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Omslagsbild:
Strandkvanne Angelica 

archangelica ssp. litoralis 
och blivande makaon-

fjärilar på Styrsö 
(se sid. 3).  

Foto: Ingvar Bergström.
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Författarinstruktioner 

Bidrag till SBT mottages med tacksamhet. 
Vi efterlyser vetenskapliga artiklar, populär-
vetenskapliga översiktsartiklar, historiska 
artiklar, biografier, floristiska notiser, rese-
reportage, debattinlägg, nyhetsnotiser. Skicka 
hellre in ett manus för mycket än ett för lite!

Längden på bidragen kan variera från 
korta notiser på några rader till långa artiklar. 
Det kan dock vara lättare att få ett kortare 
bidrag antaget eftersom det bara får plats en 
eller två längre bidrag men många korta i ett 
häfte. Innan ett manuskript kan antas för 
publicering läses det av en eller två fackgran-
skare som utses av redaktionen.

Texten bör vara skriven så att även en oinvigd 
men intresserad läsare kan hänga med. Tex-
ten kommer att bearbetas i samarbete med 
redaktionen.

Skriv in särskilda stilsorter som fet, kursiv 
och kapitäler i manuset. Avstava inga ord.

Förkortningar används inte i löpande text. 
I tabeller och på andra ställen med begränsad 
plats kan förkortningar användas.

Manuskriptet skickas till redaktionen som 
fil bifogat i ett e-post-meddelande eller på 
diskett, helst som en Word-fil för Windows. 
Har du inte möjlighet till detta kan du sända 
in ditt manuskript på papper. 

Sammanfattning på engelska. Artiklar av 
vetenskaplig karaktär avslutas med en eng-
elskspråkig sammanfattning på högst 150 ord. 
Här ges också en engelsk version av titeln. 
Tabeller och figurer kan med fördel förses 
med figurtext även på engelska. Redaktionen 
hjälper till med översättning och språk-
granskning.

Namnskicket i SBT följer i de flesta fall en 
särskild standard (se Namnskicket i SBT här 
intill). Första gången en växt nämns används 
både svenskt och vetenskapligt namn, senare 
normalt bara det svenska. Auktor sätts endast 
ut i artiklar av taxonomisk art eller för växter 
som inte finns med i standardverken.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ”Bremer 2000”. Om förfat-
tarna är fler än två förkortar man till: 

”Källersjö m.fl. 1998”.

Citerad litteratur. Under denna rubrik listas 
alla referenser som finns nämnda i texten 
(och endast dessa). Följ följande exempel:

Bok: Gärdenfors, U. (red.) 2000. Rödlistade 
arter i Sverige 2000. – ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala.

Avsnitt: Segerström, U. 1995. Pollenanalys, 
odling och svedjebruk. – Ur: Larsson, B. 
(red.), Svedjebruk och röjningsbränning i 
Norden. Nordiska museet, Stockholm, sid. 
37–50.

Uppsats i tidskrift: Rydberg, H. 1999. Mask-
rosor med svenska namn. – Svensk Bot. 
Tidskr. 93: 123–128.

Faktaruta. Fackuttryck eller annan bak-
grundsinformation som inte är allmänt känd 
kan gärna förklaras i en faktaruta.

Illustrationer. Original till teckningar bör 
utföras i ungefär dubbel skala. Som original 
till färgbilder är diabilder lämpligast. Digitala 
bilder bör ha upplösningen 300 dpi i den 
storlek de är tänkta att publiceras. 

Författarpresentation. En kort presentation 
(några rader) och foto av författaren, adress 
och e-postadress bifogas manuset. Fotot kan 
vara dia, papperskopia eller i elektroniskt for-
mat, färg eller svartvitt.

Korrektur skickas normalt ut innan tryck-
ningen. Författaren ska gå igenom det nog-
grant, markera alla fel och snarast skicka det 
tillbaka till redaktionen.

Särtryck görs normalt inte. För varje uppsats 
erhåller författarna gemensamt tio häften 
och en pdf-fil med uppsatsen. Från filen kan 
färgutskrifter göras. Författare som ändå 
önskar särtryck kontaktar redaktionen för 
prisuppgift.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

margareta.edqvist@telia.com

Året som kommer – Natura 2000

Föreningen inbjuder till nya upplevelser och upptäckter av nya 
områden och arter under 2003. Reservera dagarna redan nu och 
anmäl Dig så snart inbjudan kommer!

Årets Botanikdagar i Norrbotten – med guider som hittar vägen 
till alla botaniska smultronställen i detta nordliga landskap – lovar att 
bli en oförglömlig upplevelse för deltagarna. Alla som vill lära sig mer 
om våra olika björnbärsarter ska i sommar också åka till Skåne för att 
under sakkunnig ledning av Alf Oredsson och Göran Wendt närmare 
studera dessa taggiga, till synes svåra, men mycket intressanta arter. I 
augusti anordnar Föreningen även en resa till Jylland, där danska bota-
nister kommer att visa oss allt vad landskapet innehåller.

 15 juni De vilda blommornas dag
 5–6 juli Björnbär i Skåne
 17–20 juli Botanikdagar i Norrbotten
 7–10 augusti Sommarexkursion på Jylland, Danmark
 18–19 oktober Föreningskonferensen

I Europa pågår arbetet med att skapa ett nätverk av områden med höga 
naturvärden, Natura 2000. Olika naturtyper, växt- och djurarter ska 
här ges ett varaktigt skydd. Inom varje naturgeografisk region i varje 
medlemsland ska regeringen föreslå områden som ska ingå i Natura 
2000. EU-kommissionen avgör efter samråd med varje land i ett par 
utvärderingsmöten om förslagen motsvarar kraven i Natura 2000 eller 
måste kompletteras. EU-kommissionen fastställer sedan förteckningen 
över regionens Natura 2000-områden. Sveriges natur områden tillhör 
alpin, boreal och kontinental region. Den alpina regionen har tidigare 
utvärderats.

I november 2002 träffades representanter för EU-kommissionen 
och Sveriges regering i ett utvärderingsmöte av kontinental region, 
omfattande södra Öland, Blekingekusten, Skåne utom den nordligaste 
delen, Hallandskusten och södra Bohuskusten. Det svenska Natura 
2000-arbetet fick beröm men också anmärkningar om brist vad gäller 
två arter – käppkrokmossa, där ett toppobjekt saknas i Västra Götaland 
och sandnejlika, med geografisk brist i västra Skåne. Inom de närmaste 
månaderna ska Sverige lämna ytterligare förslag på områden med dessa 
arter för att komplettera Natura 2000.

I mars 2003 ska boreal region, som alltså omfattar större delen av 
landet, utvärderas. Föreningen har under 2002 överlämnat en lista 
till Naturvårdsverket över arter som borde finnas representerade i fler 
områden i den boreala regionen i Natura 2000.  

MARGARETA EDQVIST

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:1 (2003) 1
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Föreningen Norrbottens Flora (FNF) i sam-
arbete med Svenska Botaniska Föreningen 
hälsar medlemmarna varmt välkomna 

till Norrbotten 17–20 juli 2003. Träff- och 
utgångspunkt för första exkursionen blir Luleå. 
Inkvartering sker i Övertorneå som också är 
utgångspunkt för de följande exkursionerna. 
Första dagen (17/7) färdas vi längs Bottenviken, 
Kalix- och Torneälv till Övertorneå. På vägen 
kommer vi att göra bekantskap med bland 
annat älvstarr, grönlandsgåsört, gultåtel, klapper-
ögontröst, norna och finnmyrten. 

Den andra  dagen ägnar vi till stor del åt 
några av landskapets finaste, lätt tillgängliga 
och lättgångna myrar, Armasjärvimyren och 
Vaivaaranjänkkä, som bjuder på glansvide, finn-
blekvide, myrbräcka, nordspira, lappnycklar, vit 
brudsporre, myggstarr och mycket annat. Vid 
ett besök i Bottenvikens nordligaste del kommer 
vi att se ävjepilört, slamkrypor, hänggräs och 
smal svalt ing. Dessutom finns det bra badmöj-
ligheter vid Santasaaris fina sandstränder. 

Den tredje och sista exkursionsdagen passerar 
vi polcirkeln. På vägen kommer vi att få syn på 
polargullpudra, fjällven, fjälldunört, diverse vide-
hybrider, röd trolldruva, altaigran, nordruta och 
rysskörvel. Längs Torneälvs isskrapade stränder 
förväntar vi oss att finna en hel del fjällväxter. 

I händelse av mygg tillhandahåller arrangö-
rerna myggstift!

Inga egna bilar tillåts under exkursionerna 
efter första exkursionsdagen!

Både före och efter botanikdagarna finns det 
möjlighet att exkurera på egen hand eller att 
delta i landskapets floraprojekt. Vi har i juli ett 

läger i Överkalix för kompletteringar av tidigare 
gjorda rutor. En exkursion till nationalparken 
Haparanda Sandskär är också planerad. Ett 
detaljerat program finns i januarinumret av 
FNF:s medlemstidskrift Nordrutan, som kan fås 
mot insättande av 25 kr på postgiro 112 54 96-8 
eller genom insättning av årets medlemsavgift 
för FNF (80 kr) på samma postgironummer. 

Kostnad per person
• Anmälningsavgift, exkursioner och kost och 

logi (helpension från lunch den 17 juli till och 
med frukost den 20 juli): dubbelrum 2 670 kr, 
enkelrum 2 970 kr. Dusch och toalett finns 
på rummen.

• Enbart anmälningsavgift och exkursioner: 
1100 kr.

Sista anmälningsdag den 10 april
Anmälan görs genom insättning av 200 kr på 
postgiro 11 44 68-2 (Svenska Botaniska Fören-
ingen). Vid återtagen anmälan sker ingen åter-
betalning. Ange namn, önskat boende, adress, 
eventuell e-postadress och telefonnummer. Vi 
försöker så gott det går tillgodose allas önskemål 
om boende. Deltagarantalet är begränsat till 
80 personer. Var därför ute i god tid med din 
anmälan!

Förfrågningar
Linda Svensson, tel: 018-471 28 91, 
e-post: linda.svensson@sbf.c.se (bokning).
Frauke Ecke, Braskv. 3, 974 55 Luleå, 
e-post: fnf@tiscali.se (officiella exkursioner samt 
för- och efterexkursioner).

Välkomna till 
Botanikdagarna 
i Norrbotten!

Finnmyrten Chamaedaphne calyculata är en doldis 
som har blivit en kändis! Numera finns ett åttiotal 
lokaler i Norrbotten.
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I början av förra seklet inventerades Styrsö 
socken i Göteborgs södra skärgård av Thorvald 
Lange. I slutet av seklet gjordes en ny invente-
ring inför den nya västgötafloran. Här beskri-
ver Birgitta Herloff de betydande förändringar 
som skett i floran.

BIRGITTA HERLOFF

Styrsö socken eller Göteborgs södra 
skärgård som den oftast kallas nu för 
tiden, omfattar närmare 300 öar och 

skär. Thorvald Lange studerade floran i Styrsö 
socken under åren 1904–1911, och hans resultat 
publicerades i Svensk Botanisk Tidskrift (Lange 
1912). Han inleder: 

Ehuru åtskilliga botanister egnat sin upp-
märksamhet åt floran på Sveriges västkust, 
torde man dock på det hela taget ha en ganska 
begränsad kännedom om utbredningen och 
frekvensen af därstädes förekommande växter. 
Dels ha, som vanligt, de resande botanisterna 
hufvudsakligen fäst sig vid de mera sällsynta 
växterna, dels är det af lätt insedda skäl oer-
hördt svårt att grundligt utforska en trakt med 
en skärgård sådan som västkustens. 

Den av Lange påtalade bristen på kännedom 
om Styrsö flora botade han med besked. Hans 
inventering var mycket grundlig. 

År 1945 utkom Göteborgs och Bohus läns fane-
rogamer och ormbunkar (Fries 1945), där ytter-
ligare några arter noterades från Styrsö socken. 
Under 1960–80-talen genomfördes ett antal 
naturvårdsinventeringar i socknen (Lindberg 
1969, Florén 1975, Natur och kulturvårdspro-
gram för Göteborg 1979, Arvidsson 1984) och 
under 1970-talet inventerades Tistlarna av Arvid 
Nilsson (Nilsson 1980). Det dröjde dock fram 
till 1990-talet innan en ny grundlig inventering 
av floran i hela socknen genomfördes.

Thorvald Lange
Lange föddes 1872 i Göteborg. Hans far var 
sjökapten och överlots på Brännö. Efter student-
examen 1890 genomgick han en telegrafkurs 
och antogs därefter som telegrafassistent med 
placering i hemstaden. Han förblev Telegraf-
verket trogen under resten av sin yrkesverk-
samma tid och avancerade så småningom till 
telegrafkommissarie. Arbetet på Telegrafverket 
medförde tjänstgöring på en mängd orter i 
Sverige (Flinck 1960, Nilsson 1990, Johansson 

Floraförändringar i Göteborgs 
södra skärgård under 1900-talet
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& Lindell 1996). Under åren 1904–12 tjänst-
gjorde han i Visby där hans botaniska intresse 
flammade upp i full styrka. Här exkurerade han 
tillsammans med Karl Johansson och Harry 
Smith och studerade bland annat maskrosor 
(Lange 1911). Lange måste ha besökt sin barn-
domsstad Göteborg vid många tillfällen under 
Visbytiden, eftersom det var just under de åren 
han botaniserade i Styrsö socken. 

Hans mest betydande botaniska insats var 
arbetet med Jämtlands kärlväxtflora (Lange 
1938). Den utkom med stöd av Åbo akademi, 
efter det att Uppsala Universitet visat sig ovilligt 
att ge ut den liksom man var ointresserade av 
hans jämtlandsherbarium, som gick till Finland. 
Langes utomordentliga insatser uppmärksam-

mades dock så småningom. År 1950 blev han 
hedersdoktor vid Uppsala universitet – sent ska 
syndarn vakna!

Styrsö – en levande skärgårdsmiljö
Så här beskriver Lange Styrsö socken (Lange 
1912): 

Styrsö socken, Västergötlands enda verkliga 
skärgårdssocken, belägen i Kattegatt en half 
mil sydväst om Göta älfs utlopp, utgöres af 
ett par hundra större och mindre öar, holmar 
och skär, hvilka ligga kringspridda på omkring 
en kvadratmils yta och bilda den s. k. Göte-
borgs södra skärgård. Till utseende och natur 
liknar denna skärgård fullkomligt den yttre 
bohuslänska och utgör också en fortsättning 
af densamma, hvarför den i växtgeografiskt 

Styrsö socken 
består av närmare 
300 öar och skär.
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hänseende oftast förts till Bohuslän. Arealen 
är 0,16 kvadratmil. De största öarne, alla 
bebodda, äro Asperö, Brännö, Donsö, Känsö, 
Köpstadsö (Tjössö), Vargö och Vrångö. Sedd 
på afstånd gör Styrsö skärgård, liksom väst-
kustens yttre skärgård i allmänhet, ett kalt 
och ödsligt intryck och det är först, sedan 
man kommit in mellan holmarne, som man 
ser en och annan grönskande fläck eller lum-
mig dalgång göra ett angenämt afbrott mot de 
dystra gråstensklipporna. Egentlig skog saknas 
helt och hållet och å de yttersta skären nästan 
all vegetation. Emellertid sträcka sig mellan 
bergen på de större öarne trånga dalgångar, 
företrädesvis i riktningen nordost-sydväst, där 
de för hafsvindarne skyddade bergssidorna och 
dalbottnarne äro beklädda med en del lågväxta 
löfträd eller täta busksnår. Dalgångarnes bot-
ten är mestadels mycket fuktig och utbreder 
sig mot hafsstranden till våta strandängar eller 
bildar smärre försumpningar. Mellan bergen 
sträcka sig dessutom här och där mer eller 
mindre vidsträckta betesmarker och ljunghedar, 
afbrutna af ett och annat kärr. Större sjöar och 
vattendrag finnas ej, däremot en stor mängd 
mindre vattensamlingar och mossar. Den 
egentligen odlade marken är en ren obetydlig-
het af hela arealen. Knappast på mer än en af 
öarne, Brännö, kan man tala om åkerfält, å 
de öfriga ligga åkerlapparne spridda en och en 
mellan bergknallarne. 

Även om vissa förändringar skett sedan början 
av 1900-talet, främst en ökad förskogning, äger 
det mesta av Langes text giltighet än idag.

De sju öar som var bebodda i början på 
1900-talet är fortfarande de enda som hyser 
åretruntboende. Till ytan störst, närmare fyra 
kvadratkilometer, är Styrsö med cirka 1 440 
fastboende. Styrsö är ”centralort” med bland 
annat stadsdelskontor, grundskola, vårdcentral, 
affärer, krogar och pensionat.

Styrsö sockens befolkning – omkring 4 400 
personer – tredubblas på sommaren. Redan vid 
mitten av 1800-talet började göteborgarna bli 
intresserade av att tillbringa sommaren i skär-
gården. Runt förra sekelskiftet lät förmögna 
stadsbor uppföra stora sommarvillor och på 
1930–40-talen tog sommarstugebyggandet full 
fart, och några öar, till exempel Stora Förö, 
Stora Knarrholmen, Sjumansholmen och Kår-

holmen, är enbart ”sommaröar” (Kahn & Härd 
1993, Fhager 1994). 

Till åretruntboende och sommarboende kan 
sommartid läggas massor av människor som 
gör dagsutflykter till skärgården. För en dryg 
tia tar man sig med buss, spårvagn och båt från 
Angered i öster till södra skärgården i väster. 
Med Vipan, Skarven, Silvertärnan eller någon 
av de andra båtarna tar det tjugo minuter att 
åka från Saltholmen på fastlandet till Styrsö. 
Riktigt vackra sommardagar måste extrabåtar 
sättas in. Speciellt Vrångö med sin sandstrand är 
välbesökt. Där finns Västergötlands enda kvar-
varande lokal för martorn Eryngium maritimum, 
tyvärr hotad av badgästernas aversion mot tag-
giga växter.

Vegetationen bildar en vacker mosaik
Öarna i Styrsö socken utgörs till större delen av 
gnejs. Några öar består delvis av granit och stråk 
av grönsten, diabas och pegmatit förekommer. 
På de flesta av öarna finns blocksamlingar och 
klapperstensområden. Mäktiga avlagringar av 
sand och lera finns på de större öarna och här 
och där förekommer skalgrus.

Biotoperna på öarna i Styrsö socken är rena 
mosaiken. Under en promenad på några hundra 
meter kan man se sandstrand, blockstrand, klip-
por, hällkar, torräng, högörtäng, ekkrattskog … 
Det är omväxlande och vackert! 

Klipp- och blockstränder är de vanligaste 
strandtyperna i Styrsö socken (Lange 1912, 
Lindberg 1969, Florén 1975). Klippstränderna, 
som ibland stupar rätt ner i havet, är fattiga 
på kärlväxter men är ofta lavrika. I skrevor, på 
tångbäddar och i hällkar förekommer emellertid 
en sparsam vegetation av bland annat strand-
glim Silene uniflora, fyrling Crassula aquatica, 
gul fetknopp Sedum acre, trift Armeria maritima, 
lånkar Callitriche, ävjebrodd Limosella aquatica, 
gulkämpar Plantago maritima, kustbaldersbrå 
Tripleurospermum maritimum och strandaster 
Tripolium vulgare. Mellan stenarna och blocken 
på stränderna finns en lerig salin miljö och när-
mast stranden är strandkrypa Glaux maritima, 
havssälting Triglochin maritimum, salttåg Juncus 
gerardii och revigt saltgräs Puccinellia mari-
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tima vanliga. Högre upp är växtligheten rikare 
med till exempel krusskräppa Rumex crispus, 
skörbjuggsört Cochlearia officinalis, strandkål 
Crambe maritima, backvial Lathyrus sylvestris, 
kärrtörel Euphorbia palustris, flädervänderot 
Valeriana sambucifolia, åkermolke Sonchus arven-
sis, backlök Allium oleraceum, sandlök A. vineale 
och strandråg Leymus arenarius, samt snår med 
slån Prunus spinosa, vresros Rosa rugosa och vild-
kaprifol Lonicera periclymenum.

På de fåtaliga, glest bevuxna sandsträn-
derna förekommer sodaört Salsola kali, saltarv 
Honck enya peploides, marviol Cakile maritima, 
sandstarr Carex arenaria och strandråg. Sedi-
mentstränderna har däremot en mer sluten 
markvegetation. Där sötvatten rinner fram 
kantas stranden ofta av breda bälten av havssäv 
Schoenoplectus maritimus och vass Phragmites 
australis. På strandnära fuktängar förekommer 
bland annat älggräs Filipendula ulmaria, fack-
elblomster Lythrum salicaria, strätta Angelica 
sylvestris, blankstarr Carex otrubae och blåtåtel 
Molinia caerulea. De saltpåverkade, gräsbevuxna 
stränderna är zonerade och i havskanten finner 
man ofta glasört Salicornia europaea. Revigt 
saltgräs och salttåg följs högre upp av saltnarv 
Spergularia salina, havsnarv S. media, havs-

sälting, agnsäv Eleocharis uniglumis och krypven 
Agrostis stolonifera. Lite torrare och mindre salint 
kan man finna stallört Ononis spinosa, smultron-
klöver Trifolium fragiferum, kustarun Centau-
rium littorale och dvärg arun C. pulchellum. 

Den vegetationstyp som är mest utbredd på 
öarna är hällmarksljungheden, där berggrunden 
ofta går i dagen. Här dominerar ljung Calluna 
vulgaris och kråkbär Empetrum nigrum och 
bland gräsen kruståtel Deschampsia flexuosa. I de 
större skrevorna finns oftast buskvegetation med 
en Juniperus communis, slån, Rosa- och Rubus-
arter, brakved Frangula alnus och vildkaprifol. 
Där heden är fuktig förekommer krypvide Salix 
repens, hönsbär Cornus suecica, klockljung Erica 
tetralix, odon Vaccinium uliginosum, ängsvädd 
Succisa pratensis, stjärnstarr Carex echinata, 
hundstarr C. nigra och stagg Nardus stricta. I 
vattensamlingarna växer till exempel vattenklö-
ver Menyanthes trifoliata, svärdslilja Iris pseud-
acorus, plattbladig igelknopp Sparganium angus-
tifolium, bredkaveldun Typha latifolia, knappsäv 
Eleocharis palustris, blåsäv Schoenoplectus taber-
naemontani och mannagräs Glyceria fluitans.  

