a, b). Släktet uppvisar myck
et stor variation vad gäller blad- och fruktform 
och de senare är, liksom hos Banksia, förvedade.

Dryandra är ett endemiskt släkte för sydvästra 
Australien och innehåller 93 arter (Flora of 
Australia 1999). Det är uppkallat efter Jonas 
Carlsson Dryander (1748-1810). Denne Linné- 
lärjunge arbetade i London 1782-1810 bland 
annat med Joseph Banks samlingar (Banks, som 
fatt släktet Banksia uppkallat efter sig, botanise
rade tillsammans med Daniel Solander i östra 
Australien under Cooks första resa 1770). Vidare 
var Dryander bibliotekarie vid Royal Society och 
en av grundarna av Linnean Society i London.

Värt att notera i sammanhanget är att Dryan
dra Forest, som domineras av eukalypter och 
Dryandra-buskar, är en suverän plats att nattetid 
se sällsynta pungdjur. Där har man nämligen

försökt hålla tillbaka antalet av den införda räven 
genom upprepade förgiftningskampanjer. Detta 
har inneburit att den geografiska platsen ”Dry
andra” blivit ett begrepp för naturintresserade i 
denna del av världen. Få känner dock till Jonas 
från Göteborg.

Liksom Banksia har Dryandra stora blomställ
ningar som är typiska för fågel- och pungmöss- 
pollinering. Några Dryandra-arter har blommor 
som sitter lågt, är riktade neråt och nästan oåt
komliga från ovan samt utsöndrar en unken söt
aktig doft nattetid. Dessa pollineras huvudsakli
gen av nattaktiva, marklevande pungmöss.
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Myrtaceae. Eucalyptus beskrevs relativt ingående 
i en tidigare artikel i SBT (Milberg & Tyrberg 
2001). Här vill vi därför bara påpeka att bland 
de 285 arter som är begränsade till sydväst 
(Brooker & Kleinig 1990) finns arterna med de 
största, de mest bjärt färgade blommorna samt 
med de mest anmärkningsvärda frukterna. Andra 
Myrtaceae-buskar med rik blomning tillhör släk
ten som Beaufortia, Calothamnus, Calytrix, Cha- 
melaucium, Darwinia, Hypocalymma, Kunzea, 
Melaleuca och Verticordia.

Orchidaceae. Den orkideintresserade har fullt 
upp i denna del av världen för här finns massor 
av arter, samtliga marklevande (Hoffman & 
Brown 1992). Många uppträder främst åren när
mast efter en eld och utnyttjar alltså den relativa 
näringsrikedom som finns då. Släktet Caladenia 
bör nämnas (91 arter) samt den mycket märkliga 
Rhizanthella gardneri (Underground Orchid) 
som blommar och sätter frö under jord!

Arterna i det endemiska släktet Drakaea som 
vi kan kalla hammarorkideer (Hammer Orchids; 
nio arter) hör till de mer bisarra. Blomman har 
ett utseende och utsänder en doft gör att den 
liknar vinglösa honor av thynnid-steklar. Honan 
hos dessa steklar klättrar upp i toppen på ett gräs
strå i väntan på den flygande hanen som letar upp 
och flyger iväg med henne till en plats lämplig för 
parning och äggläggning. Hammarorkideens 
blomma går dock inte att flyga iväg med: Efter
som den stekelliknande delen sitter fast med något 
som kan liknas med ett gångjärn, kommer hanen 
att kastas fram och tillbaks när han försöker lyfta. 
Under denna brottningsmatch med blomman 
fastnar pollinierna på insektens rygg.

Xanthorrhoeaceae. De klassiska australiska gräs
träden (Grass Trees), det vill säga Xanthorrhoea 
och Kingia, tillhör en udda familj bland mono- 
kotyledonerna. Den på sina ställen mycket vanli
ga X. preissii blommar nästan enbart efter brand 
och blomställningen sätter spår i tillväxtmönstret 
hos växten. Eftersom man även kan avläsa den 
årliga tillväxten, blir det möjligt att bestämma 
hur ofta det har brunnit på en plats under de

senaste 200 åren. Vi kan alltså fa en bild av hur 
brandfrekvensen ändrats sedan den europeiska 
kolonisationen av västra Australien som tog fart 
på 1830-talet (Ward m.fl. 2001).

Loranthaceae. Om man besöker den sydvästra 
delen av Australien i december, en tid då man 
plågas av flugor och värme, kan man avnjuta den 
magnifika blomningen hos Nuytsia floribunda, 
Västaustraliens ”Christmas Tree”. Förutom att 
dessa träd är mycket vackra när de är översållade 
med kraftigt gula blommor är de också mycket 
egendomliga. Arten är nämligen en trädformig 
rotparasit, den enda i mistelfamiljen Lorantha
ceae. Arten bildar kloner som kan täcka en kva
dratkilometer och den kan parasitera på mer än 
500 olika arter. Enstaka eller små grupper av 
Nuytsia är ofta de enda träden i sandhedsvegeta- 
tion. Arten har ett haustorium, alltså den del där 
parasiten vidhäfter sin värd, som är ovanligt: den 
klipper helt enkelt av roten.

Arten skapar ekonomiska problem genom att 
dess haustorium även ger sig på icke-biologiskt, 
nedgrävt material. Den kan etsa sig in i och 
kortsluta el- och telekablar och punktera ned
grävda bevattningsrör (främst ett problem vid 
golfbanor). När man drog fiberoptiska kablar 
tvärs över Australien fick man göra specialarran
gemang i Sydvästaustralien med en extra inkaps- 
ling på grund av denna vackra halvparasitiska 
trädart.

Haemodoraceae. En spektakulär grupp inom 
denna gamla och huvudsakligen sydliga familj 
utgör Kangaroo Paws, det vill säga ”kängurutas
sarna”. Dessa tillhör en liten och endemisk 
grupp med två släken: Anigozanthos och Macro- 
pidia (Hopper 1993). En art utgör det botaniska 
bidraget till delstatsemblemet och några arter 
kan man hitta hos svenska blomsterhandlare. 
Kängurutassarna pollineras främst av fåglar men 
vissa arter får också besök av små pungdjur.

Mimosaceae. Av de 950 arter Acacia som för 
närvarande urskiljts i Australien finns mer än 
400 i sydväst. Flera utmärks av ovanliga fyllodier
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(bladlikande stamdelar) och/eller överdådig 
blomning.

Fabaceae. Det finns många ärtväxtarter, en del 
spektakulära med mycket riklig blomning, men 
här vill vi bara nämna att det finns en del myck
et giftiga arter. Flera arter inom släktena Gastro- 
lobium och Oxylobium innehåller giftet mono- 
fluoroacetatsyra (Anonym nd).

Giftet har används mot kaniner, och på sena
re tid mot rävar och katter i nationalparker och 
naturreservat i Västaustralien. De inhemska 
däggdjuren är nämligen relativt toleranta mot 
giftet, medan införda arter är mycket känsliga. 
Till exempel räcker det med mindre än 70 gram 
färska blad för att döda ett fullvuxet får. Att ha 
så här farliga växter på sina betesmarker kunde 
förstås betyda katastrof, och mycket energi har 
genom åren lagts på ”poison picking” för att eli
minera giftiga, eller förmodat giftiga, ärtväxter.

Droseraceae. Drosera är ett av de fa släkten man 
som svensk känner igen hemifrån. Dock växer 
de inte på näringsfattig myrmark som i Sverige 
utan på näringsfattig sand- eller lateritjord. Det 
finns 86 arter i delstaten. Förutom små rosettbil- 
dare finns också klättrande arter där de klibbiga 
bladen fungerar som klängen.

Hot och skydd
Efter att ha levt i relativ ostördhet under många 
årmiljoner drabbades livet i denna del av Austra
lien av människan i två omgångar. Första vågen 
kom någon gång för 40 000—60 000 år sedan 
och innebar en ökning av brandfrekvensen och 
utdöende av större ryggradsdjur (Flannery 1994). 
Den andra vågen kom när européer bosatte sig i 
området på 1820-talet. Under 1800-talets andra 
hälft omvandlades en enorm areal från gles euka- 
lyptskog till jordbruksmark. Under 1900-talets 
andra hälft, med hjälp av statssubventioner, för
bättrad jordbruksteknik och superfosfat, gav 
man sig på de mer marginella markerna.

Detta har totalt omvandlat landskapet och 
innebär att den ursprungliga naturen nu är frag- 
menterad, att populationer ofta är små och att

pollinerare försvunnit. Faktum är att denna del 
av värden erbjuder fantastiska möjligheter för 
den som vill studera elfekter av fragmentering 
(Saunders 1987, Lamont m.fl. 1993, Abensperg- 
Traun & Smith 1999, Miller & Cale 2000). På 
1960-talet infördes regeln att korridorer av 
naturlig vegetation skulle sparas längs vägarna 
när ny jordbruksmark bröts. Alltså kan vi idag 
utvärdera vilken betydelse korridorer kan ha 
inom naturvården (Saunders & Hobbs 1991).

En konsekvens av europeisk kolonisation har 
varit det enorma inflödet av arter som evolverats 
på andra håll. En del av dessa orsakar svåra 
naturvårdsproblem på kort sikt, medan den mer 
långsiktiga effekten är oöverskådbar (Low 1999). 
Som tidigare antyddes är räven ett allvarligt hot 
mot inhemska, mindre pungdjur. På växtsidan 
finns mängder av arter, och en bok som publice
rades nyligen innehöll de 800 vanligaste ”ogrä
sen” (Hussey m.fl. 1997; se även webbaddress 
nedan). Kanske ska gräsen lyftas fram som en 
särskilt viktig grupp. De är nämligen inte så 
betydelsefulla i naturlig vegetation, men har 
införts i mycket stor mängd för att förbättra 
betesmarkerna (Lonsdale 1994). Vissa gräs har 
förvildats, vilket inneburit förändringar i hur 
ofta och hur hårt det brinner, något som gene
rellt gynnat gräsen (Milberg & Lamont 1995).

Phytophtora cinnamomi, en införd oomycet 
(svamplikande organism; släkt med den orga
nism som orsakar bladmögel och brunröta hos 
potatis), utgör dock det allvarligaste ”växt”-hotet 
mot den ekologiskt och fylogenetiskt unika flo
ran i området (Wills 1992). Familjerna Protea- 
ceae och Epacridaceae (en sydlig familj närståen
de Ericaceae) är särskilt sårbara, liksom en del 
arter i Myrtaceae. Oomyceten upptäktes först på 
Jarrah (Eucalyptus marginata), det mycket värde
fulla skogsträdet, och kallas därför ofta för 
”Jarrah Dieback”. Spridning sker främst med 
infekterad jord och för att begränsa vidare sprid
ning har terrängkörning med motorfordeon för
bjudits och småvägar spärrats av.

Brandregimen är en oundgänglig del av sköt
seln av naturreservat och nationalparker i (näst
an) hela Australien. Försöker man hindra brand,
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Blomman hos orkidésläktet Drakaea (Hammer orchids) är försedd med ett märkligt ”gångjärn”. När den 
pollinerande stekelhanen försöker flyga iväg med den honlikande delen av blomman viker sig ”gångjärnet” 
och hanen kastas mot den fasta delen av blomman. Hanen brukar vara envis och kastas fram och tillbaks 
åtskilliga gånger.

Den starkt gula Anigozanthos pulcherrimus (Yellow 
Kangaroo Paw) i full blom. I bakgrunden står 
banksiabuskar med sina stora fruktställningar.
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ackumuleras med tiden mycket biomassa och när 
det oundvildigen tar eld, blir branden oerhört 
kraftig och dödar mycket. Om man bränner ofta 
(vilket personer som bedriver skogsskötsel före
språkar), kan det leda till att arter som överlever 
brand endast i form av frö (obligate seeders), 
kanske inte hinner nå tillräcklig storlek för att 
hinna sätta frö mellan bränderna.

Bidrag till hortikulturen?
Med tanke på de många arterna med stora, stadi
ga, varaktiga och ryggraddjurspollinerade blom
mor, är det lite märkligt att så fa västaustraliska 
växter funnit spridning i den globala hortikultu
ren. I Västaustralien förekommer en så kallad 
”wildflower trade” där licensierade plockare skör
dar en del vildväxande arter varav det mesta går 
på export, både som färskt och torkat material. 
De största kvantiteterna kommer från Banksia 
hookeriana medan andra arter som B. coccinea 
och Cbamelaucium uncinatum (Geraldton Wax) 
(Myrtaceae) också odlas i plantager. I svenska 
blomsteraffärer och i exklusivare frökataloger kan 
man finna känguru tassar {Anigozanthos). Flera 
hybrider förekommer och de säljs både som 
snittblommor och krukväxter. Andra arter med 
ursprung i Sydvästaustralien är den mycket 
spridda sideneternellen Rhodanthe manglesii samt
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Svart kängurutass Macropidia fuliginosa (Black Kangaroo Paw). Detta släkte inom 
Haemodoraceae är endemiskt för sydvästra Australien. Arten pollineras av fåglar 
och pungmöss, som har en lämplig sittplats i blomställningens förgrening.
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de i Medelhavsområdet förekommande Acacia 
saligna (Orange Wattle) och Eucalyptus ficifolia 
(Red-flowering Gum).

Varför är det inte fler sydvästaustraliska växter 
som gått på export? Många av de mest spektaku
lära arterna i sydväst är buskar som tar flera år i 
anspråk innan de börjar blomma, vilket gör dem 
mindre lämpade i kommersiell odling. Protea- 
ceae-växter är dessutom ofta känsliga för göds
ling. Särskilt fosfor kan verka som ett gift. Man 
har faktiskt använt superfosfat som ”herbicid” 
när man velat omvandla buskmark till jordbruks
mark. En del arter har mycket svårt att gro, vil
ket också skapat problem. Under senare år har 
dock upptäckten av att brandrök kan inducera 
groning öppnat nya möjligheter (Dixon m.fl. 
1995, Tieu m.fl. 2001). ”Smoked water” finns 
nu att köpa som groningsstimulanstia. Det finns 
också ett nyvaknat intresse i Australien för in
hemska trädgårdsväxter. Det har bland annat lett 
till förädlingsarbete av till exempel Verticordia 
och Darwinia (båda Myrtaceae, den senare upp
kallad efter Charles Darwins farfar Erasmus 
Darwin) och Anigozanthos samt ett ökande 
affärsintresse i snittblommeproduktion (Leon- 
hardt & Criley 1999, Sedgley nd). Kanske kan vi 
därför förvänta oss fler märkliga västaustraliska 
växter i buketterna framöver? ^

• Tack till Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
som bekostat en postdoktorsvistelse i Perth samt 
ett populärvetenskapligt stipendium.
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Ekbarkdyna
Obolarina
dryophila
- en doldis med 
intressant ekologi
En sotsvart svamp som växer dold under ek
bark har då och då påträffats i södra Sverige 
de senaste åren. Forskarna Björn Norden och 
Stellan Sunhede rapporterar här Obolarina 
dryophila som ny art för Sverige och berättar 
om dess intressanta ekologi. De föreslår också 
ekbarkdyna som svenskt namn.

TEXT: BJÖRN NORDEN & STELLAN SUNHEDE

F
örsta gången vi hittade Obolarina dryophila 
var i Småland 1996. Sedan dess har vi vid 
några tillfällen stött på den sotsvarta, dyn- 
lika sporsäcksvampen på vinterek Quercus petraea 

och ek Q. robur i södra Sverige. I denna artikel 
rapporterar vi Obolarina dryophila (Tul. & C. 
Tul.) Pouzar. som ny för Sverige.

Figur I.Värdträd för ekbarkdyna Obolarina dryophi
la. A: Nyligen död ek i lövskogsglänta. På detta träd 
observerades ett flera decimenter långt stroma.
B: Ett svart stroma ses som ett smalt, vertikalt stråk 
i mitten av bilden, omgivet av ett delvis insektsätet, 
brunt kambium (avlägsnad bark).Till vänster syns 
bark med gul mjöllav Chrysothrix candelaris. Småland, 
Kalmar kn, Ryssby sn, Rockneby, Lindö 30/5 2001. 
Foton: Björn Nordén
Figure I. Host tree of Obolarina dryophila. A: Recently 
dead oak, in a glade of a deciduous wood. A several 
decimetre long stroma was observed on this tree.
B: Close up showing a black, narrow, vertically orien
ted stroma in the centre of the picture, surrounded 
by a partly insect-eaten, brownish cambium (bark 
removed).The yellow lichen Chrysothrix candelaris is 
seen on remaining bark in the lower left. Småland, 
Kalmar kn, Ryssby sn, Rockneby, Lindö 30/5 2001. 
Photos: Björn Nordén
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Tidigare har Obolarina dryophila endast 
påträffats i före detta Tjeckoslovakien och i 
Frankrike (Pouzar 1986, Candoussau & Rogers 
1990). Under olika fältarbeten har fynd dock 
gjorts lite här och var i södra Sverige. Genom sin 
speciella ekologi och sitt undangömda växtsätt 
kan den lätt undgå upptäckt. Vi tror därför att 
Obolarina dryophila kan vara förbisedd och att 
den går att hitta på många flera platser både i 
Sverige och andra europeiska länder.

Arten har ännu inte något svenskt namn. Ett 
passande sådant skulle vara eksotdyna men nam
net ”sotdynor” är redan upptaget för släktet 
Camarops, som också tillhör sporsäcksvamparna 
(Lundquist & Persson 1987). Då svampen är 
associerad med ekbark föreslår vi istället ekbark
dyna som svenskt namn.

Intressant ekologi
Ekbarkdyna bildar sotsvarta skorpor i och under 
ekens bark. Stromat eller fruktbädden anläggs 
under eller i barken (figur la, 2c) på ekar som 
troligen fortfarande lever, men möjligen är för
svagade. De rundade eller långsträckta stromata 
sitter ofta i grupper. Sporerna skjuts inte aktivt 
ut ur sina sporsäckar, något som är regel hos de 
flesta sporsäcksvampar, utan sporsäckarna går 
tidigt sönder och spormassan trycks ut genom 
peritheciernas mynningar och vidare ut genom 
sprickor i barken. Man upptäcker ofta svampen 
när man lägger märke till svarta spormassor på 
barkytan. Sporerna sprids sedan troligen vidare 
med vinden eller med insekter.

Våra fynd är gjorda på fallna ekgrenar, nyligen 
döda ekstammar (figur la) och äldre fruktkrop
par har hittats på naken ved på en grov, kullblåst

Endofyt: art som förekommer i levande växter utan att 
orsaka skada.
Perithecium: en fruktkroppstyp hos sporsäcksvampar. 
Ofta päronformad och med en liten porformad mynning 
i toppen.
Splintved: den yttre veden i en trädstam som ofta 
innehåller levande celler.
Stroma: fruktbädd; en ofta kuddformad bildning av 
svamphyfer i vilken perithecierna är nedsänkta hos 
många pyrenomyceter.

ek. De flesta stromata har observerats mellan 
barken och kambiet eller i barken (figur lb, 2c). 
Enstaka stromata har också hittats på barkytan 
(figur 2a, b). Troligen har dessa inte bildats på 
ytan utan blivit synliga efter det att en barkflaga 
lossnat. Svampen har hittats på ekar i både 
öppna och slutna trädbestånd.

