
Volym 96 • Häfte 6 • 2002Volym 96 • Häfte 6 • 2002

BTJ Tryck AB, Lund 2002

Svensk Botanisk Tidskrift
96(6): 273–336 (2002)
ISSN 0039-646X, Uppsala 2002

INNEHÅLL

 273 Ordföranden har ordet: Botanisk glädjespridning

 274 Kwandrans, J, Eloranta, P & Bengtsson, R: Sötvattensrödalger
  i Sverige – en översikt och ett nyfynd
  (Freshwater red algae in Sweden – an overview and a new find)

 281 Botanisk litteratur: Farliga och ofarliga växter från A till Ö

 282 Kristensson, G: Mossfloran i Dalby Söderskog under 50 år
  (The bryophyte flora of Dalby Söderskog National Park, a south Swedish 
  deciduous forest)

 301 Carlsson, Å: Mårten Sjöbeck och ängarnas träd
  (Mårten Sjöbeck’s views on trees in hay meadows)

 306 Lindström, Å: Bidrag till Örebrotraktens flora 3. Tillägg
  (Contributions to the flora of Örebro, south-central Sweden 3. Supplement)

 313 Andersson, L: Traktanalys – kartor över rikedomen av känsliga
  och sällsynta skogsarter
  (Mapping nature protection values – a habitat-wise presentation of regional 
  variation in rare and vulnerable species richness)

 322 Botanisk litteratur: Livsmotiv

 323 Fredriksson, P: Kumarin i hårdsvingel
  (A species-specific coumarin in Festuca brevipila)

 325 Blomgren, E: Botanikdagarna i Skåne 2002

 329 Skarp, L: Minnen från Clare och Kerry – föreningsresan 
  till Irland

 332 Föreningsnytt: Är fältnockan knockad? Höstkonferensen 2002

 335 Innehåll volym 96

Omslagsbild:
Ekar i mellersta 

Bohuslän har ofta 
en rik epifytflora 

(se sid. 313)
Teckning: Evastina 

Blomgren.

325

Vad kan 
väcka ett 
sådant 
intresse?

274

Röda alger 
i söta vatten

329

En blå 
blomma på 
en grön ö

14 - 18   (3)
11 - 13   (8)
8 - 10   (47)
5 - 7   (171)
1 - 4  (1028)

313

En artrik trakt 
någonstans i 
Sverige

S
ven

sk B
o

tan
isk T

id
skrift 96(6): 273–336 (2002)



Botaniska Föreningar i Sverige 

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). E-post:
henrik.johansson@mbox372.swipnet.se
Föreningen Blekinges flora
Botaniska museet, Ö Vallgatan 18, 
223 61 Lund. Bengt Nilsson. 
Tel: 0456-127 48.
Hallands Botaniska Förening
c/o Kjell Georgson, Fruängsvägen 29, 
302 41 Halmstad. Tel: 035-356 07. 
E-post: kjell.georgson@swipnet.se
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
Göran Holmkvist, Bergsnärle,
574 92 Vetlanda. Tel: 0383-991 18.
Ölands botaniska förening
Ulla-Britt Andersson, Kummelvägen 
12, 386 92 Färjestaden. 
Tel: 0485-332 24. E-post: 
ulla-britt_andersson@telia.com
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 (arb). E-post: 
botaniska.foreningen@botany.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, Pl 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 36 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
Niklas Lönnell, Pontonjärg. 49 IV, 112 
37 Stockholm. Tel: 08-654 81 29. 
E-post: niklas.lonnell@telia.com

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
Tor Tønsberg, Botanisk Institutt, Univ. 
i Bergen, Allég. 41, N-5007 Bergen, 
Norge.
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.
E-post: anna-lena.persson@
mbox301.swipnet.se
Södertälje Svampklubb
c/o Sundqvist, Römossevägen 6, 
151 40 Södertälje. Tel: 08-551 731 97.
Uppsala Svampklubb
Anne-Marie Swartling. 
Tel: 018-54 52 05. E-post: 
amswa@frilufts.org
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

Svenska Botaniska Föreningen
Kansli Svenska Botaniska Föreningen, 
c/o Växtekologiska avd., Uppsala universi-
tet, Villavägen 14, 752 36 Uppsala.  

Intendent Linda Svensson. Telefon: 
018-471 28 91, 0705-56 57 53. 
Fax: 018-55 34 19. E-post: 
linda.svensson@sbf.c.se

Hemsida www.sbf.c.se

Medlemskap 2003 (inklusive tidskriften) 
295 kr inom Sverige, 435 kr inom Norden 
och övriga Europa, och 535 kr i resten av 
världen. Familjemedlemskap utan tidskrift 
50 kr. 

Styrelse 
Ordförande: Margareta Edqvist, 
Syrengatan 19, 571 39 Nässjö. 
Tel: 0380-106 29. E-post: 
margareta.edqvist@telia.com

Vice ordförande: Göran Mattiasson, 
Lund. Tel: 046-12 99 35. 

Sekreterare: Evastina Blomgren, 
Dalgatan 7–9, 456 32 
Kungshamn. Tel: 0523-320 22. 
E-post: evastina.blomgren@
swipnet.se

Kassör: 
Olof Janson, 
Kinne-Vedum 
Kårtorp 1, 
533 97 Götene. 
Tel: 0511-530 16.
E-post: olof.janson@telia.com

Övriga: 
Anders Bohlin, Trollhättan 
Helena Gralén, Jönköping 
Thomas Karlsson, Enskede 
Åsa Lindgren, Stockholm
Kjell-Arne Olsson, Kristianstad 
Staffan Åström, Krokom

Svensk Botanisk Tidskrift
Svensk Botanisk Tidskrift publicerar ori-
ginalarbeten och översiktsartiklar om bota-
nik på svenska. I första hand trycks kortare 
artiklar av nationellt och nordiskt intresse. 
Tidskriften utkommer sex gånger om året 
och omfattar totalt cirka 350 sidor.

Ägare Svenska Botaniska Föreningen. 
© Svensk Botanisk Tidskrift respektive 
artikelförfattare och fotograf har upp-
hovsrätterna. Publicerade fotografier kan 
komma att återanvändas i tidskriften.

Ansvarig utgivare Ordförande i Svenska 
Botaniska Föreningen, Margareta Edqvist, 
se Svenska Botaniska Föreningen.

Redaktör Bengt Carlsson, c/o Växtekolo-
giska avd., Uppsala universitet, Villavägen 
14, 752 36 Uppsala. Tel: 018-471 28 91, 
0709-58 10 90. Fax: 018-55 34 19. 
E-post: sbt@sbf.c.se

Instruktioner till författare finns på fören-
ingens hemsida och på bakpärmens insida i 
första numret av varje årgång. Kan även fås 
från redaktören.

Priser Prenumeration på tidskriften ingår 
för privatpersoner i medlemsavgiften. Pre-
numerationspris för institutioner och före-
tag är detsamma som medlemsavgiften för 
privatpersoner. Se vidare under medlem-

skap. Enstaka häften 50 kr, äldre 
volymer 155 kr. Vid köp av 
fler än 25 häften är priset 
30 kr styck, vid köp av fler 

än 50 är priset 25 kr styck. 
Generalregister för 1967–1986 (218 

sidor) 60 kr. Porto tillkommer. Index för 
1967–2000 finns på föreningens hemsida.

Beställningar av prenumerationer och 
tidskrifter görs från föreningskansliet.

Postgiro 48 79 11-0.

Tryck och distribution BTJ Tryck AB, Lund.



ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Botanisk glädjespridning

Man kan sprida botanisk kunskap och glädje på många sätt. 
Som ni kanske läst tidigare arbetar jag sedan 27 år som 
undersköterska inom Landstinget. Inriktningen har varierat 

genom åren. Jag har jobbat inom medicin, öron näsa hals, långvård, 
ortopedi mm. Nu arbetar jag på en liten veckoavdelning för neuro-
logiskt handikappade där diagnosen MS är vanligast. Patienternas 
ålder varierar från tjugo år och uppåt. De återkommer regelbundet för 
träning och vila för att de ska klara vardagen på bästa sätt, alltså inte 
mycket sjukvård idag. I vintras visade jag diabilder från familjens Gam-
biaresa. De patienter som sett bilderna återkom och undrade om jag 
hade fler bilder att visa. Det slutade med att jag tog med mig bilder på 
några ovanligare Smålandsväxter, trots att jag var tveksam till hur detta 
skulle mottagas av en så varierande grupp människor. Men det mottogs 
mycket positivt. Jag har aldrig tidigare mött ett sådant positivt gensvar 
hos deltagarna. Mina bilder och berättelser om ovanliga Smålandsväx-
ter har blivit ett återkommande program varje månad. Nästa omgång 
ska det bli ett axplock från Föreningens Abisko-exkursion.  

MARGARETA EDQVIST
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Kan kanske sydsmör-
blomma Ranunculus 
sardous vara något för 
Margaretas numera säkert 
ganska kräsna patienter? 
Här ser vi den rara örten 
i vacker massblomning 
i en hästhage vid Lilla 
Hammar under Botanik-
dagarna i Skåne i somras 
(se reseberättelse på sid. 
325).
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Rödalger i sötvatten är för många en ganska 
så okänd företeelse där mycket ännu finns 
kvar att upptäcka. Här får vi uppgifter om alla 
31 svenska arter i denna fascinerande grupp, 
inklusive en ny art för Sverige!

JANINA KWANDRANS, PERTTI ELORANTA & 

ROLAND BENGTSSON

Under de senaste tjugo åren har sötvattens-
rödalgerna varit populära forsknings-
objekt i många områden, i synnerhet i 

Nordamerika men också i Brasilien och Japan. 
I Sverige har mer omfattande arbeten endast 
utförts av ett fåtal forskare. Gunnar Israelson 
samlade för sin avhandling (Israelson 1942) alla 
tidigare gjorda fynd och gjorde också omfat-
tande egna observationer, särskilt i södra och 

mellersta Sverige. Han sammanställde totalt 
2242 fyndlokaler för sötvattensrödalger gällande 
22 olika arter. Samma artantal har på senare 
tid också uppnåtts i Finland, varav två arter är 
nya för Europa (Kwandrans & Eloranta 1994, 
Eloranta & Kwandrans 1996, 1999, opubl.).

En bidragande anledning till att sötvattens-
rödalgerna på senare år fått större uppmärksam-
het är att flera arter rödalger i många länder 
idag är rödlistade (t.ex. Knappe m.fl. 1996). En 
fortlöpande inventering av sötvattnets rödalger 
också i Sverige är angelägen, och bör bilda grun-
den för bedömningar av raritet och hotbild. För 
att öka intresset och forskningen kring denna 
grupp anordnade ArtDatabanken i augusti 1999 
en nordisk kurs om sötvattensrödalgernas ekolo-
gi och taxonomi. I denna artikel vill vi redovisa 
vad vi då fann.

Sötvattensrödalger i Sverige 
– en översikt och ett nyfynd

Figur 1. Pärlbandsalg är – trots sin 
gröna färg – en rödalg. Den är vanlig 
i näringsfattiga rinnande vatten. Foto: 
Pertti Eloranta.
Batrachospermum gelatinosum is com-
mon in oligotrophic running waters. 
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Några svenska sötvattensrödalger
Före kursen 1999 fanns 30 arter sötvattensröd-
alger rapporterade i Sverige, tabell 1 (Israelson 
1938, 1942, 1949, Skuja 1964 och Kronborg 
1992). Enligt litteraturen är pärlbandsalg 
Batrachospermum gelatinosum (figur 1) den 
vanligaste sötvattensrödalgen i Skandinavien. 
Den finns noterad från Lund i söder (Källby 
källa 1867) till Abisko i norr. Den är vanligast 
i näringsfattiga miljöer och främst känd från 
rinnande vatten. Fynd i sjöar är få, och individ-
rikedomen där är som regel liten. Dessutom är 
exemplaren oftast små och taniga och blir därför 
ofta förbisedda. Släktnamnet Batrachospermum 
kommer av grekiskan batrachos som betyder 
groda, och sperm som betyder frö. På engelska 
kallas släktet på motsvarande sätt för frogspawn 
algae. Utseendemässigt liknar den dock mer 
paddrom än grodrom, eftersom grodrommen 
är mer slumpmässigt fördelad i en gelémassa, 
medan paddrom ligger som pärlor i långa trå-
dar. Men kanske syftar namnet på algernas ofta 
mycket slemmiga konsistens.

Den näst vanligaste arten tillhörande famil-
jen Batrachospermaceae i Sverige var i Israelsons 
undersökning Sirodotia suecica som han fann i 
18 landskap. Israelson studerade huvudsakligen 

rinnande vatten och mest på hösten. Om han 
hade undersökt fler sjöar hade säkert antalet 
fynd av torvgravsalg Batrachospermum turfosum 
(figur 2) varit ännu fler än de 126 lokaler i 20 
landskap som rapporteras i hans arbete. Till 
följd av den karaktäristiska bålen som är klart 
grön eller blågrön och mycket slemmig, och på 
grund av att den är mycket vanlig i sjöar och 
tjärnar, är detta den kanske mest kända arten av 
pärlbandsalger. Arten är också ganska ofta sedd 
i fjällen, till exempel på Helags upp till 1200 
meter över havet. 

Gruppen Batrachospermum turfosum, B. gela-
tinosum, B. confusum, B. skujae och Sirodotia 
suecica undviker näringsrika miljöer och är bäst 
utvecklade i bruna humösa vatten (Israelson 
1942). 

En grupp rödalger som är typisk för vatten 
med höga elektrolythalter (i synnerhet höga 
kalciumhalter) är bäckstenhinna Hildenbrandia 
rivularis, Batrachospermum atrum, B. ectocarpum 
och B. helminthosum. Bland dessa är bäcksten-
hinnan den enklaste att känna igen. Man finner 
dess mörkröda krustor på ovansidan av stenar 
på skuggiga lokaler (t.ex. under broar), eller på 
djupet i sjöar, exempelvis i Vättern på mellan 15 
och 55 meters djup. I sjöars strandzon och på 

Figur 2. Torvgravsalg 
i sjön Fiolen. Foto: 
Roland Bengtsson.
Batrachospermum turfo-
sum in Lake Fiolen, near 
Aneboda, south Sweden.
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soliga platser i rinnande vatten hittar man den 
på undersidan av block i stenskravel. 

Israelson inkluderade de tre arterna Lemanea 
rigida, L. fucina och L. mamillosa i strömtråd 

Lemanea fluviatilis. Därför vet vi idag betydligt 
mindre om utbredningen av de olika Lemanea-
arterna än om pärlbandsalgerna. Han rappor-
terade strömtråd från strömmande vatten och 

Auktor Synonymer

Antal fynd 
enl. Israelson
(1938, 1942)

Porphyridales
Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson Asterocytis ornata, A. ramosa  ca 5
Chroothece rupestris Hansgirg  ej noterad
Porphyridium purpureum (Bory) K. M. Drew et Ross Porphyridium cruentum  2
Rhodospora sordida Geitler  ej noterad
Kyliniella latvica Skuja  1

Achrochaetiales  
Audouinella chalybaea (Roth) Bory Pseudochantransia chalybaea  229
A. hermannii (Roth) Duby A. violacea, Chantransia hermannii  298
A. pygmaea (Kütz.) Weber-Van Bosse Pseudochantransia leibleinii  62
A. serpens Israelson Pseudochantransia serpens  1
Balbiania investiens (Lenorm.) Sirodot  ej noterad

Batrachospermales  
Batrachospermum anatinum Sirodot Batrachospermum ectocarpum  77
B. atrum (Huds.) Harv. B. dilleni, B. gallaei  31
B. boryanum Sirodot  35
B. boryanum var. distensum (Kylin) Israelson  10
B. confusum (Bory) Hassal B. crouanium, B. helminthosum  42
B. gelatinosum (L.) A.P. de Candolle B. densum, B. moniliforme  704
B. globosporum Israelson  4
B. helminthosum Bory de St.-Vincent B. virgatum, B. testale  103
B. keratophytum Bory B. vagum var. keratophytum ej noterad
B. skujae Geitler B. sporulans  103
B. turfosum K.M. Cole B. vagum  126
B. virgato-decaisneanum Sirodot  2
B. vogesiacum T.G. Schultz B. vagum var. flagelliforme  6
Sirodotia suecica Kylin  184
Lemanea borealis Atkinson  0
L. condensata Israelson  35
L. fluviatilis (L.) C. Agardh  300
L. fucina Bory ej noterad
L. mamillosa (Sirodot) De Toni ej noterad
L. rigida (Sirodot) De Toni ej noterad

Hildenbrandiales  
Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J. Agardh   81

Tabell 1. Sötvattensrödalger i Sverige.
Freshwater species of red algae in Sweden and – for most of them – number of localities according to Isra-
elson (1938, 1942).
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vattenfall i 22 landskap, alltifrån bördiga jord-
brukslandskap till fjälltrakter. Israelson beskrev 
också en ny art Lemanea, nämligen den högst 
tre centimeter stora L. condensata som han fann 
från norra Värmland till Karesuando i norr.

Släktet Audouinella har två vanliga arter i 
Sverige: den röda A. hermannii, som Israelson 
fann på nära 300 lokaler, och som därmed 
skulle vara en av de vanligaste svenska sötvat-
tensrödalgerna, och den blågrönaktiga A. chaly-
baea. Också den är enligt de äldre noteringarna 
mycket vanlig, och spridd över hela Sverige från 
Skåne till Lappland (Israelson 1942).

En epifytiskt levande rödalg som är tämligen 
vanlig i basisk miljö på kärlväxter eller större 
alger och i synnerhet på arter tillhörande famil-
jen Cladophoraceae, är den blå stjärntråden 
Chroodactylon ornatum. Den beskrevs på mate-
rial från Mälaren av Carl Agardh (1824) som 
Conferva ornata och är funnen både i närings-
rika och näringsfattiga miljöer (t.ex. av Lundh 
(1951) i Skåne och av Skuja (1964) i Abiskoom-
rådet).

Sällsynta arter både i Sverige och i resten av 
världen är Kyliniella latvica (Israelson 1938) och 

Balbiania investiens (Kronborg 1992). Båda har 
mycket få observationer i Europa och bara en i 
Sverige. Utdöd är förmodligen Batrachospermum 
virgato-decaisneanum som bara har noterats två 
gånger i Sverige, och båda fynden härrör från 
1800-talets Skåne (Israelson 1942), på platser 
som starkt förändrats sedan dess.

Fynd under kursen
De flesta proverna samlades in i närheten av 
Aneboda norr om Växjö (se tabell 2). Alla 
lokaler utom sjön Fiolen är små rinnande vat-
ten (max 5 m breda), som är mer eller mindre 
humösa med låga elektrolythalter. 

Audouinella
Tre arter av släktet Audouinella samlades in från 
block eller växande på andra rödalger, i syn-
nerhet på Lemanea spp. Den röda A. hermannii 
noterades vid Aneboda kraftverk, i Pukaström 
vid Nackekvarn och i Mohedaån på strömtråd. 
Den blågrönaktiga A. chalybaea var rikligt före-
kommande på båda lokalerna i Aneboda, där 
den bildade tofsar på block, dammfundament 
och till och med på kalklagret nedströms en 

Lokal Miljö Funna arter

Norratorp, Aneboda bäck Batrachospermum gelatinosum, Sirodotia suecica
Aneboda kraftverk damm &

vattenfall
Audouinella chalybaea, A. hermannii, Batrachospermum 
gelatinosum, Lemanea borealis, L. fluviatilis, Sirodotia 
suecica

Anebodavägen bäck Lemanea fluviatilis, Audouinella chalybaea
Fiolenbäcken efter myren bäck Batrachospermum skujae
Sjön Fiolen sjö Batrachospermum turfosum
Pukaström nedan Granefors bäck Lemanea rigida, Batrachospermum anatinum
Notterydsbäcken vattenfall Lemanea rigida, Audouinella chalybaea
Pukaström, Östanåkra bäck Batrachospermum gelatinosum f. densum, Lemanea fucina, 

Audouinella chalybaea, Sirodotia suecica
Pukaström, Nackekvarn bäck Audouinella pygmaea, A. hermannii, Batrachospermum 

gelatinosum f. densum, Lemanea rigida, L. borealis, Sirodo-
tia suecica

Mohedaån, Moheda centrum bäck Audouinella hermannii, Lemanea fluviatilis
Saluån, Rättvik bäck Batrachospermum helminthosum
Draggån, Rättvik bäck Sirodotia suecica, Batrachospermum boryanum

Tabell 2. Rödalger funna under kursen i Aneboda i centrala Småland 9–12 augusti 1999. De två sista loka-
lerna ligger i Dalarna.
Red algae found during the workshop 9–12 August 1999.
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kalkdoserare. Den fanns också i Pukaström där 
den växte tillsammans med Lemanea fucina.

Den tredje arten, dvärgpyssling A. pygmaea, 
också den blågrönaktig, hittades i Pukaström 
nedströms Nackekvarns damm i snabbt rin-
nande vatten. Arten är den minst vanliga av de 
tre men inte ovanlig.

Pärlbandsalger Batrachospermum 
Vi hade lyckan att få studera sex olika arter 
av pärlbandsalger. Den rikliga förekomsten av 
torvgravsalg B. turfosum, på block och vegeta-
tion i norra delen av sjön Fiolen var en av de 
populärare observationerna. Den är som tidigare 
nämnts en av släktets vanligaste arter, kanske 
den allra vanligaste, och den påträffas oftare i 
stillastående än i rinnande vatten. Torvgravsal-
gen har ökat sin utbredning i norra delen av Fio-
len sedan 1970-talet, men redan på 1930-talet 
beskrevs dess rikliga förekomst i en annan del av 
sjön (Thunmark 1931). Fiolen har sedan 1920-
talet demonstrerats för ett stort antal limnolo-
gikurser från Lunds universitet som ett exempel 
på en näringsfattig klarvattensjö i ett område 
som annars är fullt av mer eller mindre humösa 
sjöar. Siktdjupet i sjön brukar sommartid som 
regel ligga kring fem meter. Detta visar, namnet 
till trots, att det förmodligen inte är humus utan 
ett svagt eller obuffrat vatten som är det primära 
för artens uppehälle. Arten ses ofta i sura vatten.

Den andra mycket vanliga arten, B. gelati-
nosum, noterades på fyra lokaler (tabell 2) som 
rikligt förekommande ljusgröna tofsar på stenar; 
på den förstnämnda lokalen tillsammans med 
mindre, mörkgröna tofsar av Sirodotia suecica. 
Vid Östanåkra och Nackekvarn förekom också 
densum-formen av B. gelatinosum.

Batrachospermum anatinum påträffades på 
Graneforslokalen tillsammans med Lemanea 
rigida. B. skujae identifierades i material från 
Fiolenbäcken efter att denna passerat Åkhultmy-
ren och därmed fått en ordentlig brunfärgning.
Som ett tillägg till de pärlbandsalger som iden-
tifierades i Anebodaområdet identifierades B. 
helminthosum i material från Saluån medfört av 
en kursdeltagare från Dalarna.

Sirodotia
Sirodotia suecica (figur 3) noterades på tre loka-
ler. På dammfundamentet till Aneboda kraft-
verk växte den på 5–10 cm djup med typiska 
klargröna skott. Norr om Moheda hittades den 
på två skuggiga lokaler i samma vattendrag. Det 
är intressant att konstatera att Kylin redan 1909 
samlat in Sirodotia i Moheda och att Israelson 
samlade in den i Aneboda vid Norratorp 1935 
(Kylin 1912, Israelson 1942). Kylin upprättade 
släktet Sirodotia 1912, bland annat på material 
från Moheda.

Figur 3. Vårform av Sirodotia 
suecica. Foto: Roland Bengtsson.
Spring form of Sirodotia suecica 
in high magnification.
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Israelson redovisar 184 lokaler för S. suecica 
i Sverige, belägna från norra Skåne i söder till 
Lappland i norr. Antalet lokaler hade säkert varit 
än större om han också hade inventerat rinnan-
de vatten på våren, eftersom arten är känd för 
att vara bäst utvecklad då. Senare har den också 
påträffats i svagt bräckt vatten tillsammans med 
pärlbandsalgen B. gelatinosum, närmare bestämt 
5–6 km väster om utloppet av Torne älv i Bot-
tenviken (Pekkari 1955). Också i Finland verkar 
S. suecica ganska jämnt spridd över landet, även 
om en viss osäkerhet råder på grund av relativt 
få fynd där (Eloranta och Kwandrans 1999). 
Arten visar mycket stor variation vad gäller 
färg, storlek och i synnerhet kransgrenarnas tät-
het mellan olika lokaler i Sverige och Finland 
(Eloranta & Kwandrans opubl.). 

Lemanea
Fyra arter Lemanea påträffades: L. borealis, 
strömtråd L. fluviatilis, L. fucina och L. rigida. 
Strömtråd förekom på de flesta lokalerna, och 
är en av de vanligaste sötvattensrödalgerna i 
Sverige. På senare år har säkert många Lemanea-
arter automatiskt blivit kallade så utan verklig 
identifiering, till synes beroende på en allmän 
uppfattning att alla normalstora Lemanea-arter 
är just strömtråd.

Nytt fynd för Sverige 
Lemanea borealis (figur 4), vilken säkert ofta 
blir förbisedd på grund av sin litenhet, påträf-
fades nedströms dammen i Aneboda och vid 
Nackekvarn. Den borstlika växten kan vara 
1–3 cm lång, 0,1–0,3 mm i diameter och är 
försedd med en relativt lång, steril, basal del. 
Lemanea borealis har inte rapporterats tidigare 
från Sverige. Tänkbara fynd har uppenbarligen 
inkluderats i Lemanea fluviatilis i enlighet med 
Israelson (1942). Arten beskrevs ursprungligen 
av Atkinson, men fördes senare till L. rigida. 
Eloranta och Kwandrans (1999) har funnit den 
på flera ställen i små åar i centrala och södra 
Finland, där dess hårfina bålar bildar 2–3 cm 
långa, glesa tofsar på block.

Inventera mera!
Resultaten från denna första studie i modern 
tid av ett begränsat områdes rödalgflora visar 
att antalet sötvattensrödalger kan vara större än 
vad som hittills framgått av äldre studier. Det är 
därför angeläget att fortsätta inventeringsarbetet 
i landet och inte minst notera förändringar jäm-
fört med tidigare iakttagelser. Tips på rika före-
komster av rödalger tas tacksamt emot.  