I skyddade lägen förekommer smärre löv-
skogspartier av ängstyp med asp Populus tremula, 
vårtbjörk Betula pendula, glasbjörk B. pubescens, 

Fyrling Crassula aquatica före-
kommer här och där i de små 
hällkaren. Under torra somrar 
torkar många hällkar ut och 
då får man söka förgäves efter 
fyrlingen. Foto: Ingvar Bergström.
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hassel Corylus avellana, bergek Quercus petraea, 
ek Q. robur, rönn Sorbus aucuparia och lind 
Tilia cordata. Undervegetationen kan bestå av 
skogsnarv Moehringia trinervia, vitsippa Ane-
mone nemorosa, svalört Ranunculus ficaria, häck-
vicker Vicia sepium, bergmynta Satureja vulgaris, 
liljekonvalje Convallaria majalis, getrams Polygo-
natum odoratum och lundgröe Poa nemoralis.

Mer folk, fler träd, mindre åker
År 1910 bodde 2 380 personer i Styrsö socken. 
Därefter har innevånarantalet i det närmaste 
fördubblats. Expansionen har varit snabbast 
under de senaste tre decennierna, kanske mycket 
beroende på förbättrade kommunikationer. 
Göteborgs södra skärgård är en för många att-
raktiv boendemiljö. Där är bilfritt så när som på 
några arbetsfordon, och man sköter sina trans-
porter med hjälp av flakmoppe, cykel eller, som 
på Köpstadsö, med skottkärra.

Styrsö socken är alltså mycket mera bebyggd 
nu än på Langes tid. Några åkrar finns däremot 
knappast kvar med undantag för några smärre 
åkerlappar på Brännö. Den odlade marken 
inskränker sig därutöver till trädgårdstäppor 
med prydnadsväxter runt husen samt ett par 

trädgårdsmästerier på Styrsö. För hustomter-
nas rabatter och gräsmattor och för vägbyggen 
importeras jord, grus och sand från fastlandet. 
Då följer en hel del växter med och somliga 
etablerar sig. Hästhagar och fårhagar finns på 
några av de bebyggda öarna. Flera öar och hol-
mar är helt upplåtna åt fåren, till exempel Stora 
Rävholmen och Rivö. 

Styrsö socken är också mera trädbevuxen nu 
för tiden. Då Lange botaniserade där hade en 
omfattande trädplantering startat för att som-
margästerna skulle få en lummigare omgivning. 
Och lummigt och vackert är det på många håll 
– men också på ganska stora områden förbuskat 
och risigt. Inslaget av främmande barr- och löv-
träd är här och där ganska stort och på Styrsö 
för en stor dunge med exotiska barrträd en tyn-
ande tillvaro.

På de populära utflyktsmålen blir det förstås 
en hel del slitage och nedskräpning. Den största 
nedskräpningen av stränderna kommer dock 
från havet i form av ilanddrivet avfall från fartyg 
och fritidsbåtar. Städpatruller håller undan det 
värsta.

Trots bebyggelse och badgästinvasion är stora 
delar av skärgården rena ödemarken. Om vi tar 

En art- och färgrik 
klippskreva på Vargö. 
Här trängs både glans-
näva Geranium lucidum, 
stinknäva G. robertia-
num, styvmorsviol Viola 
tricolor, gul fetknopp 
Sedum acre och sten-
söta Polypodium vulgare. 
Foto: Ingvar Bergström.
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en kvarts promenad från färjeläget på Donsö 
till den norra, i stort sett obebodda, delen av ön 
kan vi strosa runt en hel dag och på sin höjd se 
ett par svettiga joggare. Tills helt nyligen fanns 
också stora militära områden på flera öar och 
dessutom en hel ö, Stora Känsö, som var helt 
avspärrad för allmänheten. 

Mycket mera folk, många fler hus och träd 
– så kan man sammanfatta de förändringar som 
skett i Styrsö socken mellan början av 1900-
talet och idag. Men på små holmar och på de 
mer öde partierna på öarna skulle säkert Lange 
känna igen sig.

Tidigare inventeringar var vår önskelista
I åtta år höll Lange på med sin inventering. Av 
hans artlista framgår att han besökte minst 41 
av öarna, holmarna och skären i Styrsö socken. 
Lange har i sin förteckning för varje art angett 
om den är allmän, tämligen allmän, finns 
flerstädes, är tämligen sällsynt eller sällsynt. 
Han har dessutom angett ymnighetsgrad enligt 
Johansson (1897): sparsamt, måttligt, talrikt, 
mängdvis eller massvis. 

Langes artlista innehåller 695 taxa (arter, 
underarter, varieteter och hybrider) enligt nutida 
indelning (Karlsson 1997). I detta antal ingår 
även samtliga av Lange noterade småarter av 
Taraxacum, Hieracium och Pilosella (42 st.). Tre 
arter var utgångna redan på Langes tid (kam-
bräken Blechnum spicant, ostronört Mertensia 
maritima och lundkardborre Arctium nemoro-
sum), tre litteraturuppgifter betvivlades av Lange 
(fältnarv Sagina ciliata, hårdsvingel Festuca 
brevipila och sengröe Poa palustris), och en av 
Langes noteringar betvivlas av senare botanis-
ter (näbbtrampört Polygonum oxyspermum). På 
önskelistan inför vår inventering stod alltså 688 
taxa.

Med hjälp av Fries flora (Fries 1945, 1971) 
kunde ytterligare några arter föras till vår öns-
kelista, och ett fåtal arter kunde läggas till från 
naturvårdsinventeringar genomförda under 
1960–80-talen (Selstam 1969, Florén 1975, 
Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg 
1979, Arvidsson 1984), samt från en herbarie-
genomgång gjord inom ramen för västgöta-
floran.

Tabell 1. Förändringar mellan tidigt och sent 1900-tal beträffande förekomst och antal taxa i 
Styrsö socken enligt Lange (1912) och västgötainventeringen.
Changes in numbers of taxa between Lange’s (1912) and the present inventory.

Tidigt 1900-tal (Lange) Sent 1900-tal (Vg-invent) Antal

Oförändrad förekomst Allmän – flerstädes Allmän – flerstädes 397
[Stable] Täml sällsynt – sällsynt Täml. sällsynt – sällsynt 79

Utplant., spridd e.d. Utplant., spridd e.d. 20

Minskad förekomst Allmän – flerstädes Täml. sällsynt – sällsynt 43
[Decrease] Allmän – flerstädes Ej återfunnen 24

Täml. sällsynt – sällsynt Ej återfunnen 77
Tillfällig Ej återfunnen 10

Ökad förekomst Täml. sällsynt – sällsynt Allmän – flerstädes 38
[Increase] Ej i Langes artlista Allmän – flerstädes 39

Ej i Langes artlista Täml. sällsynt – sällsynt 98
Ej i Langes artlista Utplant., spridd e.d. 199

Summa 688 913 1024
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Vårt inventeringsarbete
Inventeringen för en ny västgötaflora startade 
1984 men det dröjde ytterligare några år innan 
den kom igång för Styrsö. Inventeringsarbetet 
har skett i 5 × 5-kilometersrutor och Styrsö 
socken är uppdelad i elva sådana. Det mesta av 
ytan är dock hav. Jag har, tillsammans med Eva 
Andersson, Ingvar Bergström och Gunilla Toch-
termann, ansvarat för fyra av rutorna.

Tanken på en lokalflora över Styrsö växte 
fram så småningom. En sådan bör dock beskriva 
öarna – inte rutorna – och därför har vi inte 
hållit oss enbart i våra egna rutor utan också 
besökt många andra öar och ”fyllt på listorna”. 
Dessutom är det så roligt att komma till en ”ny” 
ö! Uppgifter i västgötainventeringen finns från 
52 öar, holmar och skär. Lange besökte med 
säkerhet 34 av dessa. 38 öar är besökta av oss. 
De största öarna är besökta hundratalet gånger 
men mindre öar, holmar och skär utan fast 
båtförbindelse är mestadels bara besökta vid ett 
fåtal tillfällen. 

Totalt har inom ramen för västgötainvente-
ringen 913 taxa noterats under 13 inventeringsår. 
En del taxa är troligen och ibland helt säkert 
förbisedda av oss. Så har vi till exempel inte varit 
så flitiga på att inventera dyiga havsbottnar! 
Besöken under tidig vår och sen höst har varit 
färre än besöken däremellan. Vi har sannolikt 
förbigått en del hybrider, och maskrosorna har 
vi inte börjat notera förrän det allra senaste året. 
Vi har hittills funnit tre av de småarter som 
Lange uppgivit – det återstår 27! 

Jämförelse mellan då och nu
I västgötainventeringen har inte noterats hur 
allmän en art är. För att kunna jämföra med 
Langes inventering har därför en skattning av 
förekomst skett i efterhand. Skattningen baseras 
dels på förtrogenhet med floran i Styrsö socken, 
dels på antalet öar och lokaler en art noterats 
på. Det har inte mött några svårigheter att ange 
om en art är allmän eller sällsynt. Däremot har 
graderingarna däremellan varit besvärligare och 
blivit mera osäkra. Arterna har grovt delats in 
i tre kategorier: ”allmän, tämligen allmän eller 
flerstädes”, ”tämligen sällsynt eller sällsynt” och 

”utplanterad, kvarstående, spridd från odling 
eller tillfällig” (Tabell 1). 

Langes artlista, övrig litteratur och västgö-
tainventeringen ger ett totalantal taxa i Styrsö 
socken på 1086. Siffran är tagen i underkant. 
Jag har uteslutit trippel- och kvadrupelhybrider 
nämnda i Fries (1971) samt ett antal osäkra och 
tveksamma uppgifter. En artlista, sorterad enligt 
tabell 1, kan beställas av mig via e-post. 

Av de 688 taxa i Langes inventering som 
skulle kunna vara möjliga att finna har 577 
(84 %) återfunnits. Av återfunna taxa kan 496 
betecknas som oförändrade, de har varken ökat 
eller minskat påtagligt i frekvens (Tabell 1).

Oförändrad förekomst
Av de 397 arterna som var allmänna eller fler-
städes förekommande både i början och slutet 
av 1900-talet är det stora flertalet vanliga i stora 
delar av Sverige. Det finns dock ett antal arter 
som är mer eller mindre sällsynta i huvud delen 
av landet men som finns på många lokaler i 
Styrsö socken. Här kan nämnas ormtunga 
Ophioglossum vulgatum, västkustarv Cerastium 
diffusum, fyrling, glansnäva Geranium luci-
dum, kärrtörel, dvärglin Radiola linoides, odört 
Conium maculatum, bohusmarrisp Limonium 
humile och ängsmyskgräs Hierochloë odorata ssp. 
odorata.

Många av de 79 oförändrade arter som är mer 
eller mindre sällsynta i Styrsö är vanliga i andra 
delar av Sverige, till exempel sandvita Berteroa 
incana, brudbröd Filipendula vulgaris, åkervädd 
Knautia arvensis och skogsfibblor Hieracium 
sect. Hieracium. Bland rariteterna kan nämnas 
engelsk fetknopp Sedum anglicum, luktsmåborre 
Agrimonia procera, martorn, inhemsk sparris 
Asparagus officinalis, ramslök Allium ursinum, 
hartmansstarr Carex hartmanii, norskstarr C. 
mackenziei, bågstarr C. maritima, strandstarr C. 
paleacea och vippstarr C. paniculata.

Av de sällsynta arterna har sannolikt flera bli-
vit än mer sällsynta i och med ökad förbuskning, 
igenväxning med vass, lägre betestryck, ökad 
bebyggelse, övergödning med mera. Där vi till 
exempel funnit lopplummer Huperzia selago på 
en ö (Styrsö) fann Lange den på fyra (Brännö, 
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Donsö, Långholmen, Styrsö). På Langes tid 
fanns martorn på Donsö och Vrångö men 
numera finns den inte kvar på Donsö. I många 
fall har vi däremot funnit fler lokaler än Lange. 
Exempelvis fann Lange humle Humulus lupu-
lus enbart på Styrsö medan vi funnit den även 
på Asperö, Donsö, Köpstadsö, Tunneskär och 
Vrångö. Ofta har vi funnit rariteterna på andra 
öar än vad Lange gjorde. Där Lange fann hund-
tunga Cynoglossum officinale på Källö och Vargö 
har vi funnit den på Stora Knarrholmen.

Det är sannolikt så att många arter har en 
rejäl fröreserv i marken. Den sällsynta lund-
bräsman Cardamine impatiens, som Lange fann 
på två öar (Brännö och Styrsö) och vi på fyra 
(Långesandsholmen, Styrsö, Valö och Vrångö), 
dök ett år upp i massförekomst efter ett väg-
arbete på Styrsö. Revsuga Ajuga reptans, som 
Lange noterade på Styrsö, har vid flera tillfällen 
förekommit på östra delen av ön efter markstör-
ningar. (Vi har noterat revsugan från ytterligare 
några öar men den är förmodligen oftast spridd 
från odling.)

Av de 20 oförändrade taxa som bedömts vara 
utplanterade och kvarstående, eller spridda från 
odling är de flesta (13) träd eller buskar och 
många av dem har ökat i utbredning. Om till 

exempel vårtbjörk och glasbjörk skrev Lange: 
”utplanterade förekomma [de] flerst å de större 
öarne. Möjligen äfven spontana å Brännö och 
Känsö”, och om gran Picea abies och tall Pinus 
sylvestris: ”hafva under de senare åren af plante-
ringssällskap och enskilda utplanterats på flera 
af de större öarne, såsom Känsö, Köpstadsö, 
Styrsö och Vargö”. Numera är björkarna all-
männa och förekommer ibland även på mindre 
holmar. Tall och framför allt gran breder ut sig. 

Minskande eller ej återfunna arter
Av återfunna taxa har 43 (7 %) bedömts som 
minskande (tabell 2). I de flesta fall är det 
säkert fråga om en reell minskning. Arter som 
rosenpilört Persicaria minor, vit kattost Malva 
pusilla, kustgentiana Gentianella baltica, sump-
gentiana G. uliginosa, ljungögontröst Euphra-
sia micrantha, kärrspira Pedicularis palustris, 
höskallra Rhinanthus serotinus och saltstarr 
Carex vacillans är minskande rent allmänt och 
så också i Styrsö socken. Igenväxning av vat-
tensamlingar påverkar förekomsten av arter 
som möjor Ranunculus subgen. Batrachium och 
dvärgbläddra Utricularia minor. Däremot är det 
osäkert om den av Lange noterade vattenblädd-
ran U. vulgaris verkligen minskat. Den är nume-
ra uppdelad i vattenbläddra och sydbläddra U. 
australis och den senare förekommer på ganska 
många lokaler. (Möjligen är våra få noteringar 
av vattenbläddra felaktiga.) 

Av de 111 taxa vi ej återfunnit betecknades 24 
av Lange som allmänna, tämligen allmänna eller 
flerstädes förekommande (låsbräken Botrychium 
lunaria, sumparv Stellaria crassifolia, sylört 
Subularia aquatica, paddfot Asperugo procumbens, 
klolånke Callitriche hamulata, vanlig ögontröst 
Euphrasia stricta var. brevipila, späd ögontröst 
E. stricta var. tenuis, hårnatingvarieteten Ruppia 
maritima var. brevirostris, backstarr Carex erice-

Ett vackert bestånd av spåtistel Carlina vulgaris 
finns på den fårbetade ön Stora Rävholmen. Foto: 
Ingvar Bergström
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torum, ängsstarr × ärtstarr C. hostiana × viridula, 
ängslosta Bromus racemosus samt fyra Hieracium- 
och nio Taraxacum-småarter). 

Sjuttiosju av de taxa som ej återfunnits var 
sällsynta eller tämligen sällsynta på Langes tid. 
Hit hör ett flertal som nu finns på Rödlistan 
(Gärdenfors 2000): höstlåsbräken Botrychium 
multifidum, gatmålla Chenopodium murale, 
knippnejlika Dianthus armeria, grådådra Alys-
sum alyssoides, flikros Rosa obtusifolia, bohus-
björnbär Rubus dissimulans, luddvicker Vicia 
villosa ssp. villosa, hjärtstilla Leonurus cardiaca, 
ängsögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. mon-
tana, brinklosta Bromus commutatus, råglosta 
B. secalinus och källgräs Catabrosa aquatica. 
Förgäves har vi också letat efter till exempel 
mattlummer Lycopodium clavatum, hällebräken 
Woodsia ilvensis, granbräken Dryopteris cristata, 
strandskräppa Rumex maritimus, smörbollar 
Trollius europaeus, tandrot Cardamine bulbifera, 
svartoxbär Cotoneaster niger, bergjohannesört 
Hypericum montanum, ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata ssp. incarnata, rostnate Potamoge-
ton alpinus, gräsull Eriophorum latifolium och 
gråsvingel Festuca arenaria. Fem Hieracium- och 
16 Taraxacum-småarter samt nio hybrider hör 
också till de sällsynta taxa som vi ännu inte haft 
kompetens att eftersöka.

Ökande och nytillkomna arter
Av återfunna taxa har 38 (7 %) klassats som 
ökande (tabell 2). I och med förskogningen på 
de större öarna har arter som till exempel alm 
Ulmus glabra, oxel Sorbus intermedia, lingon 
Vaccinium vitis-idaea, jordreva Glechoma hedera-
cea, fläder Sambucus nigra och skogssallat Myce-
lis muralis ökat. Ökat har också kulturbundna 
arter som tomtskräppa Rumex obtusifolius, 
åkerkårel Erysimum cheiranthoides, humlelusern 
Medicago lupulina och skatnäva Erodium cicu-
tarium. Två arter som är starkt ökande på hela 
Västkusten, och även i Styrsö socken, är strand-
beta Beta vulgaris ssp. maritima och strandmal-
ört Seriphidium maritimum. Man kan nästan se 
hur de utökar sina revir från år till år. Allmänt 
ökande är också palsternacka Pastinaca sativa 
och rosendunört Epilobium hirsutum.

Förskogningen har även medfört att ett antal 
helt nya arter etablerat sig sedan Langes tid. Söt-
körsbär Prunus avium, hägg P. padus, lönn Acer 
platanoides, tysklönn A. pseudoplatanus, hästkas-
tanj Aesculus hippocastanum, klotpyrola Pyrola 
minor, vitpyrola P. rotundifolia och skogstry 
Lonicera xylosteum är exempel på nytillskott.

I västgötainventeringen har hela 336 taxa 
noterats utöver de som Lange fann i början av 
1900-talet. De ovan nämnda träden förbisågs 
säkerligen inte av Lange. Ett träd vet vi dock 
med säkerhet att han förbisåg, nämligen en 
idegran Taxus baccata. Den är omkring 300 
år gammal och växer mycket otillgängligt på 
Styrsö (Herloff 1997). Lange kan naturligtvis 
ha förbisett ytterligare ett antal av de 98 tämli-
gen sällsynta eller sällsynta taxa vi funnit men 
knappast några av de 39 allmänna, tämligen all-

Vad kan det här vara? Författaren examinerar. 
Foto: Ingvar Bergström.
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Minskning

Svartbräken Asplenium trichomanes 
Etternässla Urtica urens 
Rosenpilört Persicaria minor 
Svenskmålla Chenopodium suecicum 
Möjor Ranunculus subgen. Batrachium 
Knölsmörblomma R. bulbosus 
Hårig stenros Rosa canina ssp. dumetorum 
Spetsbjörnbär Rubus gothicus 
Rosenbjörnbär R. rosanthus 
Vit kattost Malva pusilla 
Krusfrö Selinum carvifolia 
Kustgentiana Gentianella baltica 
Sumpgentiana G. uliginosa 
Småsnärjmåra Galium spurium ssp. vaillantii 
Mellanplister Lamium confertum 
Ljungögontröst Euphrasia micrantha 
Strandrödtoppa Odontites litoralis ssp. litoralis 
Kärrspira Pedicularis palustris 
Höskallra Rhinanthus serotinus 
Tätört Pinguicula vulgaris
Dvärgbläddra Utricularia minor 
Vattenbläddra U. vulgaris (?) 
Strandkämpar Plantago coronopus 
Läkevänderot Valeriana officinalis 
Slåttergubbe Arnica montana 
Malört Artemisia absinthium
Gråbinka Erigeron acer 
Slåtterfibbla Hypochoeris maculata 
Revfibbla Pilosella lactucella 
Backmaskros Taraxacum lacistophyllum
Dvärgmaskrosor T. sect. Obliqua 
Gräsnate Potamogeton gramineus 
Skruvnating Ruppia cirrhosa
Smal bandtång Zostera angustifolia
Dvärgbandtång Z. noltii
Vårfryle Luzula pilosa 
Vårstarr Carex caryophyllea
Nålstarr C. dioica
Saltstarr C. vacillans 
Ängshavre Helictotrichon pratense 
Bergsslok Melica nutans
Smalgröe Poa pratensis ssp. angustifolia 
Grått saltgräs Puccinellia distans
 

Ökning

Lundbräken Dryopteris dilatata 
Alm Ulmus glabra 
Tomtskräppa Rumex obtusifolius 
Strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima 
Sodaört Salsola kali
Ängsruta Thalictrum flavum 
Skelört Chelidonium majus 
Rågvallmo Papaver dubium 
Rockentrav Arabis glabra
Åkerkårel Erysimum cheiranthoides 
Stenbär Rubus saxatilis 
Hasselbjörnbär R. wahlbergii
Oxel Sorbus intermedia 
Humlelusern Medicago lupulina
Skatnäva Erodium cicutarium 
Rödmalva Malva sylvestris 
Rosendunört Epilobium hirsutum 
Murgröna Hedera helix 
Palsternacka Pastinaca sativa 
Lingon Vaccinium vitis-idaea
Topplösa Lysimachia thyrsiflora 
Marrisp Limonium vulgare 
Sumpmåra Galium uliginosum 
Sommarlånke Callitriche cophocarpa 
Jordreva Glechoma hederacea 
Flikplister Lamium hybridum 
Kungsljus Verbascum thapsus
Fläder Sambucus nigra 
Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Skogssallat Mycelis muralis
Strandmalört Seriphidium maritimum 
Vanlig ängshaverrot Tragopogon pratensis ssp. 

pratensis
Stubbtåg Juncus compressus 
Vasstarr Carex acuta
Grönstarr C. demissa
Flaskstarr C. rostrata 
Sandrör Ammophila arenaria 
Rörflen Phalaris arundinacea 

Tabell 2. Taxa som finns kvar, men som påtagligt minskat eller ökat i förekomst i Styrsö socken under 
1900-talet. För taxa som försvunnit eller är nytillkomna, se texten.
Taxa that were present in both Lange’s and the present inventory, but with a marked decrease (left 
column) or increase (right column) during the 20th century in the southern archipelago of Göteborg.
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männa eller flerstädes förekommande. 
Ny och ökande på Västkusten är strandmolke 

Sonchus palustris som numera finns på flera olika 
stränder i Styrsö socken. Stränderna invaderas 
på många ställen av vresros. Tänk, den fanns 
inte i Styrsö socken – och inte ens i Sverige – i 
början av 1900-talet (Hylander 1970)!