Ekdödare eller harmlös inneboende?
Fräscha stromata har hittills endast hittats på 
ekar eller ekdelar som nyligen dött (figur la), 
vilket väcker misstanken att svampen kan vara 
inblandad i träds eller grenars död. Pouzar (1986) 
påpekar därför att arten troligen är parasitisk. 
Alternativt kan det naturligtvis vara så att arten 
är en konkurrenssvag endofyt som snabbt bildar 
fruktkroppar när trädet eller grenen har dött av 
andra skäl. Man har visat att ett flertal olika 
svamparter kan finnas endofytiskt i levande gre
nar för att senare bilda fruktkroppar när grenen 
dör (Kowalski & Kehr 1996).

Vi har inte undersökt om arten har förmåga 
att döda friska träd men det verkar som om 
splintveden kan svartfärgas inom ganska stora 
ytor. Artens ekologi kan vara intressant att utreda 
vidare mot bakgrund av den härjande ekdöden.

Den så kallade ekdöden är dock förmodligen 
en komplex historia där ekarna försvagas genom 
miljöstress (t.ex. torrår, luftföroreningar, markpå- 
verkande nedfall), vilket i sin tur kan leda till en 
ökad känslighet för angrepp av olika organismer, 
som insekter och svampar av olika slag. Bland 
annat har algsvampar av släktet Phytophthora dis
kuterats av Blaschke och Jung (1996), Jung m.fl. 
(1996, 1999), McPherson m.fl. (2000) i detta 
sammanhang. En ny mera aggressiv Phytoph- 
thora-hybriA har också dryftats (Newell 2001).

Beskrivning av ekbarkdyna
Svampen bildar sotsvarta skorpor i och under 
barken. De varierar mestadels från 10—55 mm i 
längd, 5-20 mm i bredd och 0,5-lmm i tjock
lek (figur 2). I ett fall har dock ett flera decimen- 
ter långt stroma kunnat följas som ett smalt, 
svart stråk (på eken i figur la). Den skorplika 
bildningen är en fruktkroppsbädd (stroma) i
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Figur 2. Ekbarkdyna Obolarina dryophila. 
Makroskopiska karaktärer. A: Stroma ovanifrån, på 
ekbark. B:Vertikalsnitt genom stroma och bark. C: 
Vertikalsnitt genom bark visande ett stroma med 
mogna perithecier och ett ungt, tunt stroma (pil); 
ba = bark, ep = epistromalt membran, it = insekts
gång, pe = perithecium, st = stroma. A, B: herb. 
Norden 960805. C: herb. Nordén 00103 I. 
Teckningar: Stellan Sunhede.

Figure 2. Obolarina dryophila. Macroscopic characte
ristics. A: Stroma from above, on oak bark. B: Vertical 
section through stroma and bark. C; Vertical section 
through bark showing a mature stroma and a young 
developing stroma (arrow); ba = bark, ep = epistro- 
mal membrane, it = insect tunnel, pe = perithecium, 
st = stroma. A, B: herb. Norden 960805. C: herb. 
Nordén 001031. Drawings: Stellan Sunhede.

vilket fruktkropparna (peritbecierna) sitter (figur 
2b,c). Fruktkroppsbäddens peritheciemynningar 
täcks av ett tunt skyddande lager, ett så kallat 
epistromalt membran, som så småningom 
spricker upp och flagnar av (figur 2).

Sporsäckarna (asci) är först klubbformade, 
sedan ± långsträckt ellipsformade, mot basen 
avsmalnande, med hakbildning, utan apikal- 
apparat. åttasporiga, med ± opigmenterade spo
rer 52-77 x 10-15 pm stora (figur 3a-g). Hela 
sporsäckar med mogna sporer ej observerade. 
Parafyser (figur 3a) med enkla septa, som bredast 
5-12 pm, gradvis avsmalnande mot spetsen,

mera sällan grenade (figur 3h). Mogna sporer ± 
ellipsoida, bönformade eller båtformade, 13—19 
x 5-8 pm, med eller utan oljelik droppe (ibland 
två), brunaktiga i genomfallande ljus och 2 % 
KOH (figur 2g, i-s). Sporvägg beroende på 
mognadsgrad tunn till svagt förtjockad, försedd 
med en långsträckt, spiralformad (helicoid), ljus 
groddspringa som går runt sporen (figur 3i-k,

Apikalapparat: en ringformad förtjockning i 
sporsäckens topp.
Parafyser: sterila trådar mellan sporsäckarna. 
Septa: tvärvägg i hyfer och sporer.
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Figur 3. Ekbarkdyna Obolarina dryophila. 
Mikroskopiska karaktärer. A: Sporsäck med sporer, 
unga sporsäckar (pilar) och parafyser. B, C, E-G: 
Sporsäckar i olika utvecklingsstadier (sp = fria spo
rer). D: Sporoktett. H: Parafys. I-S: Sporer (svart = 
oljeartad droppe, ljust spiralformat stråk = grodd- 
springa). A-R: herb. Norden 960805. S: herb. 
Sunhede 7615. Teckningar: Stellan Sunhede.

Figure 3. Obolarina dryophila. Microscopic characteris
tics. A: Ascus with spores, young asci (arrows), and 
paraphyses. B, C, E-G: Asci (sp = free spores). D: 
Spore octet. H: Paraphyse. I-S: Spores (Black = oil-like 
drop, light helicoid curve = germ slit). A-R: herb. 
Norden 960805. S: herb. Sunhede 7615.
Drawings: Stellan Sunhede.
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m, n, q-s). Ingen färgning av spor-, parafys-, 
sporsäcksväggar eller sporsäcksropp i Melzers 
reagens eller Cotton blue observerad.

Morfologi och taxonomi
Obolarina dryophila är en pyrenomvcet (kärn- 
svamp). Molekylära undersökningar (Andersson 
m.fl. 1995) visar att släktet säkerligen hör till 
familjen Xylariaceae. Enligt Ju m.fl. (1998) står 
Obolarina nära Biscogniauxia dit bland annat 
kaksvampen B. repanda (Fr:Fr.) O. Kuntze hör.

På grund av flera morfologiska särdrag har 
arten blivit placerad i det monotypiska släktet 
Obolarina av Pouzar (1986). Inom familjen 
Xylariaceae har sporsäckar vanligtvis någon form 
av ringformad, amyloid förtjockning i toppen 
(apikalapparat; jfr Arx 1968, figur 58), som är 
involverad i de mogna sporernas utskjutning ur 
sporsäcken. De flesta arterna inom Xylariaceae 
har skaftade sporsäckar och sporer med ± rak 
groddspringa. Hos O. dryophila är groddspring- 
an spiralformad. I regel är sporsäckarna ± oskaf- 
tade (figur 3a—c, f, g) och apikalapparat tycks 
normalt saknas. Enstaka ± skaftade sporsäckar 
(jfr figur 3e) förekommer dock och sporsäckar 
med antydan till apikalapparat har observerats 
(en mycket tunn ring synlig strax nedanför top
pen i 1000 x förstoring).

Sporer med spiralformad groddspringa är en 
ovanlig sportyp. Förutom hos Obolarina före
kommer den också hos bl.a. släktet Helicogerms- 
lita Lodha & D. Hawksw. Hawksworth (i Eriks
son och Hawksworth 1994) konstaterade att 
groddspringan hos Obolarina var av annan bygg
nad än hos Helicogermslita. Hos Obolarina ut
görs den bara av en förtunning av sporväggen 
(och är ingen verklig springa) och syns därför 
inte i SEM. Hawksworth nämner också några 
andra skillnader, bland annat den Rhinocladinella-

liknade anamorfen hos Obolarina, som observe
rats av Candoussau & Rogers (1990).

Hjälp oss att hitta fler ekbarkdynor! Vi tar 
gärna emot material av misstänkta Obolarina- 
fynd och är också intresserade av uppgifter om 
hur lång tid som förflutit sedan trädet dött samt 
om det var en bergek eller sommarek. ^

Fyndplatser
Halland: Kungsbacka kommun, Fjärås socken, 
Rossared, på grov fallen ekgren, 8/10 1996, her
barium Norden 961008.
Småland: Högsby kn, Fliseryd sn, Ruda lund, på 
fallen ekgren 5/8 1996, herb. Nordén 960805 
(dupl. herb. Sunhede 7613); Oskarshamn kn, 
Döderhult sn, Emsfors, på 6 cm grov, fallen 
ekgren, 17/11 2000, herb. Nordén 001117; 
Kalmar kn, Ryssby sn, Rockneby, Lindö 30/5 
2001, herb. Nordén; Västerviks kn, Västrum sn, 
Ytterhult, på nyligen död, ca 25 cm grov ekstam, 
31/10 2000, herb. Nordén 001031 (dupl. herb. 
Sunhede 7614).
Västergötland: Falköping kn, Bjurum sn, 
Hångers udde, på fallen grov ekstam, 2/2 2000, 
herb. Sunhede 7615; Götene kn, Medelplana sn, 
Hjälmsäter, på grov eklåga 28/3 1997, herb. 
Nordén 970328.
Oland: Mörbylånga len, Vickleby sn, Lilla 
Vickleby naturreservat, 26/9 2000, herb.
Nordén 000926.

• Tack till professor Ove Eriksson, Umeå, som 
inspirerat oss att söka efter arten i Sverige, kon
firmerat bestämningen av en av kollekterna och 
granskat manuskriptet. Vi vill också tacka 
Statens Energimyndighet STEM och Kungliga 
Vetenskaps och VitterhetSamhället i Göteborg 
som möjliggjort fältarbete rörande ekbeboende 
svampar.

Amyloid: färgas blåaktig i Melzers reagens 
Anamorf: könlöst stadium som bildar sporer före frukt- 
kroppsbildningen hos sporsäckssvampar.
Pyrenomycet: kärnsvamp; sporsäcksvamp med 
perithecier.
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ABSTRACT
Nordén, B. & Sunhede, S. 2001: Ekbarkdyna 
Obolarina dryophila - en doldis med intressant 
ekologi (Obolarina dryophila - a black fungus 
under the bark of Quercus). Svensk Bot.Tidskr. 
95: 33 1-337. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The ascomycete Obolarina dryophila (Tul. & C.Tul.) 
Pouzar of the family Xylariaceae is reported as 
new to Sweden. Sooty black, with crust-like stro
mata containing numerous perithecia and covered 
with an epistromatic membrane, are illustrated 
together with ascospores, asci of various develop
mental stages, and paraphyses. Asci as young ± 
club-shaped, later narrowly ellipsoid, gradually 
tapering towards a hooked base, rarely prolonged 
into a hyphal part ending with a hook, and wit
hout apical apparatus. Ascospores depending on 
maturity thin-walled to slightly thick-walled, ± 
ellipsoid, bean- or boat-shaped, 13-19 pm long 
and 5-8 pm wide (in Melzers reagent), with a 
long helicoid germ-slit, and greyish brown in trans
mitted light (in 2% KOH).

Stromata were found in the bark and between 
bark and cambium. As fresh stromata were obser
ved only on recently dead oaks or oak-branches, 
the role of 0. dryophila is discussed in the light of 
the oak mortality syndrome. Swedish finds of 0. 
dryophila from the provinces of Halland, Småland, 
Västergötland, and Oland are listed,
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6
skapen 

om säll- 
;ynta

lavar, framför allt 
rödlistade arter 
och signalarter, 
har ökat markant 
bland botanister 
och naturvårdare 
de senaste dryga 
tio åren. Öster
götland är ett 

gott exempel på detta, och nu har Länsstyrelsen 
där givit ut en rapport som sammanfattar läget 
fram till årsskiftet 2001. I rapporten redovisas, 
med utbredningskartor och beskrivningar av 
fyndstatus och ekologi, samtliga rödlistade lavar 
kända från Östergötland. I inledande kapitel 
sammanfattas hotsituationen för dessa arter samt 
kunskapsexplosionen under 1990-talet. Ett 
mycket intressant kapitel tar upp frågan om 
ansvarsarter i Östergötland. Författarna anlägger

Sällsynta lavar i Östergötland 2000

K där ett internationellt perspektiv och konstaterar, 
efter kontakt med lichenologer från bland annat 
Italien, Polen och Storbritannien, att ett tiotal av 
arterna knutna till landskapets gammelekar san
nolikt har en betydande del av sina lokaler i 
Europa i just Östergötland. Det gäller till exem
pel ekspik Calicium quercinum och gammeleks- 
lav Lecanographa amylacea.

Rapporten är en föredömlig sammanställning 
av uppgifter, och det skulle vara en stor tillgång 
med fler sådana här regionala sammanställningar. 
Den kommer att vara ett värdefullt referensmate
rial vid exempelvis större översikter av vår lavflo- 
ra, och i både regionalt och nationellt natur- 
vårdsarbete.
★ PER JOHANSSON

Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen i 
Östergötland, Miljövårdsexpeditionen,
581 86 Linköping. Telefon: 013-19 60 00. 
Pris inklusive porto: 100 kronor.
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Gråbo Artemisia vulgaris från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik VI, 1809.

Ogräs - gissel 
och resurs
För en botanist kan begreppet ogräs kän
nas främmande. Vad som är ett ogräs är 
inte heller någon självklarhet. Det som 
idag betraktas som ogräs kan tidigare ha 
varit en nyttoväxt eller bli det i framtiden 
I denna artikel berättar Håkan Fogelfors 
om ogräsens historia och deras många 
användningsområden.

TEXT: HÅKAN FOGELFORS

B
egreppet ogräs kan härledas från 
ordet gräs som förr var ett vidare 
begrepp, som även omfattade örter. 
Genom att lägga till ett negerande prefix 

(o-) erhålls det nedsättande begreppet 
ogräs. Ett ogräs kan definieras som en växt, 
som är eller kan anpassa sitt liv till miljöer 
skapade av människan och där på olika sätt 
störa den verksamhet som bedrivs eller på 
annat sätt uppfattas som störande. Gemen
samt för de flesta ogräs är att de har snabb 
tillväxt och reproduktionsförmåga, något 
som gör dem väl anpassade till störda mil
jöer — man skulle kunna kalla dem växtri
kets opportunister. Vi skall dock ha i min
net att en växtart som sådan aldrig är något 
ogräs men att dess plantor kan uppträda 
som ogräs. Med andra ord talar vi egent
ligen lite felaktigt om speciella ogräsarter.

Åkerogräsen genom tiderna
På åkermark är det framför allt odlingssys- 
temets utformning, vilka grödor som odlas 
och vilka jordbearbetningsredskap man har 
att tillgå som styr ogräsflorans sammansätt
ning. Detta innebär att det ständigt pågår 
såväl kvantitativa som kvalitativa förskjut-
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ningar mellan olika arter och typer av arter bero
ende på förändringar i markutnyttjande (tomt, 
åker-, äng- och betesmark) och intensitet. Som 
ett klassiskt exempel kan nämnas flyghavre 
Avena fatua, en ettårig art som var ett besvärligt 
ogräs under 1700-talets ensidiga spannmålsod
ling på inägomarkernas permanenta åkrar. Arten 
gick sedan mycket kraftigt tillbaka under 1800- 
talet då slåtterängarna odlades upp och lades in i 
åkercirkulationen som fleråriga klöverrika gräs
vallar för foderproduktion. I och med jordbru
kets specialisering vid mitten av 1900-talet 
kopplades husdjursskötsel och växtodling ofta 
isär och en ensidig spannmålsodling blev åter
igen vanlig med åtföljande flyghavreproblem 
(Fogelfors 2001).

Befolkningstillväxten krävde allt mer livsme
del och sedan slutet av 1800-talet har en intensiv 
kamp förts för att komma till rätta med ogräs
problemen på åkern och i dess kantmiljöer.
Detta eftersom ogräsen förorsakade lantbrukaren 
stora ekonomiska förluster genom minskade 
skördar och försämrad skördekvalitet. De kan 
också vara värdväxter för parasiter, till exempel 
stråbassjukdomar Pseudocercosporella herpotri- 
choides, Gaeumannomyces graminis, klumprotsju- 
ka Plasmodiophora brassicae och nematoder (t.ex. 
Heterodera spp).

Effektiv ogräskontroll har så småningom lett 
till kraftigt minskade ogräsmängder på åker
mark, i vissa fall en minskning på upp mot 80 
procent. Dessutom klarar också färre arter av 
dagens intensivare jordbruksmiljö. Idag står 4-5 
arter för omkring 75 procent av hela ogräsmäng
den på åkern, för 50 år sedan var de 15-20 arter. 
Eftersom åkrar under 1700- och 1800-talen 
odlades utan möjlighet till en effektiv jordbear
betning kunde betydligt fler arter finna en lämp
lig växtmiljö än idag. Över 50 arter per hektar 
var sannolikt inte ovanligt, varav en stor andel 
perenner.

Ur ekonomisk synpunkt är strävan mot ett 
absolut ogräsfritt jordbruk ofta en dålig affär 
beroende på höga kostnader för bekämpnings
medel och risken för skador på grödan. Samti
digt har ogräsen visat sig vara värdefulla till

exempel som föda och skydd för en rad insekts- 
och fågelarter. Många av dessa insekter har 
uppenbart betydelse i kontrollen av de för jord
bruksgrödorna verkliga skadegörarna som till 
exempel olika bladlusarter. Andra ogräs är också 
förnämliga biväxter, det gäller till exempel mjölk
ört Epilobium angustifolium.

För att hitta en något mer nyanserad syn på 
ogräs än den som varit förhärskande under 1900- 
talet måste vi gå tillbaka till 1700-talet och första 
hälften av 1800-talet. Framför allt i 1700-tals- 
litteraturen finner vi, jämsides med beskrivning
ar av olika ogräsproblem, en mängd uppgifter 
om hur olika ogräs också kunde användas i folk
hushållet. Ett nationellt naturresurstänkande var 
utmärkande för den linneanska epoken.

Tiden före 1700-talet
Från tiden före 1700-talet finns mycket lite käll
material kring ogräs. Det är också ofta svårt att 
knyta källans artnamn till dagens artnamn, då 
såväl svenska som vetenskapliga namn växlat 
genom tiderna och lokala namn ofta användes.
I stort sett är det bara myndighetens syn på 
ogräsen, som kommer till uttryck i lagtexter och 
religiösa sammanhang. Byggningabalken i 1734 
års lag säger:

”Kastar någon i annans åker, landhafra, snar
bindel, skerffrö, eller annat hvad thet helst är, at 
ogräs derafväxa må, vare ärelös, rätte up allan 
skada, och bote femtijo daler för hvar åker, som 
han förderfva velat; orkar han ej skadan fylla; 
tiene den af med arbete".

I en norsk folksaga från 1200-talet kan man 
läsa att ”onda människor buntas ihop som illgräsir" 
och i Gustav Vasas bibel (1541) att ”onda män
niskor sått ogräs i vete” .

I medeltida skrifter från 1400-talet omnämns 
för odlingen allmänt besvärliga ogräs som tistel 
och klätt Agrostemma githago. Andra ogräs som 
speciellt nämns i litteratur från tiden före 1700 
är: blåklint Centaurea cyanus, dårrepe Lolium 
temulentum, flyghavre, gråbo Artemisia vulgaris, 
korndådra Neslia paniculata, penningört Thlaspi 
arvense och råglosta Bromus secalinus. Makro
fossil- och pollenanalyser, pekar på att arter som
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Blåklinten
När vi vaja på hans 
gärden, böljevis, 
bland gyllene ax, 
önskar han allt 
ont i världen 
över oss med parceus 
sax.