Figur 4. Lemanea borealis har inte 
tidigare rapporterats från Sverige. 
Den är den näst minsta arten i sitt 
släkte i Sverige. Den vill liksom alla 
Lemanea-arter ha strömmande vat-
ten. Foto: Pertti Eloranta.
Lemanea borealis has not previously 
been reported from Sweden. It is the 
second smallest Lemanea species in 
Sweden. It prefers running waters. 
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tion in Aneboda, south Sweden (57° 6' N, 14° 36' 
E). A further 13 taxa were also identified: Audouinel-
la chalybaea, A. hermannii, A. pygmaea, Batrachos-
permum anatinum, B. boryanum, B. gelatinosum, B. 
helminthosum, B. skujae, B. turfosum, Sirodotia suecica, 
Lemanea f luviatilis, L. fucina, and L. rigida. All Swedish 
species are presented.
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ABSTRACT
Kwandrans, J., Eloranta, P. & Bengtsson, R. 2002. 
Sötvattensrödalger i Sverige – en översikt och 
ett nyfynd. [Freshwater red algae in Sweden – an 
overview and a new find.] – Svensk Bot. Tidskr. 
96: 274–280. Uppsala. ISSN 0039-646X.
During a Nordic workshop on freshwater red algae 
in August 1999 one new taxon for Sweden was 
found: Lemanea borealis Atkinson. L. borealis was 
found in two places near the limnological field sta-



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 96:6 (2002) 281

BOTANISK LITTERATUR

Detta är en mycket tilltalande bok av 
Sven-Olov Strandhede, docent i syste-
matisk botanik, om växterna i vår 

närhet, med tonvikten lagd på växter som på ett 
eller annat vis kan vara farliga för människan. I 
en inledande text finns en bra översikt av olika 
slag av överkänslighet, t.ex. allergier, problem 
med starkt doftande växter, om överkänslighets-
reaktioner i huden och lite om toxiska reaktioner.

Efter denna inledning följer bokens uppslags-
del, en genomgång av växterna sorterade efter 
det svenska namnet. I denna matnyttiga del 
finns upplysningar om vilda växter, prydnads-
växter, snittblommor, frukt, grönsaker, virke, 
tekniska produkter från växtriket, ja till och 
med om växter man kan stöta på i hotellträd-
gårdarna på resan söderut. Till allt detta till-
kommer också en mängd intressanta etnobota-
niska upplysningar, som bara de motiverar ett 
inköp av boken. Uppslagsdelen är rikt illustrerad 
med både vackra och illustrativa färgfotografier 
som till största delen är tagna av författaren.

Boken är botaniskt mycket pålitlig men några 
felaktigheter kan förtjäna att påpekas. Bilden 
på sid. 132 föreställer inte lakritsrot Glycyrrhiza 
glabra utan romersk lakritsrot G. echinata, som 
känns igen på att de borsthåriga frukterna är 
samlade i täta huvuden. ”Julenen” som nämns 
ett par gånger under namnet Chamaecyparis 
ellwoodii är en sort av ädelcypress C. lawson-
iana ’Ellwoodii’. Under uppslagsordet kroton 
(Codiaeum variegatum) nämns att krotonolja 
framställs ur C. tiglium. Men den senare växten 
tillhör ett annat släkte, Croton. Denna hop-
blandning av det svenska namnet kroton och 
släktnamnet Croton är tyvärr inte ovanlig. 

Under italienskt rör Arundo donax uppges att 
det kan utlösa kontaktdermatit när det används 
som byggnadsmaterial. Det är från Arundo vi får 
rören till träblåsinstrument och man kan inte 
låta bli att undra om denna användning kan ge 
upphov till kontaktdermatit. Om detta nämns 
dock inget i boken.

Uppgifterna i boken verkar överlag mycket 
pålitliga och aktuella men ibland är kanske 
farligheten något överdriven. Visst kan det vara 
möjligt att skada sig på hallontaggar, men, som 
också påpekas, allvarliga skador är dock säll-
synta!

Men detta är småsaker. Låt oss istället glädjas 
åt att ha fått detta pålitliga och vackra uppslags-
verk som borde finnas hos varje växtintresserad 
och naturligtvis också på varje vårdcentral.

För att illustrera bokens mångsidighet vill jag 
avsluta med att citera ett par uppslagsord:

buxbom: Hela växten är giftig. Växtsaften 
kan orsaka intensiv klåda. Försiktighet till-
rådes därför då man tillsammans med barn 
binder kransar av buxbomblad, t.ex. inför 
luciafirandet. Kransarna kan ge sina bärare 
hudirritation. Flöjter och andra blåsinstrument 
tillverkade i buxbomträ kan vålla läpp- och 
munklåda. Sågspån av buxbom används som 
putsmedel av silversmeder men kan då ge upp-
hov till astma. 

tandpetarsilja: För personer med atopiska 
luftvägsproblem kan det vara av intresse att 
veta att allergipreparatet Lomudal utvecklats 
ur denna växt. Alltsedan antiken har denna art 
använts mot halsont och astma. Den svenska 
benämningen syftar på att de torra grenarna i 
blomflocken säljs på lokala marknader i arab-
länder och används som tandpetare. Växten 
hör hemma i torra trakter söder om Medel-
havet. 

  SVENGUNNAR RYMAN

Farliga och ofarliga växter från A till Ö. 
Sven-Olov Strandhede 2002. Boken är utgiven 
på Bilda Förlag. 288 sidor. ISBN 91-574-5908-8. 
Pris ca 370 kr.

Farliga och 
ofarliga växter 
från A till Ö
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Dalby Söderskog är kanske mest känd för sin 
praktfulla vårflora med sippor och hålnunne-
ört, men här visar Gerhard Kristensson i ord 
och bild att även den rikhaltiga mossfloran är 
väl värd ett närmare studium. En jämförelse 
med Stig Waldheims inventering för 50 år 
sedan avslöjar intressanta skillnader.

GERHARD KRISTENSSON

Dalby hage – nu ligger den nästan halvt 
förgäten därute på slätten och sökes endast 
av infödingarna i den närmaste orten och 
av botanister, vilka ännu njuta av dess både 
yppiga och säregna vegetation (Bülow 1911).

Dalby Söderskog är ett litet skogsparti i Skåne, 
en dryg mil öster om Lund. Skogen är endast ca 
36 hektar, och tillhör ett av Sveriges botaniskt 
mest välundersökta områden. Bland allmänhe-
ten är Dalby Söderskog mycket välkänd. Speci-
ellt under vårmånaderna, då skogen visar sig i 
sin rika våraspekt, är den ett omtyckt utflykts-
mål.

Dalby Söderskog avsattes som nationalpark 
1918 för att bevara ”den sista återstoden av den 
typ av blandskogar utav ädlare trädslag, som 
under längesedan förgångna tidsrymder allmänt 

förekommit i vårt lands sydligaste provins”. 
Detaljerna kring nationalparkens tillblivelse 
beskrivs på flera ställen i den tidiga litteratu-
ren (Dalby Hage 1916–17, Dalby Hage 1917, 
Dalby Hage Nationalpark 1918), i skötselplanen 
(Skötselplan för Dalby Söderskogs national-
park 1985), samt av Bertil Lindquist (1926–27, 
1938). Ytterligare information finns att hämta i 
Selander (1955), Weimarck (1960), Johansson & 
Grahn (1971), Lindgren (1971, 1972), Lövkvist 
(1968), Tham (1983) och Emanuelsson m.fl. 
(2002). Litteraturen ger en ganska utförlig bild 
av hur skogen skötts och förändrats före och 
efter fridlysningen, samt hur synen på Södersko-
gen växlat genom åren. Det visade sig nämligen 
ganska snart att Söderskogen inte alls var någon 
naturskog utan en gammal trädrik hästhage som 
fått växa igen. Allteftersom skogen slutit sig har 
också den rika floran förändrats. Uppfattning-
arna om skogens värde har under åren delats i 
två läger. Somliga anser att skogen är förstörd 
ur naturvårdssynpunkt, medan andra tycker att 
utvecklingen i skogen är till det bättre.

Kärlväxtvegetationen och områdets histo-
riska utveckling beskrivs ingående av Lindquist 
(1938), som visar att skogen är ett starkt kultur-
påverkat område och alltså inte ett urskogsom-
råde som först antogs. Skogen har genom åren 

Mossfloran
i Dalby Söderskog under 50 år
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påverkats starkt av människan (Lindquist 1938, 
Selander 1955). Utöver Lindqvists noggranna 
dokumentation av kärlväxtfloran har under åren 
flera spridda växtfynd rapporterats i litteraturen 
(Brunet 1994, Skötselplan för Dalby Söderskogs 
nationalpark 1985). Antalet kärlväxtarter har 
genom åren minskat i Söderskogen: Inventering-
ar från 1925, 1935 och 1970 resulterade i 208, 
162 respektive 122 arter (Tham 1983). Orsaken 
till denna minskning med 86 arter på 45 år till-
skrivs till största delen skogens ökande slutenhet.

Även lavfloran i området var tidigt föremål 
för en noggrann undersökning (Malme 1934). 
Under senare år har lavfloran återinventerats 
i nationalparken och jämförelser har gjorts. 
Ekman (1990) konstaterar att de förändringar 
som skett i lavfloran är även de till största delen 
beroende på att hävden upphörde då området 
fridlystes. Detta har gjort skogen skuggigare, 
fuktigare och rikare på vedbiotoper. Att skogen 
slutit sig har förmodligen också mildrat effekter-

na av luftföroreningarna, vilka filtreras av träden 
i skogens utkanter. Luftföroreningarnas negativa 
inverkan på lavfloran är därför inte så stor som 
befarats, utan flera känsliga arter har klarat 
sig bra inne i skogen (Ekman 1990). Dalby 
Söderskog tas även upp som ett exempel på ett 
skyddsvärt område för lavar i sydvästra Sverige 
(Arup m.fl. 1997) med 13 rödlistade lavarter. 
De mest sällsynta och akut hotade är brun lund-
lav Bacidia polychroa, stor sönderfallslav Bactro-
spora dryina och askvårtlav Pyrenula nitidella.

Waldheims undersökning av mossfloran
Stig Waldheim gjorde under åren 1940–41 en 
synnerligen noggrann undersökning av moss-
floran inom nationalparken (Waldheim 1944). 
Före detta arbete finns få skriftliga fynd rap-
porterade om Söderskogens mossor. Waldheims 
monumentala verk beskriver ingående mossflo-
ran och de växtsociologiska grupper som påträf-
fats i Söderskogen. Waldheim utförde dessutom 

Figur 1. Dalby Söderskog 
delades av Stig Waldheim 
in i 18 sektioner i vilka alla 
mossor noterades. Samma 
indelning har föjts i den nya 
inventeringen.
Dalby Söderskog National 
Park was divided into 18 
sections by Waldheim 
(1944), which have been 
used also in the present 
inventory.
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jämförande ståndortsekologiska undersökningar 
mellan Söderskogen och liknande områden i 
Skåne.

Efter Waldheims undersökning har endast ett 
fåtal notiser vad gäller mossfloran i Söderskogen 
rapporterats i litteraturen, t.ex. Hallingbäck 
(1989, 1992). Mossfloran i Lunds kommun 
har nyligen blivit översiktligt inventerad (Tyler 
1999). Arbetet redovisar en inventering av hela 
kommunen med hjälp av slumpvis utvalda 
inventeringsrutor och endast spridda fynd finns 
redovisade för Dalby Söderskog.

Waldheim delade in Söderskogen i sektioner 
vars utsträckning bestämdes av stigar och andra 
skiljelinjer (figur 1). I varje sektion undersöktes 
mossfloran noggrant och varje art noterades till 
frekvens. Epifytfloran på enstaka träd av olika 
arter dokumenterades genom skisser.

Beskrivning av Dalby Söderskog
Söderskogen är, som redan påpekats, till stor 
del starkt påverkad av människan. Skogen ligger 
som en isolerad ö i det omgivande kulturland-
skapet på sluttningen av Romeleåsen, och är på 
alla sidor kringskuren av åkermark utom i nord-
ost där en beteshage gränsar till nationalparken. 
Beteshagen utgör också gräns mot den något 
mindre skogen i nordost  – Norreskogen. Höj-
den över havet varierar från ca 50 m i sydväst till 
ca 75 m i områdets nordöstra delar.

De viktigaste trädslagen är bok, alm, ask och 
ek. Klibbal, asp och lönn är ovanligare trädslag, 
medan hassel och hagtorn är vanliga inslag i 
buskskiktet. Åldern på träden varierar och över-
allt finns rik tillgång på död ved. Vindfällen är 
vanliga, och efter varje storm tillkommer nya.

I Söderskogens södra del finns en anlagd 
jordvall med tillhörande vallgrav (även kallad 
Hästhagevallen), vars ursprung livligt disku-
terats (Lindquist 1938, Skötselplan för Dalby 
Söderskogs nationalpark 1985). En av teorierna 
hävdar att vallen är resterna av en fornborg. På 
senare år har teorier presenterats om att skogen 
varit en jaktpark för kungliga, adliga och andra 
privilegierade (Andrén 1996). Jordvallen skulle i 
så fall ha tjänat som inhägnad för djuren.

Jordmånen i nationalparken består av baltisk 
morän, som karakteriseras av hög ler- och kalk-
halt samt avsaknad av större stenar (Ringberg 
1980). Endast i och omkring bäcken finns ste-
nar av betydelse för mossfloran. Kring national-
parken löper en stengärdesgård som begränsar 
parken i alla väderstreck utom i nordost, där 
istället ett trästaket avgränsar området mot häst-
hagen.

Sydvästra Skåne kännetecknas av ett maritimt 
klimat med milda vintrar, tidiga vårar, relativt 
svala somrar och långa milda höstar. Med den 
meteorologiska definitionen på vinter (dygnets 
medeltemperatur är varaktigt under 0°C) kom-
mer våren till Söderskogen redan i slutet av 
februari och hösten sträcker sig fram till nyår 
(Germundsson & Schlyter 1999). Mossornas 
växtperiod är därför lång, vilket gynnar en 
frodig mossvegetation. Luftfuktigheten är hög 
både under höst och vinter. Årsnederbörden är 
ca 650 mm och medeltemperatur under januari 
respektive juli är ungefär –1°C och +16°C (Raab 
& Vedin 1995, Germundsson & Schlyter 1999). 
Det råder inte heller några stora variationer mel-
lan dygnets lägsta och högsta temperaturer; ca 
4°C under vintern och 8°C under sommaren 
(Germundsson & Schlyter 1999). Dessa förhål-
landen gynnar även de uppkomsten av en väl 
utvecklad mossflora.

Södra delen av området domineras av alm, 
som under senare år lidit hårt av den grasse-
rande almsjukan. Ansenliga mängder almtim-
mer har fraktas ut ur skogen för att förhindra 
sjukans spridning. Denna gallring har påverkat 
kärlväxtvegetationen, men förändringar i moss-
floran är också att vänta. Boken upptar stora 
arealer i områdets södra och mellersta delar. I 
områdets norra del finns stora mängder unga 
askar (figur 2), och i sydväst finns flera ståtliga 
ekar insprängda i den täta vegetationen, vilket 
vittnar om att Söderskogen tidigare varit mycket 
öppnare. I hela skogen finns gott om nerfallna 
trädstammar som ger förutsättningar för en rik 
mossvegetation på murkna lågor. En stor för-
ändring skedde i början av december 1999 då en 
orkan drog ner många stammar och just nu är 
tillgången på död ved därför mycket god.
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Genom skogens södra del flyter en liten bäck 
som skurit sig ner genom den kalkhaltiga bal-
tiska moränen. Torra somrar torkar bäcken ut 
nästan helt – endast en liten rännil finns kvar. 
På vårar och höstar kan vattenföringen däremot 
vara stor. I övre delen har bäcken skurit sig ner 
ända till den underliggande, mindre kalk- och 
lerrika nordostmoränen. Här får man en tydlig 
bild av den baltiska moränens mäktighet. 

I Dalby Söderskog finns sex mindre kärr-
områden. Höst till vår är de vattenfyllda, men 
under sommarmånaderna är de alla mer eller 
mindre uttorkade. Längs jordvallens utsida finns 
förutsättningar för mindre vattensamlingar med 
intressant mossflora.

Den nya undersökningen
Den nu presenterade undersökningen av moss-
floran har genomförts under perioden 1990–
2000 med under åren varierande intensitet. 
Söderskogen har besökts under alla årstider. 

Sektionsindelning
Området indelas som i Waldheims undersök-
ning i 18 sektioner (figur 1). Under de 50–60 
år som gått sedan Waldheims undersökning har 
skogen slutit sig, stigar har försvunnit och andra 

har tillkommit. Denna process pågår kontinu-
erligt, och motiveringen till Waldheims sek-
tionsindelning kan starkt ifrågasättas med natio-
nalparkens nuvarande vegetation. Dessutom är 
flera av Waldheims sektioner svåra att identifiera 
idag. På grund av detta har smärre justeringar i 
områdets sektioner genomförts, men i stort har 
Waldheims ursprungliga sektionsindelning dock 
bibehållits för att fynden i de båda undersök-
ningarna skall kunna jämföras. Själva jämfö-
relsen av utbredningsmönster i mossfloran och 
de förändringar av mossfloran som skett under 
tiden mellan åren 1940 och 1990 har varit ett av 
huvudmotiven för den här presenterade under-
sökningen.

Artrikedom
Inom varje sektion har alla arter på marken, på 
de fåtaliga stenarna, och på trädstammarna upp 
till en höjd av två meter noterats. Gärdesgården 
har inventerats på slumpvisa ställen (gäller även 
Waldheims undersökning). Resultatet av denna 
undersökning redovisas i tabellerna 1 och 2. 
Nomenklaturen följer Söderström & Hedenäs 
(1998). För att hjälpa läsaren med de nomenkla-
toriska skillnaderna mellan Waldheims arbete 
och denna undersökning finns dessa samlade i 

Figur 2. ”Raka vägen” skär 
rakt igenom Dalby Söderskog 
i nord-sydlig riktning. I detta 
parti av skogen är det gott 
om ung ask. Foto: Gerhard 
Kristensson.
The central part of Dalby 
Söderskog is rich in young 
Fraxinus excelsior.
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ett appendix i slutet av uppsatsen. Svenska namn 
nämns i uppsatsen endast första gången en art 
omtalas.

Totalt har i nationalparken påträffats 153 
mossarter (varav 15 levermossor). Detta är en 
mycket hög siffra med tanke på områdets ringa 
storlek och på det begränsade antal biotoper som 
Söderskogen erbjuder. Totalt i Lunds kommun 
har anträffats 314 arter (Tyler 1999), dvs. 49% 
av kommunens mossflora anträffas på ett 36 ha 
litet skogsområde, vilket säkerligen är unikt i 
landet.

Nationalparkens vanligaste mossa är stor 
gräsmossa Brachythecium rutabulum (figur 3). 
Den påträffas överallt, på jord, klängande över 
de åldriga lågorna, på stenar och nertill på trä-
dens rotverk. Dess rikedom bidrar starkt till att 

ge parken ett intryck av ”urskog”. En annan av 
parkens karaktärsarter är guldlockmossa Homa-
lothecium sericeum, som växer rikligt på både 
bark och stenmur. Andra mycket vanliga arter är 
lundsprötmossa Eurhynchium hians, skuggspröt-
mossa E. striatum, cypressfläta Hypnum cupres-
siforme, råttsvansmossa Isothecium alopecuroides 
och platt fjädermossa Neckera complanata.

Rödlistade arter
Förekomsten av rödlistade arter (Gärden-
fors 2000) utgör ett mått på Söderskogens 
skyddsvärde. Sammanlagt har i Waldheims 
undersökning under åren 1940–41 och i den 
nya undersökningen nio rödlistade mossarter 
påträffats i nationalparken. Av dessa är alsiden-
mossa Plagiothecium latebricola nyupptäckt 

Figur 3. A) Den praktfulla vågig praktmossa Plagiomnium undulatum är numera inte ovanlig i Dalby Söder-
skog. Foto T. Hallingbäck. B) Den vanligaste mossan i Dalby Söderskog, stor gräsmossa Brachythecium 
rutabulum. Foto T. Hallingbäck. C) Grov baronmossa Anomodon viticulosus på ask. Foto G. Kristensson. D) 
Nålkvastmossa Dicranum tauricum på murken eklåga. Foto G. Kristensson.
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sedan Waldheims undersökning, medan en av 
arterna, alléskruvmossa Syntrichia virescens, inte 
har påträffats i sen tid. S. virescens finns annars 
spridd i Skåne och södra Sverige (Hallingbäck 
& Kristensson 1982, Hallingbäck 1998). Speci-
ellt intressant är återfyndet av broddnäbbmossa 
Rhynchostegium confertum, som bara hittats i 
Sverige på fem lokaler, alla i Skåne (Halling-
bäck 1998). Endast ett modernt återfynd har 
registrerats, på Kullaberg 1991. Tidigare fynd 
av Waldheim från 1933 och 1941 har inte kun-
nat återfinnas (Hallingbäck 1998). Strandspröt-
mossa Eurhynchium speciosum är ett intressant 
fynd gjort av Nils Cronberg 1992. 

Sydliga arter
Direkt nordliga element i mossfloran saknas 
helt, men flera sydliga är representerade i områ-
det (Waldheim 1944, 1947). Skånsk sprötmossa 
Eurhynchium schleicheri förekommer mycket 
sparsamt i skränterna i bäckens nedre lopp, 
medan sipperkrypmossa Amblystegium tenax är 
ganska vanlig på stenar i bäcken. Murlansmossa 
Didymodon vinealis är en art som står orange 
lansmossa D. insulanus mycket nära, och som 
enligt Waldheim förekommer mycket sällsynt 
på stenmurens utsida. Förekomsten av Rhyncho-

stegium confertum i sektion 1 på insidan av sten-
muren är intressant, och lokalen sammanfaller 
troligen med Waldheims fynd av arten 60 år 
tidigare. Den kommenteras utförligare senare, 
liksom förekomsterna av de likaledes sydliga 
arterna Eurhynchium speciosum och skör lans-
mossa Didymodon sinuosus. Två andra sydliga 
arter, spetsig rullmossa Pseudocrossidium horn-
schuchianum och tandtuss Tortula lanceola, har 
inte återfunnits. Båda var sällsyntheter på Wald-
heims tid, och har troligen försvunnit på grund 
av försämrade ljusförhållanden i skogen.

Fotofila och fotofoba arter
Igenväxningen av nationalparken har redan 
nämnts ovan och som ett påtagligt bevis därpå 
märks en kraftig minskning av de ljusälskande 
(fotofila) mossarterna. Utpräglade fotofila arter 
är (Waldheim 1944):

Didymodon fallax Grimmia pulvinata
Hedwigia ciliata Leucodon sciuroides
Orthotrichum affine O. anomalum
O. lyellii Pseudocrossidium hornschuchianum
Syntrichia papillosa S. ruralis
S. virescens

Figur 4. Denna bild illustre-
rar väl naturförhållandena i 
Söderskogen idag. Mängden 
död ved har ökat sedan 
Waldheims undersökning. 
Foto: Gerhard Kristensson.
There is much more dead 
wood in the Park today than 
in Waldheim’s days.
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Dessa arter har gått tillbaka kraftigt eller t.o.m. 
försvunnit (kalklansmossa Didymodon fallax, 
Pseudocrossidium hornschuchianum, kornskruv-
mossa Syntrichia papillosa och S. virescens). I 
flera fall har dessa arter endast återfunnits på 
stenmurens utsida där ljuset inte minskat. Detta 
gäller t.ex. hårgrimmia Grimmia pulvinata och 
stor hättemossa Orthotrichum lyellii, där den 
sistnämnda normalt växer epifytiskt.

De ljusskygga arterna kan indelas i fotofoba 
och extremt fotofoba arter beroende på hur 
mycket ljus de trivs med. De viktigaste fotofoba 
mossorna i nationalparken är (Waldheim 1944):

Anomodon longifolius A. viticulosus
Eurhynchium striatum Homalia trichomanoides
Isothecium alopecuroides Neckera complanata
Plagiomnium undulatum

Dessa arter visar ingen tendens på minskning 
sedan Waldheims undersökning i början av 40-
talet. Några mer extremt fotofoba är (Waldheim 
1944):

Anomodon attenuatus Eurhynchium schleicheri
Neckera crispa Porella cordaeana
Rhynchostegium confertum Taxiphyllum wissgrillii
Thamnobryum alopecurum

Av de extremt fotofoba arterna är det endast 
grov fjädermossa Neckera crispa som inte kunnat 
återfinnas. Denna art fann Waldheim endast 
i ett mycket litet bestånd på en bokstam nära 
bäcken. De övriga fotofoba arterna finns fortfa-
rande kvar i Söderskogen.

Mossvegetation på jord
Mossfloran på jord är utomordentligt vacker 
och frodig. Ett utmärkande drag för Skånes rika 
lundar är en väl utvecklad flora av sprötmossor 
Eurhynchium. Dalby Söderskog är inget undan-
tag. I svällande mattor breder Eurhynchium 
striatum och dess släktingar ut sig på lämpliga 
ställen. Waldheim ägnade just Sveriges sydliga 
Eurhynchium-flora extra uppmärksamhet och 
denna finns utförligare beskriven i Waldheim 
(1934). Speciellt noterar man att de olika spröt-

mossorna ofta är fertila. Totalt har sju olika 
sprötmossor påträffats i Söderskogen: Eurhynchi-
um hians, spärrsprötmossa E. praelongum och E. 
striatum, samt de mer ovanliga hasselsprötmossa 
E. angustirete, liten sprötmossa E. pulchellum, E. 
schleicheri och E. speciosum. Detta gör förmodli-
gen Söderskogen till en av landets förnämligaste 
Eurhynchium-lokaler.

Mycket framträdande på lerjord är också ler-
fickmossa Fissidens taxifolius, som återfinns över-
allt där lerjorden ligger naken. På några platser 
i nationalparken där det finns blottad lerjord 
finner vi också vackra mattor av kalkpraktmossa 
Plagiomnium rostratum. Under tidig höst, innan 
alltför mycket blad hunnit täcka marken, kan 
man på lämpliga platser finna ganska rikliga 
förekomster av pygméfickmossa Fissidens exilis. 
Detta är en mycket liten och svårupptäckt art, 
men som p.g.a. rikligt förekommande kapsel-
skaft lättare blir synlig på bar lerjord. Där ett 
litet jordlager täcker stenarna i stenmuren fin-
ner vi den lilla groddkornsförsedda levermossan 
kornblekmossa Chiloscyphus minor och skogs-
björnmossa Polytrichastrum formosum. Betyd-
ligt vanligare på naken jord är vågig sågmossa 
Atrichum undulatum, och invid rotvältor har gul 
grusmossa Ditrichum cylindricum tillkommit. 
Mindre vanlig på lerjord är också jordtuss Tor-
tula subulata.

Jordvallen har en intressant mossvegetation. 
Detta noterades speciellt av Waldheim. Här 
påträffas lundkrypmossa Amblystegium varium, 
sammetsgräsmossa Brachythecium velutinum, 
kalkspärrmossa Campylophyllum calcareum och 
hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum. Bland de 
ovanliga mossor som inte kunnat återfinnas på 
jordvallen kan nämnas kalkgräsmossa Brachythe-
cium glareosum, endagmossa Ephemerum ser-
ratum, Pseudocrossidium hornschuchianum och 
Tortula lanceola.