Ett flertal kulturbundna arter är nu vanliga 
på de bebyggda öarna men fanns inte i socknen 
på Langes tid. Hit hör till exempel fiskmålla 
Chenopodium polyspermum, blekbalsamin Impa-
tiens parviflora, amerikansk dunört Epilobium 
adenocaulon, knölklocka Campanula rapunculoi-
des, hårgängel Galinsoga quadriradiata och gat-
kamomill Matricaria matricarioides. De flesta av 
dessa är sentida inkomlingar som knappast alls 
fanns i landet på Langes tid. 

Vissa arters ankomst till Styrsö socken har vi 
kunnat följa. År 1993 fann jag mjukdån Gale-
opsis ladanum på en jordhög på skräpmark på 
Donsö. Året därpå fann jag den i en blivande 
häckplantering på Styrsö tillsammans med 
åkerspärgel Spergula arvensis. Jag kontaktade 
hus ägarna, som bjöd på saft och visade gamla 
vykort från Styrsö, och som berättade att jorden 
var levererad av Kaj Steen Entr. AB på Långe-
sandsholmen. Jag cyklade till holmen, som är 
förbunden med Styrsö via en vägbank och med 
Donsö via en bro. En jordhög på Långesands-
holmen var full av mjukdån och åkerspärgel! 
Företaget köper jord, sten, grus och sand från 
fastlandet, bland annat från Fjärås i Halland. Vi 
har sett mjukdånet på ytterligare något ställe 
men det tynar snart bort och lär inte kunna eta-
blera sig i Styrsö socken.

”Kajsteenare” har därefter blivit ett begrepp 
för oss. Nattglim Silene noctiflora är en typisk 
representant, som funnits i många år på Långe-
sandsholmens grus- och jordupplag. Den dyker 
upp på och längsmed de flesta nyanlagda vägar 
och stigar på de större öarna (men noterades 
även av Lange på Brännö och Styrsö). Mursenap 
Diplotaxis muralis, hamnsenap Sisymbrium altis-
simum, klöveroxalis Oxalis fontana, hampdån 
Galeopsis speciosa och åkerkulla Anthemis arvensis 
är med stor sannolikhet kajsteenare. De verkar 
kunna etablera sig i socknen. En säker kajsteena-

re är också kanadabinka Conyza canadensis, som 
första gången noterades på en nyanlagd tomt på 
Donsö 1995. Tomten blev en trist gräsmatta året 
därpå men kanadabinkan hade lyckats sprida sig 
över vägen och finns nu i vägkanten.

Ett antal taxa är varken förbisedda av Lange 
eller nyetablerade utan ett resultat av namnför-
ändringar. Lange fann trampört Polygonum avi-
culare, vi har funnit stor trampört P. aviculare 
ssp. aviculare, bägartrampört P. aviculare ssp. 
microspermum och smal trampört P. aviculare 
ssp. neglectum, för att ta ett exempel.

Det största antalet nytillskott, 199 taxa, 
utgörs av trädgårdsflyktingar, tillfälliga gäster 
och planterade kvarstående arter. Vissa träd-
gårdsväxter har spridit sig rejält och återfinns 
flerstädes på vägkanter och allmänningar på 
de bebyggda öarna. Hit hör silverarv Cerastium 
tomentosum, gul nunneört Pseudofumaria lutea, 
vårtörel Euphorbia cyparissias och murreva 
Cymbalaria muralis. En art förtjänar en speciell 
kommentar, nämligen vårvial Lathyrus sphaeri-
cus. På 1940-talet spreds tre–fyra fröskidor från 
Kullen ut på en bergknalle på en privattomt på 
Styrsö – och där finns vårvialen kvar. 1998 var 
ett ovanligt rikt år med flera hundra exemplar.  

• Tack till alla övriga inventerare – främst Lars 
Hellman, Lis Johansson, Lill Weibull, Torsten 
Elfström och Jens Corneliuson – och alla andra 
botanister som bidragit till utforskandet av 
södra skärgårdens flora. Ett tack också till de 
öbor – främst Rosalie Christensen och Birgitta 
Corneliusson – som kommit med värdefulla tips. 
Thomas Karlsson har hjälpt mig med nomenkla-
turproblem. Anders Bertilsson har låtit mig ta 
del av herbariegenomgångar och material från 
västgötainventeringen. Erik Ljungstrand har 
varit behjälplig vid bestämningen av knepiga 
taxa och också bidragit med många fina fynd 
från öarna. Stort tack!
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ABSTRACT
Herloff, B. 2003. Floraförändringar i Göteborgs 
södra skärgård under 1900-talet. [Floristic chang-
es during the twentieth century in the southern 
archipelago of Göteborg, SW Sweden.] – Svensk 
Bot. Tidskr. 97: 3–14. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The vascular plant flora of the southern archipelago 
of Göteborg was investigated by T. A. Lange during 
1904–1911, and in the 1990s a new thorough inves-
tigation was carried out. The archipelago consists 
of nearly 300 islands and rocky islets of which the 
largest, Styrsö, is about four square kilometres. The 
archipelago has undergone major changes during 
the 20th century: the woods have expanded, the 
human population has doubled and the tilled fields 
have almost disappeared. Of the 688 taxa found 
by Lange, 84% was also found by us. Most of these 
had remained relatively stable in frequency. Most 
species found only at the beginning or at the end 
of the century were rare. The latter group included 
many garden escapes and weeds (of which many 
were newcomers to Sweden during the century), 
e.g. Chenopodium polyspermum, Impatiens parvif lora 
and Galinsoga quadriradiata. Rosa rugosa – also a 
newcomer – is now widely spread on shores also 
on the smaller islands. 
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På Gotland finns flera Sorbus-arter som ofta 
orsakar svårigheter vid bestämningen. En av 
dessa är den art som numera ska kallas fager-
rönn Sorbus meinichii. Stig Högström har 
inventerat fagerrönnens nuvarande förekomst 
och redogör här för dess situation.

TEXT OCH FOTO: STIG HÖGSTRÖM

Sommaren 2000 inventerade jag fagerrönn 
Sorbus meinichii på Gotland. Inventeringen 
var ett led i arbetet med att få fram bättre 

uppgifter till Natura 2000, det europeiska 
nätverket av särskilt värdefulla naturområden. 
Arten har tidigare benämnts hedlundsrönn 
Sorbus teodori och avarönn S. teodori.

Utbredning och status
Fagerrönn har en utbredning som huvudsak-
ligen omfattar södra Norge, Gotland och Åland. 
Den är fridlyst i Sverige (Gärdenfors 2000), 
förtecknad i IUCN:s globala rödlista (Walter 
& Gillett 1998) och upptagen i EU:s habitat-
direktiv, vilket bland annat innebär att tillräck-
ligt många av artens lokaler ska skyddas för att 
säkerställa dess överlevnad.

Hybridisering och namngivning
Finnoxel Sorbus hybrida antas ha uppkommit 
vid den postglaciala värmetidens Littorinahav, i 
den skärgård som då i norr omgav det sydsven-
ska höglandet. Den har förmodligen bildats 
genom korsning mellan rönn S. aucuparia och 
klipp oxel S. rupicola. I senare tid antas fager-
rönn i sin tur uppkommit som en produkt av 
rönn och finnoxel (Hedlund 1901, Liljefors 
1955, Fåhræus 1980, Salvesen 1993).

Hybrider mellan rönn och finnoxel kan säll-
synt uppkomma genom sexuell förökning, då 
rönn alltid är sexuell och finnoxel ibland kan 

vara det. Sådana hybrider (med kromosomtal 
2n = 51) är praktiskt taget alltid sterila, då bild-
ningen av könsceller inte kan fungera normalt 
med udda antal kromosomer (Fåhræus 1980). 
Exempel på sådana individ är träd i Visby vid 
Snäckgärdet 1895, i senare tid ej återfunna 
(Fåhræus 1980), Munkö vid Runmarö i Stock-
holms skärgård (Lagerberg 1957) och dagens 
förekomster på Galgberget i Visby och på Stora 
Karlsö (Högström 2001).

Vissa hybridträd verkar emellertid ha ärvt ett 
apomiktiskt förökningssätt (kan bilda frö utan 

Fagerrönn på 
Gotland

Den största och förmodligen äldsta fagerrönnen på 
Gotland är detta träd som nyligen påträffades på 
Fårö norr om Ava. Trädet mäter 235 cm i omkrets 
i brösthöjd och är 7,7 m högt. Enligt markägaren 
splittrades det i en våldsam storm någon gång på 
1930- eller 1940-talet.
The largest Sorbus meinichii tree on Gotland. It has 
a circumference of 235 cm at breast height and 
stands 7.7 m tall.
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föregående befruktning) från föräldraarten finn-
oxel. Dessa kan då ge upphov till konstanta och 
spridningsdugliga populationer av apomiktiska 
fagerrönnar. Detta synes ha skett på Fårö och i 
det angränsande Bungenäs i Bunge socken samt 
i Gardaregionen på Gotland. Skogen (1977) 
räknar med eventuellt två sådana centra i Norge 
samt ett på Åland.

Fagerrönn Sorbus meinichii har tidigare 
ansetts vara tetraploid, 2n = 68. Senare tids 
forskning (Bolstad & Salvesen 1999) har emel-
lertid visat att arten i själva verket är triploid, 
2n = 51, liksom den art som tidigare uppfat-
tades som avarönn S. teodori. Härigenom har 
huvudskälet att behålla S. teodori som egen art 
bortfallit. Gärdenfors (2000) har i den svenska 
rödlistan delvis tagit fasta på detta förhållande 
och ändrat det latinska namnet S. teodori till S. 
meinichii, men behållit det gamla svenska nam-
net avarönn. I fortsättningen kommer det svens-
ka namnet att vara fagerrönn (Karlsson 2002). 

Smärre skillnader förekommer dock: Ståndar-
knapparna är till exempel röda på Åland, gula 
på Gotland. Det finns också skillnader i bark-

a.

b.

Figur 1a. Tre typiska blad av rönn (till 
vänster), som har ett litet uddsmå-
blad, fagerrönn (i mitten), som har 
ett udd småblad som är större än hos 
rönn, men mindre än hos finnoxel 
(till höger). b. Tre typiska uddsmåblad 
av de huvudtyper som förekommer 
hos fagerrönn på Gotland: rombiskt, 
droppformat och flikigt. Tecknat av Bo 
Göran Johansson efter herbariematerial.
a. Typical leaves of (from the left) 
Sorbus aucuparia, S. meinichii and S. 
hybrida from Gotland. b. The most 
common types of terminal leaflets in S. 
meinichii on Gotland: rhombic, drop-
shaped and lobated.

Figur 2. Fagerrönnens 
utbredning på Got-
land sommaren 2000.
Sorbus meinichii on 
Gotland in 2000.
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färg, frönas morfologi och i klyvöppningarna 
(Berggren 1973, Halvorsen 1973, Fåhræus 1980, 
P. H. Salvesen i brev), vilket indikerar att det är 
olika kloner av S. meinichii i Norge, Sverige och 
Finland. 

Uddsmåbladet
När avarönn och fagerrönn upprätthölls som två 
arter var en avgörande skillnad uddsmåbladets 
utformning, hos avarönnen rombiskt, hos fager-
rönnen droppformat. På nästan alla lokaler på 
Gotland finns alltid något rombiskt och något 
droppformat uddsmåblad (figur 1). Vanligast är 
dock en flikig typ, ofta treflikig. 

Jag mätte storleken på fagerrönnens uddsmå-
blad på slumpvis insamlade blad från sommaren 
2000. Mätningarna visade att uddsmåbladen 
på Fårö i genomsnitt var större än de i Garda, 
(bredd × längd) 31 × 48 mm (148 blad mätta) 
mot 22 × 37 mm (99 blad). Blad från Bunge 
låg nära Gardas värden, i snitt 24 × 38 mm (57 
blad). De båda senares biotoper är likartade, 

med kalkberg i dagen. På Fårö växer fagerrön-
nen mer i ett park artat jordbrukslandskap. Ett 
tiotal udd småblad i en norsk undersökning 
hamnade på 35 × 35 mm i genomsnitt, således 
lite bredare och lite kortare än de gotländska 
(Bolstad & Salvesen 1999).

Inventeringen
Det blev ett drygt fältarbete att besöka kända 
förekomster (Pettersson 1942, Rosvall 1979, 
Fåhræus 1980, 1989a, b, Hedrén 1994) och 
opublicerade uppgifter från bland annat pågå-
ende floraprojekt. Under inventeringens gång 
upptäcktes dessutom en rad nya lokaler på södra 
Gotland (Jörgen Peterssons och mina egna).

Populationen på Gotland uppgick sommaren 
2000 till cirka 1100 individ, huvudsakligen för-
delade på Fårö (närmare 500), Bungenäs (cirka 
80) och Gardaregionen (närmare 600) (figur 2). 
Antalet noterade fertila träd uppgick till knappt 
400, fördelade på Fårö (49), Bunge (37), Visby 
(1), Hejdeby (2), Eksta (1), Etelhem (8), Garda 

Figur 3. Fagerrönnens utbredning 
på Fårö sommaren 2000. Liten 
fylld cirkel markerar enstaka indi-
vid och stor fylld cirkel anger en 
grupp om cirka 400 individ vid 
Butleks. Öppen cirkel markerar 
tidigare förekomst, nu utgången.
Sorbus meinichii on Fårö in the year 
2000. Small filled circles: one or a 
few individuals, large filled circle: ca 
400 individuals. Open circles: ear-
lier finds, now extinct.
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(57), Alskog (176) och Ardre (66). Andelen 
fertila var tre gånger så hög i Gardaregionen (32 
%) som på Fårö (10 %).

Fårö
Fårö inventerades under tiden 30 maj–4 juli. Jag 
påträffade närmare 500 individ, varav cirka 50 
fertila (figur 3). En inventering ett kvartssekel 
tidigare (Fåhræus 1980) resulterade i ungefär 
400 individ, varav 25 fertila.

I ett blandskogsområde på cirka 7 ha på fast-
igheten Butleks 1:3, som varit fritt från fårbete 
sedan omkring 1965, påträffades under som-
maren 2000 ungefär 27 fertila och 400 sterila 
individ, att jämföras med inga fertila tjugo år 
tidigare, då cirka 300 sterila fanns där. Det är 
således här som ökningen av fertila avarönnar 
främst har skett. 

I övriga delar av Fårö är antalet fertila träd 
ungefär detsamma 1980 som 2000, med 20–25 
individ. Fertila träd har inte kunnat återfin-
nas i ett tiotal fall. Försvinnandet har i nästan 
samtliga fall kunnat förknippas med mänskliga 
förehavanden som siktröjning längs vägar, röj-
ning under nya kraftledningar, röjning kring 
nyetablerade fritidshus och i ett fall bete med 
tunga nötkreatur (Hereford).

Bengt Pettersson (1958) beskriver artens 
ståndorter för äldre individ som uteslutande 
tomtmark, buskrader vid åkrar samt i senare 
tid också myrkanter. En typisk biotop på Fårö 
idag är skogsbryn, inklusive vägkanter, på betes-
fredad kalkrik mark. Fårbetet har sedan 1980 
periodvis minskat på Fårö, så att möjligheter 
nu finns att arten kan börja etablera sig på före 
detta fårbetesmarker. Man vet dock inte hur 
konkurrenskraftig arten är när igenväxningen 
sätter fart i områden som tidigare betats.

Vid gammal fast bebyggelse har träd av fager-
rönn försvunnit, även fridlysta sådana, vilket 
Fåhræus påpekat vid gården Ava. Bonden vid 
Butleks berättade sommaren 2000 att det stora 
rikblommande trädet som stod på gården (tro-
ligen identiskt med det träd som Ström 1904 
samlade herbariematerial från) hade fällts 
omkring 1990 för att trädet var gammalt och för 
att han behövde platsen för annat ändamål.

Populationen av fagerrönn synes ha stagnerat 
på Fårö. Bidragande orsaker till detta är troligen 
pågående exploateringar (förbättring av vägar, 
nya kraftledningsgator, ny fritidsbebyggelse) 
samt det faktum att artens optimala biotop 

– kalkhällmark – till stor del saknas på de betes-
fria områden på Fårö.

En solitär fagerrönn vid 
Ekeviken på Fårö. Salve-
sen (1993) skriver om 
arten att den är ”kjent 
for sin skjønhet. Plantet 
på en solrik plass, vokser 
den vanligtvis till et litet 
tre med pen form”.
Sorbus meinichii on Fårö.
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Bungeregionen
Bungenäs södra lokal är väldokumenterad 
(Fåhræus 1989a). Där växer en eventuellt något 
avvikande form av fagerrönn, ibland benämnd 

”bungerönn”. Den liknar den ”gamla” Sorbus 
meinichii genom att bladens uddsmåblad i 
många fall är rundat droppformat. Formen har 
också påträffats på norra Bungenäs (Fåhræus 
1989b) samt i Fårösund och på två ställen i 
den närbelägna socknen Lärbro, dock inte med 
så utpräglade ”bungerönnar” på dessa lokaler. 
Fåhræus (1989a) sökte förgäves under hela 1980-
talet efter yngre plantor, men den rika förekom-
sten av vildkanin, som ”med god smak förtär 

uppväxande småplantor”, höll efter återväxten. 
Under år 2000 fann jag ett femtontal telningar 
här. Vildkaninen hade dött ut i området sedan 
några år tillbaka på grund av sjukdomar som 
myxomatos och gulsot.

Gardaregionen
Arten har påträffats i ett cirka 9 km långt stråk 
genom ödemark utan bebyggelse (figur 4). 
Området består av kalkhällmarker med glesa 
tallbestånd och mindre myrar, är ungefär 3 km 
brett, och sträcker sig genom de norra delarna 
av Etelhem, Garda och Alskog socknar och 
den västra delen av Ardre socken. Det är rika 

Figur 4. Fagerrönnens kända växtplatser i Garda-trakten. På geologiska kartbladet har markerats med 
liten prick 1–2 individ, mellanstor prick 10–40 individ och med stor prick över 100 individ. Kartan visar 
tydligt artens preferens för kalksten (brun markering med små kryss). Enstaka små förekomster finns på 
morän (ljusgrön markering med glesa prickar). 
Sorbus meinichii in the Garda region in the year 2000. Small dots: 1–2 individuals. Medium dots: 10–40 indi-
viduals. Large dots: more than 100 individuals. Brown colour: limestone, light green: moraine.
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bestånd som inte varit kända förut, utom ett i 
Garda (Hedrén 1994). Under sommaren 2000 
påträffade jag 15 lokaler med närmare 600 indi-
vid varav 300 fertila.

Fagerrönnen skiljer sig här från övriga fager-
rönnar på Gotland genom sitt växtsätt. Grenar-
na bildar en spetsig vinkel, cirka 30 grader, mot 
stammen. Uddsmåbladen visar däremot samma 
tre huvudtyper som på övriga Gotland, trefli-
kiga (vanligast), rombiska eller droppformade.

Den första lokalen i Garda upptäcktes 1991 
(Hedrén 1994; men Gotlands Botaniska För-
ening hade noterat den redan 1989) medan 
Jörgen Petersson (opublicerat) upptäckte två 
lokaler 1994 i Etelhem och Ardre. Under som-
maren 2000, i samband med sin inventering av 
alvarstånds Senecio jacobaea ssp. gotlandicus, som 
har sin tyngdpunkt just här (Petersson 2000), 
upptäckte Jörgen Petersson ytterligare nio loka-
ler i Etelhem och Alskog. Själv upptäckte jag 
fyra nya lokaler i Etelhem, Garda och Alskog 
och gjorde kompletterande fynd till Jörgens 
förekomster. Under sommaren 2000 besökte jag 
samtliga lokaler. Det är tveksamt om de yttre 
gränserna för utbredningsområdet uppnåddes 
under min översiktliga inventering. Stora arealer 
med liknande biotoper på mellersta Gotland är 
glest besökta av botanister.

Övriga Gotland
Utöver ovannämnda tre regioner finns fynd av 
enstaka individ i Hellvi, Lummelunda, Visby, 
Hejdeby och Eksta (Stora Karlsö). Gemensamt 
för dessa är att de inte bildar några livskraftiga 
populationer, utan troligen är sterila hybrider.

Fagerrönnens ålder
Fagerrönnarna på Fårö kan eventuellt, av mått-
uppgifter på stamomkretsen att döma, vara 
etablerade i slutet av 1700-talet eller början på 
1800-talet och i Gardaregionen kring sekelskif-
tet 1900. Ett gammalt träd på Fårö mätte 175 
cm i omkrets i brösthöjd (Pettersson 1942), men 
är idag borta. Nu är det största och säkerligen 
äldsta trädet på Fårö 235 cm i omkrets. Det 
äldsta i Gardaregionen mäter 70 cm. Jag har för-
sökt fastställa åldern på äldre fagerrönnar genom 

att konstruera ett tillväxtdiagram, men detta är 
ännu på försöksstadiet. En av svårigheterna är 
att årsringarna är mycket svaga. De äldsta stam-
marna är dessutom tyvärr murkna inuti. 

De viktigaste bestånden
Butleks 1:3 på Fårö, ett område på cirka 7 ha, 
hyser drygt 400 träd, som eventuellt ger frö med 
särskilt god grobarhet (Fåhræus 1980). Viktiga 
ur naturvårdssynpunkt är också de gamla träden 
800 m norr om Butleks, på fastigheten Nors 
1:49, i en björkallé mellan öppna fält. De tre 
grövsta träden är 75, 86 och 95 cm i omkrets i 
brösthöjd.
Ekese i Ardre med drygt 100 individ på kalkhäll-
mark, som troligen är den optimala biotopen för 
arten. Här har jag påträffat det äldsta (grövsta) 
trädet utanför Fårö, 70 cm i omkrets i brösthöjd, 
som kanske är ”moderträdet” för hela den fram-
gångsrika Gardapopulationen. Lokalen ligger 5 
km ostnordost om Juvesvät i Garda. På den släta 
hällmarken växer bland annat murruta Aspleni-
um ruta-muraria, svartbräken A. trichomanes, vit 
fetknopp Sedum album, rönn Sorbus aucuparia, 
stinknäva Geranium robertianum, mjölon Arcto-
staphylos uva-ursi, tulkört Vincetoxicum hirun-
dinaria, gulmåra Galium verum, backtimjan 
Thymus serpyllum, liten blåklocka Campanula 
rotundifolia, getrams Polygonatum odoratum, 
alvargräslök Allium schoenoprasum var. alvarense 
och grusslok Melica ciliata. Hällmarken har 
många sprickor i vilka det sedan gammalt före-
kommit hjorttunga Asplenium scolopendrium 
(Högström 2000).