"Idel flärd", han skriar;
”glitter utan korn 
till mjöl och malt!”
Tvärvigg! Bläng där 
bäst du gitter: skönhet 
har sin egen halt.

Hennes yttre, hennes 
levnad är att, utan huvudbråk, 
slå en ring av himmelskt 
trevnad kringom jordens 
lumpna tråk.

RD.A. ATTERBOM, ur diktcykeln Blommorna, 
publicerad i tidskriften Poetisk Calender; 1812.

gråbo, groblad Plantago major, pilört Persicaria 
spp., trampört Polygonum aviculare, våtarv 
Stellaria media och åkertistel Cirsium arvense var 
vanliga under yngre stenåldern och bronsåldern. 
Detta gällde också råglosta. Denna art uppför sig 
som ett odlat sädesslag (stora frön som mognar 
samtidigt, drösar ej). Detta kan tyda på att arten 
till och med odlats i ett förhistoriskt jordbruk.

Poesi och symbolspråk
Från och med 1700-talet blir olika typer av 
ogräsinformation omfattande. Floror, reseskil
dringar, hushållningsjournaler och skrifter utgiv
na av Vetenskapsakademien ger en god bild av 
ogrässituationen. I Linnés landskapsresor be
skrivs relativt ofta sädesfälten som gula av åkerkål 
(kollektivnamn för korsblommiga växter) eller

SSL.
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Blåklint Centaurea cyanus från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

blå av blåklint. Ogräs börjar också omskrivas i 
poesin. Carl Mikael Bellman beskriver från en 
sommarutflykt om aftonen 1769 i epistel 49 att 
åkrar ”som av tusen blommors frön, ge en vällukt 
runt kring stranden”. Bland senare poeter som då 
och då använder ogräsmotiv kan bland många 
nämnas: Atterbom (1790-1855), Gabriel 
Jönsson (1892—1984) och Bo Setterlind (1923 
-1991), som i dikten ”Maskrosen” givit denna 
växt sin hyllning.

Ogräsen kommer också till användning inom 
olika typer av symbolspråk och gör så än idag. 
Under antiken stod smörblomma Ranunculus 
spp. i Grekland för illvilja och galenskap, medan 
den under romartiden var symbol för krigsguden 
Mars. Längre fram kom förgätmigej Myosotis 
spp. att stå för blyghet och anspråkslöshet. Idag
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MASKROS, TARAXACUM OFFICINALE Wob.

Maskros Taraxacum vulgare från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

är den dessutom Dalslands landskapsblomma 
medan styvmorsviol Viola tricolor representerar 
Ångermanland och blåklint Östergötland.
Tisteln står för stränghet och hämndlystnad och 
är också Skottlands nationalsymbol, där den 
illustrerar valspråket: Nemo me impune lacessit, 
det vill säga ’Ingen angriper mig ostraffat’. 
Blåklint och maskros Taraxacum spp. används 
idag som partibeteckningar. Den senare arten 
har tidigare använts som symbol för den norska 
motståndsrörelsen under andra världskriget och 
för det danska kvinnoförbundet.

Ogräs eller nyttoväxt?
Vi kan utgå från att allmogen genom tiderna sett 
det som något negativt att det på åkern vuxit allt 
för mycket av andra arter än de som såtts. Vilket

Maskrosen

Maskrosen 
kommer med våren, 
förebådande en invasion.
Från vilken planet 
kommer våren?
Maskrosen
skiftar mellan måne och sol. 
Plötsligt
står hon i gräset
och skrattar åt allt,
som gror
Hon är inte rädd,
dunbolls månsilverfrö
som landat på jorden med fallsärm
och vuxit
till solars mor

BO SETTERLIND, ur Flora Poetica 1960.

värde ska vi då lägga i alla de uppgifter som 
finns i litteraturen kring att ogräs också kunde 
vara en resurs i folkhushållet? Är det ett ”upp
ifrån och ned perspektiv” det vill säga myndig
hetspersoners önskan att naturresurserna skulle 
utnyttjas bättre? Under 1700- och 1800-talen 
lurade svälten ständigt runt hörnet på grund av 
den kraftiga befolkningstillväxten och de åter
kommande missväxtåren.

Gränsen mellan reguljär föda och nödföda är 
vag när det gäller vegetabilier och ett urval sked
de säkert även vid bristsituationer. Vid en brist
situation brukade man snarare äta mer av det 
som man i vanliga fall bara åt små mängder av, 
än äta helt andra växter. Vårprimörer som brän
nässla Urtica dioica och kirskål Aegopodium 
podagraria åts då kanske istället under hela året.
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Hästhov Tussilago farfara från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

Det är framför allt inom två användnings
områden som informationen är omfattande, 
nämligen folklig läkekonst samt mat och dryck. 
Detta är kanske inte så oväntat med tanke på de 
begränsade möjligheterna till läkarvård och det 
besvärliga försörjningsläget.

Folklig läkekonst
I den folkliga läkekonsten är det sannolikt att 
olika växter spelade en stor roll, då man inte 
hade mycket annat att erbjuda vid sjukdom och 
olycksfall. Linné påpekar från ett besök i Marie- 
stad 1749, att där bodde ”den endaste provincial-

medicus här i landet”. Under senare hälften av 
1700-talet uppgick antalet ”provincialläkare till 
drygt trettio, alla stationerade i städerna. Sam
tidigt bodde mindre än en tiondel av befolkning
en i städerna. Läkarnas kunskap var dessutom 
ytterst bristfällig och långt in på 1800-talet stod 
den till stor del på den kloka gubbens eller gum
mans nivå. Allmogen föredrog också många 
gånger "de kloka". Mycket talar för att stora delar 
av befolkningen ända in på 1900-talet fick förlita 
sig till botemedel från växter tillsammans med 
olika magiska medel.

I den folkliga läkekonsten var blodstillande 
(sammandragande), magreglerande (diarréer, för
stoppning), lindrande av tandvärk och urindri
vande egenskaper av stor betydelse. Det låg helt i 
linje med den dåtida uppfattningen att reglering 
av kroppsvätskor var betydelsefullt (jfr åderlåt
ning), ofta en profylaktisk åtgärd.

Bland växtarter som idag mest betraktas som 
ogräs men förr också ansågs ha värdefulla egen
skaper inom den folkliga läkekonsten märks spe
ciellt följande arter: groblad, hästhov Tussilago 
farfara, kamomill Matricaria recutita, renfana 
Tanacetum vulgare, röllika Achillea millefolium 
och åkerfräken Equisetum arvense. Möjligen skul
le också brännässla och jordrök Fumaria offcina- 
lis kunna räknas hit. Den förra är rik på A- och 
C-vitaminer, något som inte är helt oväsentligt i 
sammanhanget. Alla arters så kallade dygder byg
ger naturligtvis mer eller mindre på en kombina
tion av praktisk erfarenhet och vidskepelse.

Groblad kallades förr i vissa delar av landet 
för läkeblad, och gro betyder just läka. Man lade 
först undersidan av bladet mot såret för att ”dra 
ut”, efter några dagar vändes det så att den 
läkande ovansidan kom mot såret. Detta natu
rens eget plåster användes långt in på 1900-talet. 
Även insektstick lär kunna lindras av groblad. 
Användning av groblad bidrog dock säkert till 
att sprida den förr så vanliga stelkrampen, efter
som den växer rikligt längs vägar som förr ofta 
var nedsmutsade med häst- och boskapsspillning. 
Groblad blev likväl under århundradena ett verk
ligt universalmedel. I Arvidh Månsons ”Orta 
Bok" (1654) anges hela 32 ”dygder” för groblad.
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Renfana Tanactum vulgare från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik II, 1803.

Hästhov användes förr som såväl färgväxt 
som medicinalväxt och är ett av de äldst kända 
medlen mot rethosta och astma (Brondegaard, 
1987). Det vanligaste var att man kokade te på 
de torkade bladen. Även rotavkok och te av tor
kade nyutslagna blommor förekom och Linné 
säger att ”Bladen rökta som tobak brukas stundom 
mot hosta hos oss”. Det latinska namnet kommer 
just av latinets tussis som betyder ’hosta. Hästhov 
får inte längre ingå i naturmedel, då den visat sig 
innehålla cancerframkallande ämnen.

Kamomill var i gången tid en av de mest 
betydelsefulla örterna bland de arter som vi idag 
mest betraktar som ogräs. Den var helgad åt 
Sankta Anna (Jungfru Marias moder) och bruka
des särskilt mot olika ”kvinnosjukdomar”, inte 
minst till ” barnsängsqvinnor”. Den odlades redan 
under medeltiden i klosterträdgårdarna och var 
använd som officiell medicinalväxt långt in på 
1900-talet. Arvidh Månson anger hela 35 ”dyg
der” för kamomill.

De torkade blommorna beredda som te an
sågs ha mag-, nervstärkande och kramplösande, 
samt även något värkstillande effekt. Kamomillte 
är både ett gammalt menstruationsbefrämjande 
(= abortframkallande) medel och ett utmärkt

munvatten vid munblåsor och tandvärk. Det 
kan också användas för att lindra förkylningar 
(febernedsättande) och som ett lugnande kvälls- 
te.

Ett mått på artens omfattande användning får 
vi från slutet av 1700-talet där det heter: ”det 
bruk vår allmoge gör sig av den som läkemedel är 
för det närvarande kraftigt nog att hämma dess 
skadande tillväxt” (Salovius 1789). En viss odling 
som medicinalväxt har under senare år förekom
mit i Sverige.

Renfana gick långt tillbaka under namnet 
herba immortalis (odödlighetens ört). Den ansågs 
innehålla ämnen som hindrade förruttnelse, var
för man i vissa landsändar gned in färskt kött 
med renfana. I ganska sen tid har blomkorgarna 
använts mot inälvsmask, men växten ansågs även

Rölleka Achillea millefolium från J.W. Palmstruchs 
Svensk Boatanik II, 1803.
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Åkerfräken Equisetum arvense från J.W. Palmstruchs 
Svensk BoatanikVIl, 1812.

ha nervlugnande, urin- och svettdrivande egen
skaper. Renfana ansågs vidare kunna hålla bort 
skadedjur och placerades därför i sädesmagasin 
och klädförråd. Arten odlades ofta för att sedan 
förvildadas.

Röllika har varit känd som en viktigt eller 
läkande ört, åtminstone sedan bronsåldern. Om 
detta vittnar fynd från Egtved i Danmark där en 
ung kvinna för över 3 000 år sedan fick en röllika 
med sig i graven. I Olav Tryggvasons saga från 
1000-talet berättas om en sårläkande salva som 
var beredd av ister och blad av röllika.

Arten betraktades under 1700- och 1800- 
talen som ett fattigmansblomster och ett verkligt 
universalmedel. I Palmbergs örtabok (1733) kan 
vi läsa ” Ty hon ränsar Sår utan någon sveda, stil
lar blodet, borttager svullnad och hetsighet om man

stöter thess Blad i och med rödt win eller osaltat 
Smör eller gammalt Swin-ister hackar och 
pålägger”. Ett äldre namn på örten är sårläka, 
andra namn vittnar om att den varit eftertraktad 
av såväl snickare (timmermansört) som militärer 
(soldatört). Den starka kryddlukten beror på de 
flyktiga oljor, som är verksamma i teer mot för
kylning och långvarig hosta. Röllika har också 
använts vid mag- och tarmbesvär samt som färg
växt och tobaksersättning.

Åkerfräken användes förr i huskurer mot 
exempelvis förstoppning och biåskatarr. Den kan 
fortfarande köpas i vissa hälsobutiker. Arten an
vändes också som färgväxt.

Ett område som mycket knapphändigt be
skrivs men då och då skymtar fram är de speciel
la ”kvinnoörterna” med menstruationsbefrämjan- 
de eller amningsreglerande egenskaper. Det sena
re kan då vara fråga om awänjning, att motverka 
mjölkstockning (t.ex. kålväxter) eller att stimule
ra mjölkproduktionen, t.ex. vissa ärtväxter.

Mat & dryck
Att i sopp- och vällingmat under vår och för
sommar kunna dryga ut de ofta knappa förråden 
av cerealier och rotfrukter med olika typer av 
”grönkål” (kollektivnamn för ätbart grönt), var 
sannolikt av stor betydelse efter långa vintrar 
med ensidig kost. Flera ogräs har också använts 
för att dryga ut mjölet, samt som te- och kaffeer
sättning.

Under missväxtår var man tvungen att hitta 
något att dryga ut mjölet med vid brödbakning. 
Vi har alla hört talas om barkbröd, men även 
arter som brännässla, kvickrot Elytrigia repens, 
maskros och mjölkört användes. Ofta var det 
utlöpare och rötter som torkades, hackades och 
maldes. Det ur näringssynpunkt inte helt oävna 
”kvickrotsmjölet” användes inte bara till nöd
bröd utan även till pannkakor och välling. In
blandning av olje- och stärkelserika ogräsfrön 
var man säkert inte heller främmande för.

Det är inte otroligt att inhemska kryddor var 
önskvärda för att förbättra smak och lukt på 
dåligt lagrade födoämnen. Orientaliska kryddor 
var endast tillgängliga för en liten del av befolk
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ningen. Gråbo användes till exempel vid tillag
ning av fågel, speciellt anka och gås. Renfana 
användes såväl till matlagning som till öl och 
brännvinskrydda. Hundkäx Anthriscus sylvestris, 
kamomill, malört Artemisia absinthium, röllika 
och älggräs Filipendula ulmaria användes som 
öl- och brännvinskrydda. Älggräset benämndes 
förr med namn som ölgräs, mjödört och karört.

Den art, som mest förknippas med teersätt
ning är mjölkört, där de torkade bladen använ
des, enbart eller som inblandning i vanligt te.
Ett flertal ogräs har också använts som kaffe
ersättning (t.ex. cikoria Cichorium intybus). 
Kaffeförbudstiden fram till 1822 och senare ran
soneringar har bidragit till detta. Roten rostas 
försiktigt och males sedan som vanliga kaffebö
nor. På liknande sätt användes också utlöpare av 
kvickrot samt maskrosens rot. Snärjmårans 
Galium aparine frön lär kunna användas på 
samma sätt.

Andra användningsområden
Bland andra användningsområden måste fram
ställningen av tyg, nättelduk, från brännässlans 
fibrer nämnas. Det gamla nordiska namnet för 
nässla var nettle, vilket den fortfarande heter på 
engelska. Under framför allt medeltiden anlades 
speciella nässelgårdar för odling av växten. När 
bomullen blev billigare under 1800-talet upp
hörde man med att göra nättelduk. Brännässla, 
som tidigare betraktades som något av ett uni
versalmedel, är fortfarande nyttjat som nässel- 
vatten mot skadedjur och växtsjukdomar. Avkok 
på åkerfräken har liknande egenskaper.

Älggräs, som tidigare nämnts som framför allt 
ölkrydda, är kanske ändå mest förknippad med 
biskötsel. Bladen användes bland annat till att 
gnida insidan av bikupan så att svärmande bin 
lockades dit.

Många av dagens ogräs användes förr som 
djurfoder. Torkade nässlor är till exempel ett 
utomordentligt djurfoder, som använts sedan 
urminnes tider. Linné gav följande råd. "Om en 
gifver höns Nässelfrö, blått i warmt öhl eller uti 
degh, och gifver thet them warm före, tå lägga the 
många ägg’. Hönsen kunde också ges skydd mot

hökens härjningar i hönsgården genom att plan
tera pestskråp Petasites hybridus, med sina stora 
rabarberliknande blad (petasos = stor hatt).

Aldre tiders användningsområden för ”ogräs”.

Idén till att göra denna sammanställning väcktes då 
jag för många år sedan fann Modéers hushållnings- 
journaler (1776-78) på Sveriges Lantbruksuniversi
tets bibliotek (SLU). Jag fascinerades av ämnet och 
började gå igenom litteratur från framför allt 1700- 
och 1800-talen (Månsson, 1654; Palmberg, 1733; 
Retzius, 1806; Liljeblad, 1816; Palmstruch et al,
1802—43; Nyman, 1867-68; Lyttkens, 1885; m.fl.). 
Detta resulterade i nedanstående sammanställning 
(se även Fogelfors, 1984-85).

Barn- och ungdomslekar
• Baldersbrå Tripleurospermum perforatum, groblad, 

maskros, penningört, skräppa Rumex spp.

Bekämpningsmedel
• Mygg- och flugmedel: gråbo.
• Ohyra (t.ex. loppor, mal och vägglöss): brännässla, 

jordrök, kardborre Arctium spp., klätt, krusskräppa 
Rumex crispus, malört, penningört, renfana, röd- 
plister Lamium purpureum, småborrar Agrimonia 
eupatoria, viol, åkermynta Mentha arvensis, älggräs.

• Råttgift: bolmört Hyoscyamus niger.
• Växtskyddsmedel: brännässla, åkerfräken.

Byggnadsmaterial
• Taktäckning: kosa Apera spica-venti, vass Phragmites 

australis, örnbräken Pteridium aquilinum.

Folklig läkekonst
• Blodstillande: brännässla, groblad, grönknavel 

Scleranthus annuus, lomme Capsella bursa-pastoris, 
mjölkört, röllika, småborrar, stillfrö Descurainia 
sophia, trampört, vallmo Papaver spp., vitplister 
Lamium album, åkerfräken.

• Diarréer: björnloka Heracleum sphondylium, blod
rot Potentilla erecta, groblad, gåsört Argentina anse- 
rina, hästhov, kamomill, krusskräppa, nattskatta 
Solanum nigrum, revfingerört Potentilla reptans, still
frö, trampört, åkerfräken, ängssyra Rumex acetosa.

• Frossa (malaria): kamomill, knölsyska Stachys 
palustris, lomme, malört.

• Gikt: brännässla, cikoria, gråbo, kardborre, kirskål, 
småborrar, viol.
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• Gulsot: besksöta Solanum dulcamara, cikoria, jord
rök, klätt, malört, maskros, puktörne Ononis spino- 
sa ssp. maritima, renfana.

• Hals- och munvatten: brunört Prunella vulgaris, 
groblad, kamomill, krusskräppa, oxtunga Anchusa 
officinalis, puktörne.

• Hemorrojder: korsört Senecio vulgaris.
• Hjärtstärkande: bolmört, oxtunga, åkermynta.
• Hosta: brännässla, groblad, hästhov, pestskråp, vall

mo, vass, vitplister.
• Hudsjukdomar: jordrök, korsört, viol.
• Insektsstick: groblad, våtarv.
• Kramplösande: bolmört, kamomill, korsört, krus

skräppa.
• Kräkmedel: korsört.
• Laxerande: blåklint, cikoria, harkål Lapsana commu

nis, jordrök, korsört, kvickrot, maskros, renfana, 
revormstörel Euphorbia helioscopia, viol, åkerfrä- 
ken, åkervinda Convolvulus arvensis, örnbräken.

• Magstärkande: jordrök, kamomill, malört, renfana, 
röllika, åkermynta.

• Maskfördrivande: brännässla, jordrök, klätt, kors
ört, kvickrot, malört, renfana, stillfrö, älgräs, örn
bräken.