Mossvegetation på sten
Klippor saknas helt i Söderskogen, och stenar 
finns endast i större mängd i och omkring 
bäcken. Av denna orsak är mossfloran knuten 
till sten dåligt utvecklad, vilket återspeglas i 
artlistan.
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På stenarna vid bäcken dominerar de båda 
snarlika levermossarterna stenporella Porella 
cordeana och trädporella P. platyphylla. Andra 
talrika arter är Amblystegium tenax och bäck-
gräsmossa Brachythecium plumosum. I bäckens 
nedre lopp finner vi på sten rödskaftad hätte-
mossa Orthotrichum anomalum, kalkhättemossa 
O. cupulatum och strimhättemossa O. affine, 
liksom trubbskruvmossa Syntrichia latifolia och 
takskruvmossa S. ruralis. Förekomsten av O. 
affine på sten är ovanlig, då den normalt bara 
förekommer på bark av ädla lövträd. Mycket 
sällsynt förekommer dessutom Didymodon 
sinuosus. På sten i bäckens övre lopp finns spar-
samt med Didymodon insulanus, stor näckmossa 
Fontinalis antipyretica och bäcknäbbmossa Pla-
tyhypnidium riparioides. I övrigt kan man på de 
fåtal stenar som man finner i nationalparken 
hitta kalksidenmossa Taxiphyllum wissgrillii. 
Vid något tillfälle har T. wissgrillii blivit funnen 
med kapslar, vilket är mycket sällsynt. På några 
av de sällsynta stenarna som ligger kringströdda 

i jordvallens dike kan man med lite tur finna 
berghättemossa Orthotrichum rupestre.

Stenmuren som löper runt Söderskogen är en 
viktig hemvist för stenväxande mossor. Utsidan 
av muren erbjuder en biotop för ljusälskande 
mossor som t.ex. Grimmia pulvinata och kak-
mossa Hedwigia ciliata. Försvunnen från denna 
biotop är fällmossa Antitrichia curtipendula. 
En liknande tillbakagång konstateras också av 
Tomas Hallingbäck (1992) i hans undersök-
ning av luftföroreningar och deras effekter på 
mossfloran i Skåne. Antitrichia curtipendula har 
också noterats minska i andra områden (Sjögren 
1995). Ovanliga arter på stenmurens utsida är 
bl.a. Orthotrichum lyellii, klängmossa Homo-
mallium incurvatum, och allémossa Leucodon 
sciuroides. Det är speciellt intressant att en så 
utpräglad barkmossa som Orthotrichum lyellii 
här växer exponerat på sten. Andra intressanta 
mossor på stenmuren i skugga är parkgräsmossa 
Brachythecium populeum, Eurhynchium pulchel-
lum, skogsgrimmia Grimmia hartmannii, skogs-
praktmossa Plagiomnium affine, lundsidenmossa 

Tabell 1. Levermossor i Dalby Söderskog. ¡ : endast funnen av Waldheim; � : återfunnen i denna under-
sökning; ¤ : nyfynd i denna undersökning.
Liverworts in Dalby Söderskog National Park. ¡ : only found by Waldheim (1944); � : also found in the 
present investigation; ¤ : only found in the present investigation.

 Sektion

Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Chiloscyphus latifolius � ¤ � � ¤ ¤ � ¡ � � ¡ ¤ ¤ ¤ � � ¤ �

C. minor � ¡ � � � � � � � � � � ¤ � � � � ¡

C. pallescens1 � � � � � � � � � � � � ¡ � � � � �
C. profundus ¤ ¤ � � � � � � ¡ � � � � � � � � �

Conocephalum conicum � � � � ¡ � � � � � � � � � � � � �
Frullania dilatata2 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Lejeunea cavifolia � � � ¡ ¡ ¡ � � � � � � � � � � � �
Metzgeria furcata � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Nowellia curvifolia � � � � � � � � � � � � � ¤ � � � �
Pellia epiphylla � � � � � � � � � � � � ¤ � � � � �
Plagiochila asplenioides � � � ¤ ¤ � � � � � � � � � � � � �
P. porelloides � � � ¤ � ¡ � ¡ ¤ ¤ ¡ � ¤ � � ¤ � �
Porella cordaeana � � � � � � ¡ � ¤ � � � ¡ � � ¡ ¡ ¡

P. platyphylla � � � � � � � � � � ¤ � � � � ¡ ¡ �

Radula complanata ¡ ¡ ¡ � ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡

1Även på jordvallen och stenmuren i norra delen enligt Waldheim.
2Nästan samtliga sektioner enligt Waldheim.
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Sektion
Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Acaulon muticum � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � ¡ � � ¡

Amblystegium fluviatile � � � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

A. serpens1 � � ¤ ¤ ¤ ¤ � � ¤ ¤ � ¤ � ¡ ¡ ¡ � ¡

A. subtile � ¡ ¡ � � � ¡ � � ¡ � � ¡ � ¡ � � ¡

A. tenax � � � � � � � � � ¡ � � � � � � � �

A. varium ¡ ¤ � ¡ � ¡ � ¡ � � ¤ � � � � � � �

Anomodon attenuatus � ¡ � ¡ ¡ ¤ � ¤ ¤ ¤ � ¡ ¡ � � � ¡ �

A. longifolius ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ � � � ¡ � � ¡ � ¡ �

A. viticulosus � � ¡ � � � � � � � � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡

Antitrichia curtipendula � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � � � ¡ � � � � �

Atrichum undulatum ¡ ¡ � � � � � � � � � � � ¡ � ¡ ¡ ¡

Barbula unguiculata ¡ � ¤ � � � ¡ ¡ � ¤ � � � � ¡ ¡ ¡ ¡

Brachythecium albicans � � � � � � � � � � � � ¡ � � � � �

B. glareosum � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � ¡

B. plumosum � � � � � ¤ � � � � � � � � � � � �

B. populeum2 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

B. reflexum ¤ ¡ � ¡ � � � � � � ¤ � � � � � � ¡

B. rivulare � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � � �

B. rutabulum � � � � � � � � � � � � � � � � � �

B. salebrosum � � � � � � � � � � � � � � � � ¡ ¡

B. velutinum3 ¤ � � ¡ � � � ¤ � ¡ ¤ � � � ¡ ¡ ¡ �

Bryoerythrophyllum recurvirostrum � ¡ � � � � � � � � � � � � � � � �

Bryum argenteum � ¡ � � � � � � � � � � � � � � � �

B. caespiticium ¡ ¡ � � � � � ¡ � � � � ¡ � � � � ¡

B. capillare � � � ¡ ¤ ¡ ¤ � � � ¤ ¤ ¡ � � ¡ ¡ �

B. f laccidum ¤ ¤ � ¤ � � � ¤ � � ¤ ¤ � � � ¤ � �

Calliergonella cuspidata4 � ¤ � � � � � � � � � � ¤ � � � � �

Campyliadelphus chrysophyllus � � � � � � � ¡ � � � � � � � � � �

Campylophyllum calcareum � � � � � � � � � � ¤ � � � � � � �

Ceratodon purpureus � � � � ¤ � ¡ ¡ � � ¡ � � � ¡ ¡ � ¡

Cirriphyllum piliferum ¡ � ¡ � � � � � ¡ � � � � ¡ ¡ � � �

Climacium dendroides � � � � ¡ ¡ � � � � � � � � � � � �

Cratoneuron f ilicinum � � � � ¡ � � � � � � � � � � � � �

Ctenidium molluscum � � � � � � � � � � ¡ � � � � � � �

Dicranella heteromalla � ¤ � ¤ ¤ � ¡ ¤ ¤ ¤ � ¤ � � � � � �

Dicranoweisia cirrata ¤ ¤ � � � � � ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ � ¤ � ¤ � �

Dicranum montanum � � ¤ � ¤ ¤ ¤ ¤ � ¤ ¤ � ¤ ¤ � ¤ � �

D. scoparium � ¤ � � ¡ � ¤ � ¤ ¤ � ¤ ¤ � ¤ � � �

D. tauricum � � � � � � � ¤ � ¤ � � � � � � � �

Didymodon fallax � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � �

D. insulanus ¡ ¡ � � � � ¡ � � � � � � � � � ¡ ¡

D. sinuosus5 R � � � � � � ¤ � � � � � � � � � � �

D. tophaceus R � � � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

D. vinealis R � � � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

Ditrichum cylindricum � � � � � � � � � � ¤ � � � � ¤ � �

Drepanocladus aduncus � ¤ � � � � � � � � � � � � � � � �

Ephemerum serratum � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � �

Eurhynchium angustirete � � � � ¤ ¤ � � � � � � � ¤ ¤ � � �

E. hians6 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

E. praelongum7 ¤ ¤ � ¤ ¤ � � � � � � � � � � � � �

E. pulchellum � � � � � � � � � � � � � � � � � �

E. schleicheri R � ¡ � � � � � � � � � � � � � � � �

E. speciosum R � � � � � � ¤ � � � � � � � � � � �

E. striatum � ¡ ¡ � � � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � � � � � �

Fissidens bryoides ¡ � � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¤ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡

F. dubius � � � � � � � � � � � � � � � � � ¡

F. exilis � � � ¤ � � ¡ ¤ ¤ � � � � � � � � �

F. pusillus � � � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

F. taxifolius � � � � � � � � � � � � � � � � � �

F. viridulus � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � ¡ � � ¡

Fontinalis antipyretica � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Funaria hygrometrica � ¤ � � � � � � � � � � � � � � � �

Grimmia hartmannii � ¡ � � ¤ ¡ � ¡ � � � ¡ � � � ¡ ¡ ¤

G. pulvinata � ¡ � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

Hedwigia ciliata � � � ¡ � � ¡ � � � � � ¡ � � � � �

Herzogiella seligeri ¤ ¤ ¤ � ¤ � ¤ ¤ ¤ ¤ ¡ � ¤ ¡ � � ¤ ¤

Homalia trichomanoides � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Homalothecium lutescens � � � ¡ � � ¡ � � � � � ¡ ¤ � � ¡ ¡

H. sericeum � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Tabell 2. Bladmossor i Dalby Söderskog. Teckenförklaring ges i tabell 1. Rödlistade arter markeras med 
ett R efter artnamnet. Mosses in Dalby Söderskog National Park. Legend, see Table 1.
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1Inkl. A. serpens var juratzkanum. 2Nästan samtliga sektioner enligt Waldheim. 3Inkl. B. velutinum var. validum C. Jens. 4Kärr och sump-
marker enligt Waldheim. 5Enligt Lars Hedenäs skall Waldheims fynd av Oxystegus tenuirostris hänföras till denna art. 6Inkl. E. swartzii 
var. distans C. Jens. 7Inkl. E. praelongum var Stokesii (Turn.) Hobk. 8 Inkl. Amblystegium trichopodium (Schultz) Hartm. 9Skränterna vid 
bäcken och på jordvallen enligt Waldheim. 10O. fastigiatum inkluderas i O. aff ine. 11Nästan samtliga sektioner enligt Waldheim. 12O. 
fallax och O. schimperi inkluderas i O. pumilum. 13Inkl. Schistidium apocarpum var gracile (Schleich.) Br. Eur. 14Nästan samtliga sektioner 
enligt Waldheim. Inklusive Ulota bruchii Hornsch.

Homomallium incurvatum ¡ ¤ � � � � � � � � � � ¡ � � � � ¡

Hygrohypnum luridum � � � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

Hylocomium splendens � � � � � � � � � � � � � � � � � ¡

Hypnum cupressiforme � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Isothecium alopecuroides � � � � � � � � � � � � � � � � � �

I. myosuroides � � � � ¤ � � � ¤ � � � � � � � � �

Leptodictyum riparium8 � ¤ � ¤ � � � � � � � � � � � � � �

Leucodon sciuroides � � ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ �

Mnium hornum � � � � � � � � ¤ ¤ � � � � � � � �

M. stellare9 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Neckera complanata � � � � � � � � � � � � � � � � � �

N. crispa � � � � ¡ � � � � � � � � � � � � �

N. pumila R � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ � ¡ ¡ � � ¡ � � � � �

Orthodontium lineare � ¤ � ¤ � � ¤ � � ¤ � � ¤ � � ¤ ¤ �

Orthotrichum aff ine10, 11 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

O. anomalum � ¡ � ¡ � � � � � � � � � � � � � �

O. cupulatum � � � ¤ � � � � � � � � � � � � � �

O. diaphanum � ¡ � � � � � � � � � � � � � � � �

O. lyellii11 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

O. pumilum12 ¡ � � � � � � � � � � � � � � � � �

O. rupestre ¡ � � � � � ¡ � � � � � ¡ � � � � �

O. stramineum11 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

O. striatum11 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Plagiomnium aff ine � � � ¡ � � � � � � � � ¤ � � � � �

P. cuspidatum � ¡ � � ¡ � ¡ ¤ � � ¤ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

P. elatum � � � � � � � � � � � � � � � � � �

P. ellipticum � � � � � � � � � � � � ¡ � � � � �

P. rostratum � � � � � ¤ � ¤ � � ¤ � � � � � � �

P. undulatum ¤ � � ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ � ¤ ¤ � �

Plagiothecium cavifolium � � � ¤ � � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¤ � � � � �

P denticulatum � � � � � � � � � � � � ¡ � � � � �

P. laetum � � � � � � ¤ � � � � � � � � � � �

P. latebricola R � � � ¤ � � � � � � � � ¤ � � � � �

P. nemorale � � ¤ � � � � � ¡ ¡ � ¡ ¤ � � ¤ � ¤

P. succulentum � � � � ¡ � ¤ � � ¡ � � � � � � � �

Platygyrium repens � � � � � � � ¤ � � � � � � � � � �

Platyhypnidium riparioides � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pleuridium subulatum � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � ¡ � � ¡

Pleurozium schreberi � � � � ¡ ¡ � � � � � � � ¡ � � � �

Polytrichastrum formosum � � � ¡ � � � ¡ � � ¡ � � � � � � �

Pseudocrossidium hornschuchianum � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � �

Pseudoscleropodium purum � � � � � � � � � � � � � � � � � ¡

Pylaisia polyantha � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Rhizomnium punctatum � � � � � � ¤ � � ¤ � � � � � � � �

Rhodobryum roseum � � � ¡ � � ¡ � � � � � � � � � � �

Rhynchostegium confertum R � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Rhytidiadelphus squarrosus � � � ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

R. triquetrus � � � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � � ¡ ¡

Sanionia uncinata � � � � � � � � � � � � � � � � � ¡

Schistidium apocarpum13 � � � � ¡ ¡ � � ¡ � � ¡ � � � ¡ ¡ ¡

Syntrichia latifolia ¡ � � � � � � � � � � � � � � � ¡ ¡

S. papillosa ¡ ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � ¡ �

S. ruralis � � � ¤ � � � � � � � � ¡ � � ¡ ¡ �

S. virescens R ¡ ¡ � � � � � � � � � � � � � � � �

Taxiphyllum wissgrillii � ¡ � � ¡ ¡ ¡ � � ¡ � ¡ � � � � ¡ �

Tetraphis pellucida � � � � � ¡ � � � � � � � � � ¡ � �

Thamnobryum alopecurum ¡ � � � � ¤ ¡ � � � � � � ¡ � ¡ � �

Thuidium delicatulum � � � � � � � � ¤ � � � � � � � � �

T. philibertii � � � ¡ � � � ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡

T. tamariscinum � � � � ¡ � ¡ � � � � � � ¤ ¤ � � �

Tortula atherodes ¡ � � � � � ¡ ¡ � � ¡ � � � ¡ ¡ ¡ ¡

T. lanceola � � � � � � � ¡ � � ¡ � � � � � � �

T. modica � ¡ � ¡ � � � ¡ � � ¡ � � � ¡ ¡ � ¡

T. muralis ¡ ¡ � � � � ¤ � � � � � � � � � � �

T. subulata � � ¤ � ¤ � � � � � � � ¡ � ¡ ¡ � ¡

T. truncata ¡ � � � � � � ¡ � � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡

Ulota crispa14 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Weissia longifolia � � � � � � � ¡ � � ¡ � ¡ � � � � �

Zygodon rupestris ¡ ¡ � � � ¤ ¡ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ � � � ¤ ¤ ¤
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Plagiothecium nemorale och strålblommossa 
Schistidium apocarpum. Insidan av stenmuren 
erbjuder fina lokaler för fotofoba mossarter, t.ex. 
Rhynchostegium confertum och Porella cordeana, 
men naturligtvis trivs även den allestädes före-
kommande Brachythecium rutabulum här.

Vid parkgränsen i bäckens övre del finns en 
fördämning av cement där vi finner Orthotric-
hum cupulatum och Didymodon insulanus. Wald-
heim har här rapporterat vridmossa Oxystegus 
tenuirostris, men detta fynd har av Lars Hedenäs 
blivit bestämt till Didymodon sinuosus (Nyholm 
1989), som är en rödlistad art.

Fuktmarkernas mossvegetation
I Söderskogen finns flera områden där grund-
vattnet når markytan. Någon torvbildning 
förekommer inte i dessa fuktstråk och ej heller 
har någon Sphagnum-art blivit funnen i parken. 
Den mest intressanta floran finner vi i Stränte-
bäckskärret, Bokebackekärret, Vilsebuskekär-
ret (figur 5), Hjortarummet, och i Stora och 
Lilla Kroppekärr. I dessa fuktiga marker trivs 
källgräsmossa Brachythecium rivulare. I Vilse-
buskekärret domineras mossvegetationen av 
vattenkrypmossa Leptodictyum riparium. Andra 
intressanta mossor i Vilsebuskekärret är kärr-
praktmossa Plagiomnium ellipticum, som annars 

är sällsynt. I Stora Kroppekärr finner vi frodig 
vegetation med bl.a. spjutmossa Calliergonella 
cuspidata, bandpraktmossa Plagiomnium elatum 
och fertil Brachythecium rivulare. Bland de icke 
återfunna arterna kan nämnas skogsblekmossa 
Chiloscyphus pallescens.

Längs jordvallen bildas vid regnväder på 
några ställen mindre gölar och fuktstråk med 
intressant mossflora. Här kan man t.ex. påträffa 
Amblystegium varium, lerkrokmossa Drepanocla-
dus aduncus och Leptodictyum riparium.

Mossfloran kring och i bäcken
Kring bäcken finns en rad trevliga miljöer och 
det är också här som mossfloran blir mest varie-
rad. En typisk miljö vid bäcken visas i figur 6. 
De stenväxande arterna har redan diskuterats 
ovan. Vid bäcken finns en rad grovstammiga 
träd med intressant mossflora. Vissa stammar 
är helt täckta av grov baronmossa Anomodon 
viticulosus (figur 3). Längs bäckkanten finns 
intressanta mossor, t.ex. rutlungmossa Conocep-
halum conicum, samboradula Radula complanata 
och bäckrundmossa Rhizomnium punctatum. 
En annan karaktärsväxt på stenar och trädröt-
ter kring bäcken är piskbaronmossa Anomodon 
attenuatus, som lyser gulgrön med sina papillösa 
celler.

Figur 5. Vilsebuskekärret 
är en av Söderskogens sex 
större våtmarker. Under 
sommaren torrläggs ofta 
marken helt. Foto: Gerhard 
Kristensson.
Even the larger marshy areas 
in Dalby Söderskog such as 
Vilsebuskekärret often dry 
out in the summer.
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Skränterna vid bäckens nedre lopp har en 
intressant flora med bl.a. Eurhynchium schleiche-
ri, lundfickmossa Fissidens bryoides och blek 
stjärnmossa Mnium stellare. Detta parti är spän-
nande att undersöka. På kanterna kring bäcken 
växer dessutom mycket rikligt med Eurhynchium 
striatum, E. hians och E. praelongum. Ytterli-
gare intressanta mossor som man kan finna 
här är vedsidenmossa Plagiothecium laetum och 
Eurhynchium speciosum. Den senare arten, som 
i Sverige bara växer i Skåne, Blekinge, Öland 
och Gotland (Waldheim 1934, Nyholm 1954–
1969), påträffades av Nils Cronberg hösten 1992 
på ett lager förna på en sten ganska högt ovan 
vattenlinjen. Kring bäcken växer också blåsflik-
mossa Lejeunea cavifolia och liten bräkenmossa 
Plagiochila porelloides.

Epifytfloran
De vanligaste epifyterna på stammarna är 
bandmossa Metzgeria furcata, Homalothecium 
sericeum och Hypnum cupressiforme. Ovanligare 
är Leucodon sciuroides och de olika Anomodon-
arterna, Anomodon attenuatus, liten baronmossa 
A. longifolius och A. viticulosus. Ganska vanlig 
är numer också stor ärgmossa Zygodon rupestris 
som t.o.m. kan påträffas med kapslar. Waldheim 
rapporterar att Zygodon endast finns sparsamt på 
trädstammar. 

Flera epifytiska arter är numera sällsynta 
i parken. Så är fallet med den i Waldheims 
undersökning så vanliga krusig ulota Ulota 
crispa som nu endast blivit återfunnen på några 
få ställen. På fläder växer områdets enda fynd 
av dvärghättemossa Orthotrichum pumilum, och 
på en nedfallen alm noterades det enda fyndet 
av kopparglansmossa Platygyrium repens, som är 
en kontinental art enligt Skogen (1977). Andra 
ovanliga epifyter i Söderskogen är aspmossa 
Pylaisia polyantha och Plagiothecium latebricola, 
som man finner vid Stora Kroppekärr. I sektion 
7 finns stora grova träd (ek, alm och bok) och 
i dess övre del finns nationalparkens nu enda 
lokal för bokfjädermossa Neckera pumila på en 
gammal bok med inskriptioner.

Man konstaterar snabbt att de allra största 
förändringarna i mossfloran i Söderskogen har 

skett i epifytfloran. Det är naturligt att miss-
tänka att Skånes exponering för luftföroreningar 
under de senaste decennierna ligger bakom 
epifyternas tillbakagång, speciellt som luftföro-
reningarnas effekt på epifytfloran är väldoku-
menterad sedan länge (Hultberg m.fl. 2002). 
Den minskning som kan spåras hos t.ex. Anti-
trichia curtipendula och Leucodon sciuroides har 
konstaterats även på andra platser (Hallingbäck 
1992, Hill m.fl. 1994, Sjögren 1995). Waldheim 
beskriver bl.a. Orthotrichum-floran som mycket 
rik, och flera av Orthotrichum-arterna (O. affine, 
O. lyellii, skogshättemossa O. stramineum och 
slät hättemossa O. striatum) förekom i ”nästan 
samtliga sektioner”. Av detta släkte finns endast 
en mycket liten spillra kvar, och askens epifyt-
flora, som Waldheim rapporterar som rik, är 
numer svag. I Waldheims undersökning fanns 
hjälmfrullania Frullania dilatata i så gott som 
samtliga sektioner i området. Nu, 60 år senare, 
finns denna art endast mycket sällsynt kvar i 
Söderskogen, men verkar på senare år återhäm-
tat sig. Man kan nu med lite tålamod finna den 
i Söderskogens mer skyddade delar.

Det är vanskligt att avgöra om denna obetyd-
liga rest av Orthotrichum-floran som nu finns 
i nationalparken är en nyetablering från ett 
minimum från några år tillbaka, eller om det 
skett en kontinuerlig minskning av den tidigare 
så rika epifytfloran. I avsaknad av kontinuerliga 
observationer kan vi endast spekulera kring 
detta. Även om den här rapporterade under-
sökningen skett under ca 10 år är tidsperioden 
för kort för att notera en återhämtning. Det är 
dock intressant att konstatera att de nuvarande 
epifyterna är välmående och livskraftiga, och 
att Orthotrichum- och Frullania-fynden är från 
undersökningens senare år, vilket kan tyda på 
att en nyetablering skett. Intressant är också 
att flera av de nya fynden har gjorts i parkens 
nordöstra del som ligger skyddad för de luft-
föroreningar som förs in med de förhärskande 
sydvästvindarna.

Vinterstormen 1999 medförde att det nu 
finns många nerfallna stammar att studera. Det 
var vid undersökning av dessa nerfallna träd som 
flera av områdets Orthotrichum-arter noterades 
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växa högt uppe i trädkronorna. Förmodligen 
var ljusförhållandena för dåliga längre ner på 
stammarna, men högre upp i kronorna fanns 
det fortfarande förutsättningar för dessa ljusäls-
kande mossor. Nyetableringen tycks alltså ske 
först högst upp bland trädkronorna. Man kan 
kanske därför hoppas på att vi om några år åter 
kan se en storslagen och artrik epifytvegetation i 
nationalparken.

Mossfloran på död ved
Söderskogen har ett rikt underlag för moss-
vegetation på död ved, och mängden död ved 
tycks ha ökat sedan Waldheims undersökning 
(figur 4). Mycket vanliga arter i denna miljö är 
Brachythecium rutabulum och Hypnum cupres-
siforme. Den vanligaste levermossan på död 
ved är vedblekmossa Chiloscyphus profundus. 
Andra mer exklusiva representanter för mossor 
på död ved är kapmossa Orthodontium lineare 
och i fuktigare partier Leptodictyum riparium. 
Leptodictyum riparium är inte ovanlig i Skåne på 
lämpliga lokaler, men i Söderskogen verkar den 
vara ovanlig trots gott om lämpliga miljöer. En 
art på död ved som verkar öka i Söderskogen är 
stubbspretmossa Herzogiella seligeri. Detta beror 
förmodligen inte enbart på ökad tillgång på död 
ved, utan även på att det blivit mörkare – och 
därmed fuktigare – i Söderskogen under de 
senaste decennierna. Däremot verkar fyrtands-

mossa Tetraphis pellucida ha försvunnit från 
området. Med tanke på att det finns mycket 
god tillgång på murken ved i Söderskogen är det 
anmärkningsvärt att en art som långfliksmossa 
Nowellia curvifolia är sällsynt. Waldheim fann 
inte arten varför man kan spekulera i om den 
invandrat under senare tid och ännu inte hunnit 
etablera sig i Söderskogen. 

På en gammal låga fann Nils Cronberg 1982 
nålkvastmossa Dicranum tauricum (figur 3). 
Denna nykomling verkar trivas förträffligt på 
den rikligt förekommande döda veden – speci-
ellt eklågor av lämplig ålder. En viss spridning 
kan märkas till sektionerna 7–8.

Förändringar i mossfloran
Som ganska omedelbart framgår av tabellerna 1 
och 2 har under den drygt 50-åriga tidsperioden 
från Waldheims undersökning 1940–41 stora 
förändringar skett i områdets mossvegetation. 
Även om Söderskogen till stora delar är sig lik 
från Waldheims tid, har skogens biotoper för-
ändrats, bl.a. har ljusförhållandena blivit sämre. 
Genom att jämföra vilka arter som försvunnit 
och vilka som tillkommit kan flera intressanta 
slutsatser dras.