Juvesvät i Garda med cirka 200 individ är den 
rikaste lokalen utanför Fårö. Den är liksom 
föregående lokal etablerad i en för arten troligen 
optimal biotop, en lätt sluttande, gles kalktall-
skog, i stora delar föga exploaterad ur skoglig 
synpunkt. Området har en rik hällmarksflora, 
med stor fetknopp Sedum rupestre, blodnäva 
Geranium sanguineum, gulmåra, praktbrunört 
Prunella grandiflora, backtimjan, axveronika 
Veronica spicata, liten sandlilja Anthericum ramo-
sum, brudsporre Gymnadenia conopsea, grusslok 
med flera. 
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Sigsarve 1:18 och Bofride 1:32 i Alskog, väster om 
Smaulmyrar. Sammanlagt inräknades här drygt 
100 individ, varav 85 fertila. Det är det högsta 
antalet fertila träd på en lokal på Gotland (att 
jämföras med Ekese med 66, Juvesvät 53 och 
hela Fårö med 49 fertila träd). Detta område 
består av skiftande biotoper som gles välväxt 
tallskog, alvarmark, agmyr och kalhygge, sam-
manlagt cirka 10 ha.

Bungenäs i Bunge, den södra, större lokalen, har 
en eventuellt något avvikande population jäm-
fört med övriga Gotland. 

Förslag till åtgärder
Det är viktigt att upprätta samråd med läns-
styrelsens skogsvårdsenhet om skogsbrukets 
bedrivande. En tänkbar praktisk hjälpåtgärd 
är röjning (på Fårö och Bungenäs) för att ge 
ljus kring de fagerrönnar som växer instängda. 
En varaktig märkning av träden, om en sådan 
åtgärd är praktisk möjlig, skulle kunna upp-
märksamma markägare och allmänhet på det 
globala skyddsvärdet. Det vore intressant att 
jämföra grobarheten hos frön från Butleks med 
frön från andra områden och att långsiktigt 
studera artens konkurrenskraft på Fårö (hur den 
klarar sig i tidigare betade områden när betet 
upphör). Ytterligare inventeringar på Fårö och 
i Gardaregionen med omgivningar skulle vara 
värdefulla.  

• Jag tackar för all hjälp som jag fått under 
inventeringen: Jörgen Petersson, Visby som 
meddelade många nyupptäckta förekomster, 
Torgny Rosvall, Visby som lämnat uppgifter om 
tidigare fynd, Ingrid Engqvist, Stenkyrka som 
hjälpte till att leta upp lokaler på Fårö, Bo Ham-
mar, Hörsne och Arne Pettersson, Visby som 
hjälpt till med åldersbestämningar. Värdefulla 
synpunkter har lämnas av Sorbus-forskaren Per 
Harald Salvesen, Bergens Universitet. 
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ABSTRACT
Högström, S. 2003. Fagerrönn på Gotland. [Sorbus 
meinichii s. lat. on the Baltic island of Gotland.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 97: 15–22. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
Sorbus meinichii has been known from Fårö, north-
ernmost Gotland, since 1895. In 1989 the species 
was found also in the Garda region on southern 
Gotland. An extensive inventory was made in 
2000, which resulted in 500 trees and shrubs on 
Fårö, 600 in Garda, and 80 in Bunge, close to 
Fårö. The proportion of fertile trees was much 
higher in Garda (32%) than on Fårö (10%). In the 
Garda region all trees branched at an angle of ca 
30°, smaller than in the other populations. The 
populations on Fårö and in Garda and Bunge have 
obviously propagated apomictically. In contrast, the 
remaining solitary finds of S. meinichii are sterile 
hybrids.

Stig Högström har 
under årens lopp 
utfört naturinven-
teringar och andra 
naturvårdsuppdrag 
för länsstyrelsen, 
kommunen, natur-
vårdsverket med flera, 
och har bland annat 
tjänstgjort som byrå-
direktör på länsstyrel-

sens naturvårdssektion. Han har varit engagerad 
i många naturvårdsstrider. Stigs egna mångåriga 
undersökningar på Gotland har bland annat 
avsett vitmossor, kärrnycklar och stor skogslilja, 
och han har upprättat en checklista över Got-
lands mossor. Han har varit redaktör för tid-
skriften Rindi och är styrelseledamot i Gotlands 
Botaniska Förening.

Adress: Neptungatan 21, 621 41 Visby

Vad vet vi frusna nordbor om andra frukter 
än persikor, vindruvor och äpplen? Inte 
mycket! Det är därför oerhört tillfreds-

ställande att nu få tillgång till Frukter från främ-
mande länder av Lennart Engstrand och Marie 
Widén. Författarna tar oss med på en resa till 
exotiska platser där vi med faktaspäckade texter 
och ett omfattande bildmaterial frestas av läckra 
frukter som de allra flesta av oss aldrig har hört 
talas om eller på sin höjd klämt lite försiktigt på 
i fruktdisken på ICA eller Konsum.

Efter ett inledande kapitel med tanke gångar 
bakom boken och frukters morfologi, redovisas 
frukt efter frukt. Ananas, avokado och banan 

är först 
ut och i 
slutet 
presen-
teras 
fruk-
ter med 
namn som kiwano, 
naranjilla och topiro. Totalt pre-
senteras lite drygt tvåhundra fruktslag med 
svenska och vetenskapliga namn, systematisk 
tillhörighet, ekologi och anekdoter. Visste du 
förresten varför bananer är böjda av naturen? 
Inte – då skall du ta chansen att i denna bok 

Frukter från 
främmande länder

SWENSON
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söka svar på denna och många andra hemlig-
heter som göms i regnskogen.

Varje växtfamilj utgör ett eget kapitel, en 
praktisk ordning då till exempel japansk mispel, 
kvitten och sandpäron alla tillhör rosväxterna. 
En annan ordning skulle troligen beskriva dessa 
arter på olika håll i boken, en mindre lyckad 
lösning då närbesläktade växter ofta har många 
gemensamma nämnare. Registret är dessutom 
omfattande och lätt att använda.

Båda författarna är doktorer i systematisk 
botanik och arbetar vid Lunds botaniska träd-
gård. Marie har under årens lopp utarbetat flera 
pedagogiska skrifter för studenter, en erfarenhet 
hon tagit tillvara i boken. Lennarts intresse för 
exotiska frukter visade sig i en rad SBT-artiklar 
redan under 1980-talet. Han gav 1983 ut Exo-
tiska frukter, en bok om 80 sidor, omtyckt och 
använd vid universitet och skolor. Materialet till 
Frukter från främmande länder bygger på detta 
källmaterial men ett omfattande fältarbete till 
många spännande platser har skett sedan dess. 
Ett bevis på detta finns sist i varje bildtext, där 
platsen för fototillfället anges. Grenada, Laos, 
Salomonöarna och Sulawesi klingar lika exotiskt 
som litchi, mammiäpple eller natalplommon. 
Detta är en intressant information som lockar 
till exotiska resmål med alla dess frukter, dofter 
och smakupplevelser.

I inledningen ursäktar sig författarna för att 
bildmaterialet kanske inte är av allra högsta 
kvalité. De skriver, ”Vi hoppas att fototekniska 
brister skall kompenseras av en känsla av den 
närhet och äkthet, som de faktiskt represente-
rar”. Här är författarna lite väl ödmjuka. Bild-
materialet är unikt och minst sagt imponerande. 
Boken omfattar 90 tuschteckningar (alla ritade 
av Marie) samt 530 färgbilder, alla utom fyra 
tagna av författarna själva. Bilderna är snarast av 
hög eller mycket hög kvalité och jag tycker att 
många naturfotografer inte når upp till denna 
standard.

Boken är utgiven i A4-format, så den lämpar 
sig inte som fälthandbok. Den bör heller inte 
ställas bland andra böcker i bokhyllan utan 
skall ligga framme på ett bord för att bläddras i 
dagligen, skapa botanisk lust, inspirera till resor 
i exotiska länder eller besök på lokala markna-
der, och framför allt, locka till att upptäcka alla 
läcker heter från våra tropiska regnskogar!

❀  Ulf Swenson

Frukter från främmande länder
Lennart Engstrand och Marie Widén 2002. 
Boken är utgiven av Formas Förlag. 374 sidor, 
530 färgbilder, 90 svartvita teckningar. ISBN 
91-540-5894-5. Pris ca 590 kr.

Kattöga Dimocarpus longan subsp. 
malesianus är ett smakligt exem-
pel ur familjen kinesträdsväxter 
Sapindaceae. Dess stora mörka 
frö, omgivet av ett nästintill 
genomskinligt fröhylle, har gett 
frukten dess namn.

EXOTISKA FRUKTER
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Kell Damsholts länge emotsedda lever-
mossflora har nu äntligen kommit i 
tryck. Det är mycket glädjande!

Alla som försökt bestämma en levermossa vet 
både hur svårt det är och att bra bestämnings-
litteratur för nordiska förhållanden i stort sett 
saknats. Sigfrid Arnells levermossflora från 1956 
har stora brister, är ytterst knapphändigt illus-
trerad och texterna är korta och summariska, 
särskilt i jämförelse med bladmossdelarna som 
gjordes av Elsa Nyholm. Svenska mossintres-
serade har tvingats att använda antingen moss-
litteratur gjord för Brittiska öarna (Macvicar 
1926, Paton 1999) eller Schusters flora över östra 
Nordamerika (Schuster 1966–1992). Eftersom 
det finns en rad arter i Norden som saknas både 
på Brittiska öarna och i östra Nordamerika har 
alla som intresserat sig för levermossor i Norden 
haft svårigheter.

De som känner Kell eller blivit undervisade 
av honom i fält eller inomhus känner hans 
mycket djupa kunskaper om levermossor. Jag 
hade själv nöjet att gå en veckas kurs i levermos-
sor 1974 och Kell tycktes redan då kunna allt 
om Nordens levermossor. Sedan dess har han 
gjort ett oräkneligt antal exkursioner i norra 
Europa, oftast tillsammans med Nordiska Bryo-
logiska Föreningen. Under dessa exkursioner har 
han alltid generöst delat med sig av sin kunskap 
till så väl nybörjare som professionella. När nu 
hans långa erfarenhet av Nordens levermossor 
sammanfattas i ett floraverk på drygt 800 sidor 
är resultatet hans eget livsverk. Till skillnad från 
många andra floror, till exempel Sigfrid Arnells 
levermossflora, är uppgifterna i floran till största 
delen byggda på hans egna iakttagelser. Mycket 
sällan har han behövt gå till andra floror för 
att låna in uppgifter. Styrkan med Kells arbets-
sätt har varit att han, så långt det har gått, har 
studerat färskt och levande material, gjort egna 
mätningar och bedömningar och avbildat väl 

utvecklat och 
fertilt material. Så vitt jag vet 
har han dessutom sett så gott som samtliga 
arter på plats i naturen, och känner varje arts 
variation till både utseende och ekologi. Detta 
gäller i synnerhet den alpina och arktiska floran 
som också är den svåraste och mest formrika. 

Floran har tagit cirka 20 år att göra så det är 
inget hastverk. I förordet nämner han Rudolf 
Schuster som sin förebild och Kells flora är utan 
tvekan den första levermossfloran i Europa som 
har samma höga kvalitet som Schusters monu-
mentalverk (Schuster 1966–1992).

Floran omfattar alla kända lever- och nål-
fruktsmossor i Norden, inklusive Spetsbergen 
och Jan Mayen. Den behandlar totalt 298 arter 
och en lång rad underarter, varieteter och for-
mer. 

I bokens introduktionskapitel förklarar Kell 
var han drar gränserna mellan art, underart, 
varietet och form. Denna öppna redovisning 
av tankarna bakom taxonomiska nivåer är en 
styrka och borde följas av andra floraförfattare 
för att minska subjektiviteten inom taxonomin. 
Efter detta följer en beskrivning av de floristiska 
elementen i Nordens levermossflora, och något 

En efterlängtad flora

BOTANISK LITTERATUR
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om dess ålder och olika utbredningsmönster. 
Därefter finns några sidor om vilka arter som 
finns i olika biotoper grundat på Kells egna 
erfarenheter. Att han inkluderar epifyter och 
epixyler i jordlevande mossor är inte så bra efter-
som de flesta arter som växer på bark och ved 
sällan har något att göra med markfloran utan i 
stället har likheter med stenväxande arter. 

Själva floradelen börjar med en kort beskriv-
ning av skillnaden mellan bladmossor, lever-
mossor och nålfruktsmossor avslutad med en 
artificiell bestämningsnyckel. Efter detta vidtar 
en initierad beskrivning av klassen levermos-
sor som avslutas med en naturlig bestämnings-
nyckel till underklasser och ordningar. Därefter 
behandlas underklasser, ordningar, familjer i 
systematisk ordning från primitiva grupper 
till mer avancerade och boken avslutas med 
nålfruktsmossorna som här behandlas som ett 
eget fylum. Den inbördes ordningen inom varje 
klass, ordning, familj och släkte är systematisk. 
Bestämningsnycklarna är i allmänhet byggda 
på systematiskt viktiga karaktärer, men här och 
var finns även bestämningsnycklar baserade på 
artificiella karaktärer. Bestämningsnycklarna är 
alltid fylliga och för varje alternativ finns minst 
två karaktärer, vilket jag anser är en stor styrka. 

Nomenklaturen är helt modern och Kell har 
använt breda art- och släktkoncept, men med 
rik användning av undersläkten, underarter 
och varieteter. Detta gör floran betydligt mer 
användarvänlig än om en snäv avgränsning 
använts. Detta är en fördel inte minst för nybör-
jare som snabbare får ett grepp om systematiken.

Texten till varje art är utförlig, klar och kon-
sekvent. Mycket bra är den väl strukturerade 
redovisningen av vad som skiljer varje taxon 
från närstående taxa, synnerligen bra teckningar, 
samt den fylliga beskrivningen av ekologi och 
utbredning för varje taxon. Lars Söderströms 
kartor ger därtill en snabb översikt av utbred-
ningen.

Illustrationerna är gjorda av en konstnär, 
Annette Pagh, och är förstklassiga! Kell har själv 
försett henne med väl frampreparerat och van-
ligtvis levande material. Teckningarna av exem-
pelvis bållevermossorna saknar motstycke i hela 

världen och flera av arterna har aldrig tidigare 
blivit illustrerade.

Mot slutet av boken finns en fyllig lista på 
facktermer med förklaringar, därefter en lista 
över de förkortade auktorernas fullständiga 
namn samt en litteraturförteckning och det hela 
avslutas med ett register över alla i floran före-
kommande namn. 

Jag har inte kunnat hitta något att anmärka 
på mer än det höga priset vilket inte är student-
vänligt. Priset för svenska köpare är 1525 kr 
inklusive moms och frakt. För detta får man 
dock en mycket bra bok som är så fullständig 
en flora någonsin kan bli, väl illustrerad och 
grundligt genomarbetad, en produkt som kom-
mer att hålla betydligt längre än sin föregångare. 

Sammanfattningsvis är Damsholts levermoss-
flora norra Europas nya standardverk för en 
eftersatt grupp av mossor. Boken är ett måste för 
alla botanister, naturälskare och bibliotek som 
behöver ett komplett verk om levermossor, ett 
verk som många kommer att ha stor glädje och 
nytta av! 
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I tredje delen av serien om våra fridlysta lavar 
är turen nu kommen till den håriga skrovel-
laven. Den är en sällsynt art som kan stå som 
representant för ett utrotningshotat habitat: 
forsdimmans fuktiga och lite regnskogsartade 
miljöer.

TEXT OCH FOTO: TOMAS HALLINGBÄCK

Hårig skrovellav Lobaria hallii är en lung-
lav som kan bli en dryg decimeter stor. 
Den har breda och rundade bålflikar 

med bucklig yta. Färgen är blygrå som torr men 
ändrar i väta färg till vackert mörkt blågrå med 
en karakteristisk violett färgton (figur 1). Den 
ingående fotobionten (som står för fotosyntesen) 
är en cyanobakterie, Nostoc muscorum (Jordan 
1972). Lavar där cyanobakterier (som tidigare 
kallades blågrönalger) ingår brukar kallas cyano-
lavar (se Hallingbäck 1991).

Arten liknar den närstående skrovellaven L. 
scrobiculata, men saknar dess gula färgton som 
torr. Med lupp ser man korta hår på ovansidan 
av loberna. Håren syns bäst nära bålkanten och 
speciellt på unga exemplar. På äldre exemplar 
syns en annan skiljekaraktär – upphöjda nätåd-
ror på undersidan. Dessa ådror är tätt finludna 
medan skrovellav saknar ådernät och är helt kal 
på undersidan. Förutom skillnad i morfologi 
finns kemiska skillnader, till exempel så är bar-
ken K+ gul hos hårig skrovellav (Jordan 1972).

Under somrarna 1990 och 1991 hade jag 
nöjet att undersöka samtliga sex då kända loka-
ler i Sverige och återfann laven på alla utom en. 
Varje lokal dokumenterades och här presenterar 
jag delar av detta arbete.

Fuktälskare i forsdimma
Liksom övriga arter i släktet lunglavar Lobaria 
ställer den håriga skrovellaven mycket höga krav 

Hårig skrovellav – en raritet i 
den boreala regnskogen

Figur 1. Hårig skrovellav i torrt (till vänster) och fuktigt (till höger) tillstånd.
Lobaria hallii in dry and moist conditions.
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på sin växtplats och förekommer 
alltid tillsammans med andra 
höga naturvärden. Arten växer 
på träd, inte långt från stänk-
zonen invid forsar och vattenfall. 
I motsats till skrovellav är hårig 
skrovellav mycket sällan funnen 
på klippor i Sverige. Den sitter 
mestadels på tunna grankvistar 
vända mot forsdimman. Oftast 
är kvistarna döda men även 
levande kvistar med barr har 
noterats. 

Gemensamt för de sex under-
sökta lokalerna är att de ligger 
helt nära forsar eller större vat-
tenfall med jämn vattentillgång 
och konstant forsdimma. Stänk-
zonen vid ett vattenfall eller en 
fors bjuder inte bara dimma 
året om utan även svalka under 
varma sommardagar och värme 
under kyliga höstdagar innan 
forsen har frusit. De svenska 
lokalerna ligger alla tämligen 
högt, 340–550 meter över havet.

På de sex undersökta lokaler-
na förekommer hårig skrovellav 
tillsammans med andra cyano-
lavar som skrovellav, lunglav 
Lobaria pulmonaria, gelélavar 
Collema, skinnlavar Leptogium, 
njur lavar Nephroma, gytterlavar 
Pannaria och grynig filtlav Pelti-
gera collina.

Hot från alla håll
De flesta ”storforsar” och vatten-
fall i landet med omfattande 
stänkzon och forsdimma är idag borta (Nilsson 
1999). Ett fåtal finns kvar och endast några av 
dessa har kombinationen granskog och forsdim-
ma. Vatten reglering och annan vattenkraftsut-
byggnad är fortfarande ett reellt hot. En minsk-
ning eller utjämning av vattenflödet innebär 
mindre forsdimma och torrare luft kring forsen. 
Detta drabbar inte bara den håriga skrovellaven 

utan även andra arter som kräver konstant hög 
luftfuktighet och forsdimma. 

Arten hotas även av skogsbruk på eller i 
omedel bar närhet av lokalerna. Även om skogs-
styrelsen rekommenderar att man lämnar en 
bård av träd utefter vattendrag efterlevs detta 
inte alltid (Skogsstyrelsen 2002). Dessutom 
krävs för att förhindra en genomblåsning av 

Figur 2. Forsdimma. Hällingsåfallet i nordvästra Jämtland utgör 
en typisk miljö för hårig skrovellav.
The most typical habitat for Lobaria hallii in Sweden is the spray 
zone close to waterfalls.
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trädbeståndet en åtminstone hundra meter djup 
skyddskappa intill vattendraget eller att bestån-
det är beläget i ett vindskyddat läge. Troligtvis 
betyder lång kontinuitet i trädskiktet mycket, 
vilket även visat sig gälla för dess släkting 
lunglav (Nilsson m.fl. 1995, Kuusinen 1996). 
Försvinnandet av en annan av granens ädellavar 
i Sverige – värmlandslaven Erioderma pedicella-
tum – förskräcker när man vet att den försvann 
genom ett ovarsamt skogsbruk både i Sverige 
och delar av Norge (Jørgensen 1990, Holien 
m.fl. 1995).

Insamling av hårig skrovellav lär tyvärr fort-
farande förekomma av lavintresserade. På grund 
av artens ytterst lilla och decimerade bestånd tål 
den ingen skattning alls. Även om arten åter-
fanns på fem av de sex besökta lokalerna, och 
dessutom hittats på ytterligare två lokaler, är 
alla populationer utom en mycket små. Någon 
insamling av laven, vare sig för vetenskapligt 
eller annat bruk, får inte ske om vi vill ha den 
kvar i Sverige.

Även turism och friluftsliv utgör ett hot 
genom att stigar och anläggningar nära forsar 
leder till att grenar kapas och träd huggs ned. 
Friluftsfiskare har behov av att ta bort de nedre 
gran grenarna närmast vattendraget för att bättre 
kunna svänga med sina kastspön – tyvärr oftast 
de grenar som hårig skrovellav sitter på. Dessut-
om kan ett oförsiktigt ”städande” av vissna träd 
och grenar av friluftsfolk som samlar bränsle till 
eldstaden leda till att arten lokalt försvinner. Att 
så många av lavens värdträd idag utgörs av döda 
eller halvdöda ”torrgranar” är mycket betänkligt. 
Duger inte levande träd längre, eller har torr-
granar alltid utgjort främsta substratet?

Det är väl känt att luftföroreningar påverkar 
epifytiska lavar starkt negativt. Förutom försu-
rad nederbörd och höga halter av svaveldioxid i 
luften påverkar även kvävenedfallet många lavar 
negativt och särskilt arter som har cyanobakte-
rier som fotobiont (Hallingbäck 1991). Lyckligt-
vis har nedfallet av svavel i stort sett halverats 
sedan 1980-talet och halterna av svavel är idag 

Hårig skrovellav Lobaria 
hallii är en upp till 2 dm stor 
lunglav med breda och rundade 
bål flikar med bucklig yta. Färgen 
är blygrå som torr men ändrar 
i väta färg till vackert mörkt 
blågrå (figur 1) med en karak-
teristisk violett färgton. Den 
ingående fotobionten är Nostoc 
muscorum, en cyano bakterie 
(blågrönalg) ( Jordan 1972). 
Arten liknar den närstående 
skrovellaven L. scrobiculata, men 
har korta hår på ovansidan av 
loberna. Dessutom finns en rad 
kemiska skillnader. Arten är inte 
påträffad fertil i Sverige utan 
sprids här sannolikt endast med 
hjälp av soredier. Arten växer 
i Sverige mest på träd, främst 
gran, men i Norge är den även 
funnen på rönn, björk, asp och 
gråal (Ahlner 1948, Øvstedal 
1980). I Kanada är den huvud-

sakligen funnen på ädelgranar 
Abies (Jordan 1973). I motsats 
till skrovellav är hårig skrovel lav 
mycket sällan funnen på klippor 
i Sverige. Träden med lavar står 
ofta i själva stänkzonen invid 
forsar och vattenfall. Den sit-
ter mestadels på tunna kvistar 
vända mot forsdimman.
Hårig skrovellav är en av de mest 
sällsynta lung lavarna i Sverige. 
Den är känd från åtta lokaler 
varav fem i västra Jämtland, 
samt vardera en i Dalarna och i 
Lycksele och Åsele lappmarker. 
Utanför Sverige finns ett 20-tal 
lokaler i Norge (Tønsberg m.fl. 
1996), liksom i norra Ryssland 
(Janolof Hermansson muntl.), 
västra Nord amerika och på 
sydspetsen av Grönland, men 
den anses överallt sällsynt (Jor-
dan 1972, 1973, Holien 1982, 
McCune & Goward 1995).
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i nivå med vad de var under första halvan av 
1900-talet (Pleijel m.fl. 1999). En tydlig åter-
hämtning i lavfloran har skett, inte minst i syd-
västra Sverige (Svante Hultengren muntl.) där 
svavelnedfallet tidigare varit betydande. Däre-
mot har inte nedfallet av kväve minskat. Skulle 
föroreningar öka påtagligt och spridas till det 
inre av Norrland och norra Dalarna kan hårig 
skrovellav liksom flera andra lavar få det svårt. 