• Menstruationsbefrämjande: gråbo, kamomill, ren
fana, åkermynta.

• Nervstärkande: gråbo, kamomill, renfana, röllika, 
åkermynta.

• Njursten: kamomill, kardborre, gatkrassing 
Lepidium ruderale, gåsört, puktörne, åkerriddar- 
sporre Consolida regalis ssp. regalis.

• Reumatisk värk: besksöta, bolmört, brännässla, 
åkerfräken.

• Skörbjugg: brännässla, jordrök, snärjmåra, åkerkål 
Brassica rapa ssp. campestris, ängssyra.

• Smärtstillande: bolmört, kamomill, knölsyska, vallmo.
• Stärkande: brännässla, jordrök, groblad, gullris 

Solidago virgaurea, kamomill, oxtunga, pestskråp.
• Svettdrivande: cikoria, kardborre, renfana, pest

skråp, älggräs.
• Sårläkande: groblad, gullris, harkål, hästhov, kard

borre, odört Conium maculatum, stillfrö, stinknäva 
Geranium robertianum, viol, vitplister, åkerfräken.

• Tandvärk: bitterpilört Persicaria hydropiper, bolm
ört, brunört, groblad, grönknavel, kamomill, nysört 
Achillea ptarmica, renfana, revormstörel, röllika.

• Tuberkulos: brännässla, gåsört, jordrök, kamomill, 
vass, våtarv.

• Urindrivande: brännässla, gullris, gåsört, kardbor
re, klätt, krusskräppa, kvickrot, maskros, palster- 
nacka Pastinaca sativa, puktörne, trampört, vitplis
ter, åkerfräken, åkerkål, åkermynta, älggräs.

• Veneriska sjukdomar: odört.
• Vårtborttagning: revormstörel, revsmörblomma 

Ranunculus repens.
• Väderspänning: kamomill, åkermynta.
• Ögonsjukdomar: blåklint, lindådra Camelina alyssum, 

åkerriddarsporre.

Färgväxter
• Blåklint, brunskära Bidens tripartita, brännässla, 

färgkulla Anthemis tinctoria, groblad, hundkäx, häst
hov, jordrök, maskros, oxtunga, pestskråp, pilört, 
renfana, åkerriddarsporre, råglosta, röllika, smink
rot Lithospermum arvense, snärjmåra, trampört, 
vallmo, vass, viol, våtarv, åkerfräken, åkerven, älg
ört, ängssyra.

Husdjursskötsel
• Biskötsel: älggräs.
• Boskapssjukdomar: cikoria, hundkäx, kamomill, 

lungrot Chenopodium bonus-henricus, malört, puk
törne, rödmire Anagallis arvensis, vallört Symphy
tum spp.

• Djurfoder: brännässla, flyghavre, groblad, knölsys
ka, krusskräppa, kvickrot, maskros, mjölkört, 
råglosta, vass, vicker Vicia spp., våtarv, åkerbinda 
Fallopia convolvulus, åkerrättika Raphanus raphanist- 
rum, åkerspergel Spergula arvensis, älggräs.

• Fågelfrö: brännässla, groblad, korsört, lindådra, pil
ört, rödmire, trampört, vicker, åkerbinda, åkerkål.

Läder och textil
• Läderberedning: gåsört, åkerfräken.
• Stoppningsändamål: vass, åkertistel, örnbräken.
• Tygframställning: brännässla, mjölkört, åkertistel.

Magi och trolldom
• Bolmört, gråbo, malört, groblad.

Mat och dryck
• Framställning av svagdricka, öl och brännvin: 

björnloka, flyghavre, kvickrot, maskros, råglosta, 
svinmålla Chenopodium album.

• Kaffeersättning: cikoria, kvickrot, maskros, mjölk
ört, snärjmåra.

• Kryddor (matlagning): gråbo, röllika, åkermynta.
• Kryddor (mjöd, öl och brännvin): dårrepe, hund

käx, kamomill, malört, renfana, röllika, älggräs.
• Matlagning: björnloka, brännässla, cikoria, groblad, 

gåsört, harkål, hundkäx, hästhov, kardborre, kir- 
skål, knölsyska, kålmolke Sonchus oleraceus, lomme, 
lungrot, maskros, mjölkört, oxtunga, penningört, 
renfana, revsmörblomma, rödplister, röllika, som-
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margyllen Barbarea vulgaris, svinmålla, trampört, 
vitplister, våtarv, åkerkål, åkermynta, åkerrättika, 
åkersenap Sinapis arvensis, åkertistel, åkervädd 
Knautia arvensis, ängshaverrot Tragopogon 
pratens/s, ängssyra.

• Nödbröd: brännässla, gåsört, kvickrot, maskros, 
mjölkört, strandråg Leymus arenarius, svinmålla, 
trampört, vicker, åkerbinda, åkerspergel, ängs
haverrot, ängssyra.

• Olja (till mat och belysning): dån Galeopsis spp., lin
dådra, åkerkål, åkerrättika, åkersenap, åkerspergel.

• Osttillverkning: groblad.
• Sötningsmedel: björnloka, kvickrot.
• Teersättning: gråbo, hästhov, jordreva Glechoma 

hederacea, kamomill, mjölkört, röllika, sminkrot, 
småborrar, veronika Veronica spp., åkerfräken, 
åkermynta.

Njutningsmedel
• Kärleksliv: lomme, palsternacka, åkerfräken.
• Tobaksersättning: blåklint, hästhov, åkerriddar- 

sporre, röllika.

Prosa och poesi
• Blåklint, hästhov, maskros, vallmo.

Rengöringsmedel
• Golvströ: älggräs, örnbräken.
• Koppar- och tennputs etc: åkerfräken

Skönhet och hygien
• Fotbad: gråbo, kamomill, småborrar.
• Hårtillväxt: kardborre, vitplister.
• Skölj- och hårtvättmedel: brännässla, groblad, 

kamomill.
• Kosmetika: maskros, sminkrot.

Fogelfors, H. (red.) 2001. Växtproduktion i 
jordbruket. LTs förlag. Borås.

Liljeblad, S. 1816. Utkast till en svensk flora, 
eller avhandling om Swenska Växternas 
väsentliga kännetekn. Upplaga 3.

Linné, C.v. 1745. Öländska och godändska resa år 
1741. Stockholm & Uppsala.

Linné, C.v. 1747. Wästgöta resa år 1746. Stock
holm.

Linné, C.v. 1751. Skånska resa år 1749. Stock
holm.

Lyttkens, A. 1885. Om svenska ogräs. Norrköping.
Modéer, A. 1776—78. Om Åker-Ogräs och i syn

nerhet huru de til någon nytta kunna anwän- 
das. Hush. Journ.

Månson, A. 1654. En myclcit nyttig örtbok om 
de herlige örter. Stockholm.

Nyman, C.F. 1867—68. Utkast till svenska väx
ternas naturhistoria. Örebro.

Palmberg, J. 1733. Swenske örte-krantz. Stock
holm.

Palmstruch, J.W., Venus, C.W., Swartz, O., 
Billberg, G.J. & Wahlenberg, G. 1802-43. 
Svensk botanik bd 1—9. Stockholm.

Retzius, A.J. 1806. Försök til en flora oeconomi- 
ca Svecias eller swenska wäxters nytta och 
skada i hushållningen. Lund.

Salovius, A. 1789. Anmärkningar rörande ogrä
sen uti Orihvesi socken af Tavastland. Åbo.

Setterlind, B. 1960. Flora Poetica. FIB:s Lyrikklubb.
1734 års lag. 1780. Bygninga Balk, Capitel VIII, 

4 §, s. 69, Stockholm.

Trädgårds- och prydnadsväxter
• Blåklint, gull krage Chrysanthemum segetum, knöl

klocka Campanula rapunculoides, renfana, snår
vinda Calystegia sepium, styvmorsviol, vallmo.

Citerad litteratur
Atterbom, P.D.A. 1812: Blommorna. Poetisk 

Calender.
Bellman, C.M. 1953. Fredmans epistlar. Bonniers. 
Brondegaard, V.J., 1987. Folk og Flora 1-4:

Dansk etnobotanik. 2 udg. Kobenhavn. 
Fogelfors, H. 1984—85. Nyttiga ogräs? En kul

turhistorisk översikt, 1-23. Lantmannen
2/84-4/85.

^ Håkan Fogelfors är statsagro- 
nom i ogräsbiologi vid Sve
riges lantbruksuniversitet 
(SLU) i Uppsala. Han har 
främst forskat kring natur
betesmarker samt ogräsens 
biologi och reglering i växt- 
bestånd. Han är också agrar- 

historiskt intresserad och har skrivit flera läro
böcker.

Adress: Institutionen för ekologi och växtpro
duktion, Box 7043, SLU, SE-75007 Uppsala. 
E-post: hakan.fogelfors@evp.slu.se
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Floras Trädgård i Sollentuna
Hur sprider man kunskap om vår flora till all
mänheten? Den frågan har nog många botanis
ter ställt sig. I Sollentuna har en av våra med
lemmar varit med och skapat en trädgård med 
kommunens vilda växter. Här berättar Olle 
Lundkvist om Floras Trädgård.

TEXT & FOTO: OLLE LUNDKVIST

F
loras Trädgård är en liten botanisk trädgård 
med cirka 200 vilda växter. Intresset är 
stort. Utan att göra någon större reklam 
för vår verksamhet har vi ungefär 3 000 besökare 

varje sommar. Under säsongen har vi regelbund
na visningar av trädgården. Våra samtal blir ofta 
intressanta och spänner över stora områden; från 
namnet på en blomma till de stora miljö- och 
naturvårdsfrågorna.

Vi i Sollentuna Floragrupp har tillsammans 
med Sollentuna kommun byggt upp Floras 
Trädgård på Järvafältet, ett stort friluftsområde 
norr om Stockholm. Trädgården ligger i anslut
ning till en naturskola och en visningsbondgård i 
ett jordbrukslandskap med anor från bronsåldern.

Växtkvarteren
I Floras Trädgård har vi samlat växter från typis
ka växtsamhällen i Sollentuna och Mälardalens 
jordbrukslandskap. Varje växtmiljö bildar ett 
odlingskvarter. Det första kvarteret besökarna 
möter är ”Ogräs kring husen”. Här har vi vanliga 
växter som svinmålla Chenopodium album, rev
smörblomma Ranunculus repens och knölklocka 
Campanula rapunculoides. Mer ovanliga växter är 
lungrot Chenopodium bonus-henricus, kattmynta 
Nepeta cataria och bosyska Ballota nigra. Störst 
intresse väcker nässelsnärjan Cuscuta europaea 
som parasiterar på brännässla Urtica dioica.

Sollentuna delas sedan lång tid från norr till 
söder av både järnväg och riksväg, idag E4:an. 
Två kvarter visar dessa miljöer och spridningsvä
gar. I ”Växter vid vägkanten” växer blåeld

Echium vulgare, färgkulla Anthemis tinctoria, 
cikoria Cichorium intybus var. intybus och renfa
na Tanacetum vulgare. I ”Växter vid järnvägen är 
växterna placerade mellan syllarna på en smal
spårig järnväg. Här växer bland annat pricknatt
ljus Oenothera rubricaulis, ekorrkorn Hordeum 
jubatum, fältkrassing Lepidium campestre, strim- 
sporre Linaria repens och mjölkört Epilobium 
angustifolium.

På en uppstickande berghäll ligger kvarteret 
”Växter på berghällen”. Där finns 13 fetbladsar- 
ter som Sollentuna Floragrupp har hittat vid 
inventering av kommunens flora. Kärleksört 
Sedum telephium, gyllenfetblad S. aizoon, blek 
fetknopp S. hispanicum och kantig fetknopp S. 
sexangulare är några exempel. Här finns också 
några andra arter som klarar samma extrema 
miljö, exempelvis nagelört Erophila verna, har- 
mynta Satureja acinos och bergven Agrostis vinealis.

I kvarteret ”Ogräs i åkern” har vi några min
dre vanliga ogräs som kalvnos Misopates oronti- 
um, stenfrö Lithospermum officinale, vit kattost 
Malva pusilla och kösa Apera spica-venti. Nordiska 
genbanken i Alnarp har hjälpt oss med utsäde till 
”Nyttoväxter förr och nu”. Ett trettiotal kultur
växter presenteras här i en tidslinje från stenål
dern till nutid. Enkornsvete Triticum monococ- 
cum och emmervete T. turgidum står först i 
raden. Sedan kommer bland annat råg Secale 
cereale, lin Linum usitatissimum, rova Brassica 
rapa ssp. rapa och potatis Solanum tuberosum. 
Raden avslutas med Salix som energigröda.

Inventeringsarbetet ger ibland fynd av ovanli
ga växter som vi förstås vill visa i kvarteret ”Rara 
växter”. Några exempel är brinklosta Bromus 
commutatus, gullhavre Trisetum flavescens, vitfryle 
Luzula luzuloides, humlesuga Stachys officinalis 
och skånefibbla Crepis biennis.

Kvarteret ”Ängen och hagen” är under upp
byggnad. Här växer bland annat prästkrage 
Leucanthemum vulgare, darrgräs Briza media, 
rödkämpar Plantago media och axveronika
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Ovan: Den parasiterande nässelsnärjan 
Cuscuta europaea väcker ofta besökarnas 
intresse.

Till höger:Växterna i Floras Trädgård är 
ordnade i kvarter. Mellan syllarna på en 
smalspårig järnväg har ”Växter vid järn
vägen” sin plats.

när vi möter besökarnas uppskattning. Många 
intressanta problem måste lösas. Hur ska vi till 
exempel få svedjenävan Geranium bohemicum att 
gro? Varför gror en del ettåriga ogräs överallt 
utom i sin odlingsruta? Vad ska vi göra åt sor
karna som äter upp rötterna på tvååriga och 
perenna växter?

Veronica spicata ssp. spicata. I ”Fjäril
arnas favoriter” visar vi isop Hyssopus 
officinalis, lavendel Lavandula angusti- 
folia, vävarkarda Dipsacus sativus och 
buddlejor Buddleja spp. samt andra 
växter man kan ha i trädgården för att 
främja fjärilar, humlor och andra insekter.

Lön för mödan
Vi började anlägga Floras Trädgård 1993. 
Arbetet sker ideellt med stöd från kommunens 
naturvårdsförvaltning. Det tar mycket tid och 
kräver hårt arbete men det känns meningsfullt
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Ett flertal av våra växter är sällsynta och svåra 
att få tag i. Vi samlar och spar därför frön från så 
gott som alla arter vi har i odling. I mån av till
gång delar vi gärna med oss av vår fröskatt. Om 
du vill ha mer information så går det bra att 
höra av sig. Och till slut en vision: Ett nätverk i 
hela landet med en ”Floras Trädgård” i varje 
kommun. ^—7^

Olle Lundkvist är lärare på 
Jakobsbergs folkhögskola. 
Sedan början av 1990-talet 
har han varit engagerad i 
Sollentuna Floragrupps in
venteringar och uppbyggna
den av Floras trädgård.

Adress: Transformatorvägen 1, 191 47 Sollen
tuna. E-post: olle.lundkvist@jakobsbergs.fhsk.se

Sollentuna Floragrupp bildades i mitten av 
1980-talet som en arbetsgrupp inom Natur
skyddsföreningen i Sollentuna. Syftet var att lära 
känna Sollentunas flora och hitta skyddsvärda 
naturområden. För att göra det har vi inventerat 
kommunen indelad i rutor om 500 x 500 m. 
Fältarbetet beräknas vara klart om ett par år. Vi 
har ett arbetssätt där alla intresserade kunnat 
medverka, de mer kunniga har hjälpt de mindre 
erfarna.

Botanisten

E
n av för
grundsfigu
rerna bland 
utforskarna av 

lappmarkerna är 
Lars Levi Laesta- 
dius. I fjol firade 
Svenska Veten
skapsakademien 
200-årsminnet av 
hans födelse med 

ett symposium som bland annat behandlade 
hans insatser inom botaniken, ett område som 
kanske är mindre känt än hans verksamhet som 
väckelsepredikant och präst. Föredragen från 
symposiet finns nu i tryckt form och uppsatserna 
ger en nyanserad bild av mångsysslaren Lars Levi 
Laestadius.

Bengt Jonsell berättar initierat om Laestadius i 
sin botaniska samtid, med exempel på resor och 
relationer till välkända botanister som Göran 
Wahlenberg och Elias Fries. Reidar Elven be
handlar artbegreppet, som var lika diskuterat på 
Laestadius tid som det är nu. Begrepp som geno- 
typ, fenotyp och ekotyp var inte uppfunna men

Lars Levi Laestadius
botaniker - lingvist - etnograf- teolog

Lars Levi Laestadius

den uppfattning som Laestadius förfäktar har 
god förankring i dessa sentida termer. Artbegrep
pet utvecklas vidare av Inger Nordal och Bengt 
Jonsell med Laestadius opublicerade Cochlearia- 
manuskript som utgångspunkt. Vetenskapsakade
miens ekonomi eller avoghet hos den etablerade 
botaniska eliten kan ligga till grund för att 
manuskriptet blev liggande. Författarna anser att 
det nu är hög tid att publicera det. I slutet av 
boken presenterar Örjan Nilsson Laestadius-träd- 
gården i Karesuando.

Andra uppsatser ägnas åt Laestadius insatser 
vid skapandet av det lulesamiska skriftspråket 
(Flåkan Rydving), etnografi (Juha Pentikäinen), 
mytologi (Risto Pulkkinen), schamanismen (Åke 
Hultkrantz) och Dårhushjonet (Carl Fredrik 
Hallencreutz).
■k ROLAND MOBERG

Skriften kan beställas från Kungl. Vetenskaps
akademien, Centrum för vetenskapshistoria, 
Box 50005, 104 05 Stockholm.
Pris: 180 kronor (exklusive frakt).
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Botanikdagarna i Gästrikland 2001
Föreningens sekreterare Evastina Blomgren 
upptäckte att landskapet hon tidigare mest åkt 
förbi har mycket att erbjuda den botanik- 
intresserade. Här tar hon oss med på en upp
täcktsfärd på båda sidorna om norrlandsgränsen.

TEXT OCH TECKNING: EVASTINA BLOMGREN

F
ör många med mig är det nog så att land
skapet Gästrikland ligger någonstans mitt 
emellan. Det blir lätt något man passerar 
med siktet ställt längre bort, antingen man är på 

väg norrut mot fjäll och skogar eller man far 
söderut mot slätter och stränder.

Efter årets Botanikdagar den 11-15 juli vet vi 
som var där bättre. Detta undanskymda land
skap har mycket att ge både i fråga om vacker 
natur, genuina miljöer och både vackra och säll
synta växter.

Järnhantering och bruksmiljö är ovant för 
många av oss som kommer från andra trakter i 
landet, och Högbo bruk kändes därför spännan
de som förläggning. Det var angenämt avstres
sande med Högboån som stilla flöt genom par
ken, där den inte forsade genom öppna damm
luckor vid de gamla bruksbyggnaderna. Redan i 
ån kunde man börja botanisera. Där växte bland 
annat vattenstäkra Oenanthe aquatica.