Försvunna arter
Totalt har en levermossa och 39 bladmossor 
försvunnit eller ej återfunnits, vilket innebär att 

Figur 6. Bäcken vid dess inlopp i 
Dalby Söderskog. Stenarna kring 
bäcken är en av Söderskogens få 
biotoper för mossor på sten. Foto: 
Gerhard Kristensson.
Dalby Söderskog offers few oppor-
tunities for epilithic bryophytes. The 
stones along the brook are one of 
them.
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ca 30 % av mossorna försvunnit sedan tiden för 
Waldheims undersökning. Dessa siffror låter 
oroväckande, men de flesta av dessa var sällsynta 
redan då och ofta endast påträffade i något 
enstaka individ. På grund av deras sällsynthet 
finns stor risk att de blivit förbigångna i denna 
undersökning. En kvalificerad gissning är att 
följande arter försvunnit medan de övriga säker-
ligen är förbigångna:

Amblystegium fluviatile Antitrichia curtipendula
Brachythecium albicans B. glareosum
B. salebrosum Bryoerythrophyllum recurvirostrum

Campyliadelphus chrysophyllus Ctenidium molluscum
Didymodon tophaceus Fissidens dubius
Hygrohypnum luridum Hylocomium splendens
Neckera crispa Orthotrichum striatum
Sanionia uncinata Syntrichia papillosa
Syntrichia virescens Tortula lanceola

Tillbakagången hos Antitrichia curtipendula på 
grund av luftföroreningar är väldokumenterad 
(Hallingbäck 1992, Sjögren 1995). Även hus-
mossa Hylocomium splendens har minskat till 
följd av luftföroreningarna (Hallingbäck 1992, 
Mäkipää 1995). Den kraftiga tillbakagången 
av epifytfloran, speciellt Orthotrichum-arterna, 
har redan diskuterats ovan. Flera arter är knutna 
till alm, t.ex. Orthotrichum striatum, Syntrichia 
papillosa och S. virescens, och de har genom 
almens tillbakagång minskat eller försvunnit.

Anmärkningsvärt är också den tillbakagång 
som kan konstateras bland jordmossorna, t.ex. 
flera arter i släktet Tortula. Lerjorden är kalk-
haltig och normalt har den en starkt buffrande 
förmåga, men luftföroreningarna under de 
senaste decennierna har starkt försämrat denna 
egenskap, och många kalkälskande mossor på 
jord är nu borta från Söderskogens artlista. Det 
är ett slående stort antal kalkälskande arter som 
försvunnit eller ej återfunnits: Brachythecium 
glareosum, jordspärrmossa Campyliadelphus chry-
sophyllus, källtuffmossa Cratoneuron filicinum, 
kalkkammossa Ctenidium molluscum, backtu-
jamossa Thuidium philibertii, samt flera arter i 
släktet Tortula. Den kvävehaltiga nederbörden 
har istället gynnat andra arter, såsom Brachythe-

cium rutabulum, Eurhynchium hians och E. 
praelongum.

Nytillkomna arter
Totalt har 20 nya arter påträffats i Söderskogen 
sedan Waldheims undersökning på 1940-talet. 
Av dessa är trådbryum Bryum flaccidum, Cam-
pylophyllum calcareum, Eurhynchium angustirete 
och praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides 
nybildade arter sedan Waldheims tid och bör 
av den anledningen kanske inte räknas som 
nya arter. Flera av de nya arterna, t.ex. kust-
snurrmossa Dicranoweisia cirrata och stubb-
kvastmossa Dicranum montanum är gynnade 
av försurat regn (Hill m.fl. 1992), och de har 
av den anledningen etablerat sig i Söderskogen. 
Andra nykomlingar är arter som visar en all-
män ökning i landet, t.ex. Nowellia curvifolia, 
Dicranum tauricum, Orthodontium lineare, Pla-
giothecium latebricola och Platygyrium repens. 
Mer anmärkningsvärt är att vågig praktmossa 
Plagiomnium undulatum (figur 3) inte rap-
porterats av Waldheim. Denna utomordentligt 
praktfulla art, som numer är allmän på lämpliga 
ställen i området, kan inte ha förbisetts av Wald-
heim utan måste ha tillkommit sedan hans tid. 
Detsamma gäller helt säkert för Plagiomnium 
rostratum och mussvansmossa Isothecium myosu-
roides. Arterna fickpellia Pellia epiphylla och Pla-
giothecium laetum har hittats i så små mängder 
att de lätt kan ha förbisetts i tidigare undersök-
ningar. Vanlig spåmossa Funaria hygrometrica 
påträffades invid en rotvälta, vilket väl stämmer 
överens med artens förmåga att växa i störda 
miljöer. Även Ditrichum cylindricum växer invid 
rotvältor. Fyndet av Drepanocladus aduncus i ett 
kärrområde i parkens sydöstra del kan ha varit 
en tillfällig förekomst.

Plagiomnium undulatum är numer en vanlig 
art i Skåne på lämpliga lokaler (se t.ex. Sjögren 
1991, Tyler 1999). Avsaknaden av arten i Söder-
skogen på Waldheims tid är speciellt intressant 
då man samtidigt konstaterar att arten vid 
samma tid inte är vanlig på Stenshuvud (Persson 
1935). Detta ger anledning till en misstanke att 
arten ökat i utbredning sedan dessa undersök-
ningar.
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Orthodontium lineare är en art som invandrat 
i sen tid till Norden. Mossan, som hör hemma 
på södra halvklotet (Nyholm 1993), observe-
rades i Europa först på de brittiska öarna 1911. 
Den är nu spridd i stora delar av Europa. Det 
första svenska fyndet gjordes på Söderåsen 1969 
(Damsholt & Holmen 1971). Dess utbredning 
och spridning har senare behandlats utförligt 
(Johansson 1977, 1982, Hallingbäck 1978, 
Hedenäs 1981, Fransén 1985, Hedenäs & Söder-
ström 1988, Hedenäs et al. 1989a, b). En ingå-
ende beskrivning av artens invandringshistoria i 
Europa ges av Størmer (1983).

Ett mycket intressant fynd gjordes av Nils 
Cronberg 1982, som på flera lågor i centrala 
delen av nationalparken fann Dicranum tauri-
cum (figur 3). Denna art är känd från ett fåtal 
lokaler i Skåne, Halland, Blekinge, Västergöt-
land, Öland, Gotland, Södermanland och Upp-
land (Carlsson 1983, Nyholm 1986, Emanuels-
son 1987, Hallingbäck & Weibull 1996a, Lön-
nell 1998, Söderström 1996). Artens utbredning 
i Europa behandlas av Hegewald (1992). Arten 
verkar expandera i Sverige (jfr England i Hill 
m.fl. (1992)) och har numer strukits från röd-
listan (Hallingbäck 1998, Gärdenfors 2000). På 
nationalparkens gamla lågor av ek verkar arten 
vara stadd i spridning.

Arter som minskat
Flera arter har gått kraftigt tillbaka sedan Wald-
heims undersökning. En art som har minskat är 
Neckera pumila, som förekom på flera ställen i 
nationalparken på 1940-talet, men sedan kraf-
tigt gått tillbaka (Hallingbäck 1989). Neckera 
pumila finns fortfarande kvar på samma träd 
som under Hallingbäcks undersökning i slutet 
av 1980-talet, men har minskat ytterligare på 
denna ensamma trädstam, vars övre del dess-
utom är stormfälld. 

Den kraftiga tillbakagången hos epifytfloran 
har redan diskuterats ovan, men det kan vara 
intressant att i detta sammanhang citera ett brev 
från Per Adolf Larson till sin vän Sixten Berg-
ström 1933: ”Nästan all Orthotrichum-vegeta-
tion på träden vid vägar och i parker i Skåne 

synes vara i snabbt utdöende, säkerligen till följd 
av benzinångorna från motortrafiken”. Brevet 
finns förvarat på Botaniska museet i Göteborg. 
Redan tidigt kunde man alltså konstatera luft-
föroreningarnas skadliga inverkan på mossvege-
tationen.

Andra arter som minskat är Radula com-
planata, Anomodon viticulosus, Brachythecium 
rivulare, Didymodon insulanus, Leucodon sciuroi-
des, lundpraktmossa Plagiomnium cuspidatum, 
kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus och 
Syntrichia ruralis (Hallingbäck 1992, Sjögren 
1995). Numer finns rävsvansmossa Thamno-
bryum alopecurum endast kvar i sektion 6. Kvar 
på trädbaser och stenmuren finns dock flera av 
Waldheims fynd, t.ex. trädkrypmossa Amblyste-
gium subtile och Grimmia pulvinata.

Arter som ökat
Förutom de arter som är nya för området, har 
ett antal arter ökat sedan Waldheims undersök-
ning. Exempel på sådana arter är kvastmossa 
Dicranum scoparium, som av Waldheim ”blott 
påträffats på få lokaler och endast å trädtickor 
på murkna stubbar”. Arten är nu spridd i par-
ken och växer ofta epifytiskt i små kuddar. 
Andra arter som ökat, om än inte så markant, 
är smaragdmossa Dicranella heteromalla, 
Eurhynchium praelongum, Herzogiella seligeri och 
stor blekmossa Chiloscyphus latifolius. En viktig 
bidragande orsak till ökningen av dessa arter är 
troligen att parken blivit mörkare under senare 
årtionden, samt – för de arter som är knutna 
till ved – en ökad tillgång på lämpligt substrat 
och ökade fuktighetsförhållanden. Död ved har 
säkerligen förr varit sällsynt i de sydskånska 
skogarna på grund av den generella bristen på 
virke och ved till vedeldning. Flera av arterna, 
t.ex. Eurhynchium praelongum, gynnas av fosfor-, 
kväve- och kaliumnerfall (Virtanen m.fl. 2000), 
vilket säkert har bidragit till dessa arters ökning. 
En annan art som ökat sedan Waldheims tid är 
Zygodon rupestris. Den föredrar ljusare miljöer, 
och ökningen kan verka märklig med tanke på 
skogens igenväxning. Man får söka andra förkla-
ringar till dess ökning.
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Rhynchostegium confertum skyddas av 
stenmuren
Söderskogens stora raritet bland mossorna är 
Rhynchostegium confertum (figur 7), som finns 
i skogens sydöstra hörn på stenmurens insida. 
Artens normala biotop är klipp- och rasbranter, 
husgrunder, murar och grottor (Hallingbäck 
1996), vilket överensstämmer med stenmurens 
insida och dess skuggiga och något instabila 
miljö. Arten har en sydlig utbredning och åter-
finns i landet endast i Skåne. I England är arten 
vanlig på murar, klippor och stenar i trädgårdar 
(Watson 1981).

Beståndet i Söderskogen är mycket svagt, vil-
ket även Waldheim kunde notera i sin undersök-
ning 1940. Det är dock glädjande att konstatera 
att Rhynchostegium confertum fortfarande finns 
kvar på samma lokal efter 60 år. Detta tyder 
på att denna arts biotopförhållanden på murens 
insida inte har förändrats alltför drastiskt. 
Artens fortlevnad är säkerligen inte heller hotad 
i Söderskogen. Insidan av stenmuren, som inte 
utsätts för slitage, utgör ett gott skydd för arten, 
och en eventuell ytterligare förändring av miljön 
genom igenväxning skadar sannolikt inte arten.

Dalby Söderskog – en unik mossö i 
åkerhavet
Söderskogen hyser en mycket stor mängd olika 
mossarter på en liten yta. Även om det finns 
områden med ännu fler arter på en liten yta 
(Hylander 1998), så är Söderskogen unik, spe-
ciellt med tanke på att antalet skilda biotoper 
i området är mycket begränsat, bl.a. saknas 
klippytor och egentliga våtmarker. Däremot är 
mossfloran på jord yppig, och även om många 
arter inte längre tycks finnas kvar, så är flera 
mossamhällen på framförallt lerjord magnifikt 
utvecklade. Så är t.ex. fallet med Eurhynchium-
floran som representeras med hela sju arter. 
Endast två svenska Eurhynchium-arter saknas 
– kalksprötmossa E. striatulum, som finns på 
Öland, Gotland och i några landskap i Mel-
lansverige, och dvärgsprötmossa E. pumilum, en 
sällsynt art som endast finns på en lokal på Kul-
laberg i Skåne (Waldheim 1934, Hallingbäck 
1998).

Hallingbäck och Weibull (1996b) har tagit 
fram ett förslag på en serie mossor som värdemä-
tare på värdefull ädellövskog. Flera av de mossor 
författarna föreslår återfinns i Dalby Söderskog. 
Högt upp i värdepyramiden återfinns Neckera 
pumila och de tre Anomodon-arterna som finns 
i Söderskogen. Alla dessa arter förkommer i 

Figur 7. Skott, kapslar, blad och cell-
mönster hos broddnäbbmossa Rhyncho-
stegium confertum. Uppe till vänster: Två 
blad från Dalby Söderskog. Teckningen 
nere till vänster från Watson (1981), till 
höger från Landwehr (1966).
Rhynchostegium confertum. Upper left: 
two leaves from Dalby Söderskog. The 
other drawings are from Watson (1981) 
(lower left) and from Landwehr (1966) 
(right). 
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Söderskogen. Längre ner i pyramiden återfinns 
Neckera complanata, trubbfjädermossa Homalia 
trichomanoides, Homalothecium sericeum, Porella 
spp. och Isothecium alopecuroides. Det har väl 
aldrig rått något tvivel om Söderskogens bety-
delsefulla ställning som ädellövskog, och vär-
depyramiden för mossor bekräftar tydligt detta 
faktum.

• Nils Cronberg, Tomas Hallingbäck och Olle 
Holst har vid olika tillfällen hjälp till. De två 
förstnämnda har dessutom bidragit med vär-
defulla synpunkter på uppsatsens innehåll och 
Tomas Hallingbäck har dessutom vänligen lånat 
ut foton. Lars Hedenäs har vidimerat bestäm-
ningen av Rhynchostegium confertum. Alla dessa 
personer vill jag varmt tacka för all hjälp. 
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ABSTRACT
Kristensson, G. 2002. Mossfloran i Dalby Söder-
skog under 50 år. [The bryophyte flora of Dalby 
Söderskog National Park, a south Swedish decidu-
ous forest.] – Svensk. Bot. Tidskr. 96: 282–300. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
The national park Dalby Söderskog is a 36-ha 
deciduous forest located 11 km E of Lund in S Swe-
den. The park’s rich bryophyte flora was thoroughly 
investigated by Stig Waldheim in the 1940s. His 
results are here compared with a modern inven-
tory. In total, 153 species have been found, of which 
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40 species have not been 
retrieved, and 20 are new to 
the park since Waldheim’s 
study. The bryophyte flora 
on soil and clay is particularly 
well developed, and the genus 
Eurhynchium is represented by 
seven species. The retrieval 
of Rhynchostegium confertum 
was very welcome, since it 
has only one other locality in 
Sweden.

Gerhard Kristensson, pro-
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Appendix. Namngivningen för mossor har förändrats mycket under 
de knappt 60 åren sedan Waldheims undersökning. För att underlätta 
läsningen av Waldheims arbete ges här en sammanställning av de för-
ändringar som skett mellan undersökningarna.
Nomenclatural changes between Waldheim’s (1944) investigation and 
the present.

Waldheims namn  Nuvarande namn
(Arnell 1928, Jensen 1939) (Söderström & Hedenäs 1998)
Amblystegiella subtilis Amblystegium subtile
Amblystegium trichopodium Leptodictyum riparium
Barbula cylindrica Didymodon insulanus
B. fallax Didymodon fallax
B. Hornschuchiana Pseudocrossidium hornschuchianum
B. recurvirostris Bryoerythrophyllum recurvirostrum
B. tophacea Didymodon tophaceus
B. vinealis Didymodon vinealis
Camptothecium lutescens Homalothecium lutescens
Campylium calcareum Campylophyllum calcareum
C. chrysophyllum Campyliadelphus chrysophyllus
Drepanocladus uncinatus Sanionia uncinata
Eurhynchium Swartzii Eurhynchium hians
Fissidens cristatus var. mucronatus Fissidens dubius
F. viridulus ssp. minutulus Fissidens pusillus
Hylocomium Schreberi Pleurozium schreberi
H. squarrosum Rhytidiadelphus squarrosus
H. triquetrum Rhytidiadelphus triquetrus
Isopterygium depressum Taxiphyllum wissgrillii
Isothecium myurum Isothecium alopecuroides
I. Seligeri Herzogiella seligeri
Lophocolea bidentata Chiloscyphus latifolius
L. heterophylla  Chiloscyphus profundus
L. minor  Chiloscyphus minor
Mnium affine Plagiomnium affine
M. cuspidatum Plagiomnium cuspidatum
M. punctatum Rhizomnium punctatum
M. rugicum Plagiomnium ellipticum
M. Seligeri Plagiomnium elatum
Orthotrichum fallax Orthotrichum pumilum
O. nudum Orthotrichum cupulatum
O. octoblephare var. fastigiatum Orthotrichum affine var. fastigiatum
O. octoblephare Orthotrichum affine
O. Schimperi Orthotrichum pumilum
Phascum cuspidatum Tortula atherodes
Plagiochila asplenioides Plagiochila porelloides
Plagiothecium silvaticum Plagiothecium nemorale
P. Roeseanum Plagiothecium cavifolium
Polytrichum formosum Polytrichastrum formosum
Porella rivularis Porella cordaeana
Pottia intermedia Tortula modica
P. lanceolata Tortula lanceola
P. truncata Tortula truncata
Rhynchostegium riparioides Platyhypnidium riparioides
Thamnium alopecurum Thamnobryum alopecurum
Tortula mutica Syntrichia latifolia
T. pulvinata Syntrichia virescens
T. papillosa Syntrichia papillosa
T. ruralis Syntrichia ruralis
Weisia crispa Weissia longifolia
Zygodon viridissimus Zygodon rupestris
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Den store odlingshistorikern Mårten Sjöbecks 
idéer om hur träd och buskar var idealiskt för-
delade över ängen, och hur runnorna dessutom 
sakta flyttade sig fram över marken med bon-
dens hjälp, tas här upp till kritisk granskning 
av en nutida odlingshistoriker, Åke Carlsson.

ÅKE CARLSSON

Mårten Sjöbecks tidiga artiklar om det 
sydsvenska odlingslandskapet fick 
ett stort genomslag. De tycks snabbt 

ha kullkastat den bland många biologer och 
naturskyddare rådande synen på ängen som 

”ursprunglig” natur. Välkända författare som 
Sten Selander och Carl Fries spred hans rön 
och tankar till en bred läsekrets. Sjöbecks texter 
har inte utsatts för kritisk granskning i någon 
större utsträckning. De har, med få undantag 
(bl.a. Nilsson 1997), närmast behandlats som 
oomtvistligt källmaterial. Här skall hans syn på 
träden och buskarna i ängarna tas upp till skär-
skådande.

I en uppsats beskriver Sjöbeck (1933) ett 
växelbruk ”där marken nyttjas till produktion 
växelvis av nyttiga lövträd och gräs”. Ängens 

slåtterytor och runnor, eller som Sjöbeck skriver, 
träd- och buskförtätningar, förflyttar sig suc-
cessivt över marken. Bonden ”tager alltid något 
mera vid den ena sidan, och låter därvid lien 
föras långt in mellan träd och buskar, varvid 
deras under sommaren uppkomna skott även 
nedmejas av lien”.  Senare avverkas denna remsa 
av runnan i samband med lövtäkt eller vid 
anskaffning av gagnvirke. På den andra sidan 

”lägger man märke till huru träd och buskar år 
efter år tillåtas successivt erövra slåttermarken”.

Sjöbeck talar inte om var eller hur han har 
nått denna insikt. Ändå tycks de flesta acceptera 
hans beskrivning av ett växelbruk i ängen (t.ex. 
Gustawsson 1976, Ihse 1997). Ett undantag är 
Inga Stenström (1945) som beskriver ängsbru-
ket på södra Gotland. ”Några spår har jag icke 
funnit av det växelbruk Mårten Sjöbeck (1933, 
1934) trott sig kunna påvisa mellan lövväxt och 
slåtter. --- Jag har frågat ut flera gubbar från 
olika socknar, men alla hade samma svar: bus-
karna fingo växa upp igen där de hade stått”. 
Till Sjöbecks försvar kan sägas att han inte ger 
sig ut för att beskriva de gotländska ängarna. 
Han hade inte besökt landskapet när han skrev 
sin uppsats. Kan han ha rätt när det gäller det 

Mårten Sjöbeck och ängarnas träd

Äng med hamlade askar på 
Mössebergs västra slutt-
ning, Vilske-Kleva socken, 
Västergötland. Foto: Mår-
ten Sjöbeck 1932, Hand-
skriftsavdelningen, Universi-
tetsbiblioteket, Lund.
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svenska fastlandet? Ingen av 1700- eller 1800-
talens jordbruksintresserade skribenter har, så 
långt jag kunnat finna, berört de av Sjöbeck 
beskrivna arbetsmomenten. Inte heller har jag 
i gamla bondedagböcker funnit något som kan 
tyda på att ängar sköttes på det sätt han beskri-
ver. En vandrande runna skulle kräva att stub-
barna bryts upp efter de avverkade träden och 
buskarna för att möjliggöra slåtter. Detta arbete 
borde, om det förekommit, figurerat i dagböck-
erna.

Ett enkelt räkneexempel visar det orimliga i 
träd- och buskförtätningars vandrande. Antag 
att vi har en väl tilltagen runna med en dia-
meter på tio meter. Vi antar vidare, precis som 
Selander (1955), att bonden årligen hugger bort 
en remsa på en meter på ena sidan. På tio år har 
han huggit igenom hela den ursprungliga run-
nan. Växelbruk av Sjöbecks modell är således 
oförenligt med gamla eller ens medelålders träd 
i ängen. Att det verkligen fanns många gamla 
träd i inägorna finns många belägg för, inte 
minst i de ekinventeringar som gjordes under 
1700-talet och tidigt 1800-tal (Eliasson 2002). 
Inte heller skulle träd och buskar kunna etablera 
sig i den takt som krävs. Det som lien lämnade 
av spirande vedväxter vid slåttern, höll djuren 
efter när de släpptes in i ängarna på höstkanten.

Enligt Sjöbeck var runnor och gläntor inte 
bara vandrande. De fanns också, tack vare 
bondens kunskaper och omsorger, på rätt plats 
och i rätt mängd för att skapa idealiska förut-
sättningar för gräsväxten. Trädslagen var, inom 
de naturgivna begränsningarna, de rätta med 
hänsyn till bondens behov. ”Att rätt avväga slåt-
terytornas storlek inbördes och i förhållande 
till träd- och buskförtätningarnas effektivitet 
ur avskärmnings- och jordförbättringssynpunkt 
med samtidigt gynnande av gagnträdens utveck-
ling utgjorde en av lövängskulturens känsligaste 
åtgärder, bakom vilken låg många århundradens 
erfarenheter. Ett slappare iakttagande av dessa 
regler, vilka jag för ännu ett årtionde sedan fann 
praktiserade inom en avsides belägen trakt av 
mellersta Skåne, blir liktydigt med ett av de för-
sta stegen mot lövängens förfall” (Sjöbeck 1932). 
Denna tes har i än högre grad anammats av 

hans lärjungar. Ett par citat får tjäna som exem-
pel: ”Urgammal tradition lärde hur stora glän-
torna borde vara för att varken skugga eller sol-
bestrålning skulle bli för starka” (Selander 1955). 

”Hårdvallsängen krävde en sinnrik konstruktion 
och noggrann hävd för att bli högavkastande. På 
den skyddande grässvålen var grupper av lövträd 
och buskar omsorgsfullt utplacerade. Dessa 
reglerade ljus och skugga samt påverkade ängens 
näringstillstånd, lokalklimat och markförhållan-
den på ett gynnsamt sätt” (Aronsson & Matzon 
1987).

Denna tolkning av ängens fysionomi beaktar 
inte de ytterst varierande förutsättningarna för 
vedväxterna att etablera sig inom en äng. Bon-
den kunde inte efter behag placera träd och bus-
kar i ängen. De växte till övervägande del upp i 
skydd av slåtterhinder; enstaka träd invid stenar 
och runnor i större rösen eller andra stenanhop-
ningar. Det var knappast så att bonden med 
avsikt skapade runnan i röset för att utnyttja en 
för gräsproduktion värdelös mark (Jonsson m.fl. 
1991). Den uppstod på grund av goda etable-
ringsförhållanden med skydd mot både lie och 
mule. På plats i röset var träden och buskarna 
svåra att bli kvitt med rothuggning.

Inom en äng på moränmark skiftar ofta före-
komsten av slåtterhinder starkt. Vissa ytor har 
under historiens lopp blivit stenröjda i samband 
med odling. Naturliga variationer i stenighet 
förstärktes. Så uppstod både släta områden och 
rösen. På övrig mark ligger stenblock i varie-
rande grad och storlek strödda. Även den bonde 
som inte visste någonting om trädens betydelse 
för gräsväxten, men bedrev slåtter, efterbete 
och lövtäkt, kunde på sådan mark skapa en äng, 
till synes insiktsfullt formad för att frambringa 
bästa tänkbara höskörd. En del av det som tol-
kats som sofistikerad ängsskötsel är snarare en 
naturlig följd av ett samspel mellan hävd och 
mark. Detta innebär inte någon nedvärdering 
av bönderna. Det är tveksamt om det varit 
ändamålsenligt att, oavsett markens förutsätt-
ningar, skapa en optimal fördelning mellan ljus 
och skugga. Detta skulle troligen krävt alltför 
mycket arbete i förhållande till ökningen av 
avkastningen.
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På sedimentmarker, som saknar moränens 
stenighet och skydd för spirande telningar, har 
det funnits trädfattiga ängar även i skogrika 
bygder. Kala ängar behöver inte nödvändigtvis 
ses som ett resultat av 1800-talets överexploate-
ring. Som framgår av exemplet Reftele i tabellen 
nedan kunde förekomsten av lövträd i inägorna 
variera från ”ingen” till ”öfwerflöd” inom 
samma socken. Sambandet mellan stenighet och 
lövförekomst framträder mycket tydligt.

Givetvis spelade även andra faktorer för-
utom variationer i stenighet en roll för trädens 

och buskarnas plats i ängen. Trädplantering 
kunde förekomma, exempelvis är många askar i 
magerbygder planterade. Träd och buskar kunde 
antagligen också växa upp i skydd av tillfälliga 
hinder för lie och mule. Grova grenar, trädkro-
nor eller hela träd som föll ner kanske inte alltid 
röjdes bort omedelbart.

Inte heller när det gäller de olika trädarternas 
frekvens kunde ängsbrukaren styra och ställa 
efter behag. Djuren på efterbetet höll på ett 
hårdhänt sätt efter de smakligaste vedväxterna, 
dvs. de arter som bonden helst ville ha för löv-

täktens skull. Getter, som 
på många håll var vanliga 
fram till 1800-talets bör-
jan, gjorde ofta olovandes 
påhälsningar i inägorna 
(Bergstrand 1970). En 
getflock kunde på kort tid 
anställa stor skada på träd 
med begärlig bark. Även 
får, som åtminstone i vissa 
trakter regelbundet hölls 
på efterbete i ängarna, 
ringbarkar gärna trädslag 
som ask och rönn. Abra-
ham Samzelius skriver i 
sin flora över Närke 1758 
att asken ”wäxer wid gär-
desgårdar i ängar”. Den 
klarade sig här eftersom får 
och getter inte kunde skala 
av barken runt om.