Arten är klassad som starkt hotad (hotkate-
gori EN) på Sveriges rödlista (Gärdenfors 2000). 
Eftersom arten inte verkar vara förbisedd, endast 
är funnen på knappt 100 träd och varje träd 
endast har ett fåtal bålar, bedömer jag risken 
för att arten på sikt försvinner från landet som 
relativt stor. Därtill kan läggas att artens lokaler 
ännu saknar tillfredsställande skydd. Jag anser 
att hårig skrovellav istället bör placeras i rödlist-
ningskategorin akut hotad (CR) enligt kriteri-
erna C2a (Gärdenfors 2000).

Boreal regnskog
Efter att ha besökt sex lokaler för hårig skrovel-
lav kommer jag osökt att tänka på den ovan 
omtalade värmlandslaven, en stor bladlav som 
försvann på 1960-talet från Sverige och som 
nu finns kvar på bara en plats i Norge och ett 
fåtal i Nordamerika (Maass 1983). Värmlands-
lavens ekologi och ståndortskrav i Skandinavien 
påminner om de för hårig skrovellav. Båda växer 
i stort sett endast på grangrenar och båda finns 
i miljöer med extremt hög och jämn luftfuktig-
het. I Norge kallas miljön för boreal regnskog 
och där finns värmlandslav och hårig skrovellav 
i samma skogar (Holien 1982, Holien & Tøns-
berg 1996). 

Granar i till exempel Fiby urskog i Uppland 
var förr så rikt bevuxna med lunglav och andra 
cyanolavar att det gav Rutger Sernander anled-
ning att i detalj beskriva granens lavvegetation 
(Sernander 1936). Både hårig skrovellav och 
värmlandslav hör till Lobarion, ett växtsamhälle 
med stora så kallade ädellavar (Ochsner 1928, 
Andersson 2002). På gran är detta samhälle idag 
nästan helt försvunnet i Sverige. I Fiby urskog 
förekom Lobarion fram till 1930-talet i grankro-
norna, i synnerhet i det yttre grenverket, tillsam-

mans med njurlavar som Nephroma laevigatum, 
N. resupinatum och N. bellum (Sernander 1936). 
Förutom cyanolavar fann Sernander även tråd-
brosklav Ramalina thrausta och garnlav Alectoria 
sarmentosa på samma grangrenar. Tyvärr har 
dessa lavar försvunnit från Fiby eller minskat 
kraftigt trots att området sedan länge är natur-
reservat, och lunglav finns idag inte på gran 
utan endast på asp och sälg, och i långt mindre 
mängd än på 1930-talet. Rutger Sernander note-
rade i Fiby urskog att ädellavsamhället trivdes 
bäst i slutna skogsbestånd och att ädellavarna 
försvann runt öppningar i skogen (Sernander 
1936). Att ädellavarna gynnades av hög och 
jämn luftfuktighet var uppenbart.

Tyvärr noterades inte i naturvårdsdebatten 
på 1960-talet (när värmlandslaven fridlystes) att 
ädellavssamhället behöver slutna skogar. Istäl-
let för att bevara ett rejält tilltaget skogsparti 
runt värmlandslaven sparade man endast en 
liten träddunge och kalhyggena runt omkring 
dungen blev kilometerstora. Hade diskussionen 
då istället handlat om ett lavsamhälle – och 
inte bara om en enstaka art som skulle fridlysas 
– och att det var ståndorten och mikroklimatet 
som borde bevaras istället för några träd som 
laven levde på, hade man kanske bättre förstått 
att skydda större skogsbestånd. 

Det var också ett misstag att tro att ädellav-
samhället endast skulle ha varit begränsat till 
några bäckraviner i Värmland. I stället fram-
skymtar här och var i litteraturen att lavsamhäl-
let förr även frodades i ganska ordinär ”gammal” 
granskog med naturskogskvaliteter, troligtvis 
i hela landet. Sten Ahlner beskrev livfullt ett 
liknande samhälle av cyanolavar och andra 
ädellavar på granarna i Värmland (Ahlner 1954). 
Tittar man i herbarierna och i äldre litteratur 
finner man att vanlig skrovellav och lunglav före 
mitten av 1900-talet påträffades ganska ofta på 
grankvistar runt om i landet. Men tyvärr finns 
alltså inte något sådant lavsamhälle på gran 
längre att beskåda, varken i Fiby urskog eller i 
Värmland. 

Dessa misstag får inte upprepas när framti-
den för hårig skrovellav nu måste säkerställas. 
Orsaken till att Lobarion på grankvistar minskat 
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i Sverige är uppenbart inte enbart ett hårt skogs-
bruk som i Norge (Holien & Tønsberg 1996, 
Holien 1998, Rolstad m.fl. 2001) utan troligtvis 
även den försurade nederbörden. Området från 
Sør-Trøndelag till Troms där huvudutbred-
ningen för de norska ädellavsgranskogarna ligger 
har varit nästan helt förskonat från svavelnedfall. 
Granens bark och barr är naturligt sura och 
har dålig kapacitet att buffra (neutralisera) sura 
ämnen till skillnad från barken på de flesta 
av våra lövträd (Gauslaa & Holien 1998). Ett 
redan surt underlag som utsätts för svavel blev 
för mycket för ädellavarna. Lyckligtvis drab-
bade försurningen aldrig västra Jämtland och 
knappast heller det inre av Lappland. Troligtvis 
är detta en viktig orsak till att hårig skrovellav 
och flera andra ädellavar lyckats överleva bäst 
i denna del av landet och kunnat fortsätta att 
huvudsakligen växa på grankvistar.

Låt forsarna leva!
I takt med att landets storforsar reglerats och 
eftersom inga nya forsar lär tillkomma är den 
håriga skrovellavens långsiktiga chanser till 
överlevnad riskfyllda. Om vi vill behålla denna 
ädellav och andra representanter för boreal regn-
skog måste fler av de vattendrag som omges av 
tänkbara lokaler förbli oreglerade. Miljön kring 
våra fåtaliga forsar måste bevaras med omsorg.

Ädellavarna på gran kräver – förutom att träd 
lämnas kring forsar och vattenfall – en i det 
närmaste ren luft och en nederbörd fri från höga 
halter av försurande ämnen och gödande kväve. 
Laven finns fortfarande kvar intill några av våra 
största vattenfall som ännu inte är utbyggda. 
Fyra av de åtta lokalerna är idag naturreservat. 
De resterande fyra bör snarast erhålla samma 
eller annat ändamålsenligt skydd. Dessutom bör 
skötselplanerna för de fyra reservaten ses över 

Figur 3. Lobarion. Här ser vi bland annat lunglav och hårig skrovellav men även trubbig brosklav Ramalina 
obtusata.
The epiphytic community Lobarion on spruce twigs on this photo include Lobaria pulmonaria, L. hallii and 
Ramalina obtusata.



HÅRIG SKROVELLAV

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:1 (2003) 31

med tanke på stigdragningar och andra ingrepp 
som kan försämra livsmiljön för hårig skrovellav. 

• Bidrag till undersökningen har erhållits från 
Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för 
biologisk forskning. Tack även till Hans-Erik 
Gustavsson, bortgångne länsassessor Nils Hake-
lier och Janolof Hermansson, samt till Göran 
Thor för värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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the most frequent substrate for Lobaria hallii in Swe-
den. Here it occurs together with Lobaria pulmona-
ria and L. scrobiculata and other cyanolichens.
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ABSTRACT
Hallingbäck, T. 2003. Hårig skrovellav – en raritet 
i den boreala regnskogen. [Lobaria hallii – a threat-
ened lichen in the boreal rain forest.] – Svensk 
Bot. Tidskr. 97: 26–32. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Lobaria hallii has been found on eight localities in C 
and N Sweden at altitudes of 340–550 m. It grows 
mainly on twigs of Picea abies, restricted to less 
than 100 trees situated close to the spray zone of 
waterfalls. According to the recent Red list, it is con-
sidered as Endangered (EN). However, considering 
that it today occurs on very few trees and that each 
tree contains only a few individuals, the extinction 
risk can be assumed to be higher and the threat cat-
egory is therefore suggested to be changed to Criti-
cally Endangered (CR). The localities where L. hallii 
occurs are usually very rich in other cyano lichens, 
including several rare and endangered species. It is 
therefore important that all these localities receive 
the best possible protection. 
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BOTANISK LITTERATUR

I boken, som har undertiteln Svenskt växt-
namns-ABC och ingår som nummer tolv i 
serien Studia ethnobiologica, tar författaren 

Ingvar Svanberg upp ett antal svenska växtnamn 
och försöker ge en språklig förklaring till nam-
nen. Ofta får vi också reda på när namnet först 
dyker upp i skrift.

Författaren redogör inte för på vilka grunder 
han har gjort urvalet. Man ställer sig undrande 
över att ”genomskinliga” namn som blomkåls-
svamp, doftranka, fingersvamp, prickblad och 
strandkål fått konkurrera om utrymmet. Varför 
inte fler algnamn? Bland dem har vi ju en upp-
sjö spännande folkliga namn. Och nog är det 
synd att så vanliga växtnamn som gräs, nate, 
tåg, ven, gröe, svingel, klätt, trav, dådra, vedel, 
väppling, näva, malva, lånke, måra, dån och 
fibbla inte tycks finnas med i boken. Att jag 
uttrycker viss osäkerhet beror på att registret är 
så opraktiskt att man inte kan slå upp exempel-
vis silja, plister, sippa, målla, tistel eller kremla. 
För att hitta dessa namn måste man veta att de 
återfinns under kärrsilja, vitplister, vit- eller blå-
sippa, svinmålla, kärrtistel och sillkremla.

I ett inledande kapitel, “Varför heter växten 
så” ondgör sig författaren över riksnamnsord-
listor och skriver bland annat att de som sysslar 
med att ta fram normerande namnlistor ofta är 
“historiskt obildade eller kulturellt okänsliga 
personer”. I många fall slår författaren in öppna 
dörrar, till exempel när han tror att “svenska 
fackbotanister” skulle förespråka att de “folk-
liga och de normerade riksnamnen” inte skulle 
“kunna leva vidare sida vid sida”. I stället är det 
väl så att för att ha någonting att hänga upp 
de folkliga namnen på, så behövs normerande 
listor.

Efter författarens inledande rallarsvingar ser 
man naturligtvis fram emot en lärd genomgång 

Gökblomster, ryssgubbe 
och vandrande jude
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av svenska växtnamn. Tyvärr behöver man inte 
läsa länge förrän man upptäcker att det är lite 
si och så med författarens botaniska kunskaper 
och frågan är hur bevandrad han är i etnobota-
nik om man med det menar något mera än att 
söka upp mer eller mindre trovärdiga uppgifter i 
äldre skrifter? Det kan räcka med följande exem-
pel för att visa hur opålitlig boken är:

Balsamin (Impatiens balsamina): ”Namnet … 
syftar på växtens framträdande doft”. Balsami-
nen har ingen framträdande doft!

Basilika: ”av latinets basilica, ’kungshus’, 
’offentlig byggnad’”. Tror författaren verkligen 
att växten har liknats vid en offentlig byggnad! 
Basilika betyder här säkert något kungligt eller 
präktigt; kanske man kan tolka det som att 
växten är en kunglig krydda.

Halloweenpumpa (Cucurbita maxima): 
”Pumpan används inte till något annat [än 
vid halloweenfirandet], varför det föreslagna 
namnet jättepumpa knappast kommer att få 
burskap i språket”. Författaren tror tydligen att 
alla jättepumpor är runda och brandgula. Jag 
tror knappast att vi som odlar ’Pink Banana’, 
’Blue Hubbard’ eller någon annan smaklig 
jätte pumpa håller med, och det gör säkert inte 
heller den som har en jättepumpa av sorten 
’Turk’s Turban’ som prydnad. Till saken hör 
också att många, kanske de flesta, så kallade 
halloweenpumpor tillhör arten Cucurbita pepo 
och att det ”föreslagna” namnet jättepumpa 
använts i snart hundra år.

Julstjärna: ”En ganska storvuxen buske med 
ursprung på Madagaskar”. Julstjärnan kommer 
från Mexico och Centralamerika!

Kolokvint: ”Förr kallade man … ibland en 
sup lite skämtsamt för en kolokvintare; kanske 
för att man smaksatte brännvin med kolokvint”. 
Författaren vet tydligen inte att den mycket 
bittra kolokvinten åtminstone förr användes 
för denaturering av teknisk sprit och i form av 
kolokvintdroppar som ett mycket kraftigt avfö-
ringsmedel!

Monstera: ”Namnet anses komma av mons-
ter, ’vidunder’, och syftar kanske på de stora 
bladen”. Är det inte bra mycket troligare att 
namnet kommer av monströs, missbildad, det 
vill säga syftar på att bladen har stora hål. De 
är ju unika för släktet.

Oregano: ”har vi 
vid 1960-talets mitt, 
samtidigt med piz-
zan, lånat in från 
italienskans ori-
gano. Botanisterna 
föredrar emellertid 
alltjämt benäm-
ningen kungs-
mynta, även om 
oregano säkert 
kommer att gå 
segrande ur 
denna upp-
blossande 
namn-
strid”. 
Men det 
behövs ingen namn-
strid! Man fortsätter naturligt-
vis att kalla vår vilda växt för kungsmynta 
och kryddan för oregano, så mycket hellre som 
kungsmynta och oregano oftast inte är helt 
identiska taxa.

Snöbär: ”Enligt en sägen växte busken där 
aposteln Petrus grät efter att ha förnekat 
Kristus”. Det måste vara en mycket ung sägen 
eftersom busken införts från Nordamerika så 
sent som i början av 1800-talet. Kanske förfat-
taren blandat ihop snöbär med petersbusken, 
Symphoricarpos orbiculatus, som är åtminstone 
hundra år äldre i odling i Europa.

Finns det då inget bra med boken? Jodå! Omsla-
get, Carl Larssons Sommarblommor med iris, 
brandliljor och bondpion är en fröjd för ögat. 
Och visst är det en trevlig bok att sitta och 
bläddra och småläsa i, bara man är medveten 
om att fakta som presenteras bara kan användas 
om de kontrolleras mot andra pålitligare källor, 
till exempel Svenska akademins ordbok, som 
finns på nätet: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
eller Lyttkens Svenska växtnamn. Som en publi-
kation i serien Studia ethnobiologica håller 
boken inte måttet.

❀  SVENGUNNAR RYMAN

Gökblomster, ryssgubbe och vandrande jude 
Ingvar Svanberg 2002. Boken är utgiven på bok-
förlaget Arena. 213 sidor. ISBN 91-7843-169-7.

GÖKBLOMSTER
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Ingenstans i Sverige finns så mycket betad 
skog kvar som på Gotland. Här visar Fabian 
Mebus och Anders Löfgren att betesdjuren 
har ett gynnsamt inflytande på dessa markers 
naturvärden. De presenterar också en lista på 
lämpliga indikatorarter för skogsbete.

TEXT: FABIAN MEBUS & ANDERS LÖFGREN

FOTO: FABIAN MEBUS

I Sverige har skogsbete – det vill säga kreaturs-
bete på trädbeväxt utmark – förekommit 
ända sedan yngre bronsålder och har varit 

den till ytan sett viktigaste typen av betesmark 
fram till slutet av 1800-talet (Andersson m.fl. 
1993, Östlund 1997, Ekstam & Forshed 2000). 
Det urgamla, mångsidiga bondeskogsbruket har 
sedan dess snabbt omvandlats till ett rent virkes-
producerande system och idag återstår bara en 
bråkdel av den ursprungliga mängden skogsbete.

Den drastiska minskningen av skogsbetes-
arealen har på senare år uppmärksammats inom 
svensk naturvård (Andersson & Appelqvist 

1990, Andersson m.fl. 1993). Man är idag 
tämligen överens om att skogsbete gynnar den 
biologiska mångfalden, men hur olika djur och 
växter påverkas vet vi fortfarande ganska lite 
om. Man anser att skogsbete påverkar bland 
annat trädslagssammansättning, mikroklimat 
och jordmån, och dessutom har positiva effek-
ter på diversiteten av kärlväxter, insekter och 
mark svampar (Andersson m.fl. 1993). Bioto-
pen ”skogsbete” är av Skogsstyrelsen upptagen 
som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen 1993, 1999a), 
nämns i skogsvårdslagen som både hänsynskrä-
vande biotop och värdefull kulturmiljö (Skogs-
styrelsen 1999b), och utgör ett bidragsberättigat 
markslag i EU:s miljöstödsprogram (Jordbruks-
verket 2001).

Syftet med den här studien, som är en del 
av ett examensarbete (Mebus 2000) och ett 
skogsbetesprojekt av Länsstyrelsen på Gotland 
(Croneborg 2001), var att undersöka om det 
finns skillnader i kärlväxtflorans artrikedom 
mellan ännu betade och numera obetade barr-
skogar på Gotland. Artrikedomen undersöktes 

Skogsbete i gotländska barrskogar – vad 
händer med floran när djuren försvinner?

Betad, relativt gles skog på 
Fårö (Verke gards). Skogs-
typen har kallats tallsavann. 
Fältskiktet domineras av gräs 
med rikliga förekomster av 
darrgräs, hirsstarr, fårsvingel, 
brudbröd, rosett jungfrulin 
och backtimjan.
Open Pinus sylvestris– Juniperus 
communis woodland with a 
species-rich grass sward is 
displayed in this grazed area 
on Fårö, northern Gotland. 
Typical field-layer species are 
Briza media, Carex panicea, 
Festuca ovina, Filipendula vul-
garis, Polygala amarella, and 
Thymus serpyllum.
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på två olika skalor, per hektar och per kvadrat-
meter. Frekvensen av hävdindikatorer, typiska 
igenväxningsarter och orkidéer i betade och 
obetade skogar analyserades för att se om de 
är vanligare i någon av biotoperna. Dessutom 
undersöktes om antal och frekvens av kärlväxter 
som används som signalarter (Skogsstyrelsen 
1994) skiljer sig åt mellan de två biotoperna, och 
om det finns en koppling mellan signalarternas 
förekomst och förekomsten av rödlistade arter. 
Slutligen undersöktes om signalarter är vanligare 
i nyckelbiotoper än i övrig skogsmark, och om 
deras förekomst kan knytas till områden med 
hög artrikedom.

Gotlands skogar liknar inte fastlandets
Gotland uppvisar ett något avvikande mönster 
vad gäller skogsbetets utveckling jämfört med 
fastlandet och hyser idag merparten av landets 
skogsbetesareal. Förklaringen kan sökas i öns 
ägoförhållanden och den från fastlandet avvi-
kande utvecklingen av odlingslandskapet med 
möjlighet till vinterbete, avsaknad av större 
byalag, upprepad ägosplittring och mycket sent 
genomförda skiften (Lindquist 1991, Almqvist 
& Engström 1999, Martinsson 1999). Got-
lands skogar skiljer sig även rent biologiskt från 
huvudparten av skogarna på fastlandet på grund 
av berggrundens kalkhalt och öns speciella 

klimat med det höga antalet soltimmar. Domi-
nerande skogstyper är ängs-, kalk- och kalk-
hällstallskog med en ofta säregen kärlväxtflora 
(Petersson 1958, Andersson & Jacobson 1984, 
Ekstam m.fl. 1984, Björndalen 1987). Ett antal 
arter som färgmåra Asperula tinctoria, lund- och 
backskafting Brachypodium sylvaticum och B. 
pinnatum, piggrör Calamagrostis varia, luddstarr 
Carex tomentosa, vit skogslilja Cephalanthera 
longifolia, rött oxbär Cotoneaster scandinavicus, 
skogs- och purpurknipprot Epipactis helleborine 
och E. atrorubens och fältsippa Pulsatilla praten-
sis är vanliga i Gotlands barrskogar, men saknas 
eller är ganska sällsynta på fastlandet (åtmins-
tone utanför kalkområden). Dessutom finns på 
Gotland representanter från en grupp sydostliga 
växter som liten sandlilja Anthericum ramosum, 
älväxing Sesleria uliginosa, praktbrunört Pru-
nella grandiflora, bergskrabba Globularia vulga-
ris och grusslok Melica ciliata vilka här har sin 
nordiska utbredningstyngdpunkt. Vidare påträf-
fas ett antal arter relativt riktligt i öns barrsko-
gar som i större utsträckning är knutna till 
andra biotoper på fastlandet. Till denna grupp 
kan bland annat visp- och slankstarr Carex 
digitata och C. flacca, brudbröd Filipendula 
vulgaris, vit- och gulmåra Galium boreale och G. 
verum, blodnäva Geranium sanguineum, Sankt 
Pers nycklar Orchis mascula, backsmörblomma 

Obetad skog på Fårö (Öde-
hoburga). Hävden upphörde 
här på 1980-talet men betes-
trycket var försumbart en 
lång tid innan dess. Skogen 
är kraftigt igenväxt med 
enbuskar, och vanliga arter 
är lundskafting, piggrör, krus-
tåtel, bergslok och stenbär. 
This woodland, close to the 
site in the photo on the previ-
ous page, is typical for areas 
that have not been grazed for 
many years. Typical species 
are Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis varia, Deschamp-
sia f lexuosa, Melica nutans, and 
Rubus saxatilis.



MEBUS & LÖFGREN

36 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:1 (2003)

Tabell 1. Inventerade skogsområden på Gotland. Varje område består av en betad och en obetad lokal. 
Upphört bete anger när hävden på den nu obetade lokalen upphörde. En del av lokalerna är klassade 
som nyckelbiotoper. Antalet signalarter av kärlväxter samt deras sammanlagda signalvärde för Gotland 
anges, liksom antalet rödlistade kärlväxtarter på varje lokal. Antalet orkidéarter samt Simpsons diversi-
tetsindex för orkidéer anges i kolumnerna längst till höger. De lokaler som klassats som nyckelbiotoper 
hade inte fler signalarter eller högre signalartsvärde än övriga. På betade lokaler hittades inte heller fler 
signalarter än på obetade lokaler. Förekomst av många rödlistade arter var heller inte knutet till många 
signalarter, och det fanns heller inte någon skillnad i antalet orkidéer mellan betade och obetade lokaler.
Nineteen pairs of woodland sites were investigated on Gotland. Each pair consisted of one still grazed and 
one ungrazed site where grazing had ceased between 20 and 70 years ago.