Nedre Dalälvsområdet
Första exkursionsdagen gick till Nedre Dalälvs
området, där de två bussarna besökte lokalerna i 
olika ordning. I Färnebofjärdens nationalpark 
vid Sevedskvarn vandrade vi under stora ekar på 
en stig kantad av hässlebrodd Milium effusum 
och långsvingel Festuca gigantea med en under
vegetation av blåsippa Anemone hepatica, vårärt 
Lathyrus vernus och underviol Viola mirabilis. Vi 
stiftade bekantskap med älvmyskgräs Hierocbloe 
hirta ssp. hirta, diskuterade skillnaderna mellan 
grenrör och brunrör Calamagrostis canescens resp. 
C. purpurea och letade upp den rödlistade hår- 
klomossan Dichelyma capillaceum, som växer i 
översvämningszonen tack vare att området inte 
är så mycket påverkat av reglering som andra 
delar av älven. Vi fick också se några lavar, bland 
andra gråblå skinnlav Leptogium cyanescens, som 
också den är rödlistad. Slutligen kunde vi även 
beskåda sumpviolen Viola uliginosa i ett stort be
stånd. De karakteristiska bladen, som påminner 
lite om ekorrbär, föreföll göra det möjligt att 
känna igen arten även när den som nu är över
blommad.

Efter fikarast vid Gysinge bruk fortsatte bus
sen till Hade, där vi besökte en rik slåtteräng vid 
en liten vik på sydsidan av Dalälven. Sedan Peter 
Ståhl återupptäckt hartmansstarr Carex hartma-
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«« på lokalen, där man redan kände till ängsskära 
Serratula tinctoria, har Gävleborgs Botaniska Sällskap 
(GÄBS) slagit ängen. Här var mycket artrikt, till en del 
beroende på fuktgradienten. På de torrare partierna växte 
bland andra spenört Laserpitium latifolium, ängshavre 
Helictotrichon pratense och darrgräs Briza media. Närmare 
stranden stod till exempel ormrot Bistorta vivipara, krus
frö Selinum carvifolia, ängsruta Thalictrum flavum och 
kärrvial Lathyrus palustris och ända nere vid och i vattnet 
syntes arter som verkligen inte är vardagsmat för de flesta 
av oss, sådana som vattenblink Hottonia palustris, sjö- 
ranunkel Ranunculus lingua, dyblad Hydrocharis morsus- 
ranae och blomvass Butomus umbellatus. Överväldigade 
av detta promenerade vi tvärs över vägen till ett gravfält 
där vi möttes av brudborste Cirsium helenioides och där 
det till mångas förtjusning också fanns skogsklocka 
Campanula cervicaria.

Nästa lokal var Lomsmuren eller Lomsmyren, som vi 
skulle sagt på riksspråk, i Främlingshem. Här hann vi se 
kallgräs Scheuchzeria palustris, myggblomster Hammarbya

Dagl
Till vänster: ”/ Färnebofjärdens national
park vid Sevedskvarn vandrade vi under 
stora ekar."

Nedan: ”Överväldigade av detta prome
nerade vi tvärs över vägen till ett gravfält 
där det till mångas förtjusning växte 
skogsklocka Campanula cervicaria."
Foton: Sune Lundin

... j V
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Dag 2 "Andra exkursionsdagen ägnades åt Torsåkers 
bergslag. Vi började med att bestiga berget 
Söderåsen.” Foto: Sune Lundin

”/ ängsmarkerna vid gården Fäbods i Östansjö 
växte slåttergynnade arter som jungfrulin 
Polygala vulgaris, brudsporre Gymnadenia 
conopsea och faltgentiana Gentianella 
campestris (ovan).” Foto: Sune Lundin

WEgtil
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”På kvällen gjorde vi en båttur till Limön, en ö utanför 
Gävle, som är nästan helt uppbyggd av kalkgrus. 
Stränderna i söder var mycket vackra med gultåtel 
Deschampsia bottnica stående med fotterna i vattnet." 
På bilden till höger syns Nils och Kerstin Lundqvist. 
Foton: Agneta Bergström
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paludosa och massor av vackert blommande 
mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola innan ett 
praktfullt åskväder med åtföljande skyfall fick de 
flesta av oss att fly in i bussen. Folk som åkt i 
andra riktningen visste berätta att myren varit en 
stor botanisk upplevelse.

Efter middagen fick vi lyssna på ett intressant 
föredrag av Peter Ståhl och Barbro Risberg om 
den pågående inventeringen av Gästriklands 
flora, allt illustrerat med vackra diabilder. Där
efter vidtog samkväm, där alla fick tillfälle att 
lära känna varandra och utbyta erfarenheter från 
olika landsändar. Här pratades och glammades 
till sena kvällen.

Torsåkers bergslag
Andra exkursionsdagen ägnades åt Torsåkers 
bergslag. Vi började med att bestiga berget 
Söderåsen. Stigen upp gick genom till synes gan
ska trivial skog men med avsnitt där blåsippsbla
den samsades med stor blåklocka Campanula 
persicifolia, brudsporre Gymnadenia conopsea och 
sårläka Sanicula europaea i vacker blom.

På ungefär 200 meters höjd slutade vi klättra 
och tog oss ut i de betydligt kalare sydbranterna 
av berget. Just på den här höjden är det som 
vippärten Lathyrus niger växer i de här trakterna, 
och det var gott om den på bergshyllorna. Det 
torra och varma vädret tidigare på sommaren 
gjorde att det var dåligt med blomningen och att 
många av vippärtsplantorna verkligen gjorde skäl 
för sitt artepitet, där de stod alldeles svartnade 
bland sina normalt gröna kamrater. Efter lite 
mer klättrande nådde vi de svagt sluttande och 
översilade hällar som hyste den största rariteten, 
nämligen klippbräcka Saxifraga adscendens, som 
här växte tillsammans med arter som hällebräken 
Woodsia ilvensis, harmynta Satureja acinos, berg
ven Agrostis vinealis och liten fetknopp Sedum 
annuum.

På nervägen från berget och under promena
den tillbaka till bussen fanns åtskilligt att se, som 
till exempel fertil backskafting Brachypodium 
pinnatum, tätört Pinguicula vulgaris, vårfingerört 
Potentilla crantzii, tagelsäv Eleocharis quinqueflo- 
ra och hårstarr Carex capillaris. En annan av

grupperna lyckades hitta fagelstarr Carex ornitho- 
poda.

Den medhavda lunchen åt vi i ängsmarkerna 
vid gården Fäbods i Östansjö, där vi möttes av 
ägaren själv, som i nära femtio år slagit ängarna 
med lie och först på senare år fatt hjälp av Natur
skyddsföreningen. Här växte kulturgynnade arter 
som mästerrot Peucedanum ostrutbium och stor
timjan Thymus pulegioides och ute i ängen bland 
darrgräs Briza media, knägräs Danthonia decum
bent och ängshavre Heliczotrichon pratense syntes 
slåttergynnade arter som jungfrulin Polygala vul
garis, brudsporre och fältgentiana Gentianella 
campestris.

Kvällstur till Limön
På kvällen gjorde vi en båttur till Limön, en ö 
utanför Gävle, som är nästan helt uppbyggd av 
kalkgrus. Här strövade vi omkring i olika grup
per och upptäckte vad ön hade att erbjuda i 
botaniskt hänseende, och det var inte lite. Allra 
först möttes vi av havtorn Hippophae rbamnoides 
och rörsvingel Festuca arundinacea och efter lite 
letande fann vi på den torra kalkhaltiga marken 
resterna av både sanddraba Draba nemorosa och 
grådraba D. incana.

Stränderna i söder var mycket vackra med 
gultåtel Deschampsia bottnica stående med fot
terna i vattnet längst ut och slåtterblomma 
Parnassia palustris och kustarun Centaurium lit- 
torale i vackra buketter innanför. Den lilla ldap- 
perögontrösten Euphrasia frigida var. baltica 
växte också i strandkanten tillsammans med kraf
tiga exemplar av östersjötåg/«wc«r arcticus ssp. 
balticus.

Kalkflora
Tredje exkursionsdagen var vikt åt kalkområdet 
SO om Gävle. På förmiddagen besökte vi Säva- 
sjöns naturreservat som visade upp en otrolig 
rikedom av kalkgynnade arter. Redan på hygget 
vid vägen, där bussen stannade, började det med 
stor låsbräken Botrychium virginianum. Inne i 
skogen, som så småningom övergick i sumpskog, 
fortsatte det med guckusko Cypripedium 
calceolus, skogskorn Elordelymus europaeus, skogs-

354 SVENSK BOTANISKTIDSKRIFT 2001:95:6



BLOMGREN

A ' • '^öjk
'tv

ål J

he& 'i
■M: -..

enlistsV>

■ M

1

avt&jkjp.

Dag 3 Ovan: "Förutom alla dessa 
kärlväxter fanns många sällsyn
ta och rödlistade lavar på träd
stammarna i sumpskogen.”

Till höger: Föreningens vice 
ordförande Göran Mattias- 
son demonstrerar starr för 
årets bägge stipendiater 
Kristina Andersson och 
Anna Holmstrand, båda 
från G rums.

Foton: Agneta Bergström
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nycklar Dactylorbiza maculata ssp. fuchsii, näst
rot Neottia nidus-avis och skogsknipprot 
Epipactis helleborine, förutom alla mer triviala 
rikarter.

Aven starrarna var väl representerade med 
repestarr Carex loliacea och spädstarr C. disper
ma i kontrast mot jättestarr C. riparia. Vid sjön 
var det gott om tagelstarr C. appropinquata, och 
vid sjökanten fann vi ett överblommat exemplar 
av gulyxne Liparis loeselii tillsammans med kärr- 
bräken Thelypteris palustris.

Förutom alla dessa kärlväxter fanns många 
sällsynta och rödlistade lavar på trädstammarna i 
sumpskogen, väl utmärkta med snitslar och tyd
liga små namnlappar, så att var och en i lugn 
och ro kunde studera de små rariteterna. Här 
kunde man exempelvis se storsporig kraterlav 
Gyalecta derivata, ädellav Megalaria grossa, hållav 
Menegazzia terebrata, havstulpanlav Thelotrema 
lepadinum och ringlav Evernia divaricata.

Efter lunch i det fria begav vi oss till ett rik
kärr i närheten av sjön Trösken. Utefter vägen
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dit stod massor av hårstarr och ängsgentiana 
Gentianella amarella. Bland ängsgentianans 
vackert lilafärgade blommor fanns också 
många vitblommiga exemplar. Ute på den 
blöta myren var de förnämsta sevärdheterna 
gulyxne och knottblomster Microstylis monop- 
hyllos växande bland starrtuvorna, men här 
fanns också överblommade ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata, vitpyrola Pyrola rotun- 
difolia och höstspira Pedicularis palustris ssp. 
opsiantha till allmänt beskådande.

Efter middagen 
denna dag vidtog 
SBF:s årsmöte och 
därmed avslutades 
dessa innehållsrika 
botanikdagar, som 
för många av oss 
placerade
Gästrikland på den 
botaniska kartan.
Trots det intensiva 
botaniserandet är det 
inte bara botaniska 
minnen man bär 
med sig härifrån 
utan kanske än mer 
värdefullt är att ha 
fått träffa nya och 
gamla botanistvän
ner, att utbyta erfa
renheter och helt 
enkelt att få tillfälle 
att umgås med 
varandra. Det jag 
personligen framför 
allt kommer att 
minnas är slåtteräng- 
en vid Hade och 
skogen vid Sävasjön, 
båda fantastiska 
blomsterlokaler.

Dag 3
Ovan: "Ute på den blöta myren var 
de förnämsta sevärdheterna gulyxne 
Liparis loeselii och knottblomster 
Microstylis monophyllos växande 
bland starrtuvorna." På bilden före
visar Peter Ståhl knottblomster. 

Till vänster: "...men här fanns 
också överblommade ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata..."

Foton: Agneta Bergström
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Lång skoglig kontinuitet och några 
lavar i östgötska sumpskogar
Författarna har undersökt hur beroende några 
lavar i östgötska biandsumpskogar är av lång 
skoglig kontinuitet. De undersökta lavarna är 
havstulpanlav, hål-lav, garnlav, skriftlav, gam- 
melgranslav och kattfotslav.

TEXT:TOMMY EK, MAGNUS WADSTEIN 
& LINDA SVENSSON

B
etydelsen av lång skoglig kontinuitet,
LSK, för sällsynta och rödlistade arter är 
en fråga som diskuterats flitigt i natur- 

vårdssammanhang under senare år. Trots det 
finns relativt fa studier om skoglig kontinuitet 
och biologisk mångfald gjorda i Sverige. Fritz 
och Larsson (1997) har dock visat betydelsen av 
lång kontinuitet av gamla träd i halländska bok
skogar för epifytiska så kallade signalarter och 
rödlistade arter av lavar och mossor. Några andra 
som använt och diskuterat begreppet LSK under 
1990-talet är Hallingbäck (1991), Karström 
(1992), Tibell (1992), Hermansson (1993), 
Ahnlund (1993, 1995 & 1997), Nilsson & 
Baranowski (1993, 1994), Bernes (1994), Arup 
(1997), Nilsson m.fl. (1997) samt Appelqvist 
och Norden (1998).

Många hotade arter är habitatspecialister, som 
lever i miljöer eller på Substrat, som är ovanliga 
idag. Vissa av de hotade arterna har dålig sprid
ningsförmåga. Våra mest hotade arter är kanske 
de som är specialiserade på en ovanlig och min
skande miljö samtidigt som de har dålig sprid
ningsförmåga.

Varje art behöver en för arten tillräcklig mängd 
av sin livsmiljö, inom sitt möjliga spridningsav- 
stånd, för att kunna upprätthålla livskraftiga

Habitatspecialist: art som har strikta krav på sin 
livsmiljö.
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Äkkärrsfallet i Risinge socken, Finspångs kommun 
i Östergötland är en biandsumpskog med artrik 
lavflora och lång skoglig kontinuitet. Den har ett 
typiskt utseende för de undersökta biandsump
skogarna. I den här sumpskogen växer bland annat 
havstulpanlav Thelotrema lepadinum, hål-lav Mene- 
gazzia terebrata, garnlav Alectoria sarmentosa, skrift
lav Graphis scripta, gammelgranslav Lecanactis abie- 
tina och kattfotslav Arthonia leucopellea.
Foto: Björn-Erik Holm.
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populationer. Ingen art är dock beroende av en 
strikt LSK på platsen eftersom samtliga arter kan 
förflytta sig till lämpliga miljöer om de bara lig
ger inom artens möjliga spridningsavstånd.

De habitatspecialister som har dålig sprid
ningsförmåga kan förenklat sägas vara mer bero
ende av kontinuitet på platsen, medan habitat
specialister med bättre spridningsförmåga är mer 
beroende av tillgången på substrat. Det finns 
naturligtvis ingen skarp gräns mellan vad som 
kan kallas kontinuitetsberoende och substratbe- 
roende arter. Fritz och Larsson (1997) använder 
begreppet ”biologisk kontinuitet” för skogsområ
den som inte har strikt LSK på platsen men där 
arterna ändå klarat sig tack vare att lämpliga 
områden funnits i den närmsta omgivningen.

Vi ansluter oss till Appelqvists och Nordens 
(1998) uppfattning att det vore bra om använd
ningen av begreppet LSK stramades upp. En arts 
livshistoria och särskilt dess spridningsförmåga 
bör beaktas när dess eventuella beroende av LSK 
diskuteras.

Vi tycker att LSK-begreppet är värt att bevara 
men att det bör användas med måtta. Exempel
vis kan det användas när man diskuterar före
komsten av habitatspecialister, som har sin evo
lutionära bakgrund i miljöer som sällan utsätts 
för storskaliga naturliga störningar och därför 
förväntas ha en dålig spridningsförmåga. Exem
pel på sådana miljöer är gamla ihåliga ekar Quer
em robur och brandrefugiala miljöer.

I praktiken är det ofta ganska svårt att visa 
hur viktig LSK är för specialiserade arter. Detta 
gäller till exempel de som lever i gamla ekar.
(Vi använder här begreppet LSK även om det 
när det gäller gamla ekar oftast inte handlar om 
skogsmark).

Gamla ekar var mycket vanligare för några 
hundra år sedan. En minskning har sedan skett 
från en tidigare mer eller mindre kontinuerlig, 
men ibland gles, utbredning till den fragmente-

Brandrefugial: miljöer som på grund av till exempel 
markfukt eller topografi sällan brinner.
Bonitet: markens virkesproducerande förmåga.

rade utbredning med reliktförekomster som vi 
ser idag (Nilsson 1997). Troligen är det så att i 
stort sett alla nutida förekomster av gamla ihåliga 
ekar i Sverige är i områden med LSK. Begreppet 
LSK blir då i praktiken mindre användbart. Det 
är, utifrån historiska studier, svårt att visa att de 
arter som är specialiserade på att leva i ihåliga 
gamla ekar är starkt gynnade av LSK, däremot 
kan det ju gå att på annat sätt visa att arter har 
dålig spridningsförmåga och därmed är starkt 
gynnade av LSK.

Vår studie
Vi har funnit att det i östra Götaland går att 
följa vissa sumpskogars historia genom att stude
ra historiskt kartmaterial. Där anges ofta om en 
nuvarande sumpskog var slåttermark under 
1700- eller 1800-talet, något som kan bedömas 
som ett kontinuitetsbrott, eller om den var 
sumpskog även då. I östra Götalands skogs- och 
mellanbygder finns, på låg och medelgod bonitet, 
relativt gott om sumpskogar med varierande 
andel gran Picea abies, tall Pinus sylvestris, glas
björk Betula pubescens och klibbal Alnus glutinosa 
i trädskiktet. Dessa är brandrefugiala miljöer och 
därmed kan betydelsen av lång skoglig kontinui
tet vara viktig för de specialiserade arter som 
lever där.

Syftet med vår studie var att se om längden på 
den skogliga kontinuiteten har betydelse för före
komst och frekvens av några lavar som växer på 
gran och klibbal i brandrefugiala biandsumpsko
gar i östra Götaland.

Vi har undersökt förekomst och frekvens av 
hål-lav Menegazzia terebrata, havstulpanlav 
Thelotrema lepadinum, garnlav Alectoria sarmen- 
tosa, skriftlav Graphis scripta, gammelgranslav 
Lecanactis abietina och kattfotslav Arthonia leuco- 
pellea i ett antal biandsumpskogar i Kinda kom
mun i södra Östergötland. Sumpskogarna ligger 
spridda inom en yta på fyra gånger tre mil och 
har likartat makroklimat. Såväl skogar med LSK 
som kort skoglig kontinuitet, KSK, har under
sökts. Med lång skoglig kontinuitet menar vi att 
området har varit skogbeväxt i minst två till tre 
hundra år.
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Hål-lav och skriftlav växer i de undersökta 
sumpskogarna endast på stammar av klibbad. 
Även havstulpanlav växer i huvudsak på stam
mar av klibbal, men vi fann den också på två 
granar. Garnlav växer på grangrenar. Gammel- 
granslav och kattfotslav växer rikligast på gran
baser, men även på stammar av klibbal.

Alla arter i undersökningen är signalarter i 
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
(Skogsstyrelsen 1994). Hål-lav är klassad som 
sårbar (VU) i den nya rödlistan (Gärdenfors 
(red.) 2000). Havstulpanlav och garnlav är klas
sade som regionalt hänsynskrävande av Läns
styrelsen i Östergötland (Ek m.fl. 2001).