Till bondens förtret 
var det ofta den oönskade 
eken som gynnades mest 
av betet i ängarna. Tack 
vare den stora pålroten, 
som kan lagra mycket 
näring, uthärdar ekplan-
tan tider av intensivt bete. 
Som vuxet träd har eken 
en bark som inte lockar till 
gnag (om man bortser från 
sena tiders ridhästar). Även 

Stenighet och lövskog på inägor i Reftele socken, Västbo härad, Små-
land, enligt lantmätaren Jonas Allvin (1820).

By eller gård Stenighet Lövskog

Strand den myckna stenen1 wäxa frodigt
Ölmestads by stenfri mjälsand ingen2

Björnhult sten till husbehof
Ingarp, Lid, Flathult ganska stenbunden frodigare wäxt
Dye by sandås3 ringa
Nennesmo by stenfri brist
Reftele by stenfri mjälsand4 ej tillräcklig
Nöbbele by beswärade af sten ej så ringa
Stora Segerstad stenbundne mer än allmänt frodigt
Lilla Segerstad stenbundne fullt tillräckligt
Bägaryd stenbunden tillräcklig
Boaryd stenbunden till husbehof
Hylte, Bjärnaryd stenbunden till öfwerflöd
Mellby stenfria nästan ingen
Väcklinge by stenfria  tillräcklig
Haga stenbundne mycken
Hensjö stenbundne öfwerflöd
Röplinge by5 ganska stenbundne någon björkskog6

Vä by ås, något stenbundne björkskogen ringa
Stålebo, Jordsbo, Sibbo stenbundne tillräckligt
Hakarps by berg, mjälsandslager något löfskog

1 ”Ängen är af bättre slaget, ehuru swår att bärga för den myckna stenen.”
2 ”... utom några få björkbuskar och asp.”
3 ”... wid pass hälften stenfri mjälsand och öfriga hälften något stenigt grus till 

botten.”
4 ”... och omkring smärre berg.”
5 Samt Torp, Galtås, Kulla, Yrhult, Sånnaryd och Wimmelstorp. Gårdarna Hult, 

Koshult, Tången och Rem har ett ”ymnigare löfbrott”. ”... mig wetterligen fin-
nes inom Socknen, knappt i Häradet, någon större samling af telningar eller 
unga Bokar, så wida ej i de dertill mindre tjenlige Wimmelstorps inägor.”

6 ”... toppning och den magra jordmonen hafwa bidragit att deraf göra endast 
buskar.”
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den ljusa miljön i ängen var gynnsam för ekens 
förökning. 

Sjöbeck (1933) skriver att ”slåtterytornas 
samlade areal understiger som regel den totala 
arealen, som är bevuxen med träd och bus-
kar”. I de flesta ängar som bevarats till vår tid 
utgör slåtterytorna huvuddelen av den totala 
ängsarealen. Dessa ängar skulle alltså, om han 
har rätt, på ett otypiskt sätt vara fattiga på 
vedväxter. Sjöbeck (1936) menar att ”det mest 
ursprungliga tillståndet inom lövängen” beskrivs 
av Linné från Storängen i Västerplana på Kin-
nekulle: ”Denna war mest öfwerwuxen med 
mans höga Hasselbuskar, så at emellan dem 
syntes liksom små torg, kamrar och labyrinter, 
ja, hade de allenast på sidorne warit klipte af en 
Trädgårdsmästare, hade Flora alt här wunnit i 

sin wilda fägring, som någonsin konsten i den 
härligaste trägård. Ekarne uplyfte allena sina 
höga kronor öfwer desse låga Hasslar, såsom 
Cypresser ibland Viburnum” (Linnaeus 1747). 
Av denna text får man onekligen intrycket att 
träd och buskar dominerar över slåtterytor. Men 
är Storängen typisk för äldre tiders oförstörda 
ängar? Av tonen i Linnés text kan man ana att 
han stod inför något som han inte var van vid 
att se. Linnélärjungen Anders Tidström (1978) 
besökte Västerplana tio år senare. Han fann 
att Storängen var härlig och vacker ”men något 
mycket bewuxit med buskträn”.

En karta över Västerplana från 1715 kastar 
mer ljus över Storängen: ”Wästerplana eng ….. 
bestående af hård och skiönwall och olika öfwer 
allt, bewäxt med allehanda slags löfträn, som 
på få ställen i Swerjes rijke finnas kan, som är 
biörck och ahl, otalig mycken hasselskogh, ek, 
kierssbärsträn och aplar, nypon och stärkebärs-
buskar [slån], ask, asp, lind, alm och weker [jol-
ster], tryl [skogstry] och ekenas [skogskornell], 
wijde och lind, förutan många slag som här intet 
nampn hafwa, af hwilken skog innehafwarne 
nyttia till sitt åhrliga bränssle, medan elliest 
hasselskogen öfwergår hela marcken ...”. Vidare 
framgår av texten att bönderna inte har någon 
större nytta av närmaste köpstaden Lidköping. 
De åker dit ”allenast när nöttren wäxt” för att 
sälja dem, ”jämpte torra nypon”, under mark-
naderna. Av ordvalet framgår att Storängen har 
en ovanligt ymnig förekomst av hassel. Linnés 
beskrivning av Storängen är således inte något 
man kan ta till för att ge en bild av en ”typisk 
löväng”.

Tomas Troschke (2000) har gjort en jämfö-
rande studie av Storängen och Österplana äng, 
den senare av Linné beskriven som ”övervuxen 
med låg hassel” (Gullander 1972). När alla av 
Linné antecknade växter försetts med Ellen-
bergs m.fl. (1991) ljustalsvärden kan man se en 
tendens till fler skuggfördragande arter i Stor-
ängen. Enligt storskifteskartorna från 1790-talet 
gav Storängen i Västerplana 1,1 lass/tunnland, 
medan Österplana äng gav 3,4 lass/tunnland. 
Markförhållandena verkar vara någorlunda lik-
artade i de bägge ängarna. Sannolikt beror skill-

Invid en gärdesgård kunde asken överleva även om 
det förekom bete av får och getter eftersom de 
inte kunde gnaga av barken runt om hela stammen. 
Teckning: Nils Forshed.
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träd. [Mårten Sjöbeck’s views on trees in hay 
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Uppsala. ISSN 0039-646X.
The landscape historian Mårten Sjöbeck’s theories 
on how trees were optimally located in the wooded 
hay meadows of former times are critically evalu-
ated.
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ka. Han har bl.a. gett 
ut ett tiotal bondedag-
böcker från 1800-talet. 
Senaste boken handlar 

om gamla ekar i Västergötland. Åke har gjort 
filmer om stenmurar, slåtter, lövtäkt och gamla 
ekar, samt undervisar om lieslåtter och hamling 
i Sverige och Norge. (Det är en apollofjäril som 
sitter på Åkes näsa!)

Adress: Östergården, Siene, 447 95 Vårgårda
E-post: ake.carlsson@hem.utfors.se

naden i höavkastning på att Storängen i större 
utsträckning var bevuxen med träd och buskar.

Det är olämpligt att betrakta en viss äng som 
rikslikare för svenska hårdvallsängar. Det låser 
föreställningarna av hur en äng bör se ut och 
kan resultera i schablonartad restaurering av 
slåttermarker. 

Fortfarande finns goda möjligheter till 
fältstudier rörande trädens historia i slåtter-
markerna. Ängarna är i stort sett borta, men 
fortfarande finns det gott om träd som växt 
upp under traditionell ängshävd. Fältarbete och 
arkivstudier skulle kunna ge mycken ny kun-
skap. En förutsättning är dock att man inte bär 
på ett alltför tyngande ok av lärofädernas teser.  
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Komposthögar och andra skräpmarker har 
alltmer blivit något av botanikernas skattkam-
mare. Här berättar Åke Lindström om nya 
fina fynd från Örebro. Upptäckten av pil-
grimsveronika på en komposthög är kanske det 
mest anmärkningsvärda.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LINDSTRÖM

Under 1999 gjorde jag en del fynd av kärl-
växter som jag inte hann få granskade 
innan mina tidigare artiklar i SBT fär-

digställdes (Lindström 1999, 2000). Till dessa 
fynd återkommer jag därför här. Dessutom har 

jag hittat en del nya arter inom ungefär samma 
område under 2000 till 2002, och kan dessutom 
rapportera om en del återfynd.

 På en bullerskyddande jordvall upplagd inne 
i Brunnsparken intill järnvägen upptäckte jag 
1995 höstanemon Anemone hupehensis bland 
högvuxna ruderatväxter (Lindström 1999, Uoti-
la 2001). Sedan dess har den blommat där varje 
år, allt medan vallen lämnats orörd och fått växa 
igen. Hösten 2002 fanns där fem exemplar som 
nu växte under några ca fyra meter höga, själv-
sådda sälgar Salix caprea. Det skall bli intressant 
att se hur länge de kan hålla stånd.

Materialet i de stora komposthögar – upp-
lagda intill en grusgrop – som nämns i 
artikeln kommer från stadens odlingar, 
men även från containrar uppställda 
runt om i Örebro. I dessa har allmän-
heten kunnat slänga sitt trädgårdsavfall 
under höstarna. På dessa komposthögar 
har jag de senaste tre åren hittat nya 
arter som lövbinda Fallopia dumetorum, 
sommarslöja Gypsophila elegans, röd-
malva Malva sylvestris, rosendunört Epi-
lobium hirsutum, libbsticka Levisticum 
officinale, jätteverbena Verbena bona-
riensis, äkta hjärtstilla Leonurus cardiaca 
subsp. cardiaca, broksalvia Salvia viridis, 
violspikklubba Datura stramonium 

Bidrag till Örebrotraktens 
flora 3. Tillägg

Höstanemon Anemone hupehensis blom-
mar för åttonde året i rad på en igenväx-
ande jordvall i Brunnsparken i Örebro.
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var. tatula, sommartoffel Calceolaria tripartita, 
taggsallat Lactuca serriola, hirs Panicum milia-
ceum, kolvhirs Setaria italica och majs Zea mays. 
Fler nyfynd på komposthögarna presenteras i 
artförteckningen nedan. På sandmark på bot-
ten av grusgropen fann jag två bestånd av blek 
fetknopp Sedum hispanicum, och ett exemplar av 
rosenspirea Spiraea japonica ’Anthony Waterer’. 
Belägg av alla dessa arter (utom lövbinda, rosen-
dunört, taggsallat och majs) finns på Naturhis-
toriska riksmuseet (S).

En del mer ovanliga arter har blivit ett årligt 
återkommande inslag på dessa komposthögar, 
såsom rödmålla Chenopodium rubrum, bovete 
Fagopyrum esculentum och jordärtskocka Heli-
anthus tuberosus. År 2000 gjorde jag ett återfynd 
av rosenglim Atocion armeria. De mycket varma 
somrarna 2001 och 2002 blommade jordärt-
skockan rikligt och jag gjorde återfynd av melon 
Cucumis melo. Kanna Canna ×generalis fanns där 
med två bestånd sommaren 2001.

Särskilt intressanta fynd
Uppgifter om arternas tidigare uppträdande i 
Närke är hämtade från Projekt Närkes Floras 
register.

Agastache rugosa, koreansk anisisop. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), 
ett rikgrenigt, blommande ex på stor komposthög 
upplagd intill grusgrop, 2001-08-22, det. T. Karls-
son, belägg i S. – Denna fleråriga ört från östra Asien 
odlas i vårt land utomhus, mest som krydd- eller 
medicinalväxt, men även till kosmetika (Aldén m.fl. 
1998). Ej tidigare noterad som förvildad i Närke, och 
hittills sällan rapporterad från övriga landet.

Althaea officinalis, läkemalva. – Nikolai fg, Stadsträd-
gården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 24 19), ett 
30-tal ex på igenväxt komposthög, 2001-09-05, conf. 
T. Karlsson, belägg i S; den odlas i Stadsträdgården; 
jag såg några ex av läkemalva på denna komposthög 

Koreansk anisisop Agastache rugosa är ej tidigare 
noterad som förvildad i Närke.

Violspikklubba Datura stramonium var. tatula vid 
basen av en komposthög. Blommorna är bara 
utslagna på natten.
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redan 1999; högen verkar inte längre användas för 
utkast, och var nu täckt av en tät högörtsvegetation 
dominerad av mjölke Epilobium angustifolium, gråbo 
Artemisia vulgaris, åkertistel Cirsium arvense och 
kvickrot Elytrigia repens. Ytterligare två arter hade 
klarat sig kvar på denna hög sedan 1999, vardera 
med några exemplar i den täta vegetationen, nämli-
gen gurkört Borago officinalis och kattmynta Nepeta 
cataria ; sommaren 2002 var högen oförändrad och 
läkemalva blommade med ungefär samma antal. 

– Läkemalva är ej tidigare noterad utanför odlingar i 
Närke och mycket sällan noterad från övriga Sverige. 
Den har i vårt land tidigare odlats som medicinal-
växt, men används nu mest som prydnadsväxt utom-
hus (Aldén m.fl. 1998).

Amaranthus retroflexus, svinamarant. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett 
ex på stor komposthög upplagd intill grusgrop, 1999-
09-10, det. T. Karlsson, belägg i S. – Efter Thomas 
Karlssons utredning av släktet Amaranthus för Flora 
Nordica visade det sig att svinamarant bara är belagd 
en enda gång tidigare från Närke, 1953 i Örebro 
(Karlsson 2001). De amarantbelägg jag tidigare 
samlat i/vid denna grusgrop är nu bestämda till grön-
amarant A. hybridus ssp. powellii och toppamarant A. 
hybridus ssp. hypochondriacus.

Atriplex hortensis, trädgårdsmålla. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), 
fyra kraftiga ex vid basen av stor komposthög upp-
lagd intill grusgrop, 2000-08-25, det. Mats Gustafs-
son, belägg i S; de övre bladen var långsmala och i 
färskt tillstånd blanka på ovansidan, samt matta och 
grågröna på undersidan; detta gjorde mig osäker på 
arttillhörigheten; uppträdde även 2001 och 2002 
med flera ex på komposthögarna, många ex med 
purpurfärgat bladverk. – Ej noterad som förvildad i 
Örebrotrakten sedan 1920-talet, men eftersom den 
nu åter har börjat användas av hobbyodlare så kan 
den förväntas dyka upp allt oftare efter utkast.

Bupleurum rotundifolium, harört. – Olaus Petri fg, 
Rynningevikens naturreservat, 500 m SSO Daniels-
lund (10F 5d 00 39), fyra ex på fårbetad kulle domi-
nerad av ruderatväxter, 2000-07-27, conf. T. Karlsson, 
belägg i S; kullen är täckt av jordmassor som enligt 
uppgift hämtats från vägarbeten i Örebrotrakten och 
sedan tippats på platsen 1997. – Tidigare funnen för-
vildad en gång i Närke, 1999 på Attletippen (Svenson 
m.fl. 2002). Denna flockblommiga växt, som med 
sina gröngula svepen och små gula blommor lätt kan 
förväxlas med en törel Euphorbia, växer vild i bl.a. 
Syd- och Mellaneuropa. Den är mycket sällan påträf-
fad i Sverige som oavsiktligt införd. Numera odlas 
den i vårt land till prydnad och snitt (Aldén m.fl. 

1998) men är ändå enligt Thomas Karlsson hittills 
mycket sällan funnen förvildad i landet. Månsson & 
Johansson (1996) skriver om denna ettåriga art att 
den sås direkt på växtplatsen tidigt på våren, och att 
den inte kräver någon särskild omsorg.

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett 
kraftigt, grenat, blommande ex på stor komposthög 
upplagd intill grusgrop, 2000-10-05, conf. T. Karls-
son, belägg i S; på samma högar fanns också berg-
bräsma C. hirsuta. – Hittills endast få fynd i Närke 
av skogsbräsma, och då bara i naturlig miljö. Vid en 
genomgång av de landskapsfloror som givits ut under 
de senaste decennierna visar det sig att skogsbräsma 
endast ett fåtal gånger påträffats på kulturmark.

Chelone lyonii, röd sköldpaddsört. – Nikolai fg, Bista-
skogen, 450 m SSV Karlsborg (10F 4c 01 22), några 
ex under en druvfläderbuske vid kanten av en hög 
med trädgårdsutkast ca 50 m in i en lövskog, 1999-
10-03, det. T. Karlsson, belägg i S; växte bland höga 
inhemska örter; inga ex kunde iakttagas året därpå, 
men i stället blommade fem ex av silverastilbe Astilbe 
japonica på denna hög. – Röd sköldpaddsört är en 
lejongapsväxt Scrophulariaceae från sydöstra USA 
som odlas i Sverige till prydnad och snitt (Aldén m.fl. 
1998). Blommorna sitter i tät klase och kan liknas 
vid sköldpaddshuvuden (se bild i Karlsson 2002a). 
Arten är flerårig och långlivad (Görling 1993). Enligt 
Thomas Karlsson (2002a) är inget tidigare fynd 
publicerat från Norden, men den är samlad en gång 
1996 i Östergötland. Nu är den funnen på ytterligare 
tre lokaler i landet.

Cimicifuga racemosa, läkesilverax. – Nikolai fg, 
Stadsträdgården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 
24 19), tre blommande plantor på samma övergivna 
och överväxta komposthög, och bland samma höga 
örter, som beskrivs ovan vid läkemalva, 2002-07-25, 
conf. T. Karlsson, belägg i S; dessa exemplar växte 
på baksidan av komposthögen, väl dolda bland 
mjölke, gråbo och kvickrot. – Läkesilverax kommer 
från östra Nordamerika och odlas hos oss som pryd-
nadsväxt utomhus (Aldén m.fl. 1998). Den odlas i 
Stadsträdgården. Den är flerårig, långlivad i odling 
och kan fröförökas, men då tar det 3–5 år innan den 
blommar (Görling 1993). Eftersom denna kompost-
hög troligen legat orörd några år kan dessa exemplar 
ha utvecklats ur frö. Enligt Thomas Karlsson är den 
ej tidigare noterad utanför odling från Norden.

Diplotaxis tenuifolia, sandsenap. – Nikolai fg, Stads-
trädgården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 24 19), 
ett ex på sandmark intill komposthög, 2001-09-05; 
jag såg denna art som ogräs i en plantering i Stads-
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trädgården redan 1998 (Lindström 1999). – Nikolai 
fg, Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), 
ett ex vid basen av stor komposthög upplagd intill 
grusgrop, 2001-10-09, conf. T. Karlsson, belägg i 
S. – Detta är andra och tredje fyndet av sandsenap i 
Närke. I en populär frökatalog från 2000 kan man 
läsa att det går att köpa frön av sandsenap. Den kal-
las i katalogen för vild rucola och kan liksom rucola 
(se nedan!) användas i sallader. Detta kan kanske för-
klara varför denna art uppträder på kulturmark här i 
Örebro, långt från kusttrakter, där den hittills mest 
påträffats och då som oavsiktligt införd.

Eruca vesicaria ssp. sativa, senapskål. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett 
kraftigt, blommande ex på stor komposthög upplagd 
intill grusgrop, 2000-10-05, conf. T. Karlsson, belägg 
i S; jag såg ett ex av denna art på dessa högar redan 
1998 (Lindström 2000). – Senapskål säljs numera i 
våra matvaruaffärer och då under namnet rucolasal-
lat. I ovannämnda frökatalog kan man läsa att den är 
lättodlad och ”speciellt uppmärksammad på senare 
tid”. Senapskål växer vild i Medelhavsområdet men är 
hittills sällan rapporterad som oavsiktligt införd eller 
förvildad i Sverige. Framdeles kommer den kanske att 
dyka upp allt oftare i samband med trädgårdsutkast.

Fallopia japonica var. compacta, rosenslide. – Olaus 
Petri fg, Stora Holmen vid Wadköping, 850 m O 
Örebro slott (10F 4d 26 22), ett bestånd med rödak-
tiga blommor vid åkant i ett parti av parkanläggning 
som fått förvildas, 1995-07-29, conf. T. Karlsson, 
belägg i S; troligen kvarstående från tidigare odling 
i parken; i juli 2000 fanns där tre små bestånd på 
några meters avstånd från varandra; dessa konkur-
rerade på platsen med höga exemplar av brännässla 
Urtica dioica, mjölke, knölsyska Stachys palustris och 
åkertistel. – Ej tidigare noterad som kvarstående eller 
förvildad i Närke. Rosenslide är en prydnadsväxt som 
funktionellt sett är en tvåbyggare, och där honblom-
morna är rödaktiga. Den är lågvuxen och växer vild 
i Japans bergstrakter. I Sverige är den tidigare bara 
noterad från Eksjö (Handeland 2000).

Geranium pyrenaicum, skuggnäva. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 150 m O Adolfsbergs kyrka (10F 3c 39 
37), två ex på helt förvildad och igenväxt odlingslott, 
1999-06-12, conf. T. Karlsson, belägg i S. – Hit-
tills få fynd av skuggnäva i Närke. På odlingslotten 
fanns rikligt med klöveroxalis Oxalis fontana och 
på grusgången intill växte några ex av nässelklocka 
Campanula trachelium, den senare troligen förvildad 
från tidigare odling.

Ipomoea purpurea, purpurvinda. – Nikolai fg, Adolfs-
berg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett rikt 

blommande ex på stor komposthög upplagd intill 
grusgrop, 2001-09-04, det. T. Karlsson, belägg i S. 

– Denna ettåriga klättrande ört från tropiska Ame-
rika odlas i vårt land utomhus till prydnad genom 
förkultivering och utplantering efter sista frosten. Ej 
tidigare noterad som förvildad i Närke, och hittills 
sällan rapporterad från övriga landet.

Oxalis valdiviensis, guldoxalis. – Nikolai fg, Stads-
trädgården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 24 19), 
ett ex på skräpmark intill växthus i botanisk trädgård, 
1999-09-29, conf. T. Karlsson, belägg i S; det fanns 
ingen odling av denna art i närheten. – Ej tidigare 
noterad som förvildad i Närke. Denna ettåriga växt 
från Chile odlas i Sverige utomhus till prydnad 
(Aldén m.fl. 1998), och har hittills endast få gånger 
noterats som förvildad i vårt land.

Pelargonium graveolens, rosengeranium. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett 
sterilt ex vid basen av stor komposthög upplagd intill 
grusgrop, 2001-08-22, conf. T. Karlsson, belägg i S; 
det fanns inga spår av något utkast av krukjord på 
platsen; plantan kom på ett naturligt sätt upp från en 
kraftig jordstam nere i jordhögen. – Denna fleråriga, 
väldoftande rumsväxt med kulturursprung i Sydaf-
rika är hittills aldrig noterad som förvildad i Norden 
(Karlsson 2002b).

Petunia ×hybrida, petunia. – Nikolai fg, Olof Palmes 
torg (10F 4d 21 09), ett 15 cm högt ex med två blom-
mor, i springa mellan gatsten intill en busskur, där 
skyddad från tramp, 2000-08-18, conf. T. Karlsson, 
belägg i S; växte tillsammans med groblad Plantago 
major och vitgröe Poa annua ; petunia brukar odlas 
i stora krukor på torget bland andra ”sommarblom-
mor”, därför är troligen detta ex fröspritt till växt-
platsen föregående höst. – Ej tidigare noterad som 
förvildad i Närke.

Physalis peruviana, kapkrusbär. – Nikolai fg, Adolfs-
berg, 150 m V Bonstorp (10F 3c 33 25), ett ex på 
jordhög i övergiven grusgrop, 1999-09-02, conf. T. 
Karlsson, belägg i S. – Ej tidigare noterad som förvil-
dad i Närke.

Polypogon monspeliensis, skäggräs. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), 
en tuva på stor komposthög upplagd intill grusgrop, 
2001-08-02, conf. T. Karlsson, belägg i S. – Ej tidi-
gare noterad som förvildad i Närke. Skäggräs växer 
vild i södra och västra Europa, upp till södra Eng-
land. I vårt land har den hittills uppträtt sällsynt som 
oavsiktligt införd och då tillfälligt som ruderatväxt. 
Numera odlas den till prydnad utomhus och till 
eternell (Aldén m.fl. 1998), men tycks ännu inte ha 
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påträffats mer än några få gånger på tippar eller kom-
posthögar i landet.

Rheum officinale, läkerabarber. – Nikolai fg, Stads-
trädgården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 24 
19), 5 ex med nedvissnade fruktställningar på samma 
komposthög som beskrivs ovan vid läkemalva, men 
på en del av högen med något lägre ruderatvegetation, 
2001-09-05; jag besökte högen, som var oförändrad, 
sommaren 2002 och då fanns där tre bladrosetter, 

conf. T. Karlsson, belägg i S. – Läkerabarber kommer 
från västra Kina, odlas som prydnadsväxt (förr även 
som medicinalväxt) men är tidigare bara noterad som 
förvildad en enda gång i Norden, i Finland (Karlsson 
2000).

Sambucus ebulus, sommarfläder. – Nikolai fg, Svea-
parken vid Bygärdesbäcken, 75 m VNV Eyravallen 
(10F 4d 18 16), spridd ca 20 m utefter bäck, skug-
gigt under träd där sluttningarna på båda sidor om 
bäcken fått förvildas, 2000-08-16, conf. T. Karlsson, 
belägg i S; 50 m längre bort utefter bäcken fanns ca 
100 ex av blommande ålandsrot Inula helenium och 
rikligt med blad av pestskråp Petasites hybridus. – Ej 
tidigare funnen förvildad i Närke. Sommarfläder 
odlades förr som medicinalväxt, liksom ålandsrot och 
pestskråp (Aldén m.fl. 1998).

Setaria viridis var. major, stor kavelhirs. – Nikolai 
fg, Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), 
några ex på stor komposthög upplagd intill grusgrop, 
1999-09-02, conf. T. Karlsson, belägg i S. – Till skill-
nad från vanlig kavelhirs S. viridis var. viridis, som 
är bofast i Sverige sedan gammalt, har stor kavelhirs 
hittills bara uppträtt som tillfällig och är inkommen i 
sen tid med handel och sjöfart (Karlsson 1987, 1998), 
i detta fall troligen med fågelfrö.

Solanum melongena, aubergin. – Nikolai fg, Adolfs-
berg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), två 
ex, det ena med blomknoppar, på stor komposthög 
upplagd intill grusgrop, 1999-09-07, conf. T. Karls-
son, belägg i S; den 24 september hade ett flertal 
blommor slagit ut på auberginplantan, men därefter 
förstördes alla senare blommor av återkommande 
frostnätter. – Aubergin är i Sverige bara funnen några 
få gånger utanför odling, med första fyndet gjort 

Purpurvinda Ipomoea purpurea slingrande kring sig 
själv på toppen av en stor komposthög.