    Upphört Nyckel- Signal- Signal- Röd- Orkidé- Orkidé-
Nr Socken Lokal bete biotop arter värde listade arter div. index

 1  Fårö Verkegards – ja 0 0 0 0 0
  Ödehoburga 80-tal ja 3 4 0 4 4

 2  Fårö Lansa – ja 1 3 0 1 1
  Svens 30-tal  0 0 1 2 1,8

 3  Bunge Stenstugu –  3 4 0 3 1,5
  Nors 60-tal  4 7 0 5 4

 4  Fleringe Skymnings –  1 2 1 4 4
  Nors 60-tal  1 2 0 3 3

 5  Rute Sigfride –  3 4 0 6 5,1
  Alvans 70-tal  2 3 0 7 4,3

 6  Hall Nors (Grönbjärgsklint) –  1 2 0 2 2
  Medebys (Jännklint) 60-tal  2 5 0 1 1

 7  Hangvar Västerhuse – ja 1 3 0 0 0
  Skälstäde 40-tal  4 9 0 7 5,3

 8  Othem Norrbys (Forsviden) –  0 0 0 2 1,8
  Norrbys 55-tal  2 5 1 5 5

 9  Hejnum Bjärs (Kallgateburg) – ja 1 1 1 4 4
  Bjärs (Kallgateburg) 30-tal ja 1 2 0 3 2,7

10  Lokrume Stora Haltarve – ja 4 7 0 5 4,5
  Hajdes 60-tal  4 9 1 2 2

11  Hörsne Nedbjärs – ja 3 7 0 3 3
  Simunde 50-tal  2 3 0 0 0

12  Gothem Nybingels –  6 11 0 6 5,4
  Hage 60-tal  2 4 0 2 2

13  Gothem Botvalde – ja 3 5 0 5 2,7
  Tummungs 60-tal  1 2 0 4 2,3

14  Endre Kvie –  1 2 0 4 4
  Kvie 50-tal  0 0 0 2 2

15  Stenkumla Snäckarve – ja 1 3 0 1 1
  Gardrungs 50-tal ja 2 4 0 3 3

16  Vall Roleks – ja 2 5 1 1 1
  Roleks 70-tal ja 0 0 0 1 1

17  Fröjel St. Hajdes (Hajdes storhage) –  2 3 0 1 1
  Stora Solbjärge 1900-tal  1 2 0 0 0

18  Levide Mallgårds (Russpark s:a) –  0 0 0 1 1
  Bondarve 50-tal  1 2 0 1 1

19 Rone Änggårde (Hagrojr) – ja 0 0 0 1 1
  Änggårde 60-tal  0 0 0 0 0
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Ranunculus polyanthemos och kanske speciellt 
svinrot Scorzonera humilis räknas. Påfallande är 
också förekomsten av ett antal hävdindikatorer 
i sedan länge obetade barrskogar som katt-
fot Antennaria dioica, småfingerört Potentilla 
tabernaemontani, harmynta Satureja acinos och 
rosettjungfrulin Polygala amarella. Förekomsten 
av dessa hävdgynnade arter kan förmodligen 
förklaras med att en relativt stor del av Gotlands 
barrskogar finns på svaga marker som växer igen 
långsammare än mer produktiva skogstyper. 

Inventeringsarbetet
Mellan den 5 juni och 3 juli 2000 invente-
rades totalt 38 hektar skogsmark varvid 760 
smårutor (1 kvadratmeter) detaljinventerades. 
Hjalmar Croneborg och Karin Wågström på 
Länsstyrelsen i Gotlands län hade under våren 
och försommaren samma år valt ut 19 par 
skogs områden i 17 gotländska socknar (tabell 
1). Varje par bestod av en betad och en numera 
obetad yta som var tänkta att motsvara varandra 
med avseende på marktyp, trädslag, skogens 
ålder och struktur. Varje betat delområde place-
rades i direkt anslutning eller i närheten av sitt 
motsvarande obetade område. Enstaka områden 
kom dock att ligga flera kilometer ifrån varan-
dra på grund av svårigheter att hitta ett lämpligt 

område. Att para ihop närliggande lokaler på 
detta sätt minimerar skillnader i till exempel 
klimat, marktyp, trädslagssammansättning 
och artpool (vilka arter som finns tillgängliga). 
Tiden för när betet upphörde varierar (tabell 1), 
men de flesta slutade hävdas under 1950- eller 
60-talet. 

Inventeringsytorna utgjordes av cirklar som 
var ett hektar stora, vilka i sin tur innehöll 20 
regelbundet utlagda kvadratmeterrutor. Alla 
kärlväxtarter i fältskiktet noterades. Träd och 
buskar omfattades inte av inventeringen. Dess-
utom noterades alla arter inom hela cirkelytan 
som inte påträffats i någon småruta. Varje områ-
despar inventerades under en dag (8–10 tim-
mar). Eftersom varje lokal bara besöktes en gång 
kan mycket tidigblommande såväl som mycket 
sent blommande arter ibland förbisetts. Förutom 
artantal antecknades markfuktighet, utförda 
skogsvårdsåtgärder och ståndortsindex (ett mått 
på hur bra marken är för skogsproduktion). 
Kompletta artlistor redovisas i Mebus (2000).

Fler arter på betad mark
Totalt påträffades 309 kärlväxtarter (inklusive 
underarter) på de 38 hektaren inventerad skogs-
mark. Artantalet var generellt högre i de betade 
områdena (figur 1). Det genomsnittliga artanta-

Figur 1. Det totala artantalet 
kärlväxter i alla inventerade 
jämförelseytor på ett hek-
tar. Artantalet är signifikant 
högre i de betade områdena. 
Number of species per ha in 
pairs of grazed (left column) 
and ungrazed (right column) 
forest sites. Grazed sites had 
significantly more species 
(Wilcoxon’s matched pairs 
test; n = 19, Z = 3.06, p = 
0.002).
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let i de betade ytorna var 81 jämfört med 63 i de 
obetade. Fyra områden av nitton avvek genom 
att ha en högre artrikedom på obetade ytor.

Även det genomsnittliga artantalet per kva-
dratmeterruta var större i betade skogar (figur 
2): 17,4 i de betade områdena och 14,1 i de obe-
tade. I bara två av de nitton inventerade områ-
dena hade den obetade ytan ett genomsnittligt 
högre artantal per kvadratmeter än den betade.

En stor ytas totala artantal bör användas 
med försiktighet vid jämförande studier av detta 
slag därför att många arter visserligen minskar 
drastiskt vid upphörd hävd men ändå kan hålla 
sig kvar i enstaka exemplar på små fläckar som 
fungerar som refugier. Detta gäller speciellt för 
Gotland där igenväxningen ofta är så utdra-
gen att det kan dröja mycket länge innan en 
art definitivt försvinner från ett område. Den 
förändring av floran som sker efter upphörd 
hävd, där en jämn spridning av arterna i betade 
miljöer övergår i mer spridda och klumpvisa 
förekomster när hävden upphör (Ekstam & 
Forshed 2000, egna obs.), är svår att avläsa i det 
totala artantalet över en större yta. Resultaten 
visar dock att upphört skogsbete leder till lägre 
artrikedom på både hektar- och kvadratmeter-
skala efter ungefär 40–50 år. I de områden där 

resultatet var det motsatta eller där artantalet i 
den betade och obetade ytan ligger mycket nära 
varandra, kan avvikelsen förklaras utifrån lokala 
faktorer som alltför hårt bete och tramp eller 
tvärtom för lågt betestryck, nyligen upphört 
bete eller gallringar. Huruvida ett lågt eller ett 
hårt betestryck gynnar mångfalden bland kärl-
växter beror i första hand på markförhållandena. 

Resultaten tyder på att bete på mycket svaga 
marker till viss del kan ersättas med en röjning i 
träd- och framförallt buskskiktet som ökar ljus-
instrålningen till fältskiktet, medan bete är den 
viktigaste positiva faktorn för hög artrikedom 
på mer produktiva marker. På svaga marker är 
också risken för ett alltför hårt betestryck högre, 
och det kan tänkas att högst artdiversitet på 
dessa marker kan uppnås genom ett svagt till 
måttligt betestryck eller genom att områdena 
inte betas alls under några år.

Hävdindikatorer
Vi undersökte frekvensen av ett antal arter som 
var vanliga både i betade och obetade skogar 
men som är klassificerade som slåtter- och betes-
indikator i ängs- och hagmarksinventeringen 
på Gotland eller sådana som tidigt minskar i 
mängd vid utebliven hävd (kategori A i Ekstam 

Figur 2. Genomsnittligt art-
antal per kvadratmeter och 
område i alla inventerade 
ytor. Artantalet är signifikant 
högre i de betade områdena. 
Mean number of species per 
m2 in pairs of grazed (left 
column) and ungrazed (right 
column) forest sites. Grazed 
sites had significantly more 
species (Nested Anova, 
F19, 741 = 17.4, p < 0.001). Error 
bars are standard errors.
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& Forshed 1997). Av dessa visade sig backtimjan 
Thymus serpyllum, liten blåklocka Campanula 
rotundifolia, darrgräs Briza media, rosettjung-
frulin, solvända Helianthemum nummularium, 
svartkämpar Plantago lanceolata och vårbrodd 
Anthoxanthum odoratum vara vanligare i betade 
än i obetade skogar (tabell 2). Svinrot var vanli-
gare i obetade skogar medan brudbröd var lika 
vanlig i betad och obetad skog.

Arter som skall kunna används som tillför-
litliga hävdindikatorer måste uppfylla kravet att 

vara starkt knutna till hävdade miljöer och att 
oftast saknas i ohävdade miljöer, särskilt sådana 
där hävden sedan lång tid upphört. Även om 
frekvensanalysen visar att nästan alla de under-
sökta arterna är ovanligare i obetade skogar, så 
är de trots allt för allmänna på Gotland även i 
många obetade skogar för att genom sin blotta 
närvaro kunna tjäna som tillförlitliga indikato-
rer. Det är snarare mängden av dessa arter på en 
lokal som visar om bete förekommit kontinuer-
ligt. 

Rester av en gärdsgård i den 
obetade ytan i Levide. Häv-
den upphörde här för ungefär 
femtio år sedan. Ohävdsarter 
som bergslok, kruståtel, 
backskafting, ljung och örn-
bräken är vanliga. Större ytor 
täcks av sterila bestånd av 
lundstarr. Fläckar med örtrik 
grässvål finns ännu kvar.
Typical species for this corre-
sponding ungrazed woodland 
are Melica nutans, Deschamp-
sia f lexuosa, Brachypodium 
pinnatum, Calluna vulgaris, 
Pteridium aquilinum, and Carex 
montana.

Skogsbete i Levide som 
betas av gotlandsruss. Inom 
inventeringsytan finns många 
mindre gläntor. Gräs svålen är 
artrik och arter som knägräs, 
liten blåklocka och fårsvingel 
är vanliga.
Typical species for this grazed 
woodland on southern 
Gotland are Campanula rotun-
difolia, Danthonia decumbens, 
and Festuca ovina. The area is 
grazed by semi-domesticated 
Gotland ponies.
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Även om brudbröd förmodligen trivs bättre 
i betade skogar, åtminstone på bördigare jordar, 
så kan den leva kvar mycket länge efter upphörd 
hävd. Arten utvecklar i betade miljöer relativt 
små blad tryckta till marken, medan den i obe-
tade skogar ofta kännetecknas av högväxta blad 
som verkar vara relativt konkurrenskraftiga. 

Att svinrot var vanligare i obetade skogar 
förklaras av att den är ytterst begärlig som 
foderväxt och därför starkt missgynnad av bete. 
I motsats till förhållandet på fastlandet är denna 
art mycket vanlig i många gotländska skogar 
och saknar här definitivt hävdindikatorvärde. 
Det kan dock inte uteslutas att även svinroten 
i det långa loppet missgynnas av upphörd hävd 
och försvinner i ett mycket sent igenväxnings-
stadium. 

Igenväxningsarter
Den gängse uppfattningen är att olika ris utgör 
typiska igenväxningsarter och gynnas av upp-
hört bete i skogsmark (Andersson m.fl. 1993). 
Våra resultat visar dock att endast lingon Vacci-

nium vitis-idaea hade högre frekvens i obetade 
skogar på Gotland (tabell 2). Detsamma gällde 
möjligen också ljung Calluna vulgaris, medan 
varken blåbär Vaccinium myrtillus eller mjölon 
Arctostaphylos uva-ursi var vanligare i obetade 
än i betade skogar. För blåbär kan detta bero 
på att arten överhuvudtaget är ganska sällsynt i 
de allra flesta undersökningsytorna. En annan 
förklaring, som inte bara gäller ris utan också de 
andra arterna som inte uppvisade någon skillnad 
mellan miljöerna, är att arterna finns utspridda 
i enstaka exemplar i betade skogar men uppnår 
fläckvis dominans först efter att hävden upp-
hört. För att kunna säga något om dessa arters 
frekvensförändringar skulle antagligen en mer 
noggrann uppskattning av täckningsgrad vara 
nödvändig. Även liten sandlilja anses vara gyn-
nad av upphört bete (Pettersson 1958) vilket 
dock inte bekräftades i vår undersökning. Lilje-
konvalj Convallaria majalis däremot, tycktes 
vara beteskänslig och bildade endast i obetade 
miljöer större bestånd, vilket har föranlett 
Björndalen (1987) att namnge en gotländsk 

Tabell 2. Förekomst av arter som klassats som slåtter- och betesindikatorer eller ansetts knutna till igen-
växande marker. Tabellen visar om arterna är vanligare i betade eller obetade skogar i 19 parvisa jämfö-
relser. Ett T efter en art anger att skillnaden inte är statistiskt säkerställd.
The majority of species commonly used as indicators for grazed or mown areas were indeed found to be 
more common in grazed woodlands, whereas several species usually considered to indicate more forest-like 
conditions were not more common in ungrazed areas, supposedly due to slow succession.

 Vanligare i Lika vanliga Vanligare i
 betade skogar  obetade skogar

Slåtter- och backtimjanT brudbröd svinrot
betesindikatorer blåklocka
 darrgräs
 rosettjungfrulin
 solvändaT

 svartkämpar
 vårbrodd

Arter knutna till      – blåbär bergslok
igenväxande  liten sandlilja liljekonvalj
marker  mjölon lingon
  kruståtel ljungT

  stenbär

 backtimjan
 blåklocka

 darrgräs
 rosettjungfrulin
 solvända
 svartkämpar
 vårbrodd

Arter knutna till      – 
igenväxande  
marker  
  kruståtel ljung
  stenbär
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tallskogstyp efter arten. Bergslok Melica nutans 
bedömdes efter inventeringen vara en av de 
viktigaste igenväxningsarterna i gräsdominerade 
igenväxningsförlopp.

Orkidéer
En tämligen spridd uppfattning är att många 
orkidéarter skulle minska starkt eller till och 
med försvinna helt när hävden upphör (Ekstam 
& Forshed 1997, Martinsson 1999). Vi fann 
emellertid inte färre orkidéarter i obetade än 
i betade skogar. För att även kontrollera för 
antalet individer av varje orkidéart använde vi 
Simpsons diversitetsindex, som är ett kombi-
nerat mått på antal arter och individer per art 
(Begon m.fl. 1996). Inte heller detta skiljde sig 
åt mellan de två miljöerna (tabell 1). Flera av 
de högsta frekvenserna och artantalen för orki-
déer hittades just i obetade ytor (t.ex. områdena 
1, 5 och 7). Resultatet säger dock lite om de 
enskilda arternas förändringar. Det kan miss-
tänkas att några arter, som nattviol Platanthera 
bifolia, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. 
incarnata, Jungfru Marie nycklar D. maculata, 
brudsporre Gymnadenia conopsea och Sankt 
Pers nycklar – vilka anges som slåtter- och betes-
indikatorer i ängs- och hagmarksinventeringen 
på Gotland – minskar relativt snabbt, medan 
andra arter gynnas i en första fas av igenväx-
ningen eller till och med trivs i obetade miljöer. 
Det sistnämnda tycks stämma för den vita 
skogsliljan som noterades i betydligt fler exem-
plar i de obetade ytorna. Inventeringen innehål-
ler dock för få observationer av dessa arter för 
att några säkra slutsatser ska kunna dras. En 
förklaring till att orkidéerna inte har minskat 
efter upphört bete kan naturligtvis vara att 
igenväxningen ännu inte har nått ett tillräckligt 
framskridet stadium i de undersökta ytorna.

Signalarter och rödlistade arter
Signalarter är en typ av indikatorarter som 
används under nyckelbiotopsinventeringen. 
Förekomsten av signalarter skall indikera höga 
naturvärden, det vill säga biologiskt värdefulla 
områden som eventuellt kan klassas som nyckel-
biotoper (område där det finns eller förväntas 

finnas rödlistade arter) (Skogsstyrelsen 1994, 
1999, Nitare & Norén 1992). För att kunna 
fungera som tillförlitlig signalart måste en art 
alltså uppfylla kriterierna att vara vanligare i 
nyckelbiotoper än i övrig skogsmark och vara 
knuten till förekomst av rödlistade arter. Signal-
arterna är värderade på en skala från ett till 
tre där tre innebär en kraftigare signal (Skogs-
styrelsen 1994). De signalarter som hittades i 
våra områden är till största delen knutna till mer 
eller mindre sluten vegetation.

Varken antalet signalarter eller deras summe-
rade värden var större i ytor klassade som nyck-
elbiotoper än i övriga ytor. Det fanns inte heller 
något samband mellan antalet signalarter och 
förekomsten av rödlistade arter, och inte heller 
någon skillnad i förekomst av signalarter mel-
lan betade och obetade skogar (tabell 1). Ingen 
koppling mellan förekomst av signalarter och 
artantal per hektar eller kvadratmeter kunde 
heller påvisas. 

Resultatet tyder på att kärlväxter inte är 
lämpliga som indikatorarter för denna typ av 
nyckelbiotoper eller för rödlistade kärlväxter 
i denna miljö. Samma sak konstaterades i en 
undersökning av barrskogar i Småland och i 
Roslagen (Gustafsson 2000). Nyckelbiotops-
inventerare på Gotland har heller inte använt 
kärlväxter i någon större utsträckning (nästan 
alla i den här studien undersökta områden har 
besökts av nyckelbiotopsinventerare). De flesta 
av de signalarter vi fann är skogs- eller lundarter 
eller arter som trivs i miljöer med höga pH-vär-
den. De indikerar därför kanske snarare vissa 
ståndortsfaktorer, som till exempel förekomst av 
kalk.

Upphört bete leder till lägre artrike-
dom
Vår undersökning visar att kärlväxtfloran i beta-
de skogar på Gotland generellt utmärks av ett 
högre artantal per hektar och kvadratmeter än 
obetade skogar. Många konkurrenssvaga arter 
förekommer i högre frekvens och är mer jämnt 
spridda i de betade skogarna. Flertalet av dessa 
hävdgynnade arter, till exempel backtimjan, 
blåklocka, darrgräs och rosettjungfrulin, är idag 
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Bete är en nödvändig förutsättning för att 
bibehålla dagens artsammansättning och det 
karakteristiska ört- och artrika fältskiktet i got-
ländska skogar. Även om det kan dröja länge 
innan arter försvinner i större utsträckning med-
för en upphörd betesdrift på sikt en storskalig 
förändring och stark utarmning av floran i got-
ländska barrskogar. Detta är speciellt allvarligt 
eftersom barrskog är öns vanligaste naturtyp.

Det är mycket troligt att även andra faktorer 
än själva betet, exempelvis träd- och buskskik-
tets gleshet, påverkar artrikedomen. En glesare 
skog med färre buskar ökar ljusinsläppet och ger 
mindre barrförna, vilket generellt är gynnsamt 
för kärlväxtfloran. Som vi nämnde ovan kan röj-
ning på magra jordar därför förmodligen delvis 
ersätta bete. Skogsbeten med långvarig och inte 
för svag beteshävd är dock generellt sett glesare 
än obetade skogar eftersom betet gör att både 
träd och buskar har svårare att föryngra sig. 

Eftersom alla skogar på Gotland är mer 
eller mindre kulturpräglade är det idag svårt 
att uttala sig om hur träd- och buskskiktet och 
därmed även kärlväxtfloran kommer att te sig i 
en naturskog med naturlig branddynamik och 
utan betespåverkan av tamdjur. Våra slutsatser 

på stark tillbakagång i landet även om de på 
Gotland fortfarande är relativt vanliga. Vill man 
gynna en rik kärlväxtflora är barrskogs beten 
därför viktiga biotoper att bevara och – om så 
behövs – restaurera och återskapa.

Långt framskridna igenväxningsstadier (både 
ris- och gräsdominerade) som kunde observeras 
på många mindre men ibland också större sam-
manhängande ytor visade att artrikedomen kan 
sjunka drastiskt i obetade ytor. Dessa ytor ger 
en föraning om hur artfattig skogen på Gotland 
skulle kunna bli om betet upphör. I ett sådant 
landskap förekommer många av de konkurrens-
svaga arterna bara fläckvis och är därför också 
känsligare för olika typer av störningar som 
avverkning.

Enligt våra resultat är inga rödlistade kärlväx-
ter eller signalarter knutna till skogsbeten. För 
rödlistade arter är skogsbete därför sannolikt 
viktigare för andra artgrupper än kärlväxter. 
Några exempel är vissa rödlistade lavar som 
kräver den glesa struktur som är karakteristisk 
för betade skogar, rödlistade skalbaggsarter som 
är beroende av spillning och tramp men också 
av närhet till skogsmark, samt några rödlistade 
marksvampar. 

Förslag till kärlväxter som indikatorer på 
hävdberoende flora i gotländska barrskogs-
beten

Backsmultron Fragaria viridis
Brunört Prunella vulgaris
Darrgräs Briza media
Harmynta Satureja acinos
Knägräs Danthonia decumbens
Kattfot Antennaria dioica
Liten blåklocka Campanula rotundifolia
Rosettjungfrulin Polygala amarella
Rödven Agrostis capillaris
Vildlin Linum catharticum
Vitklöver Trifolium repens
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum

Det är svårt att ange arter som kan användas 
som helt säkra hävdfloraindikatorer i skogsbeten. 