Vi undersökte samtliga klibbalar med en 
brösthöjdsdiameter över sju centimeter, från 
basen och upp till två meters höjd, med undan
tag för ett fåtal träd som stod mycket blött. Vi 
undersökte de flesta granarna upp till två meters 
höjd, av tidsskäl dock inte alla, och beräknade 
andelen granar med förekomst av de olika arter
na. För gammelgranslav och kattfotslav anger vi 
frekvenserna i fem frekvensklasser, för övriga 
arter i absolut frekvens.

Vid valet av undersökningsobjekt var ambi
tionen att objekten med KSK skulle vara så lika 
de med LSK som möjligt. Det var ett krav att 
skogarna skulle innehålla en betydande mängd 
lämpligt substrat för de arter som skulle stude
ras. De undersökta sumpskogarna är 0,5-1,5 
hektar stora. Krontäckningen är större än femtio 
procent och klibbal samt gran utgör minst en 
tiondel vardera av virkesförrådet. Andelen av 
klibbalarna som är senvuxna är betydande, och 
även en del av granbeståndet är senvuxet. Ålders
fördelningen på träden är likartade i de olika 
områdena.

Utifrån ovanstående kriterier valde vi ut ett 
antal sumpskogar för fältundersökning via tolk
ning av infraröda flygbilder. Efter fältbesök ute
slöt vi några av områdena som inte uppfyllde 
kriterierna. Vi hade ambitionen att göra urvalet 
så slumpmässigt som möjligt och avståndet mel
lan sumpskogarna varierar därför kraftigt.

Totalt undersökte vi 37 sumpskogar (bilaga 
1). Av dessa var 17 slåttermark år 1880 enligt

häradskartan över Kinda kommun och 1 kalav- 
verkades 1904. Dessa 18 anser vi ha KSK. De 
övriga 19 var sumpskog på 1880 års häradskarta 
och vi anser att de har LSK (Det kan naturligtvis 
inte helt uteslutas att någon eller några av dessa 
kalawerkats senare, till exempel i början av 
1900-talet).

Av de 19 sumpskogarna med LSK har vi kun
nat följa 11 tillbaka till 1700-talet på olika kar
tor, utan att vi har kunnat se ett kontinuitets- 
brott i trädskiktet. Tre av sumpskogarna med 
LSK har vi kunnat följa tillbaka till 1864, 1841 
respektive 1835. För de fem sista har vi inte hit
tat äldre kartor än från år 1880. Då trycket på 
att exploatera denna typ av sumpskogar, i första 
hand som slåttermark, var som störst under 
andra halvan av 1800-talet är det sannolikt att 
de flesta av de 19 LSK-sumpskogarna, som ju 
undgått exploatering under denna tid, varit träd
bevuxna under mycket lång tid.

Linda Svensson undersökte sommaren 1999 
de aktuella lavarnas förekomst och frekvens i 18 
LSK- och 8 KSK-sumpskogar (Svensson 1999). 
Tommy Ek och Magnus Wadstein undersökte 
på samma sätt ytterligare 1 LSK- och 10 KSK- 
sumpskogar i januari och mars 2000. Av tidsskäl 
noterades då inte frekvensen av skriftlav.

Sumpskogarnas dynamik
I urskogslandskapet är sumpskogar av den här 
typen sällan påverkade av stora störningar, såsom 
skogsbrand. De vanligaste naturliga störningarna 
är vindfällningar och träddöd till följd av krafti
ga förändringar i vattenståndet. Insekter och 
vedsvampar påskyndar också ofta de enskilda 
trädens död i en urskog. Föryngringen går nor
malt långsamt och stegvis. Enstaka, eller ett min
dre antal, granar dör och ger upphov till öpp
ningar som kan fyllas upp genom att under
tryckta smågranar får utrymme att växa till sig, 
eller genom granföryngring i luckan. Klibbalar 
vars stammar bryts ersätts av nya stammar som

Senvuxen: träd som vuxit långsamt och därför har en 
högre ålder än vad diametern antyder.
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Förekomst av kattfotslav 
Arthonia leucopellea indikerar att 

en sumpskog har lång skoglig 
kontinuitet. På bilden syns 

också gammelgranslav 
Lecanactis abietina (grå bål med 

vita pyknid) som, i de under
sökta sumpskogarna, alltid före

kommer där kattfotslav finns.
Foto: Björn-Erik Holm.
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Hål-lav Menegazzia 
terebrata växer 

bara på klibbal i de 
undersökta biand

sumpskogarna.
Dessa skogar har 

sannolikt lång 
skoglig kontinuitet.

Foto: Jens Johannesson.
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Riklig förekomst av gammelgrans- 
lav Lecanactis abietina indikerar 
att en sumpskog har lång skoglig 
kontinuitet. På bilden syns både 
pyknid (vita prickar) och apothe- 
cier (gulpudrade små ”tallrikar”). 
Foto: Jens Johannesson.
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Havstulpanlav 
Thelotrema lepadinum 
växer oftast på klibb- 
al men ibland också 
på gran eller ask i de 
undersökta biand
sumpskogarna.
Arten är ovanlig i 
Östergötland och 
de sumpskogar 
där arten växer 
har sannolikt lång 
skoglig kontinuitet. 
Foto: Svante Hultengren.
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Andel områden

□ KSK 

H LSK

Figur I: Andel sumpskogar med kort skoglig konti
nuitet (KSK, n= 18) respektive lång skoglig kontinui
tet (LSK, n= 19) med förekomst av de undersökta 
lavarna. Skillnaderna mellan KSK- och LSK-sump- 
skogarna är signifikanta för hål-lav (Chi-2, P<0,0l), 
havstulpanlav (P<0,05) och kattfotslav (P<0,0l). 
Figure I .The proportion of short forest continuity- 
(KSK) and long forest continuity (LSK) swamp forests 
with occurrence of the studied lichen-species 
Menegazzia terebrata, Thelotrema lepadinum, Alectoria 
sarmentosa, Graphis scripta, Lecanactis abietina and 
Arthonia leucopellea.The differences in occurrence in 
KSK forest in comparison with LSK are significant for 
the first two and the last one of these.

Andel klibbal med skriftlav 
(medianvärden)

KSK LSK

Figur 2: Andelen klibbalar (medianvärden) med 
skriftlav i KSK-sumpskogar (n=8) jämfört med 
LSK-sumpskogar (n= 18). Skillnaden i förekomst 
är signifikant (Mann-Whitney U-test, P<0,05).
Figure 2.The proportion (median values) of 
black alder stems with Graphis scripta in short 
forest continuity- (KSK) and long forest continui
ty (LSK) swamp forests.The difference is signifi
cant.

skjuter ut som stubbskott från sockeln. Tall och 
björk föryngrar sig i stort sett enbart när något 
större störningar sker, till exempel ett större 
vindfälle eller en bävers dämning.

Sumpskogar av denna typ, som är opåverkade 
av brand och människor, utvecklas till flerskikta- 
de gransumpskogar. Om de är tillräckligt blöta 
far de ett större eller mindre inslag av klibbal. In
slaget av tall och glasbjörk är förmodligen myck
et litet om inga större störningar sker. Klibbals- 
inblandningen är dock troligen en stabil företeel
se under lång tid även utan störningar i de delar 
av en sumpskog som har för blöt mark för att 
gran ska trivas där.

Viktigt med lång skoglig kontinuitet
Alla sex undersökta lavarter visade samma trend. 
De förekom oftare i sumpskogar med LSK än i 
sumpskogar med KSK. Hål-lav, havstulpanlav 
och kattfotslav förekom signifikant oftare i sump
skogar med LSK (figur 1). Gammelgranslav och 
skriftlav förekom inte signifikant oftare (figur 1), 
men däremot med signifikant högre frekvens på 
gran- respektive klibbalbaser (figur 2 & 3). 
Garnlav hittade vi enbart i 4 sumpskogar och 
materialet är för litet för statistisk behandling.

Frekvensklasserna av gammelgranslav och 
kattfotslav korrelerar starkt och signifikant med 
varandra (Spearman Rank Correlation Coeffi-
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Andel områden

□ KSK

0 12 3 4
Frekvensklass

H LSK

a. Kattfotslav

Andel områden

□ KSK 

■ LSK

b. Gammelgranslav

Frekvensklass

Figur 3:Andelen områden med kattfotslav (a) och 
gammelgranslav (b) på granbaser i KSK-sumpskogar 
(n= 18) och LSK-sumpskogar (n= 19) i olika frekven
sklasser: 0. Ingen förekomst. I. Förekomst på mindre 
än 20 % av granarna. 2. Förekomst på 20-50 % av 
granarna. 3. Förekomst på 50-80 % av granarna,
4. Förekomst på >80 % av granarna. Skillnaderna i 
frekvens mellan KSK- och LSK-sumpskogarna är 
signifikanta (Chi-2, p<0,0l för gammelgranslav, 
P<0,00l för kattfotslav).

Figure 3.The proportion of areas with Arthonia teuco- 
pellea (a) and Lecanactis abietina (b) in different classes 
of frequencies on spruce stems in short forest conti
nuity- (KSK) and long forest continuity (LSK) swamp 
forests: 0. no occurrence, I. occurrence on less than 
20% of the spruce stems, 2. 20-50% of the spruce 
stems, 3. 50-80% of the spruce stems, 4. >80% of the 
spruce stems.The frequency differences in short cont
inuity forest in comparison with long continuity forest 
are significant.

cient, rs=0,875, P<0,01, N=37). Kattfotslav 
förekom aldrig i större frekvens (på större andel 
granar) än gammelgranslav. Vi har inte uppskat
tat täckningsgraderna, men det var tydligt att de 
skilj de sig åt; gammelgranslav täckte ofta stora 
delar av granstammen medan kattfotslav oftast 
växte i smärre fläckar.

Något om lavarnas livshistorier
Att arterna i högre grad är knutna till sumpsko
gar med lång kontinuitet kan bero på att de kan 
ha svårt att sprida sig längre sträckor. Detta gäl
ler särskilt hål-lav, havstulpanlav och kattfotslav. 
Hål-lav är i Östergötland strikt knuten till

sumpskogar av denna typ, medan havstulpanlav 
även växer på ekar på Omberg i fuktig miljö. 
Kattfotslav, gammelgranslav och garnlav växer 
även i granskogar på torrare mark och garnlav 
även i tallskogar. Skriftlav är i Östergötland mer 
av en generalist och växer till exempel även i has
sellundar. Havstulpanlav, kattfotslav och garnlav 
tycks även i andra miljöer än sumpskogar vara 
knutna till skogar med förmodad LSK, medan 
gammelgranslav och skriftlav även växer i skog 
med kort kontinuitet, dock där i betydligt min
dre populationer än i skog med LSK.

Att vissa av arterna växer i andra miljöer än 
sumpskogar gör att de kan ha spridit sig även
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Skriftlav Graphis scripta som den huvudsakligen växer i dessa 
sumpskogar, på slätbarkspartier vid basen av äldre klibbalar. Riklig 
förekomst av skriftlav indikerar att en sumpskog har lång skoglig 
kontinuitet. Foto: Björn-Erik Holm,

från dessa till de studerade sumpskogarna. Där
för är sumpskogarna inte lika rumsligt isolerade 
med avseende på avstånd till närmaste lokal för 
till exempel skriftlav som för hål-lav. Skriftlav 
bör alltså ha lättare att sprida sig till sumpskogar
na och därför förekomma oftare än hål-lav, något 
som också är fallet. Trots detta så visar även 
skriftlav upp en signifikant högre frekvens i LSK- 
sumpskogar i jämförelse med KSK-sumpskogar. 
Även skriftlav gynnas alltså av LSK, även om 
LSK inte är på långt när lika viktig som för hål
lav.

Den evolutionära bakgrunden för hål-lav, 
havstulpanlav, kattfotslav, gammelgranslav och 
garnlav är troligen mer stabila miljöer med 
intern dynamik som sällan utsätts för storskaliga 
störningar. Ett exempel på en sådan miljö är

sumpskogar längs vattendrag och i andra lägre 
delar av terrängen. Dessa miljöer har oftast ett 
jämnt och fuktigt lokalklimat, något som många 
av arterna föredrar eller är beroende av. Där är 
generellt sett god konkurrensförmåga och god 
förmåga till kortdistansspridning viktigare egen
skaper för en framgångsrik livshistoria än god 
förmåga till långdistansspridning. Följaktligen 
har en god långdistansspridning inte utvecklats, 
eller selekterats bort för många arter i denna typ 
av miljö. På grund av detta så sker den bara vid 
särskilda sällsynta tillfällen.

Hål-lav är en fuktighetskrävande bladlav som 
saknar isidier och pvknid. har soral men mycket 
sällan apothecier. Soredier från soral sprids i 
huvudsak med vind eller insekter (Barkman 
1958). Med vinden kan soredierna spridas korta
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till medellånga sträckor, medan insekter teore
tiskt kan sprida dem även långa sträckor.
Insekter som har sin evolutionära bakgrund i 
brandrefugiala sumpskogar sprider sig, av samma 
anledning som lavarna, sannolikt sällan långa 
sträckor. De är dock troligen duktiga på att hitta 
lämpliga sumpskogar och skulle därmed kunna 
vara viktiga för att sprida habitatspecialiserade 
arter som hål-lav till lämpliga habitat. Mindre 
specialiserade insekter kan naturligtvis också 
sprida arten, men sannolikheten är då liten att 
spridningskropparna ska hamna i rätt miljö.

Garnlav är en fuktighetsgynnad hänglav som 
saknar soral, isidier och pyknid och sällan har 
apothecier. Den sprider sig i huvudsak genom 
bålfragmentation. Fragmenten är i huvudsak 
vind-, eller mer sällan, fågelspridda och sprids 
oftast korta sträckor.

Havstulpanlav, gammelgranslav, kattfotslav 
och skriftlav är fuktighetsgynnade skorplavar 
som ofta har apothecier. Hos dessa arter är för
mågan till långdistansförflyttning för mykobion- 
ten (lavens svampdel) sannolikt god medan eta- 
bleringsförmågan som licheniserad lav är oklar. 
Alla fyra arter saknar isidier och soral medan 
gammelgranslav är den enda arten av dessa som 
har pyknid, oftast i rik mängd. Detta kan even
tuellt förklara varför gammelgranslaven till synes 
har bättre kortdistansspridning och breder ut sig 
betydligt lättare inom en sumpskog den etablerat 
sig i, än vad kattfotslaven med likartade habitat- 
krav gör.

Arternas indikatorvärde
Våra resultat visar att åtminstone fem av de 
undersökta arterna bör kunna användas som 
indikatorer på LSK för biandsumpskogar på låg
till medelgod bonitet i södra Östergötlands 
skogsbygder, och förmodligen i hela östra Göta
land. Den sjätte arten, garnlav, påträffades för 
sällan för att några slutsatser ska kunna dras, men 
dess livshistoria, och undersökningar från norra 
Sverige (Esseen m.fl. 1996), gör det troligt att 
även den går att använda som indikator på LSK.

Förekomst av hål-lav, havstulpanlav eller katt
fotslav i en sumpskog är en stark indikation på

att den har LSK. Hög frekvens av skriftlav eller 
gammelgranslav i bestånden indikerar också 
LSK. Om de förekommer i liten mängd kan de 
dock inte sägas indikera LSK.

Då sumpskogar med lång skoglig kontinuitet 
är ovanliga, och minskande, verkar rödlistningen 
av hål-lav relevant. Även havstulpanlav är starkt 
knuten till skogar med LSK i regionen och utpe
kandet som en regionalt hänsynskrävande art är 
troligen korrekt.

Eftersom även de mest känsliga av arterna 
förekommer i en relativt stor andel av de under
sökta sumpskogarna kan det vara på sin plats att 
påpeka att de undersökta sumpskogarna har 
betydligt högre naturvärden än genomsnittet. De 
flesta sumpskogar i undersökningsområdet har 
inte rätt struktur för att hysa dessa arter, ofta är 
de dikade eller så har lövträden systematiskt gall
rats bort. De kan också ha utsatts för en kraftig 
störning så sent i tiden att graninslaget fortfaran
de är försumbart.

Hur långt kan hål-lav spridas?
Förekomsterna av hål-lav är relativt jämnt sprid
da inom undersökningsområdet. Någon geogra
fisk korrelation verkar inte finnas. Vi hittade hål
lav i 2 av de 18 sumpskogarna med KSK. I en av 
dessa (område 34) förekom hål-lav tämligen rik
ligt och dessutom fanns här höga frekvenser av 
skriftlav, gammelgranslav och kattfotslav. I den 
andra (område 2) hittade vi hål-lav endast på ett 
fatal träd medan gammelgranslav förekom rikligt 
och skriftlav förekom med relativt låg frekvens.

Isidier: barkklädda kom- stiftliknande utskott p& bålytan. 
Består av både svamp- och algkomponent och bidrar till 
lavens vegetativa spridning.
Pyknid: förökningsorgan hos lavar. Kan vara insänkta i 
bålen eller i utskott.
Soral: Uppsprickning i bålytan, varifrån soredier (små 
nystan med svamphyfer och algceller) tränger ut. 
Apothecier: Vanligen skålformiga eller skivlika frukt
kroppar.
Licheniserad: Bildat en lav, det vill säga en alg och en 
svamp i samarbete.
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Figur 4:Värdepyramid för sumpsko
gar av sydöstlig variant. De mest 
krävande arterna har placerats i
övre delen av pyramiden.

Hål-lav

Havstulpanlav

Kattfotslav

GammelgranslavSkriftlav

Vi har tidigare vid upprepade tillfällen förvå
nats över att finna att till synes lämpliga sump
skogar saknar hål-lav, trots att de endast ligger 
något hundratal meter ifrån en hål-lavlokal. 
Utifrån de två ovan nämnda sumpskogarna kan 
det därför vara intressant att spekulera något i 
hur långt hål-lav kan sprida sig på ett drygt hun
dratal år. Dessa sumpskogar var år 1880 ängs
mark och om man utgår från att de då var 
olämpliga för hål-lav så måste de sedan dess ha 
spridit sig från någon lämplig sumpskog i omgiv
ningen. Cirka 50 meter från sumpskog 34 finns 
en sumpskog som enligt häradskartan inte var 
äng (utan sumpskog) år 1880. I denna finns hål
lav idag och det är därför tänkbart att den (och 
de andra arterna) har spridit sig härifrån till 
sumpskog 34. I direkt anslutning till sumpskog 
2, på andra sidan ett dike och en fastighetsgräns, 
finns en sumpskog som inte var äng i slutet av 
1800-talet och som skulle ha kunnat utgöra 
spridningskälla för hål-laven. Här finns idag rela
tivt rikligt av både gammelgranslav och kattfots
lav på granarna.

På drygt hundra år tycks alltså hål-lav åtmins
tone kunna sprida sig ett femtiotal meter. Det 
skulle dock också kunna vara så att sumpskog 34 
år 1880 inte helt utnyttjades som slåttermark, 
och att det i en mindre del fanns någon miljö

som kunde hysa hål-lav även under denna tid. 
Det skulle behövas fler studier för att något min
dre spekulativt kunna uttala sig om hål-lavs 
spridningsförmåga.