Senapskål Eruca vesicaria ssp. sativa, 
med sina vackert ådrade kronblad, är 
en medelhavsväxt vars blad blivit allt 
populärare att använda i matlagningen, 
då kallad rucolasallat.
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1997 (Karlsson 2002a). Frukter av denna ettåriga ört 
med kulturursprung i Asien och Afrika (Aldén m.fl. 
1998) ser man numera allt intensivare saluförd bland 
matvarubutikernas utbud av exotiska frukter. Arten 
finns också med i populära frökataloger för amatör-
odlare. Den odlas hos oss på samma sätt som tomater 
Solanum lycopersicon, med uppdrivning inomhus och 
eventuell utplantering i varmt läge. I denna kom-
posthög hade de kanske övervintrat som kärnor i de 
relativt varma, inre delarna av högen.

Sorghum bicolor, durra. – Nikolai fg, Adolfsberg, 200 
m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), tre meterhöga 
plantor på stor komposthög upplagd intill grusgrop, 
1999-09-02, conf. T. Karlsson, belägg i S. – Ej tidi-
gare noterad som förvildad i Närke. Denna ettåriga 
stråväxt med troligt kulturursprung i Afrika odlas på 
flera håll i världen, bl.a. som stråsäd och foderväxt 
(Aldén m.fl. 1998).

Verbascum blattaria, sommarkungsljus. – Nikolai fg, 
Stadsträdgården, 600 m OSO Örebro slott (10F 4d 
24 19), fyra spridda exemplar med vita blommor på 
samma komposthög, och på samma del av högen, 
som beskrivs ovan vid läkerabarber, 2002-07-12, 
conf. T. Karlsson, belägg i S. – Ny för Närke. Som-
markungsljus växer vild närmast i centrala och västra 
Europa. Den är hittills sällan noterad i Sverige. Den 
anges ibland som odlad men den nämns inte hos 
Aldén m.fl. (1998).

Verbascum nigrum × thapsus, mörkt kungsljus 
× kungsljus. – Nikolai fg, Adolfsberg, 150 m V 
Bonstorp (10F 3c 33 25), tre ex på tippad jord i 
grusgropsslänt, 1999-08-11, conf. T. Karlsson, belägg 
i S; båda föräldraarterna förekommer i grusgropen. 

– Endast få gånger tidigare belagd från Närke.

Veronica hederifolia ssp. hederifolia, äkta murgröns-
veronika. – Nikolai fg, Bondsättersvägen, 450 m NO 
Björkholmen (10F 3c 31 48), sex ex på skräpmark 
i handelsträdgård, 1999-05-30, conf. T. Karlsson, 
belägg i S; fem ex på exakt samma plats 2002-05-18. 

– Tidigare ej med säkerhet noterad från Närke. Däre-
mot har skuggveronika V. hederifolia ssp. lucorum och 
även mellanformer hittats i landskapet (Nordenstam 
& Nilsson 1969).

Veronica peregrina, pilgrimsveronika. – Nikolai fg, 
Adolfsberg, 200 m VSV Bonstorp (10F 3c 32 24), ett 
kraftigt, från basen månggrenigt, rikt fröbärande 
och ännu något blommande exemplar på stor kom-
posthög upplagd intill grusgrop, 2000-09-27, conf. T. 
Karlsson, belägg i S; plantan var helt kal och tillhör 
var. peregrina. – Ny för Närke. Pilgrimsveronikan 
kommer ursprungligen från Nord- och Sydamerika, 

men är spridd till Syd- och Mellaneuropa. I Sverige 
har den tidigare (sedan 1700-talet) hittats nio gånger 
på tillfälliga lokaler, senast i Göteborg och Mölndal 
(Herloff & Ljungstrand 1996), mest som var. peregri-
na. Kanske finns den som obemärkt ogräs i någon 
privat trädgård i Örebrotrakten, eller kanske har den 
kommit in med växtmaterial från kontinenten till 
stadens plantskolor.  

Durra Sorghum bicolor, ett ståtligt bredbladigt gräs 
som kanske kan förväxlas med majs, men som har 
en toppvippa som inte är rent hanlig utan även 
innehåller tvåkönade blommor. De frukter som 
bildas där liknar i någon mån majskorn.
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• Ett stort tack vill jag rikta till Thomas Karls-
son som kontrollerat artbestämningen av de 
flesta arterna, bestämt några arter samt granskat 
manuskriptet och lämnat förslag till ändringar 
och tillägg. Tacka vill jag också Mats Gustafs-
son som hjälpt mig med säker artbestämning 
av trädgårdsmållan. Sist men icke minst vill jag 
tacka Leif Fransson, Örebro, och Arne Holmer, 
Pålsboda, som båda under de två senaste åren 
gjort mig sällskap vid många av mina exkursio-
ner och hjälpt mig att upptäcka nya arter.

Citerad litteratur
Aldén, B., Engstrand, L., Iwarsson, M., Jonsson, L., 

Nilsson, Ö. & Ryman, S. 1998. Kulturväxtlexi-
kon. – Natur och Kultur/LTs förlag.

Görling, K. (red.) 1993. Perennboken – med växtbe-
skrivningar. – LTs förlag.

Handeland, S. 2000. Fallopia, nr. 4–6. – Ur: Jonsell, 
B. (red.), Flora Nordica 1. Bergianska stiftelsen, 
sid. 276–278. 

Herloff, B. & Ljungstrand, E. 1996. Pilgrimsvero-
nika, Veronica peregrina, i Göteborg och Mölndal. 

– Svensk Bot. Tidskr. 90: 297–299.
Karlsson, T. 1987. Två Setaria-arter nya för svenska 

floran. – Svensk Bot. Tidskr. 81: 305–311.
Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväx-

ter. – Svensk Bot. Tidskr. 91: 241–560.
Karlsson, T. 2000. Rheum. – Ur: Jonsell, B. (red.), 

Flora Nordica 1. Bergianska stiftelsen, sid. 278–
280.

Karlsson, T. 2001. Amaranthaceae. – Ur: Jonsell, B. 
(red.), Flora Nordica 2. Bergianska stiftelsen, sid. 
57–72.

Karlsson, T. 2002a. Nyheter i den svenska kärl-
växtfloran III. Fjällgröneväxter – korgblommiga. 

– Svensk Bot. Tidskr. 96: 234–255.
Karlsson, T. 2002b. Nyheter i den svenska kärl-

växtfloran II. Korsblommiga – flockblommiga. 
– Svensk Bot. Tidskr. 96: 186–206.

Lindström, Å. 1999. Bidrag till Örebrotraktens 
flora. 1. Natur-, jordbruks- och tätortsområden. 

– Svensk Bot. Tidskr. 93: 215–232.
Lindström, Å. 2000. Bidrag till Örebrotraktens 

flora. 2. Täktområden. – Svensk Bot. Tidskr. 93: 
265–278.

Månsson, L. & Johansson, B. K. 1996. Sommar-
blommor. – ICA-förlaget.

Nordenstam, B. & Nilsson, Ö. 1969. Taxonomy and 
distribution of Veronica hederifolia s. lat. (Scro-
phulariaceae) in Scandinavia. – Bot. Not. 122: 
233–247.

Svenson, A., Edelsjö, J., Ekman, J. m.fl. 2002. Floran 
på tippar i Uppland och Södermanland 1990–
1999. – Daphne 12: 2–157.

Uotila, P. 2001. Anemone. – Ur: Jonsell, B. (red.), 
Flora Nordica 2. Bergianska stiftelsen, sid. 300–
305.

ABSTRACT
Lindström, Å. 2002. Bidrag till Örebrotraktens 
flora 3. Tillägg. [Contributions to the flora of 
Örebro, south-central Sweden 3. Supplement.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 96: 306–312. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
During the years 1999–2002, additional taxa of less 
common vascular plants were noted in Örebro, 
province of Närke, SC Sweden. Data are given for 
27 taxa, most of them introduced (mainly garden 
refuse). Some of the taxa have only rarely been 
reported from Sweden, viz. Agastache rugosa, 
Althaea off icinalis, Bupleurum rotundifolium, Chelone 
lyonii, Fallopia japonica var. compacta, Ipomoea pur-
purea, Oxalis valdiviensis, Polypogon monspeliensis, 
Solanum melongena, Verbascum blattaria, and Veronica 
peregrina. Two taxa have previosly not been 
reported from the Nordic countries, viz. Cimicifuga 
racemosa and Pelargonium graveolens. One taxon is 
new to Sweden, viz. Rheum off icinale. In addition, 14 
taxa are new to Närke.

Åke Lindström arbetar 
med naturvård på Läns-
styrelsen i Örebro. Han 
har där ansvaret för en 
naturdatabas, samt spe-
ciellt för utredning och 
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arter i länet. På fritiden 

ägnar han sig bl.a. åt att inventera kärlväxter 
och svampar i Örebrotrakten.

Adress: Vårby gränd 30, 702 28 Örebro
E-post: ake.lindstrom@t.lst.se
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Leif Andersson myntar i denna artikel begrep-
pet traktanalys – en metod att med objektivt 
framställda kartor kunna identifiera större 
områden med en koncentration av skyddsvärd 
natur. Här exemplifieras metoden för ett antal 
skogstyper.

LEIF ANDERSSON

De naturgivna förutsättningarna och 
olika historiska skäl har lett till att 
skyddsvärd natur inte är jämnt fördelad 

över landskapet utan är koncentrerad till vissa 
områden. Sådana ansamlingar med värdefull 
natur har – av spridningsbiologiska skäl – större 
förutsättningar att på lång sikt kunna bevara 
sitt artinnehåll än likvärdiga objekt som är vitt 
spridda i geografin. 

Det bör alltså vara en angelägen uppgift att 
– för olika typer av livsmiljöer – identifiera större 
geografiska områden som särskilt bör prioriteras 
i bevarandesammanhang. Detta kräver att man 
lämnar bestånds- och objektsnivån och skaffar 
sig en överblick på landskapsnivå. Kriterier som 
hittills arbetats fram för att bedöma vad som 
är värdefull natur har emellertid varit inriktade 
på bedömning av enskilda objekt (se t.ex. SNV 
1975, 1985, Nilsson 1980, Nilsson 1984, Göt-
mark och Åhlund 1987, Löfgren & Andersson 
2000). För att de stora satsningar som görs för 
att skydda värdefull natur ska vara lyckosamma 
även på lång sikt krävs alltså mer storskalig kun-
skap om arters förekomster i landskapet. 

Här vill jag försöka visa hur främst rödlistade 
arter kan användas för att bedöma hur ett antal 
skogstyper varierar i artrikedom i olika geogra-
fiska områden. Artikeln är baserad på uppgifter 
som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen under sommaren 1999.

Mycket ny kunskap
Tack vare arbeten som gjorts under 1990-talet 
har en ny situation uppkommit där det är möj-
ligt att sammanställa data över artförekomster i 
landskapsskala på ett sätt som tidigare inte var 
möjligt. Ideellt arbetande botanister, mykologer 
och ornitologer har arbetat i årtionden med 
att inventera. Ett antal landstäckande invente-
ringar, t.ex. ängs- och hagmarksinventeringen 
(Naturvårdsverket 1987, Lindahl 1997), våt-
marksinventeringen (Göransson m.fl. 1983) och 
nyckelbiotopsinventeringen (Nitare & Norén 
1992, Norén 1999) har avkastat ett enormt 
datamaterial. Kunskaperna om arternas ekologi 
har också ökat kraftigt. Över de svenska kryp-
togamerna har heltäckande ekologiska kataloger 
publicerats av ArtDatabanken på SLU (Hal-
lingbäck 1995, 1996, Hallingbäck & Aronsson 
1998). ArtDatabanken har också presenterat 
ett antal artfaktaböcker om rödlistade växter 
och svampar (Larsson 1997, Hallingbäck 1998, 
Aronsson 1999, Thor & Arvidsson 1999). I 
samband därmed har fynddatabaserna över röd-
listade arter kompletterats och granskats. Detta 
har lett till att dessa nu är mer tillförlitliga än 
någonsin tidigare.

Rika och utarmade trakter
En rikedom på arter knutna till ett visst habitat i 
ett större geografiskt område bör kunna vara ett 
kriterium på att just denna habitattyp här har 
stort skyddsvärde. Begreppet habitat används 
här i vid betydelse, täckande allt från mikro-
biotoper till vegetations- och natutyper. Gäller 
artrikedomen rödlistade och dokumenterat 
känsliga arter i habitatet i fråga ökar naturligtvis 
skyddsvärdet. För att storleksmässigt avgränsa 
ett sådant geografiskt område används här 
begreppet trakt. Detta begrepp har vissa fördelar 
eftersom storleken då kan variera från ett min-

Traktanalys – kartor över rikedomen av 
känsliga och sällsynta skogsarter
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dre område (t.ex. berget Kinnekulle i Västergöt-
land) till större områden som t.ex. Mälardalen 
eller Gotland. Allt från en kvadratmil till en stor 
del av ett eller flera län. Begreppet region är i 
svenskt språkbruk starkt förknippat med admi-
nistrativ indelning i län eller större enheter och 
används därför inte här. 

Artpooler
Antalet arter i ett habitat växlar från trakt till 
trakt av skilda skäl. Naturgivna förhållanden 
som klimat, hydrologi, berggrund och topo-
grafi ger olika förutsättningar för olika typer av 
habitat att existera i ett landskap. Ett områdes 
naturhistoria, t.ex. utvecklingen sedan istiden, 
liksom andra processer och störningar sätter 

också ramar för vilka arter som hunnit etablera 
sig, men också för vilka arter som kan utgöra 
möjliga kolonisatörer av ett givet habitat. Kelt 
m.fl. 1995 och Belyea & Lancaster 1999 har 
definierat olika typer av artpooler (eng. species 
pools – figur 1). Ett större områdes totala artin-
nehåll har benämnts total artpool (eng. total 
species pool – TSP). Här avses områden stora 
som kontinenter eller delar av kontinenter. Art-
antalet bestäms här av artbildningsprocesser och 
storskaliga geologiska processer. De arter som 
är knutna till ett bestämt habitat i detta större 
geografiska område kallas habitatets artpool 
(habitat species pool – HSP). De arter som 
av spridningsmässiga skäl bara finns i en viss 
bestämd mindre yta av det större området kallas 

22 - 26   (2)
17 - 21   (1)
12 - 16   (25)
7 - 11   (199)
1 - 6  (1273)

Karta 1. Antal värdearter 
knutna till ek per eko-
nomiskt kartblad. Östra 
Sydsverige, speciellt Öster-
götland, visar sig ha en 
speciellt framskjuten posi-
tion när det gäller natur-
värden knutna till ek.
Number of Red Databok 
species and species indicat-
ing high protection values 
connected to Quercus per 5 
× 5-km square.
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den geografiska artpoolen (geographical species 
pool – GSP). Den delmängd arter som är möjli-
ga invånare i en given habitattyp i detta mindre 
område brukar man kalla habitatets ekologiska 
artpool (ecological species pool – ESP). De arter, 
slutligen, som faktiskt finns på en lokal vid en 
given tidpunkt har definierats som lokalens 
faktiska artpool (actual species pool – ASP). Ett 
exempel: Alla arter i Europa kan man definiera 
som den totala artpoolen. Arter växande på 
gamla ekars bark i Europa kan avgränsas som 
habitatets artpool. Om vi undersöker en lokal i 
Vallebygden i Västergötland så kan alla de arter 
som finns i norra delen av Billingen och Valle-
bygden vara den geografiska artpoolen. De arter 
som växer på bark av gammelekar och finns i 

denna bygd utgör den ekologiska artpoolen i 
detta område. Om vi t.ex. inventerar arterna på 
gammelekar i Brunnsbo storäng så försöker vi 
få ett mått på den faktiska artpoolen för detta 
habitat här, och finner kanske att ekarna just 
här inte är så artrika därför att få ekar uppnått 
tillräckligt hög ålder.

Människans markanvändning, historiskt och 
i nutid, har, liksom de naturgivna förutsättning-
arna, medfört att olika biotoper haft olika för-
utsättningar för att bibehålla och utveckla bio-
logisk mångfald. Socioekonomiska förhållanden, 
förr och nu, spelar också roll för hur landskapets 
biologiska mångfald ser ut idag. Många arter har 
minskat med industrialismens och det moderna 
skogs- och jordbrukets framväxt och är nu ovan-

14 - 18   (3)
11 - 13   (8)
8 - 10   (47)
5 - 7   (171)
1 - 4  (1028)

Karta 2. Antal värdearter 
knutna till ask, alm och 
lönn per ekonomiskt kart-
blad. Lövängsmarkerna på 
Gotland visar sig ha en 
iögonfallande rikedom av 
ovanliga arter.
Number of Red Databook 
species and species indicat-
ing high protection values 
connected to Fraxinus, 
Ulmus and Acer per 5 × 5- 
km square.



ANDERSSON

316 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 96:6 (2002)

TRAKTANALYS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 96:6 (2002) 317

liga. Dessa arter kan vi beteckna som känsliga. 
Andra arter har sannolikt alltid varit sällsynta 
i landskapet. Både känsliga och sällsynta arter 
utgörs till stor del av rödlistade arter och sig-
nalarter. Signalarter används som indikatorer för  
högt naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotops-
inventering (Nitare 2000). Rödlistade arter och 
signalarter kallas i denna artikel för enkelhets 
skull värdearter.

Det är viktigt att poängtera att många 
lokaler idag hyser en artstock som på grund av 
habitatets nuvarande storlek och kvalitet inte 
uthålligt kan leva vidare där. Dessa lokaler har 
en övermättnad av arter, och är fragment av 
vad som en gång fanns. Ett exempel kan vara 
Halltorps hage på Öland, en rest av en mycket 
stor hagmark med jätteekar mellan Halltorp och 
Borgholm som avvecklades för ungefär ett sekel 
sedan. Artrikedomen av t.ex. skalbaggar knutna 
till ekar är fortfarande mycket stor här, större än 
vad den nuvarande storleken borde tillåta. Detta 

beror på att utdöendet tar tid. Exempelvis har 
på senare tid flera arter ej återfunnits.

Studier har visat att arterna på en artfattig 
lokal i hög grad är delmängder av den artstock 
som finns på artrikare lokaler (Jonsson 2001). 
Detta s.k. hierarkiska förekomstmönster (eng. 
nested subset – NSS) medför att förekomsten av 
ovanliga arter (här värdearter) på en lokal i ett 
visst habitat innebär en stor artrikedom generellt 
i habitatet på lokalen i fråga (Gustafsson 1999). 
Redovisningar av sällsynta och känsliga arter 
visar därför på stor artrikedom totalt sett.

Från inventering till kartbild
Ett sätt att ge en bild av artrikedomen på land-
skapsnivå är att redovisa antalet arter från ett 
visst habitat i ett rutnät av likstora ytor, t.ex. av 
ett ekonomiskt kartblads storlek (5 × 5 km). En 
sådan studie är t.ex. gjord över ädellövskogarnas 
kärlväxtflora i Skåne (Brunet m.fl. 1993). Art-
Databankens och nyckelbiotopsinventeringens 
databaser innehåller en mängd uppgifter om 
värdearter hörande till kryptogamerna, och 
utgör en intressant källa för analyser av främst 
olika skogstyper

Här ska påpekas att indelningen av skogar i 
olika typer inte är helt oproblematisk. Inte hel-
ler sorteringen av arter i grupper som är knutna 
till dessa typer är utan problem. Ju finare indel-
ningen av skogen i olika typer görs desto färre 
arter kan användas som är strikt knutna till 
varje typ. Valet av ett större geografiskt områdes 
(Sveriges) habitatvisa artpool (HSP) är en kri-
tisk fas vid utförandet av analyser av detta slag 
(Dupré 2000). Användningen av kryptogamer 
medför dock större möjlighet att knyta arter till 
t.ex. olika trädslag, än kärlväxter och fåglar.

Denna indelning av arter i olika habitatgrup-
per är neutral i förhållande till andra typindel-
ningar som gjorts i olika sammanhang. Den 
indelning av skogstyper som används i denna 
analys överensstämmer inte med t.ex. indelning-
en av värdefull skog i olika nyckelbiotopstyper. 
Dessa är inte grundade på en växtekologisk 
indelning i skogstyper utan är en pedagogisk 
indelning i typer utefter flera olika linjer – 
sumpskogar, hävdpåverkade typer, lövskogar etc. 

Figur 1. Förhållandet mellan olika typer av artpoo-
ler. TSP avser total artpool, GSP ett områdes geo-
grafiska artpool, HSP habitatets artpool, ESP den 
ekologiska artpoolen och ASP avser en lokals fak-
tiska artpool för ett specifikt habitat. Efter Belyea 
& Lancaster (1999).
The relationships among different types of species 
pools. TSP corresponds to Total Species Pool, GSP 
to Geographical Species Pool, HSP to Habitat Spe-
cies Pool, ESP to Ecological Species Pool and ASP 
corresponds to the Actual Species Pool in a com-
munity at a specific site. After Belyea & Lancaster 
(1999).
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Indelningen i habitattyper i denna studie är inte 
heller gjord utefter traditionell växtekologisk 
indelning eftersom många artgrupper, t.ex. ved-
svampar och epifyter, ofta inte följer fältskikts-
bestämda skogstyper utan mera trädslaget i 
fråga. Ibland följer artgruppen för en viss biotop 
en klimattyp och omfattar många skogstyper. 
Ett exempel på detta är den artgrupp som utgörs 
av lavar och mossor i epifytsamhället Lobarion.

Eftersom denna studie koncentrerar sig på 
värdearter uttrycker förekomsten av sådana 
också att här finns skyddsvärda bestånd eller 
objekt av skogstypen i fråga, alltså vanligen 
tillstånd (förekomst av gamla träd, gott om död 
ved, lång trädkontinuitet m.m.) av dessa typer 
som inte är vanliga i brukad skog. I de flesta fall 
skulle sådana bestånd kunna klassas som nyckel-
biotoper av något slag.

Studien omfattar data över mossor, lavar, 
svampar och ett mindre antal kärlväxter. Från 
ArtDatabanken har data (fr.o.m. 1980) över 
samtliga rödlistade växter och svampar samt 
deras hotkategori och fyndkoordinater använts. 
Från Nyckelbiotopsinventeringen har data erhål-
lits gällande artfyndet med tillhörande ekono-
miskt kartblad. De data som använts utgår från 
databasernas skick i början av juni 1999.

Vilka arter som valts ut för respektive habitat-
typ liksom hur många fynd av dessa som fun-
nits med i datamaterialet, framgår av särskilda 
artlistor som finns tillgängliga på SBF:s hemsida 
(klicka på Tidskriften och häfte 6, 2002). Valet 
av arter har baserats på egna erfarenheter av 
arternas ekologi samt på uppgifter i de ekologis-
ka katalogerna och artfaktasammanställningar 
från ArtDatabanken.

Naturligtvis finns det en lång rad värde-
arter som är generalister när det gäller de valda 
habitattyperna. Dessa har inte tagits med. Ana-
lyser av vad dessa representerar för kvalitéer och 
hur de är spridda i landskapet ligger utanför 
detta arbetes ram.

Fynden av antalet värdearter som registrerats 
i varje ekonomiskt kartblad fördes in på kartor 
i fem klasser av artrikedom. Desutom fanns en 
stor mängd ekonomiska kartblad där inga värde-
arter från berörd habitattyp noterats alls. För de 

habitattyper där datamaterialet utgjordes av en 
stor mängd observationer av signalarter gjordes 
en poängberäkning så att rödlistade arter gavs 2 
poäng och signalarter 1 poäng och en värdeart-
summa per kartblad redovisas istället för antalet 
arter. Dessa värdeartsummor bör om ett hie-
rarkiskt förekomstmönster (se ovan) föreligger 
medföra att kartorna också visar på den regio-
nala variationen av habitatets totala artrikedom.

Totalt gjordes en analys av 13 skogstyper 
varav fyra redovisas här: 

• Ekskogar och andra naturtyper med ek 
(11 613 artobservationer), 

• ask-alm-skogar och andra naturtyper där ask, 
alm och lönn är viktiga (8 014), 

• lövskogar med välutvecklad epifytflora av 
växtsamhället Lobarion (41 946), samt 

• granskogar (43 630).

Analysen inskränker sig till olika skogstyper. 
Liknande studier är naturligtvis möjliga att göra 
för andra habitat, exempelvis naturliga gräsmar-
ker, gårdsmiljöer och våtmarker (se t.ex. Bertils-
son m.fl. 2002).

Här föreslås begreppet traktanalys för den typ 
av kartsammanställningar som här presenteras 
och som ger en bild av hur ett habitat geogra-
fiskt varierar i artrikedom eller andra objek-
tiva mått på värdefull natur. Man kan också 
uttrycka det som att den regionala variationen 
av ett habitats ekologiska artpool är kartogra-
fiskt redovisad. Traktanalyser bör grunda sig på 
systematiskt insamlade data som är relevanta för 
att bedöma ett habitats naturvärde i ett större 
geografiskt område. Kartredovisningar som byg-
ger på enkäter om värdefull natur (t.ex. Löfgren 
& Andersson 2000) bör ej kallas traktanalyser.

Ekskogar och andra naturtyper med ek
Arturvalet utgörs av en rad lavar, vedsvampar 
och mykorrhizasvampar knutna till ek, ofta 
gammelek.

Östergötland visar sig ha en mycket framskju-
ten position när det gäller naturvärden knutna 
till ek (karta 1). Inget annat län har så många 
rutor med högt antal rödlistade arter knutna 
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till ek. Öland visar sig också ha stora mängder 
arter knutna till ek. Den kalkrika marken gör 
att även mykorrhizasvampfloran är rik. Detta 
gör även Kinnekulletrakten särskilt värdefull. 
Mälardalen, herrgårdslandskapet i centrala 
Sörmland liksom kusten söder om Stockholm 
och norra Kalmar län, är också mycket rika 
ektrakter. Även i Blekinge och Skåne finns 
trakter med hög rikedom.

Kartan förefaller att sammanfalla väl med 
den gängse bilden av hur naturvärden knutna 
till ek är spridda i landet.

Skogstyper med ask, alm och lönn
Fyra trakter är särskilt iögonfallande när det 
gäller rikedom av ovanliga arter i dessa skogs-
typer (karta 2). Platåbergen i Västergötland, 
särskilt norra Billingen och Kinnekulle, löv-
ängsbygderna i södra Östergötland runt Som-
men och i Kinda, Mittlandsskogen på Öland 
samt, kanske främst av alla, lövängsmarkerna 
på Gotland. Här överraskar nivån på Gotlands 
ängsmarker vilka kanske inte uppmärksammats 
tidigare när det gäller värden knutna till dess 
ädellövträd.

Även många andra kända trakter med gott 
om lövskogar, t.ex. Västmanland, visar sig ha 
höga värden i dessa skogstyper.

Kartbilden ger sannolikt en bra bild av hur 
värden hörande till dessa beståndstyper är för-
delade i landet. Måhända skulle lövängsbygder-
na i nordöstra Småland visa sig ha större värden 
vid en lika minutiös genomgång som på Got-
land, Mittlandsskogen och södra Östergötland. 