Som vi påpekar i texten är mer traditionella betes-
indikatorer relativt vanliga även i obetade skogar, 
speciellt på mager mark. Detta är framförallt ett 
tecken på det långvariga utmarksbete som under 
många århundraden utmagrat skogarna och den 
ofta långt utdragna igenväxningsfasen på Gotland. 
Tolkningen av en arts förekomst eller frånvaro 
bör därför alltid ske ur ett ekologiskt helhets-
perspektiv med särskild hänsyn till markegen-
skaperna. Vi föreslår ett antal arter som – om de 
förekommer mer frekvent än som enstaka individ 
– enligt vår bedömning kan fungera som indikato-
rer på värdefull hävdberoende flora i gotländska 
barrskogar. Utöver dessa arter förekommer 
förstås även många andra hävdberoende arter 
som låsbräken Botrychium lunaria och kamäxing 
Cynosurus cristatus. Men eftersom dessa är rela-
tivt sällsynta i betesskogarna och indikerar mer 
öppna gräsmarksförhållanden tas de inte med här. 
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om hur upphört bete påverkar artrikedomen gäl-
ler för skogsmark som betats någon gång under 
1900-talet och täcker därmed in merparten av 
Gotlands skogar.

Riktlinjer för naturvården
Vilka skogar är lämpliga för skogsbete och vilka 
marker bör prioriteras? Ur biologisk synpunkt 
styrs valet av vilka arter man vill gynna. Det är 
omöjligt att hitta skogar där alla betesgynnade 
växt- och djurarter trivs. Ett betat område där 
de högsta naturvärden är knutna till exempelvis 
betesgynnade skalbaggar eller lavar är inte alltid 
det mest intressanta för den betesgynnade kärl-
växtfloran. Det kan i vissa fall vara lämpligt att 
genom olika skötselåtgärder prioritera hotade 
arter i en annan organismgrupp utan att ta 
hänsyn till kärlväxterna. Följande rekommenda-
tioner ges med hänsyn till kärlväxter och gäller 
för Gotland:

Representativa skogstyper. Det finns olika typer 
av barrskogar som var och en utvecklar sin spe-
ciella karaktär och artsammansättning under en 
viss betesregim. Det är därför viktigt att bevara 
representativa objekt av varje skogstyp även om 
inte alla betade barrskogstyper innehåller höga 
värden i form av många arter per kvadratmeter 
eller hektar. Speciellt intressanta är för landet 
unika skogstyper som tallsavann (Björndalen 
1987) på Fårö och olika typer av tallskogar på 
kalkberg med tunt jordtäcke. 

Högproduktiva skogar. Skogar på bättre jordar, 
framförallt moränmärgel, bör prioriteras. Dessa 
skogar uppvisade i undersökningen högst art-
antal per kvadratmeter. Även det totala artan-
talet per hektar tycks här vara högst. Dessutom 
är det också på dessa marker som igenväxnings-
processen kan misstänkas gå fortast vilket leder 
till att kärlväxtfloran relativt snabbt förlorar sina 
karaktärsdrag när betet upphör.

Hävdgynnad flora. Områden där mycket av 
den hävdgynnade floran och täta grässvålen 
finns kvar bör prioriteras vid återupptagande av 
skogsbete. Även om invandring av örter och gräs 

kan ske snabbt i en moss- eller risdominerad 
skog dröjer det förmodligen länge tills riktigt 
konkurrenssvaga arter som rosettjungfrulin, sol-
vända och vildlin Linum catharticum uppträder i 
större mängd. 

Variation. Omväxlande, variationsrika skogar av 
mosaikkaraktär bör prioriteras. En mångfald av 
småbiotoper återspeglas nästan alltid i ett högt 
artantal. Skogar med inslag av gläntor, vatten-
samlingar eller rinnande vatten, eller med en 
bruten topografi har störst potential att utveckla 
artrikedom.

Hur skall skogsbeten skötas för att gynna 
kärlväxtfloran? 
Bete är förstås den mest grundläggande förut-
sättningen för att gynna kärlväxtfloran och har 
i ett kortare tidsperspektiv störst betydelse på 
bättre jordar. På magra marker kan plockhugg-
ning och röjning av sly och buskar, framförallt 
enbuskar, på kort sikt räcka till för att bevara 
fältskiktets artsammansättning. På lång sikt 
krävs dock förmodligen även här bete för att 
bibehålla mångfalden.

Plockhuggning och glänthuggning ger en gene-
rell utglesning av trädskiktet och gynnar 
ljus krävande och torktåliga arter. Riktigt täta 
barrträdsdungar bör undvikas. Trädskiktet skall 
dock hållas tillräckligt tätt på åtminstone en del 
av området för att även lund- och skogsarter ska 
fortsätta att trivas. Ett mycket tätt träd- eller 
buskskikt förhindrar ljusinsläppet till marken 
och har en mycket negativ effekt på artantalet. 
Smårutor som låg i täta dungar uppvisade ofta 
så låga artantal som 5–6 arter per kvadrat-
meter. Den andra extremen är ett alltför glest 
trädskikt där kärlväxtvegetationen självfallet 
gynnas av det rikliga solljuset, men här förloras 
lätt de skogliga karaktärsdragen. Resultatet är 
ofta en skog av ”tallparkstyp” som ligger på 
gränsen mellan att vara en öppen, trädbärande 
betesmark och bete i skogsmark. Ett gynnsamt 
mellanläge utgör ett varierande skogsbestånd av 
mosaikkaraktär med relativt glest trädskikt med 
både tätare och glesare partier. Här får man 
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i gotländska barrskogar ett högt artantal per 
kvadratmeter med både gräsmarks-, lund- och 
skogsarter, och på kalkhällar med tunt jordtäcke 
även alvarmarksarter. 

Många skogsbeten har idag ett relativt tätt 
träd- och buskskikt eftersom de inte längre sköts 
på traditionellt sätt. Betestrycket är lågt och 
plockhuggning har ofta upphört. Vissa skogsbe-
ten har överhuvudtaget inte betats under många 
år. Eventuellt kan även ett högre kvävenedfall 
vara en bidragande orsak till denna igenväxning. 
I samband med EU-stöd röjs idag många igen-
växta skogsbeten på Gotland. Det har emellertid 
visat sig att man endast i undantagsfall lyckas 
att med en engångsåtgärd återställa ett skogsbete 
med ett trädskikt och en rik kärlväxtflora som 
kännetecknar bondeskogar som skötts på tradi-
tionellt sätt. Endast den kontinuerliga skötseln 
(”ett vedlass varje vinter”) tycks kunna skapa en 
skogsbetesmiljö av hög kvalitet.

Betestryck och betesperiodens längd. Betestrycket 
måste främst anpassas till jordartens egenskaper. 
Den ena extremen är för lågt betestryck som 
leder till att några få konkurrensstarka arter tar 
överhanden. Den andra extremen är för högt 
betestryck varvid grässvålen på grund av djurens 
tramp slits ner så kraftigt att även normalt hävd-
gynnade arter minskar och erosionsskador upp-
träder. Kärlväxtfloran riskerar då att utarmas. 
Denna risk finns dock främst på magra marker 
med tunt jordtäcke och utgör med dagens brist 
på betesdjur inget större hot. Stora fållor med 
högt betestryck skapar variation i fältskiktet 
genom att djuren har möjlighet att röra sig över 
större områden och beta olika ytor periodiskt.  

•  Ett stort tack riktas till Hjalmar Croneborg 
och Karin Wågström, Länsstyrelsen i Gotlands 
län, för praktisk hjälp och information och Bo 
Göran Johansson, Gotlands botaniska fören-
ing, för tålmodig och sakkunnig hjälp med art-
bestämningen. 
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ABSTRACT
Mebus, F. & Löfgren, A. 2003. Skogsbete i gotländ-
ska barrskogar – vad händer med floran när djuren 
försvinner? [Vascular plant diversity in grazed 
conifer forests on Gotland – effects of ceased 
grazing.] – Svensk Bot. Tidskr. 97: 34–45. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
Until the end of the 19th century grazed forests 
were the most common habitat in many parts 
of south Sweden. Since then, they have steadily 
declined and are today a rare and endangered habi-
tat. However, grazed forests are still quite common 
on the Baltic island of Gotland. We here investi-
gated the effects of ceased grazing on vascular plant 
diversity in conifer forests. Paired sites of two differ-
ent types were compared, one no longer grazed for 
30–60 years and one still grazed, at 19 localities on 
Gotland. Each site was inventoried at two different 
scales, 1 ha and 1 m2. By analyzing 20 1-m2 plots in 
each 1-ha plot we estimated species frequencies at 
each site. Vascular plant diversity was higher at the 
grazed sites, at both the 1-ha and the 1-m2 scales. 
Several species regarded as grazing dependent 
were still present at the non-grazed sites; how-
ever, they were more frequent at the grazed sites. 
Among species commonly regarded as indicating an 
ongoing succession towards forest, only Vaccinium 
vitis-idaea was more frequent at non-grazed sites. 
Similarly, we found no evidence for orchids to be 
generally less common at non-grazed sites. 
Fourteen of the 38 sites are classified as woodland 
key habitats (“nyckelbiotoper”), but evidently not 
on the basis of vascular plants because there were 
no differences in the presence of vascular indica-

tor species (“signalarter”) between woodland key 
habitats and the other sites, nor were there any 
correlation between indicator species and nationally 
red-listed species. We conclude that the abandon-
ment of grazing slowly leads to lower vascular plant 
diversity. The species that disappear are the same 
as those that decline also nationally, due to the 
steady decline of semi-natural grasslands. A tenta-
tive list of 12 species indicating grazed woodland is 
presented.
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Pollenanalys kan avslöja vilka vegetationsför-
ändringar som skett i ett område långt efter 
de är möjliga att spåra i växtligheten ovan 
markytan. Här visar Eva-Maria Nordström att 
Hamra nationalpark i nordöstra Dalarna har 
påverkats av människan i långt högre grad än 
man hittills trott.

EVA-MARIA NORDSTRÖM

Det är en stillhet som tycks flera sekler gam-
mal. Runt omkring brusade tiden fram; där 
svedjades skogen och röjdes marken, byggdes 
gårdar och vägar, sprängdes sten och fälldes 
träd; men här har aldrig yxan huggit, här har 
aldrig sågen gått. … Här är en stilla obygdsvrå 
mitt inne i ringen av bygder och färdvägar.

  Om Hamra nationalpark, 
Karl-Erik Forsslund 1919

År 1909 tillkom de första lagarna om 
naturskydd i Sverige; dels om fredande 
av så kallade naturminnesmärken, ensta-

ka mindre objekt; dels om nationalparker, större 

sammanhängande områden. Samma år inrätta-
des de nio första nationalparkerna i Sverige, som 
faktiskt också var de första nationalparkerna 
i Europa. De kom till i en tid då tankar kring 
bevarande av ursprunglig natur och skydd av 
naturen mot människans exploatering växte 
fram. I nationalparksbegreppet ingick också en 
nationalistisk och nationalromantisk idé om att 
nationalparkerna skulle vara ett ”för folket avsett 
fosterländskt åskådningsmaterial” (Grundsten 
1983). Dagens 27 svenska nationalparker ingår i 
ett planlagt riksomfattande nationalparksnät av 
för Sverige representativa eller unika landskaps-
typer. I nutida kriterier för nationalparker ingår 
bland annat att de till sin kärna och huvuddel 
skall vara natur med ursprunglig karaktär och 
att de skall omfatta hela landskapsavsnitt på 
normalt minst 1000 ha (Löfgren 1989). Dessa 
krav skulle direkt diskvalificera ett antal av 
de äldre nationalparkerna som för små, alltför 
påverkade av människan eller för att de till och 
med är delar av ett kulturlandskap. Om kravet 
på orördhet skall följas blir det också problema-

Människan i urskogen 
– vegetations historia i Hamra 
nationalpark under 2 500 år
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tiskt att bilda nya nationalparker, särskilt i södra 
Sverige. Kanske måste vi acceptera tanken på 
att de flesta av våra skogar är mer eller mindre 
påverkade av människan och att de skogar som 
skyddas även kräver en aktiv skötsel i enlighet 
med sin historia. Kanske är det mer betydelse-
fullt att undersöka ett områdes vegetationshisto-
ria – att förstå vad som format naturen – än att 
söka efter och avsätta områden som är i största 
möjliga mån orörda av människan (jfr. Lagerås 
1995). Denna artikel beskriver hur en sådan 
undersökning kan gå till och vilka oväntade 
resultat den kan ge.

Hamra nationalpark – en urskog?
Hamra nationalpark i nordöstra Dalarna var en 
av nationalparkerna som bildades 1909. Motivet 
var att bevara ett barrskogsområde i södra Norr-
land som inte eller endast obetydligt påverkats 
av människan, för att i naturvetenskapligt stu-
diesyfte kunna följa skogens fortsatta utveckling 
(Lönnberg 1912). Ett utlåtande från veten-
skapsakademiens naturskyddskommitté, som 
först tog upp förslaget, omtalar den blivande 

nationalparken som ”det märkligaste urskogs-
område som inom Sveriges egentliga skogs-
område ännu torde finnas” (Forsslund 1915). 
Flera samtida ögonvittnesskildringar beskriver 
Hamra nationalpark som urskog (Andersson 
& Hesselman 1907, Lönnberg 1912, Forsslund 
1915). I dag beskrivs Hamra som ”en av de få 
nationalparker som helt saknar spår av mänsklig 
kultur, bortsett från anläggningar och spår av 
besökare som följd av nationalparksbildningen” 
(Hanneberg & Löfgren 1997). Nationalparken 
är en liten ö av orörd skog i ett landskap påver-
kat av det moderna skogsbruket och där skogen 
är tämligen hårt brukad. Frågan är om bilden 
är helt riktig; skogsbruket har visserligen lämnat 
nationalparken i fred, men är skogen verkligen 
helt opåverkad av mänskliga aktiviteter? Har 
skogen till exempel inte utnyttjats av finnarna 
som under första hälften av 1600-talet började 
kolonisera området? 

Skogen i Hamra nationalpark är tämligen 
väldokumenterad från en inventering av virkes-
förrådet i slutet av 1800-talet och utvecklingen 
mot dagens skog har också studerats grund-

Figur 1. Orsa finnmark i landskapet Dalarna 
och Gävleborgs län, med Hamra nationalpark 
samt de byar och fäbodar som nämns i tex-
ten. Heldragen linje anger landskapsgräns och 
streckad linje anger länsgräns. I väster sam-
manfaller landskapsgränsen mot Härjedalen 
med länsgränsen mot Jämtlands län. Land-
skapsgränsen mot Hälsingland i öster följer 
Voxnan. Gränsen mellan Gävleborgs län och 
Jämtlands län följer Voxnans övre lopp innan 
den viker av österut. Den infogade bilden 
visar Hamra nationalparks läge i Sverige.
Orsa finnmark in the province of Dalarna and 
the county of Gävleborg, with Hamra National 
Park, and villages and shielings that are men-
tioned in the text. The insert shows the loca-
tion of Hamra National Park in Sweden. 



NORDSTRÖM

48 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:1 (2003)

ligt (Linder 1998). En vegetationskarta över 
nationalparken som upprättades 1926 (Andrén 
1927) ger en uppfattning om hur skogen såg 
ut i början av 1900-talet. De förändringar som 
skett i skogsstrukturen anses bero på frånvaron 
av skogsbränder under de senaste 100–150 åren 
(Linder 1998). För att få reda på vilka faktorer 
som format den skog man fann i Hamra i bör-
jan av 1900-talet måste man dock gå mycket 
längre tillbaka i tiden än de få skrivna källorna 
gör. Ett alternativ är att studera de biologiska 
arkiven, till exempel genom pollenanalys (Seger-
ström 1995). Pollenanalys är en standardmetod 
som bygger på att pollen och sporer bevaras 
i torv eller sjösediment, där det sker en acku-
mulation av material över tiden och pollen 
kontinuerligt lagras in. Torv och sediment utgör 

alltså biologiska arkiv över hur vegetationen på 
en plats eller i ett område förändrats över tiden 
(Moore m.fl. 1991). Sedan kan i sin tur vissa 
mänskliga aktiviteter spåras utifrån förändringar 
i vegetationen (Behre 1981, Vorren 1986). 

Syftet med denna undersökning är att med 
pollenanalys studera vegetationshistorien och 
eventuell mänsklig påverkan lokalt i Hamra 
nationalpark under de senaste cirka 2500 åren 
och att jämföra resultaten med utvecklingen på 
regional nivå. Följande frågeställningar kommer 
att behandlas: 

• Hur förändrades vegetationen under tidsperio-
den?

• Vilka spår av mänskligt nyttjande i national-
parken kan identifieras? När börjar spåren av 

Figur 2. Hamra nationalpark med provtagningsplatsen för torvlagerföljden utmärkt med X och transek-
terna med markprover markerade. Analyserade markprover är utmärkta med tvärstreck på transekterna 
och prover innehållande pollen från sädesslag är markerade med ★. Nationalparksgränsen är markerad 
med streckad linje. Myrmark markeras med . 
Hamra National Park with the sampling site of the peat core marked with X and the transects of soil sam-
ples indicated. Analysed soil samples are marked with bars on the transects, and samples where cereal pol-
len was found are marked with ★. The border of the National Park is indicated by a broken line. Mires are 
indicated with .
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människan och hur förändras de över tiden? 
Vilken effekt har eventuell mänsklig påverkan 
haft på skogen?

• Kan förändringar i den agrara utvecklingen i 
regionen spåras även lokalt i nationalparken, 
som till exempel odlingsexpansion och agrar-
kris?

• Var området orört vid tiden för finnarnas 
kolonisation? Har finnarnas skogsnyttjande, 
till exempel svedjeodling, påverkat vegetatio-
nen? Var har de då odlat? 

Områdesbeskrivning
Hamra nationalpark är belägen 410 meter över 
havet i Gävleborgs län, i det nordöstra hörn av 
Dalarna som kallas Orsa finnmark (figur 1). 
Nationalparken är bara 29 hektar stor, varav 
cirka 20 hektar är skogsmark och resten utgörs 
av myrmark och sjöar. I princip omfattar den 
två låga moränåsar omgivna av myrmark. I 
norr gränsar nationalparken till Svansjön och i 
syd östra delen av parken finns den lilla Näckros-
tjärnen (figur 2). 

Hamra nationalpark hör till den mellanbore-
ala zonen (Ahti m.fl. 1968) och klimatet är kall-
tempererat (för ytterligare uppgifter, se Linder 
1998). Berggrunden består av ögongranit, som 
är grovkornig och lättvittrad (Nilsson 1933). 
Särskilt i västra delen av nationalparken är mar-
ken bitvis blockrik. På åsarna, som är relativt 
torra, växer tämligen gles tallskog Pinus sylvestris 
med fältskikt av blåbär Vaccinium myrtillus med 
inslag av lingon V. vitis-idaea och ljung Calluna 
vulgaris. Bottenskiktet utgörs av husmossa Hylo-
comium splendens och väggmossa Pleurozium 
schreberi, med en viss andel fönsterlav Cladonia 
stellaris och renlavarna Cladonia rangiferina och 
C. arbuscula. Åsarna omges av tät barrblandskog 
som domineras av gran Picea abies med spridda 
förekomster av tall. Fältskiktet domineras helt 
av blåbär och bottenskiktet av väggmossa, hus-
mossa, kvastmossor Dicranum och kammossa 
Ptilium crista-castrensis. På myrarna växer bland 
annat dvärgbjörk Betula nana, viden Salix, 
hjortron Rubus chamaemorus, odon Vaccinium 
uliginosum, tranbär V. oxycoccos, starrar Carex 
och vattenklöver Menyanthes trifoliata med vit-

mossor Sphagnum i bottenskiktet. I nationalpar-
kens västra del finns en mer artrik fuktsvacka 
där bland annat orkidéerna knärot Goodyera 
repens och spindelblomster Listera cordata trivs, 
men i övrigt är floran ganska artfattig. 

I ett talldominerat bestånd i nationalparken 
har fem bränder ägt rum sedan år 1700 (Linder 
1998). Den senaste av dessa har daterats till 
1854 (figur 3). I samma bestånd är de äldsta 
träden drygt 300 år gamla tallar som grodde 
någon gång under 1650-talet, förmodligen efter 
en brand. Brandfrekvensen verkar ha varit lägre 
i ett annat bestånd, vilket har lett till att granen 

Figur 3. Gamla tallar med brandljud kan användas 
för att datera bränder. Dessa fina exemplar växer 
på sluttningen öster om provtagningsmyren som 
syns i bakgrunden. Foto: Henrik von Stedingk.
Old pines with fire scars grow on the slope to the 
east of the mire where the peat core was sampled, 
visible in the background.
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där blivit alltmer dominerande och brett ut sig 
på tallens och lövträdens bekostnad. Skogen har 
blivit tätare och föryngringen av både tall och 
gran har minskat kraftigt. Brand anses vara en 
av de viktigaste naturliga störningarna i boreal 
skog (Zackrisson 1977) och i Hamra national-
park har frånvaron av brand under de senaste 
150 åren påverkat både trädslagssammansätt-
ningen och åldersstrukturen (Linder 1998). 

Områdets äldre historik
I området runt Hamra nationalpark har en rad 
arkeologiska fynd gjorts, särskilt från sten åldern. 
Vid stränderna kring Fågelsjön, Tandsjön, 
Voxna-sjöarna och andra mindre sjöar finns 
stenåldersboplatser. Fångstgropar, ibland som 
fångstgropssystem, är en annan typ av fornläm-
ning från stenåldern som också finns registre-
rade. I området förekommer järnframställnings-
platser, så kallade blästerugnar, som förmodligen 
härstammar från vendeltid, 550–800 e.Kr., en 
period då järnframställningen ökade kraftigt i 
Dalarna och Hälsingland (Magnusson 1986). 
Det finns även blästerugnar som anlagts under 
medeltiden och kanske ännu senare. Vid Stora 
Drocksjön i Ängersjö socken, cirka 10 km 
norr om Hamra nationalpark, gjordes ett stort 
gravfynd med järnföremål från tidig vendeltid 
(Sundström 1989). 

De första historiska uppgifterna om befolk-
ning i området runt Hamra nationalpark här-
stammar från 1610-talet, då de första finnarna 
bosatte sig i det som sedermera kom att kallas 
Orsa finnmark. Kolonisationen uppmuntrades 
av svenska staten, som insåg fördelarna dels 
med ökade skatteintäkter, dels med att gräns-
trakterna befolkades med svenska undersåtar 
(Lööw 1985). Nybyggare som slog sig ner i 
obrukat land gavs därför sex skattefria år. De 
så kallade nedsättnings- eller torpebreven som 
kronan utfärdade för nybyggen ger en bild av 
hur Orsa finnmark koloniserats. Det äldsta 
bevarade brevet utfärdades 1618 för Björkberg 
och sedan följer Hamra 1620 samt Sandsjö och 
Tandsjö 1622 (Gothe 1950). Fågelsjö grundades 
1670 av finnar från Tandsjö (Lööw 1985). Fin-
narna behärskade konsten att svedja i barrskog 

och svedjeodling kan ha varit en ganska viktig 
del i deras självhushåll under hela 1600-talet. 
Tiondelängder visar att en stor del av tiondet 
från finnbygderna i nuvarande Gävleborgs län 
betalades i råg under 1600-talet, vilket skulle 
kunna tyda på ganska omfattande svedjeodling 
(Lööw 1985). Finnarna anlade dock tidigt fasta 
åkrar intill sina bosättningar. Korn var kanske 
den vanligaste grödan på fasta åkrar men man 
odlade även råg på åkrarna, inte bara i svedjor. 
Boskapsskötsel var förmodligen den viktigaste 
delen av hushållet, eftersom svedjeodling var en 
osäker näring och åkrarna inte gav särskilt stora 
skördar (Lööw 1985). Boskapsskötseln utnyttja-
de skogens olika resurser; boskapen gick på bete 
i skogen och man slog myrar, strandängar och 
igenväxande svedjor för att få foder till vintern.