Värdepyramid
En värdepyramid avser att visa hur arter med 
olika starkt indikatorvärde är kopplade till varan
dra. De mest krävande arterna placeras i övre 
delen av pyramiden. På senare år har värdepyra
mider för en rad olika miljöer presenterats, till 
exempel av Hallingbäck (1991), Karström 
(1992) samt Fritz och Larsson (1997). Gustafs
son (1993) och Fritz (1993) redovisar en värde
pyramid för ”gran-blandsumpskog av sydvästlig 
variant”. Den har stora likheter med den värde
pyramid för ”biandsumpskogar av sydöstlig vari
ant” som vi presenterar här.

Vår pyramid bygger på hur knutna arterna är 
till lång skoglig kontinuitet enligt vår undersök
ning, och deras inbördes stora samvariation 
(figur 4). De arter som har sämst spridningsför
måga finns i övre delen av pyramiden och de 
med bäst förmåga till spridning i pyramidens 
bas.

Om man i en sumpskog inte hittar någon 
eller endast en liten förekomst av någon av arter
na i pyramidens bas saknas troligen LSK. Vid en
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hög frekvens av arterna på basnivån ökar sanno
likheten för att sumpskogen har LSK. Om dess
utom någon av arterna i de två högre nivåerna 
påträffas har området sannolikt LSK. Lång skog- 
lig och, därmed biologisk, kontinuitet har antag
ligen stor betydelse även för andra specialiserade 
arter i likartad miljö, och därmed för naturvärde
na.

Biandsumpskogar som förmodas ha lång 
skoglig kontinuitet bör alltid klassas som nyckel
biotoper eftersom de kan förväntas hysa rödlista- 
de arter. Dessa nyckelbiotoper kan hittas genom 
att kombinera historiskt kartmaterial med färska 
flygbilder. Biandsumpskogar med LSK bör alltid 
lämnas orörda av skogsbruk och annan verksam
het som kan skada naturvärdena. För att bevara 
det fuktiga lokalklimatet i sumpskogen är det 
också nödvändigt att lämna en skyddszon mot 
sumpskogen vid avverkning i närheten.

• Vi vill tacka Jan Landin, Linköpings universi
tet, för viktiga synpunkter på manuskriptet, Jens 
Johannesson, Björn-Erilc Holm och Svante 
Hultengren för att vi fick använda bilderna och 
alla markägare som bland annat bistått oss med 
äldre kartmaterial.
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ABSTRACT
Ek,T.,Wadstein, M. & Svensson, L. 2001: Lång 
skoglig kontinuitet och några lavar i östgötska 
sumpskogar (The importance of long forest 
continuity for some lichens in mixed swamp 
forests in Östergötland, Sweden). Svensk Bot. 

Tidskr. 95: 357-369. Uppsala. ISSN 0039-646X.
We compared the occurrence and frequency of 
some lichen species in mixed swamp forests with 
long forest continuity, with similar mixed swamp 
forests without long forest continuity (< 120 
years).

Menegazzia terebrata, Thelotrema lepadinum 
and Arthonia leucopellea occurred significantly 
more often in swamp forests with long forest 
continuity. Graphis scripta and Lecanactis abietina 
did not occur significantly more often, but in hig
her frequencies, in long continuity forests.

Their preferences for long continuity forests 
probably depend on their bad long distance dis
persal capacity, which can probably be explained 
by the evolutionary origin of these species. 
Presumably, the species developed in stable, fire 
protected forests where larger disturbances are 
rare, and a good long distance dispersal capacity is 
therefore less important.The species can be used 
as indicators for long forest continuity and Wood
land Key Habitats in for example south-eastern 
Sweden.

Från vänster: Magnus Wadstein, Linda Svensson 
och Tommy Ek.
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Tommy Ek är biolog och arbetar som skogsbio- 
log på Länsstyrelsen i Östergötland, mestadels 
med att bilda naturreservat. Han arbetade tidiga
re på Skogsvårdsstyrelsen i Östergötland/Östra 
Götaland med bland annat nyckelbiotopsinven- 
teringar. Under senare år har han arbetat mycket 
med nyckelbiotopsinventeringarna i de baltiska 
staterna.

Adress: Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 
Linköping. E-post: tommy.ek@e.lst.se

Magnus Wadstein är biolog och arbetar med 
naturvårdsfrågor på Skogsvårdsstyrelsen i Östra 
Götaland. Han arbetar med bland annat biotop
skydd, nyckelbiotoper, inventering av krypto
gamer samt naturvårdsutbildning.

Adress: Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland, 
Generalsgatan 4, 582 73 Linköping. E-post: 
magnus.wadstein@svsog.svo.se

Linda Svensson är biolog och har tidigare arbetat 
med handläggning av EU:s miljöstöd på Jord
bruksverket. Nu arbetar hon på Länsstyrelsen i 
Östergötland med att upprätta åtgärdsplaner för 
betesmarker och slåtterängar.

Adress: Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 
Linköping. E-post: linda.svensson@e.lst.se
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EK, WADSTEIN & SVENSSON

Bilaga I. Förteckning över undersökta lokaler i Östergötland:

Samtliga lokaler ligger i Kinda kommun, Östergötlands län. 
(LS)= Inventerad av Linda Svensson. (MW,TE)=lnventerad 
av Magnus Wadstein och Tommy Ek. Socken förkortas sn.

Sumpskogar med kort skoglig kontinuitet
1. 400 m NV Överlången.V. Eneby sn, Ekokarta 

7F8h, Koord 644125, 148800 (LS)
2. S om Plattgölen,Tjärstad sn, Ekokarta 7F8h, 

Koord 644230, 148925 (LS)
3. S om Ösjön.V. Eneby sn, Ekokarta 7F8h, Koord 

644120, 148710 (LS)
4. 700 m NO Stora Åkerdal.Tidersrum sn, 

Ekokarta 7F4g, Koord 642290, 148280 (LS)
5. Bastukärret, Hycklinge sn, Ekokarta 7G2c, 

Koord 641400, 151075 (LS)
6. 500 m NO Ugnstorp, Florn sn, Ekokarta 7F3i, 

Koord 641590, 149360 (LS)
7. 500 m NV Falkemåla.V. Eneby sn, Ekokarta 

7F4i, Koord 642490, 149390 (LS)
8. 300 m Ö Dymle, Oppeby sn, Ekokarta 7G6c, 

Koord 643030, 151 100 (LS)
9. 700 m NNV Massebo, Kättilstad sn, Ekokarta 

7G9b, Koord 644840, 150522 (LS)
28. 900 m V Mjölsefall, Kisa sn, Ekokarta 7F6g, 

Koord 643490, 148210 (MW,TE)
29. 600 m SO Mjölsefall, Kisa sn, Ekokarta 7F6g, 

Koord 643470, 148340 (MW,TE)
30. 700 m NNO Blankagölen, Kisa sn, Ekokarta 

7F7h, Koord 643640, 148650 (MW,TE)
3 I. 800 m NNV Högtomta, Kisa sn, Ekokarta 7F7g, 

Koord 643720, 148345 (MW,TE)
32. 600 m S Hasenberg, Kisa sn, Ekokarta 7F7g, 

Koord 643560, 1481 17 (MW,TE)
33. Tolvmannabacken, Kisa sn, Ekokarta 7F5h, 

Koord 642690, 148870 (MW, TE)
34. 800 m SO Skarngöl, Kisa sn, Ekokarta 7F5h, 

Koord 642560, 148670 (MW, TE)
35. S om Skarngöl, Kisa sn, Ekokarta 7F5h, Koord 

642625, 148625 (MW,TE)
36. 300 m S Pettersborg, Kisa sn, Ekokarta 7F4h, 

Koord 642490, 148733 (MW,TE)

Sumpskogar med lång skoglig kontinuitet
I 0. 300 m NO Porsgölen,V. Eneby sn, Ekokarta 

7F8h, Koord 644133, 148890 (LS)
I I. 200 m SO Näverkärret, Tjärstad sn, Ekokarta 

7F8h Koord 644200, 148850 (LS)
12. 1200 m Ö Kättestorp, Kisa sn Ekokarta 7F5g, 

Koord 642757, 148495 (LS)
I 3. 600 m Ö Klinten,V. Eneby sn .Ekokarta 7F7h, 

Koord 643940, 148915 (LS)
14. 600 m SO Berga (Norrgården),V. Eneby sn, 

Ekokarta 7F7i, Koord 643830, 149180 (LS)
15. 400 m NNV Björksfall,V. Eneby sn, Ekokarta 

7F8h, Koord 644100, 148676 (LS)
16. 400 mVSV Hesjön,Tjärstad sn, Ekokarta 7F8h, 

Koord 644355, 148835 (LS)
17. 700 m NNV Överlången.V. Eneby sn 7F8h, 

Koord 644150, 148800 (LS)
18. S om Mörtgölen.V. Eneby sn, Ekokarta 7F8h, 

Koord 644070, 148980 (LS)
19. N om Mörtgölen.V. Eneby sn, Ekokarta 7F8h, 

Koord 644105, 148985 (LS)
20. 300 m NNO Hanekulla, Kättilstad sn Ekokarta 

7G9a, Koord 644910, 150435 (LS)
21. 400 m S Orrholmen, Kisa sn, Ekokarta 7F5h, 

Koord 642680, 148820 (LS)
22. 500 m N Sjöbo,Tjärstad sn, Ekokarta 8F0h, 

Koord 645050, 148580 (LS)
23. 500 m SSV Pukerumssätter,Tjärstad sn, 

Ekokarta 8F0j, Koord 645270, 149785 (LS)
24. V om Magerås, Oppeby sn, Ekokarta 7G5a, 

Koord 642970, 150385 (LS)
25. 750 m Ö Rödingehult, Kisa sn, Ekokarta 7F6g, 

Koord 643160, 148465 (LS)
26. 800 m ONO Persbo,Tjärstad sn, Ekokarta 

7F8h, Koord 644270, 148650 (LS)
27. 300 m NO Lövsveden, Kättilstad sn, Ekokarta 

7G9a, Koord 644665, 150370 (LS)
37. 800 m SO Mjölsefall, Kisa sn, Ekokarta 7F6g, 

Koord 643450, 148357 (MW.TE)
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Människan och naturen - etnobiologi i Sverige

yBi o i

fiskan

V
äxter och djur har ständigt försett män
niskan med föda, råmaterial och medici 
ner, samtidigt som skadedjur, ogräs, lop 
por och löss härjat och satt käp

par i hjulet för både produktion 
och trevnad. Detta och mer där 
till kan innefattas av begreppet 
etnobiologi. De flesta situatio
ner där djur eller växter före
kommer i samband med 
mänsklig aktivitet kan om 
man så vill räknas till etno- 
biologins område. Det har 
man också velat i detta verk 
Inom ramarna för doku
mentations- och forsk
ningsprojektet Människan, 
växterna och djuren: etno
biologi i Sverige har första 
delen av tre utkommit i 
en bokserie tänkt som 
ett uppslagsverk över 
etnobiologi i Sverige.
Projektet är ett samar
bete mellan flera insti
tutioner, museer och sakkunniga.
Centrum för biologisk mångfald, Nordiska 
museet, Skansen och Naturhistoriska riksmuseet 
är några av de som ingår i samarbetet.

Boken är en diger volym som är rikt illustre
rad med teckningar, målningar och fotografier. 
Den innehåller ett sextiotal artiklar skrivna av ett 
fyrtiotal olika författare. Artiklarna är mycket 
olika både till innehåll och form, vilket ger 
boken en karaktär av flera enskilda, men ofta 
intressanta strandhugg i etnobiologins värld. 
Ibland känns ämnesområdena lite väl snäva och 
ibland lite väl vida, vilket förmodligen beror på 
att så många olika författare tilldelats ämnes
områden efter respektive specialitet. Boken har 
överlag tonvikten på historik och etnologi, mer

än på biologi och naturvetenskap, något som 
undertecknad tycker är lite synd.

De flesta artiklar handlar om jakt, fiske och 
tamdjur. Ungefär en fjärdedel av bokens innehåll 

rör dock på ett eller annat vis 
växter, svampar 
och lavar. Mats 
Rydén skriver i ver

ket, liksom han 
gjort i SBT, om väx
ternas traditionella 
namn. Ann-Marie 
Hansson skriver om 

vilka växtarter man 
funnit frön av vid 
utgrävningar från några 

vikingatida boplatser. 
Brödjästets handhavande 

i äldre tider presenteras 
av Else-Marie Strese. 
Spånadsväxter avhandlas 
av Gunilla Mattsson.
Ingvar Svanberg beskriver 

äldre färgväxter och färgla
var. Karin Martinsson redo
gör för vilka växtarter man 
förr höll som rumsväxter. Det 

i sådana här sammanhang obligatoriska kapitlet 
om nötter, bär och svamp är skrivet av Börge 
Pettersson, dock med mer (frukt-)kött på benen 
än vad som är brukligt.

•k JAN BERGSTEN, växtbiolog med intresse 
för forntida teknik och arkeologi.

Människan och naturen — etnobiologi i Sverige 
är utgiven av Wahlström och Widstrand förlag. 
Redaktionen består av Börge Pettersson, Ingvar 
Svanberg och Håkan Tunön. Omfånget på 
boken är cirka 500 sidor. Cirkapris: 550 kronor.

370 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 2001:95:6



UPPSALA
UNIVERSITET

- ' jmm Efterlysning av dikade rikkärr 
i södra Sverige

R
ikkärren är de myrar som är mest hotade 
i södra Sverige, då de har en relativt liten 
sammanlagd areal och genom att de har 
varit utsatta för dräneringskampanjer under både 

1800-talet (jordbruket) och 1900-talet (främst 
skogsbruket), samt påverkats av försurning 
(medelrikkärr). Dessutom är de mycket artrika, 
med många hotade och specialiserade arter.

Vi på Avd. f. växtekologi, Uppsala universitet 
ska starta ett projekt där vi vill studera hur man 
effektivast restaurerar dikade rikkärr (återfå arter 
och torvbildande förmåga), genom att bland 
anant återskapa hydrologin, och få reda på kolo- 
nisationsmönster hos mossor och kärlväxter. 
Delar av de studerade objekten kommer att för
bli dikade, som kontroller. Vår förhoppning är 
att också specialister på andra organismgrupper 
ska ansluta sig till projektet.

Vi söker därför efter lämpliga objekt att stu
dera, helst utspridda över Svealand och Götaland. 
Vi inkluderar medelrikkärr och extremrikkärr i 
studien. Projektet startar på allvar under 2002 
och ska pågå under fem år, men målet är att eta
blera permanenta provytor som ska kunna följas

under ytterligare många år. Objekt där det finns 
dokumentation av vegetationen innan eller efter 
dikningen är särskilt intressanta. Om du känner 
till lämpliga objekt vore vi mycket tacksamma 
om du kunde meddela oss.

Det vi vill veta är:
• Läge, namn och topografiskt kartblad 

(koordinater om objektet saknar namn).
• Ungefärlig storlek.
• Kort beskrivning av vad du vet om dikning, 

flora och markägarförhållanden.

Vi är också intresserade av att få information om 
andra restaureringsförsök som har gjorts eller är 
på gång i myrar och fuktängar i Sverige, för en 
litteratursammanställning.

Skicka ditt svar till:
Sebastian Sundberg, Avd. f. växtekologi, 
Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala 
universitet, Villavägen 14, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 28 53 Fax: 018-55 34 19.
E-post: sebastian.sundberg@ebc.uu.se

Irlandsresa 9-16 juni 2002
A

Till sommaren kommer vi att göra ett nytt försök att åka till Irland. 

Förra året ställdes resan in eftersom mul- och klövsjukan härjade som 

värst i England när resan var planerad.Vi kommer att åka till sydvästra 

Irland med besök på bland annat Dinglehalvön. Priset beräknas bli cirka 

9 000 kr för flyg, boende och guide.

De som skulle ha åkt med förra året fick naturligtvis förtur till årets 

platser. Det finns dock några platser kvar, så du som är intresserad hör 

av dig till Linda på kansliet.

Anmälan sker enligt principen ”först till kvarn”.Telefon: 018-471 28 91. 

Fax 018-471 27 94. E-post: linda.svensson@evolmuseum.uu.se
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Bengt Jonsell - nybliven 
pensionär och heders
medlem
Efter arton år som professor Bergianus har 
Bengt Jonsell gått i pension. Som ett erkännan
de av hans stora insatser för den svenska bota
niken valdes han i somras till hedersmedlem i 
föreningen.

B
engts botanikintresse började i realskolan 
i Nyköping. En entusiastisk amatörbota
nist, filosofen Ivar Segelberg, tog med 
skolungdomar på exkursioner. Han fick Bengt 

att släppa kikaren och välja växterna framför 
fåglarna.

- Han visade mig uppseendeväckande växter, 
till exempel olika nunneörtshybrider, berättar 
Bengt. Det fick mig att få upp ögonen för det 
märkliga i naturen.

I Uppsala tvekade han länge mellan kemi, 
zoologi och olika botaniska inriktningar.

- Det som fick mig att slutligen bestämma 
mig för växtsystematik, var Olle Hedbergs for
skarkurser kring olika systematiska problemställ
ningar. Där lades grunden för mycket spännande 
forskning.

Bengts första uppsats i SBT publicerades 
1961. Den byggde på hans examensarbete och 
handlade om floran i Oxelösunds skärgård. 
Intresset för Östersjöns strandväxter blev bestå
ende, och deras rasbildning blev tema för flera 
av hans studenter. Hans egen doktorsavhandling, 
från 1968, redde ut artgränserna inom släktet 
Rorippa, fränen i Norden. Släktet hade tidigare 
tett sig ganska kaotiskt, men genom kromosom- 
talsräkningar och korsningsförsök lyckades 
Bengt klara ut hybridiseringens betydelse för art
bildningen.

Genom åren har Bengt behållit intresset för 
fältbotanik och tillsammans med hustrun Lena 
Jonsell har han bland annat ägnat många somrar 
åt att inventera floran i Hållnäs socken i Upp
land. Samtidigt har han lyft blicken över hori-

< må
2?

sonten och ägnat sig åt att organisera stora pro
jekt och sprida kunskap till både allmänhet och 
botanister. Under Bengts tid som chef för Bergi- 
anska trädgården i Stockholm har den blivit ett 
av stadens populäraste turistmål, säkerligen till 
stor del på grund av Edvard Andersons växthus 
som under Bengts ledning stod färdigt 1995. 
Tillsammans med Lena, står han som utgivare 
till den klassiska svenska fältfloran, ”Kroken”, 
vars tjugoåttonde upplaga utkom i juni 2001. 
Inte minst är det också Bengt som startat och 
leder jätteprojektet Flora Nordica där botanister 
från hela Norden samarbetar för göra en kom
plett flora över kärlväxterna i Norden.

Bengt har inte heller nöjt sig med att stanna 
innanför naturvetenskapens gränser.

— Jag har nog tidvis skrivit mer inom huma
niora än inom naturvetenskapen, säger han. Det 
har blivit en hel del vetenskapshistoria, särskilt 
om Linné och hans lärjungar.

Som pensionär behöver inte Bengt vara rädd 
att få långtråkigt. Del tre av Flora Nordica kom
mer att innehålla hans ”specialfamilj” Brassica- 
ceae, så förutom att hålla i helheten kommer 
han nu att bli huvudförfattare. Det är inte utan 
att man känner sig lite orolig att han inte alls ska 
få tid att njuta av pensionärslivets frihet.