Granskogar
För att kompensera för den lägre relativa inven-
teringsinsatsen i norra Sverige gjordes analysen 
av granarterna i ett rutnät om 10 × 10 km. Ana-
lysen visar att artrikedomen knuten till gran är 
högre norr om den biologiska norrlandsgränsen 
(karta 3). Granens invandringshistoria, klimat 
och större orördhet in i sen tid är troliga för-
klaringar. Stora variationer i antalet arter per 
kvadratmil finns dock i Norrland men det är för 
närvarande omöjligt att säga om dessa beror på 
databrist eller på verkliga sänkor i artrikedomen. 

23 - 36   (43)
17 - 22   (159)
12 - 16   (332)
7 - 11   (764)
1 - 6  (1472)

Karta 3. Värdesummor för arter knutna till gran 
per kvadratmil. Rödlistade arter har getts två 
poäng och indikatorarter ett poäng. Det är osä-
kert om de stora kontrasterna i Norrland beror 
på databrist eller på verkliga variationer.
Value sums for Red Databook species and species 
indicating high protection values connected to Picea 
abies per 10 × 10-km square. Red Databook species 
have been given two points and indicator species 
one point.
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Det är överraskande stora värden knutna till 
gran i östra Svealand. Det skulle vara intressant 
att veta om artrikedomen knuten till gran verk-
ligen är högre här än i t.ex. sydvästra Värmland 
eller norra Dalsland.

När det gäller Götaland stämmer kartan 
bättre med den gängse bilden, där slättbygderna 
uppvisar prydliga vita fält och förtätningar finns 
i vissa perifera, höglänta bygder. Exempel på 
sådana är södra Östergötland och norra Små-
land. Gränsbygderna mellan Jönköpings och 
Kronobergs län i Småland visar också på högre 
rikedom av värdearter på gran.

Lövskogar med epifytflora av växtsam-
hället Lobarion
Många stora bladlavar kräver hög luftfuktig-
het för att trivas. Många är troligen svårspridda 
varför de dessutom är beroende av lång skoglig 
kontinuitet för att leva kvar i landskapet. De 
förekommer främst i områden med hög neder-
börd och har därmed en oceanisk eller subocea-
nisk utbredningstyp men kan också förekomma 
där topografi, hydrologi och skogliga förhål-
landen skapat ett fuktigt mikroklimat. Detta 
växtsamhälle av stora bladlavar har beskrivits 
under namnet Lobarion (Ochsner 1928). Även 
ett antal mossor hör hit.

25 - 30   (1)
19 - 24    (14)
13 - 18    (103)
7 - 12    (626)
1 -    6   (4437)

Karta 4. Värdesummor 
för arter knuta till epifyt-
samhället Lobarion per 
ekonomiskt kartblad. Röd-
listade arter har getts två 
poäng och indikatorarter 
ett poäng. Lobarion består 
främst av stora bladlavar, 
och har sin tyngdpunkt i 
de nederbördsrika delarna 
av sydvästra Sverige.
Value sums for Red Data-
book species and species 
indicating high protec-
tion values connected to 
the epiphytic community 
Lobarion per 5 × 5-km 
square. Red Databook spe-
cies have been given two 
points and indicator species 
one point.
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Lobarion finns på lövträd, främst på träd 
med något rikare bark. Man letar vanligen för-
gäves efter sådana arter på björk och klibbal. I 
södra Sverige dominerar ädellövträden som vär-
dar för detta växtsamhälle, norr om den biolo-
giska norrlandsgränsen utgör asp, sälg och rönn 
de främsta värdarna. Vissa av arterna kan också 
finnas på block och bergväggar.

Materialet för denna traktanalys är omfattan-
de och innefattar många arter. Kartbilden visar 
en tydlig tyngdpunkt för de rika områdena till 
de nederbördsrika delarna av sydvästra Sverige 
(karta 4). Viskadalen är det mest framträdande 
centrat. Bokskogsområdena i Hallands högre 
liggande delar är också mycket rika på arter från 
Lobarion. Däremot är Skånes bokskogar numera 
ganska fattiga på arter, förmodligen på grund av 
luftföroreningar. Dalformationens branter lik-
som nordvästra Dalsland och västra Värmland 
är också mycket rika i detta avseende.

Från och med Dalarna och Gästrikland och 
söderut ger kartan sannolikt en god bild av hur 
naturvärdena är fördelade i landskapet. Bilden 
norr därom är mera svårtydd.

Underlag för prioriteringar
Några trakter har hög rikedom av värdearter 
från en viss habitattyp. Andra har hög artrike-
dom från många olika habitattyper. Åter andra 
trakter är mycket artfattiga över huvud taget. 
Den biologiska mångfalden har toppar och sän-
kor i landskapet, både totalt och med avseende 
på olika habitattyper. 

I södra Sverige är underlaget sannolikt bra för 
prioriteringar i olika avseenden. Bilden stämmer 
med andra inventeringar som gjorts och erfaren-
heter om var artrika växtsamhällen av olika slag 
förekommer i landskapet. 

I norra Sverige är bilden mera motsägelsefull. 
Särskilt från och med Härjedalen och Hälsing-
land och vidare norrut. Många vita fläckar är 
sannolikt snarast tecken på avsaknad av data. 
Detta gäller exempelvis de stora bolagsskogarna. 
Några områden däremot är extremt välinvente-
rade. Detta gäller t.ex. Jokkmokk med omnejd 
tack vare aktiviteter i gruppen Steget före. Att 
använda kartor av denna typ för prioriteringar 

mellan trakter i Norrland är därför mera vansk-
ligt. Behovet av ytterligare inventeringsunderlag 
i Norrland är fortsatt stort. Kontrolltaxeringen 
av nyckelbiotopsinventeringen (Hultgren 2001) 
visade att det är främst i norra Sverige som man 
missat många nyckelbiotoper.

Bristen på kunskap om olika arters utbred-
ning i landskapet är fortfarande stor. Det finns 
mängder av ännu ej upptäckta lokaler för röd-
listade och andra känsliga arter. En stor mängd 
data är dock lokalt kända men ej inrapporterade 
till ArtDatabanken. 

Analysen visar vikten av att ArtDatabankens 
fynddatabas uppdateras kontinuerligt. Databa-
sen utgör dessutom grunden för bedömningen 
av vilka arter som bör vara rödlistade och ger 
dessa bedömningar trovärdighet. Det är också 
viktigt att ArtDatabanken och andra myndig-
heter efter år 2003 får tillgång till de data som 
samlats in av storskogsbrukets motsvarigheter 
till nyckelbiotopsinventeringen. En rutin för 
uppdatering av data över de registrerade nyck-
elbiotoperna, t.ex. nyfynd av signalarter, bör 
också upparbetas. Då kan traktanalyser göras 
med ännu bättre underlag.

Redovisning av hur olika arter, i detta fall av 
värdearter, fördelar sig i landskapet, skogstyp 
för skogstyp, är ett viktigt underlag för att i ett 
landskapsperspektiv göra prioriteringar i natur-
vårdsarbetet. Dessa prioriteringar kan vara på 
nationell nivå och avse fördelningar av resurser 
mellan landsdelar men de kan också gälla val 
på regional och lokal nivå där olika habitattyper 
kan bli föremål för prioritering. Studier har visat 
att en lokals artinnehåll i ett visst habitat beror 
på habitatets ekologiska artpool (Dupré 2001). 
Ur kostnads-nytto-synpunkt bevarar man såle-
des bäst den biologiska mångfalden knutet till 
ett visst habitat genom att satsa där dess ekolo-
giska artpool är stor.  

• Ett tack riktas till Skogsvårdsorganisationen 
och ArtDatabanken som ställt data till för-
fogande. Diskussioner har förts med Magnus 
Wadstein, Linköping  och Hans Ljungkvist, 
Örebro  i samband med arbetets genomförande. 
Tommy Ek, Linköping och mina kollegor i Pro 
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Natura, Ola Bengtson, Thomas Appelqvist och 
Björn Nordén har kommit med värdefulla syn-
punkter på manuskriptet. Till dessa riktas också 
ett varmt tack.
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ABSTRACT
Andersson, L. 2002. Traktanalys – kartor över 
rikedomen av känsliga och sällsynta skogsarter. 
[Mapping nature protection values – a habitat-wise 
presentation of regional variation in rare and vul-
nerable species richness.] – Svensk Bot. Tidskr. 96: 
313–322. Uppsala. ISSN 0039-646X.
A large number of nature protection surveys have 
been carried out during the last 20 years in Sweden. 
The resulting databases and GIS technology have 
made new analyses and presentation methods pos-
sible and easy. Here, data on vulnerable and rare 
forest species from the Swedish Threatened Species 
Unit and Woodland Key Habitat Inventory data-
bases have been used. Species confined to differ-
ent forest habitats or community types have been 
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grouped, and the numbers of such species in 5 by 
5-km squares are the basis for the maps presented 
here. Assuming a so-called nested subset relation 
between rare and more common species in a habi-
tat, these maps show the regional variation in the 
size of a habitat’s ecological species pool. It can be 
concluded 1) that comprehensive databases of Red 
Data Book species and 2) thorough thematic inven-
tories are important, (3) that north Sweden must 
be better surveyed before good maps can be pro-
duced, and (4) that several south Swedish regions 
can be identified as suitable for protection efforts.

Leif Andersson är växt-
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BOTANISK LITTERATUR

Livsmotiv
Stor läsning i litet format – så vill jag beskriva 
en haiku. Kjell Landås har i Livsmotiv inspire-
rats av och fångat naturens väsen i över hundra 
haikudikter. Vad sägs om

Svart hönsbärsblomma

omger sig med vita blad

för den vill bli sedd

Sekundsnabbt ser vi hönsbärets svarta prickar i 
det vita och gröna och hinner samtidigt fundera 
över evolutionsprocesser och kanske också på 
hur andra gör för att bli sedda? Hur gör jag?

Helt andra tankar väcks när jag läser

Något har gått snett

när fjällets tystnad sökes

per helikopter

En haiku är en kort dikt som läses i ett enda 
andetag och som manar till eftertanke. Haikuns 
ursprung finns att hämta i Japan. Den klassiska 
haikun är orimmad och består av 17 stavelser 
fördelade på tre rader enligt mönstret 5-7-5. 
Livsmotiv rekommenderas till alla naturälskare.  

 BRITA SVENSSON

Livsmotiv. Kjell Landås 2002. 135 sidor. Boken 
beställs direkt från www.books-on-demand.com
Priset är 130 kr plus frakt.

LIVSMOTIV
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Kemiska analysmetoder har kommit alltmer i 
ropet även inom växtsystematiken. Här berät-
tar Per Fredriksson hur det gick till när han 
hittade en kumarinsläkting i hårdsvingel.

PER FREDRIKSSON

Under de senaste decennierna har intres-
set för att jämföra växter på kemisk 
väg ständigt ökat, och kemisk taxo-

nomi har därmed blivit ett hjälpmedel inom 
växtsystematiken. Särskilt användbara är olika 
sekundärmetaboliter (substanser som inte ingår 
i de direkt livsuppehållande systemen) som 
t.ex. vaxer, eteriska oljor, alkaloider och fenoler. 
Att kunna påvisa biokemiska skillnader mellan 
olika sorter av en art som inte går att åtskilja 
med morfologiska karaktärer har även fått stor 
ekonomisk betydelse inom växtförädlingen, 
eftersom varje ny sort måste vara särskiljbar för 
att få marknadsföras. Här redovisas resultat av 
kemiska analyser på frön av svingelarter Festuca, 
speciellt hårdsvingel F. brevipila.

Hårdsvingel finns i många vägslänter
Det råder viss osäkerhet om huruvida hård-
svingel är inhemsk i Sverige, i så fall möjligen 
på skånska sandfält. Hårdsvingel har en relativt 
jämn utbredning från sydligaste Sverige upp till 
mellersta Dalarna och norra Hälsingland. Arten 
tål torka och har låga näringskrav. Den är sär-
skilt viktig som komponent i gräsfröblandningar 
för extensivt skötta ytor, och förekom redan i 
slutet av 1800-talet som en komponent i frö-
blandningar. Den ingick t.ex. med 3 viktspro-
cent i en blandning rekommenderad vid anlägg-
ning av vall på sandjord (Lyhagen 1991). Sprid-
ning i senare tid har skett genom fröblandningar 
sådda på exempelvis jordbruksmark, vägslänter, 
återställningsmark efter grus- och sandtag och 
på soptippar. 

Vägverket har under många år besått väg-
slänter i hela Sverige med en fröblandning som 

innehåller 10 % hårdsvingel. Spridningen av 
dessa blandningar har blivit landsomfattande 
då en standardfröblandning har använts för alla 
vägslänter oavsett breddgrad. Blandningarna 
innehåller ofta låga halter av andra arter, t.ex. 
ekorrsvingel Vulpia bromoides, råttsvingel V. 
myuros och svinmolke Sonchus asper.

Kan man kemiskt särskilja svingelfrön?
I mitten av 1960-talet gjordes försök på Statens 
Utsädeskontroll i Lund att på biokemisk väg 
särskilja frön av hårdsvingel, fårsvingel F. ovina 
och vanlig rödsvingel F. rubra ssp. rubra. Dessa 
arters frön är svåra eller kanske omöjliga att 
skilja åt med hjälp av synliga frökaraktärer. Med 
hjälp av s.k. tunnskiktskromatografi upptäcktes 
i hårdsvingelfrö ett ämne som inte kunde påvi-
sas i de andra arternas frö, och som under ultra-
violett ljus framträdde som en starkt lysande 
blåviolett fläck (Fredriksson 1967, 1969).

På 1980- och 90-talen ökade förädlings-
insatserna för hårdsvingel markant, och 
internationella sortlistor upptar nu ett 50-tal 
sorter. Tillgången till alla dessa nya sorter 
föranledde fortsatt forskning (Fredriksson 1999), 
och jämförelsen med andra svingeltaxa utökades, 

Kumarin i hårdsvingel

Den blåvioletta fläcken i det kromatografiska 
mönstret från hårdsvingelfrö har identifierats som 
7-hydroxi-4-metoxi-5-metylkumarin.
The bluish-purple spot found in seed samples of Fes-
tuca brevipila corresponds to 7-hydroxy-4-methoxy-
5-methylcoumarin.
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framförallt med marsksvingel F. rubra ssp. lito-
ralis och tuvsvingel F. rubra ssp. commutata.

Vid analys av extrakt från ett fröprov 
var det inga svårigheter att identifiera hård-
svingelproverna som just hårdsvingel, och den 
blåvioletta fläcken förekom endast i hårdsvingel. 
Dock varierade fläckens intensitet starkt mellan 
olika sorter. Enskilda frön delades upp i blom-
fjäll och kärnor. Det visade sig att den blåvio-
letta fläcken bara förekom i blomfjällen.

Fröets mognadsgrad har avgörande betydelse. 
Den blåvioletta fläcken framträder först när 
plantorna nått så långt i utveckling att frönas 
mjölkmognadsstadium har uppnåtts. Fläcken 
framträder även i mycket gamla fröprov.

Sällsynt kumarin
Ämnet som ger upphov till den blåvioletta 
fläcken visade sig vara en kumarin med det 
systematiska namnet 7-hydroxi-4-metoxi-5-
metylkumarin, alltså en nära släkting till den 
kumarin som ger upphov till väldoften hos till 
exempel vårbrodd och sötväppling. En sökning 
i litteraturen visar att den nu identifierade sub-
stansen bara har rapporterats tre gånger tidigare: 
Braga de Oliveira m.fl. (1972) fann ämnet i 
stamved av Platymiscium praecox (ett brasilianskt 
ärtväxtträd), Kimura m.fl. (1983) fann det i 
rötterna av parkslide Fallopia japonica, medan 
Fraga m.fl. (1995) påvisade substansen i Sideritis 
massoniana var. crassifolia, en kransblommig 
liten buske som växer på Madeira.

Sekundärmetaboliter i växter fungerar ofta 
som försvarsmedel. Många olika typer av kuma-
riner har t.ex. visat sig verka hämmande på bak-
terie- och svamptillväxt (Ojala 2001).

De nu erhållna resultaten kan vara ett 
hjälpmedel vid kvalitetskontroll av fröpartier 
av hårdsvingel och andra svingelarter med 
liknande frömorfologi.  

• Tack till Lennart Lundgren, SLU, för arbetet 
med att fastställa strukturen på kumarinen.
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ABSTRACT
Fredriksson, P. 2002. Kumarin i hårdsvingel. [A 
species-specific coumarin in Festuca brevipila.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 96: 323–324. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
When seed samples of Festuca brevipila were 
analysed using thin-layer chromatography, a bluish-
purple spot emerged in all samples. The intensity of 
the spot varied depending on the cultivar. Seeds of 
other Festuca species did not show such a spot.
The bluish-purple spot has been identified as result-
ing from 7-hydroxy-4-methoxy-5-methylcoumarin, 
a substance previously reported from only three 
other plant species.
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Föreningens sekreterare Evastina Blomgren 
berättar här om några av de roligaste fynden 
under årets välfyllda Botanikdagar. Det fanns 
mer att upptäcka än vad hon hade väntat sig!

TEXT OCH FOTO: EVASTINA BLOMGREN

Årets botanikdagar den 27–29 juni gick 
av stapeln i Skåne – ett landskap som 
förefaller mycket väl utforskat när det 

gäller botanik. De flesta av oss har varit där 
flera gånger och man kan undra om det finns så 
mycket mer att se.

Förläggningen på Frostavallen var utmärkt: 
god mat – vad väntar man sig inte av Skåne 

– trevliga rum och sällskapsutrymmen samt 
paraplyer tillgängliga för förflyttning mellan 
husen. Henrik Johansson och hans medhjälpare 
lyckades inte hindra vädergudarna från att ställa 
till med åtskilligt av åska och skyfall, men kla-
rade av att disciplinera dem till att förlägga sina 
värsta utbrott till nätter och de stunder vi till-
bringade i bussen. Man skulle gärna vilja lära sig 
tekniken bakom detta! Det var väl också någon 
mening i att vi utsattes för den värsta vätan 
under första exkursionsdagens förmiddag, så att 
vi därefter ansåg att allt väder som inte blötte en 
in på bara kroppen var vackert. 

Kullabygden
Allra första rariteten var jättefräken Equisetum 
telmateia på sin enda aktuella fastlandslokal i 
ett naturreservat mellan Domsten och Viken, 
där den hittades för åtta år sedan. För övrigt 
finns arten i Sverige bara på Ven. Den växte här 
rikligt nära havet tillsammans med några skott 
av hårbjörnbär Rubus camptostachys. I vägkanten 
växte snår av lindbjörnbär Rubus tiliaster med 
sparsamma hår på ståndarknapparna i den mån 
de alls gick att upptäcka genom immiga luppar.

Mölle hamn ståtade med gott om stora fina 
strandbetor Beta vulgaris ssp. maritima, strand-
kål Crambe maritima och mållor, framför allt 
spjutmålla Atriplex prostrata. 

Efter detta vidtog en vandring från Mölle 
över Solvik till Ransvik. Färgglada regnkläder 
och paraplyer ringlade sig fram längs de smala 
passagerna, dels vid stranden, dels lite längre 
upp i berget. Innan vi lämnat Mölle beskådade 
vi flikros Rosa obtusifolia, raspbjörnbär Rubus 
radula, lindbjörnbär och hästtunga Pentaglottis 
sempervirens. Sedan följde andra, för många av 
besökarna ovanliga växter i en lång rad utefter 
stranden och i klippskrevorna. Bland gräsen 
märktes ekorrsvingel Vulpia bromoides med sitt 
borst som är bredare upptill, vittåtel Aira caryo-
phyllea, vårtåtel A. praecox, sticklosta Anisantha 
rigida och sandlosta A. sterilis.

Botanikdagarna i 
Skåne 2002

I en klövervall vid Håslövs kyrka växte hundratals 
exemplar av klöversnyltrot Orobanche minor.
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Det fanns rikliga tillfällen att studera lökar. 
Här stod sida vid sida bredbladig skogslök 
Allium scorodoprasum, sandlök A. vineale med 
sitt korta hölsterblad, backlök A. oleraceum och 
rosenlök A. carinatum, den senare med två olik-
långa hölsterblad precis som backlöken, men de 
är tydligt plattade – en bra karaktär när blom-
huvudet ännu inte slagit ut. En buske av skånskt 
oxbär Cotoneaster kullensis tilldrog sig också 
vederbörligt intresse och många försökte sig på 
fotografering trots regn och blåst. Vilka gräs 
skulle finnas i den lundartade skogen i klipp-
kanten om inte lundäxing Dactylis glomerata ssp. 
lobata, lundslok Melica uniflora och lundelm 
Elymus caninus. 

Den gamla badstranden vid Ransvik inbjöd 
i det rådande vädret inte till bad, inte ens i de 
knälånga, tvärrandiga badkläder som vi sett på 
bilder från detta vårt första gemensamhetsbad, 
syndens näste i Mölle!

Den fortsatta vandringen genom bokskogen 
gav oss tillfälle att studera ytterligare lundväxter 
som långsvingel Festuca gigantea, skugglosta 

Bromopsis ramosa, sydlundarv Stellaria nemorum 
ssp. montana och stor häxört Circaea lutetiana. 

Kring Kullens fyr kröp vi omkring på häll-
markerna sökande småttingar som fältnarv 
Sagina apetala, småfruktig jungfrukam Aphanes 
australis, tuvknavel Scleranthus annuus ssp. poly-
carpos och sylnarv Sagina subulata. 

Ännu ett område på Kullaberg återstod att 
utforska. Vid Josefinelust fann vi skogsveronika 
Veronica montana samt skogslysing Lysimachia 
nemorum på den ena av sina två västskånska 
lokaler. Efter en brant nedstigning till havsnivå 
klättrade somliga till en grotta där det växte ett 
stort bestånd av glansbräken Asplenium adian-
tum-nigrum.

Vid utsiktsplatsen över Mölle strålade solen 
och vi förevisades blomsterbjörnbär Rubus poly-
anthemos med vackra vita blomklasar och släta 
mörkgröna blad, raspbjörnbär och lindbjörnbär. 
Blomsterbjörnbäret har sin utbredning begrän-
sad till nordvästra Skåne.

Bjärehalvön
Första stoppet den andra dagen gjordes vid 
Drottninghall i Västra Karup, där vi beundrade 
skålgropar och fotavtryck i berghällarna, men 
också klintsnyltrot Orobanche elatior i den del av 
hagen som för tillfället inte betades av får. 

Vid Dalen i Hov socken vandrade vi på sten- 
och grusstränder, där vägfräne Rorippa ×armora-
cioides växte på flera ställen. En fuktig strandäng 
och en bäck som letade sig ut över den kambris-
ka sandstenen skapade lämpliga miljöer åt fukt-
älskande arter. Här fann vi t.ex. plattsäv Blysmus 
compressus och bågstarr Carex maritima i gräset, 
och vattenmynta Mentha aquatica, bäckmärke 
Berula erecta och skånskt mannagräs Glyceria 
notata utefter bäcken. 

Under ett kort stopp vid stranden i Torekov 
såg vi strandmålla Atriplex littoralis och flik-
målla A. calotheca. Längre upp växte ett stort 
exemplar av äkta kustruta Thalictrum minus ssp. 
arenarium. 

Uppe på kung Dags hög fångade en vilsen 
brunmaskros Taraxacum proximum uppmärk-
samheten. Här fick vi också se västliga arter som 
klockljung Erica tetralix och granspira Pedicu-

Krypfloka Apium inundatum är en mycket liten och 
mycket sällsynt vattenväxt. Till deltagarnas glädje 
hade den precis börjat blomma.
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laris sylvatica, och vi hann titta på ytterligare 
några björnbär: sötbjörnbär Rubus plicatus och 
klobjörnbär R. lindebergii. 

Efter en del letande på bara jordfläckar i ett 
före detta stenbrott lyckades vi hitta åtskilliga 
exemplar av det pyttelilla dvärglinet Radiola 
linoides, innan det var dags för de stora rari-
teterna. I en damm i stenbrottet fanns gott om 
krypfloka Apium inundatum. Det blev många 
blöta knän och tillkrånglade ställningar innan 
fotograferandet av den rara lilla växten var över 
och då kom nästa utmaning i form av klotgräs 
Pilularia globulifera. Här gällde det ju att få med 
de små bruna ”pepparkornen” nere vid jordstam-
men. Efter detta kom så mötet med småfross-
örten Scutellaria minor som många väntat på. 
Denna lilla raritet med sina små, rosa blommor 
har sina enda svenska förekomster just här på 
Bjärehalvön, där den upptäcktes så sent som 
1944 av Nils Dahlbeck. 

Dagen avslutades vid Lilla Hult i Förslövs 
socken, där vi vandrade på den långa sandstran-
den i solsken och kraftig blåst. I sanden växte 
strandråg Leymus arenarius, sandrör Ammophila 
arenaria, kvickrot Elytrigia repens och strand-
kvickrot E. juncea ssp. boreoatlantica samt några 
misstänkta hybrider arterna emellan. Blåmålla 
Chenopodium glaucum och rödmålla C. rubrum 
lade vi märke till under promenaden, liksom ett 
tätt bestånd av sumparv Stellaria crassifolia på 
fuktig sand. Vid ett bäckutflöde stod källfräne 
Nasturtium officinale, som i tillägget till Thomas 
Karlssons kärlväxtlista (SBT häfte 3–4 2002) 
fått ändra namn då de vitblommiga fränena nu 
förts till ett eget släkte. Efter en del diskussion 
bestämdes en storvuxen vänderot till hårvände-
rot Valeriana sambucifolia ssp. procurrens, bland 
annat på grund av utlöparna.

Malmö och Falsterbohalvön
Tredje dagen inleddes i Malmö hamn där vi blev 
insläppta bland oljecisterner och jordhögar, en 
något udda inramning för en botanisk utflykt. 
Där fick vi se åkerros Rosa agrestis på en av sina 
två växtplatser i Sverige. Den bara marken var 
tätt bevuxen med hårnarv Sagina micropetala, 

en rödlistad art som på senare tid dykt upp på 
många håll i Skåne, inte minst kring Malmö. 

På jordhögarna var växtligheten frodigare. 
Här kunde man beskåda bland andra färgreseda 
Reseda luteola, kanadabinka Conyza canadensis 
och hamnsenap Sisymbrium altissimum. Piggtis-
tel Carduus acanthoides och krustistel C. crispus 
växte sida vid sida och erbjöd ett utmärkt tillfäl-
le att lära känna skillnaden mellan den oerhört 
vassa piggtisteln och den betydligt beskedligare 
krustisteln. 

Snart anlände vi till Skanörs hamn. Det 
blåste friskt när vi gick ut på de flacka strand-
ängarna. Vindsurfarna som höll till i vattnet 
utanför hade ordentligt sjå att hålla sig på rätt 
köl. Här studerades överblommad taggkörvel 
Anthriscus caucalis som växte rikligt i snåren, 
medan en annan flockblommig art, odört Coni-
um maculatum, stack upp över vassen. Kraftiga 
tuvor av strandtåg Juncus maritimus med mörka, 
spretande och vassa strån bröt av från den övriga 
vegetationen, där bitterkrassing Lepidium latifo-
lium var mycket vanlig. Strandtågen upptäcktes 
på den här lokalen först 1962. I övrigt har den 
sin huvudsakliga utbredning i sydöstra Sverige. 
Efter mycket letande i den högvuxna strandängs-

Det är hårnarv Sagina micropetala i Malmö hamn 
som väcker detta engagerade intresse.
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vegetationen fann vi engelsk skörbjuggsört 
Cochlearia officinalis ssp. anglica med några 
blommor kvar. Frukterna hade en karakteristisk 
längsgående skåra. Dansk iris Iris spuria, en sen-
tida invandrare, kunde vi njuta av i full blom.

Skanörs ljung var nästa mål. I fuktheden 
blommade klockljung tillsammans med brunag 
Rhynchospora fusca och vitag R. alba bland ljung 
Calluna vulgaris och buskar av pors Myrica gale. 
I fuktdråg intill stigen stod tagelsäv Eleocharis 
quinqueflora och granspira med vackert rosa 
blommor. Intill ljungen växte dvärgarun Cen-
taurium pulchellum, och där hade ljungögontrös-
ten Euphrasia micrantha just slagit ut sina små, 
rosa blommor, som ännu så länge – innan ljung-
en börjat blomma – inte var så svårupptäckta.

Så var det då dags för ytterligare en av exkur-
sionens höjdpunkter. Vi hade nått den relativt 
nyupptäckta lokalen för dvärglåsbräken Botry-
chium simplex. Det var bara att leta på stigen 
efter små ljusgröna bladskivor och eventuella 
brunaktiga sporax. Trägen vinner, och snart 
dök det upp några små exemplar och till och 
med några riktigt ståtliga med den ansenliga 
höjden av flera centimeter! En ännu mindre art, 
nämligen knutört Anagallis minima upptäcktes 
också under krypandet på marken. Många av 
deltagarna glömde sig kvar och fick bråttom till 
parkeringsplatsen, där lunchen serverades.

En betad hästhage vid Lilla Hammar bjöd 
på mängder av blommande sydsmörblomma 
Ranunculus sardous med en alldeles speciell gul 
färg med dragning åt citron. Några ax av ängs-
korn Hordeum secalinum som hästarna lämnat 
beundrades vederbörligen. Ängskornet är röd-
listat och har endast ett fåtal aktuella lokaler i 
Skåne. På väg till nästa lokal gjorde vi ett stopp 
vid Håslövs kyrka, där en klövervall visade sig 
vara tätt bevuxen med hundratals exemplar av 
klöversnyltrot Orobanche minor.

Ute på Eskilstorps strandängar mötte vi i 
fuktdrågen de besvärliga vitblommiga ranunk-
lerna vitstjälksmöja Ranunculus peltatus ssp. 
baudotii, sköldmöja ssp. peltatus och grodmöja R. 
aquatilis ssp. diffusus, och vi fick se både vatten-
veronika Veronica anagallis-aquatica och dikes-
veronika V. catenata tillsammans med bäck-

märke. På de torrare delarna av de vidsträckta 
strandängarna kunde vi glädja oss åt de sydliga 
arterna strandkämpar Plantago coronopus, smal 
käringtand Lotus tenuis och luddstarr Carex 
tomentosa, men mest iögonenfallande var stora 
tuvor av busktörne Ononis spinosa ssp. spinosa i 
vacker blom. 

Vid Borres hög i Västra Klagstorps socken 
gavs vi ånyo möjlighet att beskåda den fridlysta 
klintsnyltroten, men här fanns åtskilligt annat 
av intresse som fältvädd Scabiosa columbaria, 
sanddådra Camelina microcarpa, ljungsnärja 
Cuscuta epithymum och sammetsbockrot Pim-
pinella saxifraga ssp. nigra, den senare ännu 
inte i blom men med gråluden stam och tydligt 
blånande rot. I en närbelägen åker gick det att 
leta upp trevliga och sällsynta små ogräs som 
spjutsporre Kickxia elatine, småtörel Euphorbia 
exigua, åkersyska Stachys arvensis och nattglim 
Silene noctiflora. 

För dagen återstod nu endast en lokal vid 
Bunkeflo strand, alldeles vid landfästet för 
Öresundsbron. Här fanns en del kulturväxter 
som purpurklätt Lychnis coronaria, praktlysing 
Lysimachia punctata och violkungsljus Verbascum 
phoeniceum. Längre ut på strandängarna återsåg 
vi dansk iris och bitterkrassing, men framför allt 
var det strandrödtoppan Odontites litoralis som 
tilldrog sig intresset. 

Mätta av intryck och med många bilder av 
nya arter och kära återseenden både i kameran 
och på näthinnan återvände vi till förläggningen 
och en efterlängtad middag. Efter denna den 
sista exkursionen under årets botanikdagar 
återstod ännu lite tid till gemytlig samvaro och 
utbyte av tankar före avfärden nästa dag. 

Således var det med både trevliga minnen 
och en mängd nyvunnen kunskap som delta-
garna nöjda och belåtna återvände hem. Säkert 
gick många tacksamma tankar till arrangörerna 
som valt exkursionsmål, fixat logi, mat och bus-
sar och fått botanikdagarna år 2002 att fungera 
friktionsfritt. Utan deras arbete hade vi inte 
fått erfara att det välbesökta Skåne ändå gömde 
många nya och spännande botaniska upplevel-
ser.  
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Minnen från Clare och Kerry 
– föreningsresan till Irland
I somras gick SBF:s andra utlandsresa av sta-
peln, den här gången till sydvästra Irland. Sex-
ton personer färdades under en vecka genom 
det gröna böljande landskapet i grevskapen 
Clare och Kerry. Vem kommer inte för alltid 
att minnas The Burren och det fantastiska 
karstlandskapet där vårgentianan (se pärmens 
baksida) fortfarande stod i full blom, klippväg-
garna och de svindlande höjderna på Dingle-
halvön och de mossbelupna idegransskogarna 
utanför Killarney? Här berättar resans guide, 
Liselott Skarp, om veckan på ön.

LISELOTT SKARP

När vi landade på Dublins flygplats den 9 juni 
möttes vi av ett ljummet men lite disigt Irland. 
Klimatet är tack vare Golfströmmen milt och 
medeltemperaturen ligger under maj och juni, 
de solrikaste månaderna, på omkring 15 gra-
der. Nederbörden är rikast i väster, där man får 
omkring 2 000 mm regn per år.

The Burren med omgivningar
Resans första exkursionsdag ägnades betesmar-
kerna kring byn Fanore i nordvästra Burren. 
The Burren är ett utpräglat karstområde och 
berömt för sin unika flora. I regionen återfinns 
ungefär hälften av Irlands totalt 1 300 inhemska 
kärlväxter. Karstlandskapet har uppstått genom 
att ytvatten kunnat tränga ner genom lodräta 
sprickor i kalklagren, med vidgade sprickor och 
underjordisk erosion som följd. Under vintern 
fylls gångarna med vatten och tillfälliga sjöar 
bildas.

I sprickorna trängs bl.a. murruta Asplenium 
ruta-muraria, svartbräken A. trichomanes, mjält-
bräken A. ceterach, hjorttunga A. scolopendrium, 
blodnäva Geranium sanguineum och vildkrapp 
Rubia peregrina. Mångfalden imponerar även i 
de gräsbeklädda delarna där alpint anpassade 
arter såsom fjällsippa Dryas octopetala och vår-
gentiana Gentiana verna växer sida vid sida med 
t.ex. lundgamander Teucrium scorodonia, en ört 
som också hittas i Medelhavsområdet. Andra 

The Burren är ett sär-
präglat karstområde 
med en unik flora. 
Namnet har sitt 
ursprung i det irländska 
ordet för sten boireann. 
Foto: Karin Borgenvall.
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karaktärsväxter är ängsvädd Succisa pratensis, 
jordviva Primula vulgaris, gullviva P. veris, brud-
sporre Gymnadenia conopsea och olika hand-
nycklar Dactylorhiza. 

Ljung Calluna vulgaris, purpurljung Erica 
cinerea, myrlilja Narthecium ossifragum och 
irländsk granspira Pedicularis sylvatica ssp. hiber-
nica påträffas i surare partier där torv hunnit 
byggas upp. Som färggranna inslag längs vägar-
na sågs blommande scharlakansfuchsia Fuchsia 
magellanica och ärttörne Ulex europaeus, två 
introducerade arter med spridning i både Clare 
och Kerry.

Under eftermiddagen botaniserade vi bland 
sanddynerna i Fanore. Dynerna domineras av 
sandrör Ammophila arenaria, men i området 
växer även arter som ljungsnärja Cuscuta epithy-
mum, flockarun Centaurium erythraea, småtörel 

Euphorbia exigua, salepsrot Anacamptis pyrami-
dalis, brun ögontröst Euphrasia salisburgensis 
var. schoenicola, gulört Blackstonia perfoliata och 
bi-ofrys Ophrys apifera.

På vägen tillbaka kunde vi inte låta bli att 
stanna vid ytterligare en kalkstensklippa. Sol-
strålarna fick havet att glittra och de härligt 
skummande vågorna överöste då och då klip-
pan med saltvatten. I strandzonen hittade vi 
bl.a. strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima, 
havsbräken Asplenium marinum och saltmärke 
Crithmum maritimum. Dagen avslutades med ett 
uppskattat besök på laxrökeriet i Lisdoonvarna.

Innan vi lämnade grevskapet Clare insöp vi 
under en förmiddag stormfåglarnas stela flykt 
och vyn över Aranöarna från de 200 meter höga 
klipporna vid Cliffs of Moher.

Dinglehalvön
Utsikten från Connorpasset, ungefär 300 meter 
över havet, är magnifik. Bergspasset är känt för 
sin rika flora, inte minst vad gäller kryptoga-
mer. Den branta klippväggen täcks bl.a. av två 
vackert vitblommande bräckor, Saxifraga hirsuta 
och S. spathularis, som ofta hybridiserar med 
varandra. Arterna förekommer också i norra 
Spanien och Portugal men märkligt nog inte i 
Storbritannien och Frankrike. Vi fascinerades 
även av den blåblommande tätörten Pinguicula 
grandiflora, en art som växer i sydvästra Irland, 
Jurabergen, Pyrenéerna och västra Alperna.

På eftermiddagen undersökte vi Dinglehalv-
öns västligare delar. Vid Clogher Head kunde 
man se två av områdets karaktärsväxter, ärt-
törnet Ulex gallii och purpurljung, växa tätt 
invid varandra tillsammans med bl.a. myrlilja 
och tätörten Pinguicula lusitanica. Dagen avslu-
tades med ett besök vid Gallarus Oratory, en av 
Irlands bäst bevarade stenkyrkor med anor från 
500-talet.

Blåsten hade lagt sig och det vilade ett lugn 
över landskapet när vi vår fjärde exkursionsdag 
började färden mot Killarney. Innan vi lämnade 
Dingle stannade vi dock till strax öster om byn 
för att beundra en av Europas största alpkråke-
kolonier.

Cliffs of Moher har ett fantastiskt fågelliv. Längs 
klippväggen häckar stormfåglar, tordmular, sillgriss-
lor, tretåiga måsar och lunnefåglar. Foto: Liselott 
Skarp.
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Vårt huvudsakliga exkursionsmål för dagen 
var området vid sjön i byn Anascul. Vandringen 
gick längs den steniga stigen mot Maghanaboes 
350 meter höga topp. Den fårbetade, karga 
miljön och de porlande bäckarna för tankarna 
till de svenska fjällen. I skrevorna frodas bl.a. 
kambräken Blechnum spicant, engelsk fetknopp 
Sedum anglicum. Med stigningen ökar inslaget 
av fuktkrävande arter som rundsileshår Drosera 
rotundifolia och olika starrar Carex. Ett skyfall 
gjorde dock att vi inte tog oss ända till toppen 
utan snarare till byns pub!

Scellig Michael
På fredagen hade vi en ledig dag. En del passade 
på att undersöka området kring Killarney eller 
någon av traktens berömda trädgårdar. Ett gäng 
åkte med mig till klippön Scellig Michael. På 
toppen ligger ett munkkloster som grundades av 
Sankt Fionan på 500- eller 600-talet. Den störs-
ta upplevelsen ligger dock i de enorma mängder 
havsfåglar som häckar på ön. Det är omöjligt att 
inte förtrollas av lunnefåglarna som kikar fram 
ur sina bohålor bara någon meter från trappan 
vars 600 trappsteg leder till toppen. I samband 
med återfärden passerade vi också Small Scellig, 
en närliggande ö där det häckar inte mindre än 
20 000 havssulor.

Nationalparken i Killarney
Idag återstår endast fragment av de stora skogar 
som en gång täckte Irlands yta. Flera av dessa 

fragment ligger i Killarney National Park, målet 
för vår sista exkursionsdag. Parken är ungefär 
100 kvadratkilometer stor och här ryms de flesta 
av Irlands inhemska däggdjur, inklusive öns 
största population av kronhjort.

I Reenadinna Forest, den enda idegransskog 
som idag finns kvar på Irland, möttes vi av ett 
trolskt landskap där marken och trädstammarna 
var helt täckta med mossor och lavar. Längre ut 
på halvön övergår vegetationen i bergekdomi-
nerad skog. Längs sjökanten växer även smult-
ronträd Arbutus unedo, en art med atlantisk 
utbredning som även finns i Medelhavsområdet. 
I fältskiktet hittade vi bl.a. töreln Euphorbia 
hiberna, revsuga Ajuga reptans, storfryle Luzula 
sylvatica, skuggbräken Polystichum braunii och 
safsa Osmunda regalis.

Ett stort problem i området är den snabba 
spridningen av pontisk rododendron Rhododen-
dron ponticum, en art som introducerades i Kil-
larney i början av 1800-talet. Trädet bekämpas 
nu aktivt inom parken och påträffas på halvön 
endast i enstaka exemplar. Vid Torc Waterfall, 
ett vattenfall öster om Muckross Lake som 
vi passerade under dagen, var däremot bergs-
sidorna ibland helt täckta av lilablommande 
rododendron. 

Tidigt på söndagsmorgonen packade vi för 
sista gången vårt bagage. Det var inte utan ett 
visst vemod, som alltid efter ett äventyr som 
detta, som vi lämnade den gröna ön.  

Den djupa skuggan och 
fukten i idegransskogen 
Reenadinna Forest bil-
dar ett kryptogamernas 
paradis med mängder av 
fjädermossor Neckera och 
örtlav Lobaria virens. Foto: 
Liselott Skarp.
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Årets föreningskonferens gick av stapeln den 
19–20 oktober i Uppsala. Temat för helgen 
var ”Återinplantering av arter – bra eller dålig 
metod inom floravården?”.

Bland djurvännerna har ju återinplantering 
sedan många år haft sin givna plats som 
en sista utväg att rädda en djurart från 

att helt försvinna eller för att nyintroducera en 
nyligen försvunnen art. Exempel från senare tid 
är de lyckade projekten med uppfödning och 
utplantering av pilgrimsfalk och berguv, eller 
med löv- och klockgroda i Skåne. 

Av någon anledning har botanisterna haft 
svårare att enas om det lämpliga i att göra något 
liknande i stor skala för någon hotad växt i 
Sverige. I lördagens första föredrag redogjorde 
emellertid Björn Widén, växtsystematiker från 
Lund, för det första större och noggrant kontrol-
lerade försöket att med hjälp av återinplantering 
försöka rädda en art från att försvinna från 
landet, nämligen fältnockan Tephroseris integri-
folia i Skåne. I ett kombinerat forsknings- och 
naturvårdsprojekt med stöd från både myndig-

heter och ideella krafter, inleddes 1999 ett stort 
försök där man i växthus odlat upp hela 15 000 
plantor från frö hämtat från de sex kvarvarande 
lokalerna och sedan planterat ut plantorna på 
respektive lokaler, som nu hävdas på ett sådant 
sätt att förutsättningar bör finnas för att fält-
nockan ska trivas. 

Det är ännu för tidigt att dra några säkra 
slutsatser, men i kombination med en effek-
tiv stängsling mot bl.a. kaniner som visat sig 
mycket intresserade av de nyutplanterade och 
välgödda plantornas jordstammar, så hyser man 
gott hopp om att åtgärderna ska kunna bli 
lyckosamma.

Svante Malmgren, Götene, visade därefter 
diabilder på åtskilliga av de vackra orkidéer som 
han varit så framgångsrik med att få att gro och 
odla upp på steril näringslösning. Svante fick 
det att verka så enkelt men vi i publiken förstod 
nog vilket enormt arbete och experimenterande 
som ligger bakom. Han berättade om de svårig-
heter han haft att få myndigheter i Sverige och 
Danmark intresserade av möjligheten att få 
fram stora mängder plantor av hotade orkidé-
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Är fältnockan knockad?
Föreningskonferensen 2002

Utplanteringen av fältnock-
an sker sent på hösten då 
de odlade plantorna är så 
stora att de kan blomma i 
maj nästa år. Plantans posi-
tion anges i ett koordinat-
system och varje planta kan 
därför lätt återfinnas kom-
mande år. Råby, november 
2000. Foto: Björn Widén.
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arter med hans metodik, som skulle kunna vara 
lämpliga att använda för att försöka rädda tyn-
ande populationer. Svantes erfarenhet var att 
man i exempelvis Storbritannien och Tyskland 
var betydligt mer intresserad av detta; kanske 
för att situationen på många håll är mycket mer 
akut där än vad den oftast är i Sverige.

Efter lunch fick vi av Roger Andersson på 
ArtDatabanken veta att de inte har något att 
invända mot återinplanteringsprojekt så länge 
de är väl motiverade och vettigt genomförda. 
Tvärtom menade Roger att Sveriges officiella 
inställning – i exempelvis de åtgärdsprogram för 
hotade arter som tagits fram av Naturvårdsver-
ket – är att återinplantering är en rekommende-
rad metod att ta till när inget annat återstår. Det 
är också så att återinplantering rekommenderas 
i flera av de internationella lagar och avtal som 
Sverige har förbundit sig att följa. Den interna-
tionella naturvårdsunionen IUCN, där också 
Sverige är medlem, har gett ut detaljerade rikt-
linjer för hur en återinplantering bör gå till.

Roger pekade också på de risker som kan 
finnas med återinplantering. Exempelvis måste 
man ha den genetiska bilden klar för sig så att 
man inte introducerar material som är genetiskt 
helt främmande för landet eller regionen, vilket 
förmodligen också skulle minska chansen för 
ett lyckat resultat. Å andra sidan, menade Roger, 
så är ju den eventuella genetiska ”föroreningen” 
helt försumbar om man jämför med vad som 
kommit in i landets alla skogar, gräsmarker och 
vägslänter i form av främmande trädprovenien-
ser och utländskt vallfrö.

I diskussionen som följde verkade de flesta 
vara i princip positiva till återinplanteringar. 
Någon påpekade emellertid att det knappast är 
lönt att försöka återinplantera en art om det är 
något i dess livsmiljö som är negativt för den, 
och som i så fall måste åtgärdas först. Det und-
rades också om inte de stora resurser som läggs 
på sådana här projekt bättre kunde användas för 
andra ändamål. Å andra sidan kan det ligga ett 
stort värde att försöka rädda en art med stort all-
mänintresse, både för arten själv och som PR för 

Ny styrelsemedlem 
presenterar sig!
Jag heter Åsa Lindgren, är 29 år och upp-
vuxen på landet i södra Södermanland. Jag 
fick min grundutbildning i biologi vid Umeå 
universitet och efter examen blev det några års 
resande – bland annat gjorde jag en fältstudie 
för Sida i Samoa, läste spanska i Granada och 
jobbade som guide för Temaresor, innan jag 
började som doktorand vid Botaniska institu-
tionen i Stockholm. 

Jag forskar på beteseffekter, framförallt 
på fjällvegetation, vilket gör att jag numera 
tillbringar somrarna i södra Lapplandsfjällen. 
I våras var jag tjänstledig under fem månader 
för att istället vara på FN:s kontor för globala 
miljöfrågor i Nairobi, och här jobbade jag 
bl.a. i ett bevarandeprojekt med inriktning 
mot bergsgorillor. 

Jag har ett allmänt naturintresse, framfö-
rallt av växter och deras ekologi, och ser fram 
emot det uppdrag jag nu fått som styrelse-
medlem i SBF.
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naturvården och botaniken som sådan; sjönöt 
Trapa natans och de hävdgynnade ögontröstarna 
Euphrasia nämndes som tänkbara exempel.

Ett större SBF?
Som avslutning på första dagen diskuterades 
bl.a. spörsmålet om de regionala föreningarnas 
eventuella anslutning till SBF. Frågan diskute-
rades i små grupper som sedan fick presentera 
sina tankar. Det verkade finnas enighet om det 
mycket lämpliga i att botaniken kan tala med 
en mer enad och mer kraftfull stämma i natur-
vårdsfrågor på både nationell och regional nivå. 
Företrädare från regionföreningarna framhöll 
emellertid att det inte fick kosta för mycket; 
en kostnad per medlem på mellan en och tio 
kronor diskuterades, alternativt en fast avgift för 
varje förening i proportion till dess storlek.

Växter på Internet
Söndagsförmiddagen ägnades åt en presentation 
av det Internetbaserade rapporteringssystem för 
kärlväxter som är under uppbyggande, och som 
har sin förebild i den mycket uppskattade mot-

svarigheten  – Svalan – på fågelsidan. Johan 
Nilsson på Naturvårdsverket, som är hjärnan 
bakom båda systemen, och hans medhjälpare 
Johan Södercrantz var på plats för att demon-
strera hur långt man hade kommit. 

Tanken är alltså att vem som helst som har 
varit ute en dag och sett några trevliga arter och 
som har tillgång till en Internetuppkopplad 
dator ska kunna rapportera in sina fynd till 
systemet. Fynden blir sedan en liten del av en 
snabbt växande databas med observationer av 
både sällsynta och vanliga arter från hela landet. 

Denna databas kommer så småningom 
– speciellt när de pågående floraprojekten har 
matat in alla sina uppgifter – att utvecklas till 
en veritabel guldgruva av information över väx-
ternas förekomst, till stor nytta och glädje för 
både forskare, myndigheter och inte minst alla 
blomintresserade amatörer. Det är tänkt att rap-
portsystemet ska lanseras till våren och sedan 
utvecklas efterhand i enlighet med användarnas 
önskemål.  

 BENGT CARLSSON

Vilda blommornas dag 2003
äger rum söndagen den 15 juni. Då kommer 
blomstervandringar att arrangeras, förutom i 
hela Sverige, också i Danmark, Norge och Fin-
land. I år ordnades 229 vandringar i vårt land, 
nästa år räknar vi med fler. Målet är minst en 
vandring i var och en av landets 289 kommuner.

Vill du vara med och leda en sådan blomster-
vandring? Ledde du en vandring förra gången är 
du välkommen igen, antingen på samma plats 
eller på en annan.

Tänk på att vi vänder oss till allmänheten 
– inte till botanister. Det är inte nödvändigt att 
söka upp exklusiva biotoper och naturreservat, 
även om det naturligtvis kan vara trevligt att 
visa fina lokaler. Det kan kanske räcka att hitta 
trettio vanliga arter på promenadstigen där man 
går och rastar hunden, eller på ängen ovanför 
badplatsen, där deltagarna kan känna igenkän-
nandets glädje veckan efter promenaden. Som

någon av ledarna skrev: ”Folk vet mycket lite 
om de växter de trampar på”.

Anmäl dig per post eller e-brev till Kjell-
Arne Olsson eller Evastina Blomgren (adresser 
finns på pärmens insida). Du kan också anmäla 
dig till vårt kansli, 018-471 28 91. 

Eftersom vi arbetar på att få ut informationen 
bättre än förra gången vill vi ha in din anmälan 
före jul. Många kommuner gör sina program 
redan i januari, och där vill vi gärna ha med din 
vandring.

Det vi vill veta är kommun, utflyktsmål, 
samlingsplats (tänk på att ange den noga så inga 
missförstånd uppstår), tid och naturligtvis ditt 
namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
postadress.

Hälsningar med hopp om en ny bra Vilda 
blommornas dag år 2003!  

 KJELL-ARNE OLSSON & EVASTINA BLOMGREN
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Endast mer utförligt behandlade 
taxa är medtagna. Beteckningen 
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Alisma wahlenbergii 65
Corydalis 

bracteata omslag häfte 2*
Cotoneaster 192
Dianthus superbus 226fK*
Festuca brevipila 323
Hieracium sect. Hieracium 18fK
H. sect. Oreadea 161fK
H. sect. Vulgata 161fK*
Milium vernale 216fK*
Nothofagus 42f*
Physalis grisea 223f*
P. pruinosa 224
P. pubescens 224

P. pubescens var. grisea 223
Pilosella 250
Taraxacum sect. Ruderalia 106f*
T. alatum 118*
T. copidophyllum 118*
T. deltoideum 107*
T. fasciatum 119*
T. pectinatiforme 119*
T. piceatum 120*
T. tenebricans 120*
Vaccinium 

corymbosum omslag häfte 5*

Mossor
Pseudo-calliergon 

turgescens 29f, 32K, 34*, 35*
Rhynchostegium confertum 15*

Alger
Batrachospermum gelatinosum 274*
B. turfosum 275*
Chara baltica 256*
C. tomentosa 256*
Lemanea borealis 279*

Sirodotia suecica 278*
Lavar
Bryoria nitidula 130fK*
Flavoparmelia caperata 210*f
Letharia 

vulpina omslag häfte 1*, 3*f
Svampar
Ascocoryne 

sarcoides omslag häfte 3–4*
Asteromassaria macrospora 144
Botryosphaeria dothidea 144
Byssosphaeria xestothele 144*
Calosphaeria dryina 145
C. parasitica 145
Cordyceps stylophora 145*
Cudoniella acicularis 146
Diatrype spilomea 146
Eutypa spinosa 146*
Junghuhnia 

pseudozilingiana 94*f
Melanospora caprina 146*
Nectria cosmariospora 146
Ostropa barbara 146

Artregister

Vi flyttar!
Från och med årsskiftet 1 januari 2003 sitter 
SBF:s kansli och tidskriftens redaktion i nya 
lokaler. Men vi flyttar inte så långt, nästan 
bara tvärs över gatan, från Fytoteket till Växt-
ekologiska avdelningen (före detta Växtbio) på 
Villavägen 14.

Så alla ni som vill köpa böcker eller gamla 
tidskriftshäften, eller anmäla er som nya med-

lemmar eller bara prata en stund med Linda 
eller Bengt är hjärtligt välkomna till Växteko-
logen i stället. 

Vår fullständiga adress står på den främre 
pärmens insida. Telefonnummer och e-post-
adresser är desamma som förut.  
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