— Jodå, visst kommer jag att få mer ledig tid. 
Framförallt ska bli väldigt skönt att efter så 
många år slippa pendla från Uppsala till Stock
holm varje dag, säger Bengt. Jag hoppas också 
att tillsammans med Lena få mer tid i den lilla 
lägenhet vi skaffat oss i Visby, så att vi kunna 
”botanisera” mer där, både vinter och sommar.
•k AGNETA BERGSTRÖM
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Föreningskonferens om mångfaldens träd

Ett träd som uppnått mogen ålder är som en 
egen värld — ett ekosystem i sig själv. 
Gammelträdens betydelse för den biologiska 
mångfalden är enorm. Ändå blir de allt farre i 
både natur- och kulturmiljöer.

F
öreningskonferensen 2001 handlade om 
gamla träd och de organismer som är 
beroende av dem; lavarna och mossorna 
vars livsrum är trädets bark och grenar, svampar

na vars hyfer genomväver trädets ved, myllret av 
insekter som gnager, borrar och tuggar.

- Gamla grova ekar är de träd som hyser flest 
organismer. Men även gamla storvuxna askar, 
bokar, lönnar, lindar, almar och inte minst de 
ofta underskattade asparna är väldigt artrika. 
Norrut i landet är det framförallt asp, sälg, gran 
och tall som står för mångfalden, berättade 
Svante Hultengren från Naturcentrum i sitt före
drag som inledde konferensens första dag.

Besökarna i Uppsala den 13—14 oktober fick 
lära sig mer om trädens betydelse för olika orga
nismgrupper. Svante Hultengren berättade om 
gamla träd och lavar, svampexperten Johan 
Nitare från Skogsstyrelsen om trädens betydelse 
för olika svampar, entomologen Mats Jonsell 
från SLU om de många insekter som är beroen
de av gammal, murken och död ved. Slutligen 
berättade mosspecialisten Henrik Weibull om att 
även en del mossor gynnas av gamla träd. Han 
poängterade att mossor till skillnad från andra 
organismer oftast gynnas av skugga. Många lavar 
och insekter gynnas däremot av att man håller 
öppet runt gamla och stora träd, främst ek, så att 
de far stå ljust och luftigt.

För insekterna är långsamt döende gamla träd 
livsviktiga. Entomologen Mats Jonsell berättade 
att det bland annat spelar stor roll vilken svam
part som rötat veden och hur pass nedbruten 
den är.

— En av de viktigaste mikrohabitaten för ved
levande insekter är håligheter i stammen och 
grova grenar. Många arter lever bara i sådana hål,

Lavexperten Svante 

Hultengren föreläste på 

föreningskonferensen

2001. Foto: Olle Arvids

Svaveltickan Laetiporus 
sulphureus ger ekveden 

en kraftig brunröta.

Foto: Svante Hultengren

av veden på hålrummens insida, i resterna av 
gamla fågelbon eller nere i mulmen, som är den 
blandning av gnagmjöl, nedfallna veddelar och 
andra rester som ligger i botten av hålen.

Insekters och svampars behov av även helt 
död ved kommer ibland på kollisionskurs med 
människans vurm för att städa upp och hålla 
ordning.

— Om man måste såga av grenar för att de 
riskerar att ramla ner i huvudet på någon, så kan 
man låta grenarna ligga kvar nedanför trädet eller 
på något annat lämpligt ställe, sa Mats Jonsell.

Tyvärr har gamla, artrika träd blivit en brist
vara i landskapet.

— När gammelträden blir sällsynta drabbas 
förstås de arter som lever av eller på dem, därför 
måste vi få gamla träd att överleva så att de finns 
kvar länge, samtidigt som vi nyrekryterar blivan
de gammelträd för att trygga föryngringen, säger 
Svante Hultengren.

Johan Nitare framhöll att vi i Sverige har en 
stor del av Europas jätteekar och att vi därför 
också har ett internationellt ansvar för arter som 
är knutna till ek. Det största hotet mot ekar och 
andra gammelträd som hör hemma i det öppna 
kulturlandskapet är igenväxningen. De gamla

SSfk1
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Ekträdslöparen 

Rhagium sycop- 
hanta är en röd- 

listad skalbagge 

som trivs på sol

belysta, varma 
trädstammar. 

Foto: Svante 
Hultengren

•&§jw>

jättarna, och därmed arterna som lever på dem, 
behöver utrymme och ljus för att inte sakta tyna 
bort och dö.

Föredragen om gammelträd rundades av med 
en diskussion med Olle Höjer, handläggare på 
Naturvårdsverket, om gammelträdens framtid. 
Tillsammans med Svante Hultengren och en 
referensgrupp (där SBF ingår) håller Olle Höjer, 
för Naturvårdsverkets räkning, på att ta fram ett 
åtgärdsprogram för träd med höga naturvärden.

Sedan presenterade Hans Rydberg Sörmlands 
flora och Anders Bohlin pratade om läget för 
Västergötlands flora som kommer att gå till tryck 
under våren. Sist men inte minst fick deltagarna

1ST*

En välskött ekjätte med 

självaktning pryder sig ofta 

med en päls av brun nållav 

Chaenotheca phaeocephala.
Foto: Svante Hultengren

tillfälle att umgås och dis
kutera under en eftersits 
med mat och dryck.

På söndagsförmiddagen 
rapporterade Mora Aronsson från Artdatabanken 
från Planta Europas möte i Prag, i juni 2001. 
Planta Europa är ett europeiskt nätverk av orga
nisationer och myndigheter som verkar för att 
bevara den vilda floran i Europa. Under mötet 
valdes Artdatabankens chef Torleif Ingelög till 
ny president för nätverket.

Johan Nilsson från Naturvårdsverket berättade 
om och visade hur Internetprogrammet Svalan 
fungerar. Svalan är förebilden för det kärlväxt- 
atlas som planeras på Internet. Erik Hammer 
från Danska botaniska föreningen berättade om 
danskarnas erfarenheter från De vilda blommor
nas dag, som den 9 juni år för första gången ska 
hållas även i Sverige och Norge.
■k AGNETA BERGSTRÖM
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Redaktörsbyte

A
tt välja att sluta ett jobb jag har trivts jätte- 
bra med har varit svårt. Att samarbeta 
med våra kunniga skribenter, som ju är 
de som utgör SBT:s ryggrad, har varit oerhört 

lärorikt och roligt. Lika utvecklande har det varit 
att tillsammans med vår duktiga och kreativa lay- 
outare få utveckla och förnya SBT:s utseende.
Det är därför med vemod jag skriver dessa min 
sista rader till mitt sista häfte av SBT.

Det är många människor som på olika sätt 
bidrar till SBT. Det är allt från goda råd och kor
rekturläsning till faktagranskning och specialist
kunskaper. Stort tack! alla ni som hjälpt mig och 
bidragit till SBT på olika sätt. Ett särskilt tack 
till Mora Aronsson och Thomas Karlsson, vars

stora kunskaper alltid funnits att tillgå och som 
jag inte skulle ha klarat mig utan.

Att jag nu slutar beror på att det visat sig 
omöjligt för mig att kombinera två halvtidsjobb 
på dels SBT, dels tidningen Land på ett bra sätt. 
Jag hinner inte med allt jag skulle ha velat till
föra SBT. En tid framöver kommer jag därför att 
koncentrera mig på ett jobb (som trädgårdsskri- 
bent i tidningen Din trädgård).

Nu tar Bengt Carlsson över som redaktör och 
hans första häfte kommer snart att landa i våra 
brevlådor. Jag önskar Bengt lycka till i sitt arbete 
med att göra SBT till en ännu bättre tidskrift!

Tack för mig!
Agneta Bergström, 
agneta.bergstrom@chello.se
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Artlista för SBT årgång 95
• Endast mer utförligt be
handlade arter är medtagna i 
artlistan. Arter markerade med
* betyder att arten är avbildad, 
medan ett K betyder att arten 
är karterad.

Kärlväxter
Achillea millefolium 344 
Centaurea cyanus 180* 
Dendroseris sp. 152*
Equisetum arvense 344 
Eucalyptus camaldulensis 18 
Eucalyptus macrocarpa 19* 
Eucalyptus pauciflora 19* 
Eucalyptus regnans 19*
Eucalyptus sp. 8*
Geranium sylvaticum 181 * 
Goodyera repens 24 
Lactoris fernandeziana 153* 
Matricaria recutita 343 
Melampyrum arvense 142* 
Monotropa hypopitys f. carnea 3* 
Monotropa hypopitys f. rubella 3 
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca 

var. aurantiaca 42*
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca 

var. blyttiana 42*
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca 

x lactucella 64
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca 

x ofßcinarum 64 
Pilosella aurantiaca ssp. decolorant 

var. decolorans 43*
Pilosella aurantiaca ssp. decolorans 

var. pseudoblyttii 43*
Pilosella aurantiaca ssp. decolorans 

x sphaerocephalum 64 
Pilosella aurantiaca ssp. 

dimorpha 43*
Pilosella aurantiaca ssp. dimorpha 

x ofßcinarum 64 
Pilosella aurantiaca x 

floribunda 64 
Pilosella cymosa ssp. cymosa 

var. cymosa 43*
Pilosella cymosa ssp. cymosa var. 

pubescens 43*

Pilosella cymosa ssp. cymosa x 
aurantiaca var. decolorans 64 

Pilosella cymosa ssp. cymosa x flori
bunda 64

Pilosella cymosa ssp. gottlandica 
var. gottlandica 43*

Pilosella cymosa ssp. gottlandica 
var. parviflora 43*

Pilosella cymosa ssp. praealta 
var. bauhinii 43*

Pilosella cymosa ssp. praealta 
var. praealta 43*

Pilosella cymosa x lactucella 65 
Pilosella cymosa x ofßcinarum 65 
Pilosella dichotoma 43 
Pilosella dichotoma x 

ofßcinarum 65 
Pilosella flagelleris 42 
Pilosella floribunda 42*
Pilosella floribunda x lactucella 65 
Pilosella floribunda x ofßcinarum 

ssp. ofßcinarum 65 
Pilosella lactucella 42*
Pilosella lactucella x ojftcinarum 

ssp. ofßcinarum 65 
Pilosella lactucella x ofßcinarum 

ssp. peleteriana 65 
Pilosella ofßcinarum ssp.

ofßcinarum 42*
Pilosella ofßcinarum ssp.

peleteriana 42*
Pilosella sp. 42 
Pilosella sphaerocephala 42* 
Plantago major 342 
Rhaphithamnus sp. 153 
Rhododendron tomentosum 25* 
Robinsonia sp. 152*
Rubus pedemontanus 190K* 
Tanacetum vulgare 343 
Taraxacum crocodes 115K* 
Taraxacum euryphyllum 85* 
Taraxacum gelertii 84*
Taraxacum hjeltii 125 
Taraxacum maculigerum 130 
Taraxacum sect. Borea 85 
Taraxacum sect. Borealia 90 
Taraxacum sect. Boreigena 91 
Taraxacum sect. Celtica 84

Taraxacum sect. Erythrosperma 83 
Taraxacum sect. Hamata 82* 
Taraxacum sect. Naevosa 85 
Taraxacum sect. Obliqua 84 
Taraxacum sect. Palustria 83 
Taraxacum sect. Ruderalia 79 
Taraxacum sect. Spectabilia 84 
Taraxacum sect. Taraxacum 90 
Taraxacum simulum 125 
Taraxacum spectabile 130* 
Tussilago farfara 343 
Vaccinium oxycoccos 26*
Viola tricolor 183P1 
Yunquea tenzii 153

Lavar
Arthonia leucopellea 360P 
Graphis scripta 364*
Lecanactis abietina 361"* 
Menegazzia terebrata 360* 
Thelotrema lepadinum 361 *

Mossor
Tortula cemua 158K*

Svampar
Obolarina dryophila 331*
Tuber aestivum 205*
Tuber mesentericum 205*

Rättelse
I artikeln Växtlivet i Stock
holms skärgård — mönster i 
tid och rum, SBT: 4 (2001), 
har tyvärr ett fel insmugit 
sig. De båda utbrednings- 
kartorna över vejde Isatis 
tinetoria och klibbglim 
Silene viscosa på sid. 220 
har blivit omkastade.
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Botaniska Föreningar i Sverige
Svenska Botaniska Föreninge

Adress samt en kontaktperson 
för varje förening.

Allmänt och kärlväxtbotanik
Riksföreningar
Svenska växtgeografiska sällskapet 
Avdelningen för växtekologi, 
Villavägen 14, 752 36 Uppsala.
Jon Ågren. Tel: 018-12 12 10 (hem), 
018-471 28 60 (arb).
Föreningen för Dendrologi och 
Parkvård
Torsvikssvängen 11, 181 34 Lidingö. 
Tel: 08-765 20 81. Fax: 08-765 60 54.

Lokala föreningar 
Lunds botaniska förening
Botaniska museet, ö Vallgatan 18,
223 61 Lund. Henrik Johansson.
Tel: 0418-66 28 73 (hem),
0418-66 77 00 (arb).
Föreningen Blekinges flora 
Botaniska museet, ö Vallgatan 18,
223 61 Lund. Bengt Nilsson.
Tel: 0456-127 48.
Projekt Hallands flora 
Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicksvägen 
25, 311 38 Falkenberg.
Tel: 0346-808 96.
Föreningen Smålands flora 
Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6,
575 39 Eksjö. Tel: 0381-104 16. 
E-post: allan.karlsson@ 
mbox302.swipnet.se 
Botaniska sällskapet i Jönköping 
Magnus Thorell, Högalundsgatan 20, 
564 32 Bankeryd. Tel: 036-37 22 35. 
Vetlanda botaniska sällskap 
Lars-Åke Andersson, Sävsjövägen 23, 
570 12 Landsbro. Tel: 0383-607 68. 
Olands botaniska förening 
Ulla-Britt Andersson, Kummelvägen 
12, 386 92 Färjestaden.
Tel: 0485-332 24. E-post: 
thomasgu@algonet.se 
Gotlands botaniska förening 
Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14,
621 42 Visby. Tel: 0498-21 61 92. 
Botaniska föreningen i Göteborg 
Botaniska institutionen, Box 461,
405 30 Göteborg. Lars Arvidsson.
Tel: 031-61 37 84. E-post: 
botaniska.foreningen@systbot.gu.se 
Föreningen Bohusläns flora 
Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9,
456 32 Kungshamn. Tel: 0523-320 22. 
E-post: evastina.blomgren@swipnet.se

Uddevalla botaniska förening
Ingrid Ulfhager, Skandiavägen 3B, 451 
43 Uddevalla. Tel: 0522-336 52. 
Västergötlands botaniska förening 
Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
504 53 Borås. Gösta Börjeson.
Tel: 036-406 11.
E-post: gosta.borjeson@swipnet.se 
Östergötlands naturalhistoriska 
förenings botanikgrupp 
Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 12,
583 20 Linköping. Tel: 013-29 88 45. 
Dalslands botaniska förening 
Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 94 Mellerud. Tel: 0530-301 45. 
Värmlands botaniska förening 
Peter Danielson, Stöpsjöhyttan,
682 91 Filipstad. Tel: 0590-250 25. 
E-post: peter.danielson@swipnet.se 
Örebro läns botaniska sällskap 
Ingrid Engström, Versgatan 12D,
703 73 Örebro. Tel: 019-25 02 01. 
E-post: sven.engstrom@bredband.net 
Botaniska sällskapet i Stockholm 
Botaniska institutionen, Stockholms 
universitet, 106 91 Stockholm.
Lennart Karlén. Tel: 08-551 740 16. 
E-post: lennart.karlen@scania.com 
Botaniska sektionen i Uppsala 
Avd. för systematisk botanik, 
Norbyvägen 18D, 752 36 Uppsala. 
Niklas Bengtsson. Tel: 018-40 10 05. 
E-post: Botaniska_Sektionen@ 
hotmail.com
Dalarnas botaniska sällskap
Berndt Carrington, Hästbergsringen 
18, 791 33 Falun. Tel: 023-71 15 62. 
E-post: bcarring@algonet.se 
Gävleborgs Botaniska Sällskap 
Anders Delin, Kulgatan 40,
811 71 Järbo. Tel: 0290-708 21.
E-post: anders.delin@snf.se 
Jämtlands Botaniska Sällskap 
Staffan Åström, Ren 2515,
835 92 Krokom. Tel: 0640-131 14. 
E-post: carex@sverige.nu 
Västerbottens läns botaniska 
förening
Box 3098, 903 03 Umeå. Bengt 
Gunnar Jonsson. Tel: 090-570 85. 
E-post: bege@eg.umu.se 
Föreningen Norrbottens flora 
Irma Davidsson, Tallhedsgatan 15,
945 32 Norrfjärden. Tel: 0911-20 01 33.

Mossbotanik
Mossornas vänner
Henrik Weibull, Blodstensvägen 13, 
752 58 Uppsala. Tel: 018-50 61 59. 
E-post: henrik.weibull@nvb.slu.se

Svamp- och lavbotanik
Riksföreningar
Sveriges mykologiska förening
Kerstin Bergelin, Bovetevägen 10,
260 40 Viken. Tel: 042-23 82 32. 
E-post: kerstin.bergelin@swipnet.se 
Nordisk lichenologisk förening 
Roland Moberg, Evolutionsmuseet, 
Fytoteket, Norbyvägen 16,
752 36 Uppsala. Tel: 018-471 27 91. 
Svensk lichenologisk förening 
Håkan Sundin, Vårdhemsvägen 9,
860 35 Söråker. Tel: 060-404 16. 
E-post: letharia@hotmail.com

Lokala föreningar
Puggehatten, Skånes mykologiska
förening
Botaniska Museet, ö Vallgatan 18, 223 
61 Lund. Ulf Olsson. Tel: 046-516 82. 
E-post: ulfo@access.josnet.se
Svampföreningen Häxringen Södra 
Älvsborg
Biologiska museet, 4:e Villagatan 6,
504 53 Borås. Bo Ragnarsson.
Tel: 033-10 11 24.
Göteborgs Svampklubb 
Botaniska Institutionen, Box 461,
405 30 Göteborg. Anders Bohlin 
E-post: Anders.Bohlin@telia.com 
Partille Svampvänner 
Birgitta Qvennerstedt Lindgren, 
Kvastekullavägen 16, 433 41 Partille. 
Tel: 031-44 22 94.
Linköpings svampklubb 
Anna-Lena Persson. Tel: 013-21 94 40. 
Södertälje Svampklubb 
Sundqvist, Römossevägen 6, 151 40 
Södertälje. Tel: 08-551 731 97.
Uppsala Svampklubb 
Anne-Marie Swarding.
Tel: 018-54 52 05.
Sundsvalls Mykologiska Sällskap 
Siw Muskos, Klövervägen 13,
864 33 Matfors. Tel: 060-240 20. 
E-post: siw@muskos.com 
Härnösands svampklubb 
Stig Norell. Tel: 0611-172 94.
E-post: stig.norell@swipnet.se 
Umeå Mykologiska Förening 
Gunhild Eriksson-Nyberg, Kåddis 26, 
905 92 Umeå. E-post:
gunhild.nyberg@telia.com
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Foto: Per & Anna Milberg
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