Pollenanalys
Analys av en torvlagerföljd
Provtagningsmyren ligger cirka 80 m väster om 
Näckrostjärnen (figur 2). Myren är 20–30 m 
i diameter, delvis trädbevuxen, och ligger i en 
liten sänka (figur 5). Det innebär att det pollen 
som landar på myren till största delen kommer 
från vegetationen inom några hundra meters 
avstånd från myren (Jacobson & Brad shaw 1981, 
Bradshaw 1988, Sugita 1994, Calcote 1995). 

En komplett torvlagerföljd togs med en rysk 
torvborr (Moore m.fl. 1991) där myren var 
som djupast, totalt cirka 5,5 m lång. Till denna 
studie användes de översta 141 cm av torvlager-
följden. Torvprover på cirka 1 cm³ togs ut från 
var femte cm, samt ett ytprov som omfattade de 
översta 3 cm av torvlagerföljden. 

För identifiering av pollentyperna användes 
en bestämningsnyckel (Moore m.fl. 1991) och 
en referens pollensamling. På varje nivå räknades 
500–700 pollenkorn av terrestra arter inklusive 
halvgräs. Utifrån denna summa beräknades 
de olika pollentypernas procentuella andel. 
Dessutom räknades alla kolpartiklar med en 
längd av minst 50 µm; kolpartiklar längre 
än 150 µm registrerades separat. Storleksklas-
serna valdes utifrån att kolpartiklar större än 
50 µm, och särskilt de större än 150 µm, inte 
sprids särskilt långt vid en brand utan tyder på 
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en brand på platsen eller 
lokalt i området (Tinner 
m.fl. 1998, Pitkänen m.fl. 
1999, Ohlson & Tryterud 
2000). Beräkningen av 
procentandelen kolpartiklar 
baserades på summan av 
terrestra pollentyper och 
antalet kolpartiklar på varje 
nivå. Beräkningarna och 
pollendiagrammet (figur 5) 
gjordes i datorprogrammet 
TILIA/Tiliagraph, konstru-
erat av E. C. Grimm. Alla 
pollen- och sportyper som 
identifierats finns inte med 
i pollendiagrammet; de taxa som är ointressanta 
för diskussionen har tagits bort för att göra dia-
grammet mer lättläst.

Namnskicket för pollentyper i texten nedan 
följer Moore m.fl. (1991). Pollentyperna dela-
des in i olika grupper och andelen pollen inom 
grupperna apofyter, antropokorer samt träd 
summerades i diagrammet. Apofyter är växter 

som förekommer naturligt i ett område men 
som gynnas av mänsklig verksamhet. Antro-
pokorer är växter som introducerats i området 
av människan, det vill säga odlade växter samt 
vissa ogräs.

Pollenanalys av markprover 
Pollen bevaras inte bara i torv och sjösediment, 
utan även i humuslagret på marken. I den bore-
ala skogen är humusen sur och nedbrytningen 
går långsamt; därför kan pollen som ackumule-
rats under kanske tusen år bevaras i ett knappt 
decimetertjockt humuslager. Pollenanalys av 
markprover från humuslagret kan användas 
för att lokalisera gamla åkrar/svedjeodlingar, 
eftersom pollen från sädesslagen har en mycket 
begränsad spridning från små odlingar omgivna 
av skog (Segerström 1991). Eftersom bränder, 
både naturliga och anlagda, kan förbruka hela 
eller nästan hela humuslagret tas proverna 
lämpligast ut i gränsen mot den underliggande 

Tabell 1. Resultatet av kol-14-dateringarna med kalibrerade värden 
från torvprofilen från Hamra nationalpark. De kalibrerade åldrarna 
anges inom parentes med minimum- och maximumvärden vid 1 och 2 
standardavvikelser (SD) (68,3 respektive 95,4 procents sannolikhet att 
det sanna värdet ligger någonstans mellan min- och max-värdena).
The 14C-dates and the calibrated ages of the peat profile from Hamra 
National Park. The calibrated ages are given in parentheses with the 
maximum and minimum ranges at 1 and 2 standard deviations (68.3 and 
95.4% probability, respectively). 

Nivå, cm Kol-14-ålder, BP Kalibrerad ålder Kalibrerad ålder 
 (BP = före 1950) vid 1 SD, e.Kr. vid 2 SD, e.Kr.

 36 Nutida material – –
 46 225 ± 60 1641 (1661) 1946 1510 (1661) 1950
 68 710 ± 60 1268 (1287) 1379 1210 (1287) 1400 

Figur 5. Provtagningsmyren ligger i en sänka mellan 
två åsar och är delvis trädbevuxen. Myren är 5,5 
m djup trots att den bara är 20–30 m i diameter. 
Foto: Henrik von Stedingk.
The mire where the peat core was sampled is situ-
ated in a hollow between two ridges, and is partly 
forested. The mire is 5.5 m deep and merely 20–30 
m in diameter.
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mineraljorden, där pollenmaterialet går så långt 
tillbaka i tiden som möjligt. 

Markproverna togs med ett stålrör (diame-
ter 2,3 cm) med slipad kant som trycktes ned 
i marken. Totalt togs 19 markprover längs fyra 
olika transekter i provtagningsmyrens närhet 
(figur 2). Från varje prov togs cirka 1 cm³ av det 
organiska materialet närmast mineraljorden ut 
för preparering. 

Pollen i markproverna räknades och typbe-
stämdes i mikroskop på samma sätt som torv-
proverna. Vissa prover innehöll mycket få eller 
inga pollenkorn och fem av proverna räknades 
därför inte. I övriga prover räknades mellan 200 
och 300 pollenkorn. Slutligen beräknades pro-
centandelen pollen från sädesslag av den totala 
pollensumman i varje prov. 

Kol-14-datering
Från torvlagerföljden togs, med ledning av resul-
tatet av pollenanalysen, tre cirka 0,5 cm³ stora 
bulkprover av torven ut för kol-14-datering på 
nivåerna 36 cm, 46 cm och 68 cm. För en utför-
ligare beskrivning av metodiken, se Nordström 
(2001).

Vegetationsutvecklingen i Hamra natio-
nalpark
Pollendiagrammet från myren i Hamra natio-
nalpark täcker vegetationsutvecklingen under de 
senaste cirka 2500 åren. Utifrån förändringar 
i pollensammansättningen har diagrammet 
delats in i fyra perioder (A–D) vilka represente-
rar viktigare förändringar i vegetationen (figur 
4). Diagrammets nedre del sammanfaller med 
granens etablering som beståndsbildande träd-
slag i området och kan därför indirekt dateras 
till 700–300 f.Kr. genom tidigare dateringar av 
granens invandring i regionen (Engelmark 1978, 
Karlsson 2001). De tre kol-14-dateringarna 
av torvlagerföljden (tabell 1) åldersbestämmer 
nivåer där diagrammet visar på större föränd-
ringar i vegetationen; gränserna mellan period 
A och B (68 cm) samt mellan period B och C 
(46 cm). Tidsspannet för dateringen av nivån 
46 cm är stort och sträcker sig in på 1900-talet. 
Torvtillväxten och kalibreringskurvans utseende 

tyder dock på att en datering till 1600–1700-tal 
är mest sannolik. Gränsen mellan de två sista 
perioderna, C och D (36 cm), går inte att datera 
med kol-14-metoden eftersom materialet är för 
ungt. Åldern har därför utifrån torvtillväxten 
uppskattats till omkring år 1900.

A. Naturskog, cirka 500 f.Kr. – 1300 e.Kr. 
Skogen var sluten och dominerades av tall och 
gran med inslag av lövträd som björk och al 
kanske främst i de fuktigare partierna. Före-
komsten av pollen från apofyter är liten och 
utgörs till största delen av gräspollen. Enpollen 
förekommer bara på några få nivåer. Mänsklig 

Figur 6. Platsen för den sydligaste av de tänkbara 
svedjorna domineras i dag av relativt tät granskog. 
Foto: Henrik von Stedingk.
The southernmost of the suggested slash-and-burn 
cultivation patches is today dominated by relatively 
dense spruce forest. 
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verksamhet tycks inte ha påverkat vegetationen 
under denna period. Den viktigaste faktorn som 
påverkat skogen är troligen brand, den naturliga 
störningsfaktorn i den boreala zonen (Zackris-
son 1977). Förekomst av kolpartiklar visar att 
det brunnit i området nära myren och fluktua-
tioner i tall-, gran- och björkpollenkurvorna kan 
vara resultatet av bränder (jfr. Tinner m.fl. 1998, 
Pitkänen m.fl. 1999, Ohlson & Tryterud 2000).   

B. Skogsbete, cirka 1300 e.Kr. – 1600 e.Kr. 
Under 1200–1300-talet förändrades vegetatio-
nen på ett sätt som tyder på mänsklig påverkan. 
Trädpollen, främst av gran, minskade och sko-
gen blev något öppnare. En, gräs och syror, arter 
som gynnas av ökat ljusinsläpp och störning av 
marken (Behre 1981, Vorren 1986), blev vanli-
gare vilket tyder på skogsbete. 

Förekomsten av större kolpartiklar (>150 µm) 
i början av perioden tyder på att det har brunnit 
i anslutning till myren. Branden kan ha varit 
avsiktligt anlagd, till exempel för att förbättra 
betet (Levander 1943, Segerström m.fl. 1996).

C. Svedjeodling och skogsbete, cirka 1600 e.Kr. 
– 1900 e.Kr.
Den mänskliga påverkan på skogen i Hamra 
blev mer påtaglig under de följande cirka 400 
åren. Trädpollenkurvan går ned ytterligare och 
fluktuerar mer än tidigare. Skogen blev för-
modligen ännu glesare än tidigare. Pollen från 
gräs, syror samt från andra apofyter, till exempel 
korgblommiga växter, hampa/humle, mållor och 
måror, ökar. Förekomsten av kovall (Melam-
pyrum sylvaticum/M. pratense) som anses vara 
betesgynnad (Behre 1981) ökar kraftigt under 
perioden. Sammantaget tolkas detta som att 
skogsbetet ökade i omfattning. 

Pollen från sädesslag förekommer både i 
början och i slutet av perioden. Rågpollen i 
periodens början sammanfaller med toppar i 
kurvorna för kol och Gelasinospora, en svamp 
som lever på kol (van Geel 1978). Detta kan 
tyda på svedjeodling: skogen höggs ned och fick 
torka över en eller ett par somrar; ytan brändes 
sedan; svedjeråg såddes i askan utan markbered-
ning så snart marken svalnat och rågen skörda-

des sommaren därpå (Lööw 1985, Bladh 1995). 
Förmodligen odlades svedjan bara ett eller två år 
och fick sedan växa igen. Ofta uppstår ett kraf-
tigt lövuppslag på sådana ytor, vilket är en tänk-
bar förklaring till den topp i björkpollenkurvan 
som sammanfaller med topparna av rågpollen 
och kolpartiklar.

Förekomsten av pollen från sädesslagen råg 
och vete i periodens slut (nivåerna 16 och 11 
cm) ligger mycket sent i tiden, troligtvis i slutet 
av 1800-talet. Även om en svedja som anlagts i 
slutet av 1800-talet borde ha uppmärksammats 
vid nationalparkens bildande eller upptäckts vid 
kartläggningen av nationalparkens vegetation 
år 1926 (Andrén 1927) i form av en yta med 
ung skog med kanske högre lövandel, utesluter 
avsaknaden av sådana uppgifter emellertid inte 
möjligheten att man odlat i nationalparken. Den 
troligaste förklaringen är dock att det funnits en 
odlad yta i närheten, men utanför nationalpar-
ken. Visserligen förekommer kolpartiklar av den 
mindre storleksklassen (mellan 50 och 150 µm) 
på dessa nivåer, men trädpollenkurvorna visar 
inte samma tydliga förändring i trädslagssam-
mansättning som på nivåerna 46 och 41 cm.

D. Nationalpark, cirka 1900 e.Kr. – nutid 
Under 1900-talet ökar andelen trädpollen i för-
hållande till andra pollentyper; skogen blev åter 
tätare, även om andelen apofyter fortfarande är 
ganska hög. Förekomsten av gräs, en och syror 
tyder på att skogsbetet fortsatt ända in i denna 
period. Hamra nationalpark bildades 1909 och 
Lönnberg (1912) nämner att det vid den tiden 
fortfarande förekom skogsbete i området. Natio-
nalparken inhägnades dock inte eftersom den 
inte ansågs omfatta ”någon växtlighet, som kan 
fördärfvas genom betning eller ens locka några 
kreatur dit, och den sålunda är litet eller alls 
intet besökt af sådana” (Lönnberg 1912).   

Spår av svedjeodling
Fem av de 14 markproverna innehöll pollen 
från sädesslag, främst råg (figur 2). Ett eller två 
rågpollen i ett markprov kan tyckas vara ganska 
svaga bevis för odling på platsen, men trädpol-
len, som ackumuleras kontinuerligt, kommer att 
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dominera kraftigt över pollentyper som härrör 
från en kortvarig, tillfällig händelse. Om det rör 
sig om små svedjeodlingar i skogen, med odling 
under ett eller två år, är alltså fynd av rågpollen 
trots allt betydelsefulla indikatorer (Segerström 
1991, 1995). 

Pollen från sädesslag i markproverna visar 
på tre tänkbara platser för svedjor inom natio-
nalparken (figur 2). Samtliga ligger på frisk till 
fuktig mark i närheten av myrar. Den sydligaste 
platsen domineras i dag av gran med inslag av 
björk (figur 6), medan de andra två platserna är 
något torrare och därför har en högre andel tall 
(figur 7 och foto på sid. 46). Vegetationskartan 
från 1926 (Andrén 1927) visar att andelen gran 
har ökat kraftigt och kompletterar bilden av hur 
platserna ser ut i dag. Lämplig svedjemark för 
att rågen ska utvecklas väl är enligt den traditio-
nella bilden näringsrik granskog med blåbärsris i 
fältskiktet på mark som inte är för blöt men inte 
heller för torr (Lööw 1985, Bladh 1995). Alla de 
tre möjliga svedjorna i nationalparken passar in 
i den traditionella bilden av vilka platser man 
valde. Här har dock bara ett begränsat antal 
markprover från området runt myren analyse-
rats och det är följaktligen möjligt att det finns 
flera platser som också kan ha haft ännu oupp-
täckta svedjor. 

Medeltida utmarksnyttjande
De första tydliga spåren av skogsbete i Hamra 
nationalpark kan kopplas till en expansions-
period då befolkningsökning och ny bebyggelse 
började påverka mer perifera områden (Engel-
mark 1978, Segerström m.fl. 1996, Myrdal 1999, 
Emanuelsson 2001). Betet som i nationalparken 
tidigast kan spåras till 1200–1300-tal, är en del 
i ett ökat utmarksnyttjande i området. Däremot 
återspeglas inte någon tydlig nedgång i aktivitet 
till följd av senmedeltidens agrarkris omkring 
1300–1500 e.Kr. Agrarkrisen utlöstes av diger-
döden som decimerade befolkningen, vilket 
ledde till att byar och gårdar övergavs tillfälligt 
eller permanent samt att jordbruket omstruktu-
rerades mot ökad boskapsskötsel och minskad 
odling (Myrdal 1999). Omfattningen av agrar-
krisens påverkan i olika områden är omdisku-

terad. Frågan har bland annat behandlats i ett 
stort nordiskt projekt, Ödegårdsprojektet (Gissel 
m.fl. 1981). Har agrarkrisen inte påverkat just 
detta område eller är signalerna i pollendiagram-
met svaga och otydliga? En jämförelse med 
undersökningar i närheten kanske kan kasta 
lite ljus över frågan om odlingsexpansionen och 
agrarkrisen.

I byn Ängersjö, cirka 20 km norr om Hamra 
nationalpark, har man påvisat odling och 
boskapsskötsel redan under yngre järnålder 
(Emanuelsson 2001), men arkeologiska läm-
ningar från denna period saknas. Dateringar 
av fossila åkrar visar att de äldsta anlagts under 
tidig medeltid, cirka 1000–1200 e.Kr., och 
att nya åkrar anlagts kontinuerligt genom hela 
medel tiden (Mogren 1996). Där verkar alltså 
inte agrarkrisen haft någon påverkan. Arkeolo-
giska undersökningar och pollenanalys på Gam-
melvallen på Frosktjärnsberget, 3 km väster om 
Ängersjö by, tyder på att platsen anlades som 
fäbod under yngre järnåldern och att odling 
förekom där från 1300-talet fram till 1800-talet 
(Emanuelsson m.fl. 2000). Brukandet på Gam-
melvallen intensifierades alltså snarare än avtog 
under 1300-talet; inte heller här märks agrar-
krisen av. En liknande utveckling har fäboden 
Öjingsvallen, cirka 7 km sydöst om Ängersjö 
(Karlsson 2001). Sammantaget verkar det som 
att denna bygd inte påverkats särskilt starkt av 
agrarkrisen, vilket även analyserna från Hamra 
indikerar. Däremot kan skogsbetet i national-
parken vara en del av samma våg av ökat nytt-
jande som speglas av odlingen på Gammelval-
larna under 1300-talet och eventuellt också de 
fossila åkrarna från tidig medeltid i Ängersjö. 

Svedjefinnarna
Under 1600-talets första årtionden började fin-
nar kolonisera skogarna i nordöstra delen av 
Dalarna, det område som kom att kallas Orsa 
finnmark (Gothe 1950). I början var det glest 
mellan byarna, men med tiden kom befolkning-
en att öka och områdena av outnyttjad skog att 
minska. Gamla kartor visar att området som i 
dag är Hamra nationalpark var omgivet av byar 
och fäbodvallar i början av 1900-talet. 
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Den första indikationen för svedjeodling 
i Hamra sammanfaller med perioden för 
svedje finnarnas invandring till Orsa finnmark. 
Svedjeodling finns alltså bara representerat i 
diagrammet under kolonisationsfasen av Orsa 
finnmark. Det kan naturligtvis till viss del bero 
på att svedjeodlingen i fortsättningen förlades 
till andra platser, men det är dock troligt att 
diagrammet återspeglar ett förändrat brukande; 
svedjeodling var viktigast under det första ske-
det av finnarnas invandring och minskade sedan 
i betydelse (Bladh 1995). Med pollenanalys kan 
man naturligtvis inte se om det var finnar eller 
svenskar som påverkade området, men de histo-
riska uppgifterna från Orsa finnmark talar för 
att det rör sig om finnar, även om det givetvis 
kan ha funnits svenska nybyggare som också 
använde sig av svedjebruk. Den främsta anled-
ningen till att svedjebruket på lång sikt försvann 
var kanske att näringarna och levnadssättet för-
ändrades; finnarna försvenskades och tog allt-
mer efter de svenska bönderna. Finnarnas odling 
bestod inte bara av svedjor utan redan under 

det första bosättningsskedet anlades fasta åkrar 
intill bosättningen där man främst odlade korn. 
I de värmländska finnmarkerna minskade svedje-
odlandet i slutet av 1600-talet (Bladh 1995). I 
Orsa finnmark skedde övergången något senare, 
men vid 1700-talets mitt hade svedjebruket defi-
nitivt förlorat i betydelse även om det förekom 
ända in på 1800-talet (Lööw 1985). 

En ofta nämnd orsak till att svedjebruket 
minskade var de förordningar mot svedjande 
som utfärdades under 1600-talet för att trygga 
skogstillgången för bergsbruket. Avståndet till 
Bergslagen gjorde dock att svedjandet i Orsa 
finnmark förmodligen inte reglerades så hårt. 
En viktigare orsak kan ha varit de plakat som 
utfärdades mot de så kallade lösfinnarna som 
inte upptagit gårdar utan vandrade omkring i 
finnbygderna och ofta var ”husfinnar” hos de 
bofasta finnarna. De utgjorde en stor del av den 
arbetskraft som gjorde det arbetskrävande sved-
jandet möjligt.

Finnarna som koloniserade Orsa finnmark 
var alltså inte de första som påverkade skogen 
i nationalparken. Den romantiserade bilden 
av finnarna som slår sig ner i urskogen och 
bryter ny mark stämmer inte. Tvärtom drog de 
förmodligen nytta av de områden som redan 
påverkats av människan, där skogen glesats ut 
och betet förbättrats genom bränning. Samma 
slutsats kan dras från en pollenanalytisk och 
arkeologisk studie av en finnbosättning i norra 
Värmlands finnmarker. Studien visar att fin-
narna inte var först utan att platsen i ett tidigare 
skede använts som fäbodvall eller till och med 
varit permanent bebodd under en tid (Bladh 
m.fl. 1992, Wallin opubl.). 

Boskapsskötseln och dess produkter var 
mycket viktiga för de finska nybyggarna redan 
i kolonisationsfasen och blev kanske ännu vik-
tigare under 1700-talet då svedjeodlandet avtog 
(Lööw 1985, Bladh 1995). I Hamra national-
park ökar påverkan av skogsbete precis efter den 
period då svedjorna anlades. Detta återspeglar 
förmodligen befolkningsökningen i området. 
Under 1700-talet tog många finnar efter det 
svenska bruket med fäbodar. De fäbodställen 
som omger Hamra nationalpark – Siderbergs-

Figur 7. På höjden ett tiotal meter öster om prov-
tagningsmyren finns en tänkbar svedja på en plats 
som i dag är bevuxen med talldominerad skog. 
Foto: Eva-Maria Nordström.
On the ridge some ten metres to the east of the 
mire where the peat core was sampled is a sug-
gested slash-and-burn cultivation patch.
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vallen, Näveråsen och Svartåvallen – omnämns 
av Gottlund i hans Dagbok öfver dess Resor på 
Finnskogarne år 1817 (Gottlund 1931) och har 
således grundats senast i början av 1800-talet. 
Vid den tiden hade man slåtter- och betesmarker 
vid fäbodarna och boskapen gick på skogsbete 
(Gottlund 1931). Under 1800-talet, eventuellt 
tidigare, anlade man även åker på vissa fäbod-
vallar (Björn Pettersson, Fågelsjö hembygds-
förening, muntl. uppg.). 

Hur har skogen förändrats i Hamra 
nationalpark?
Hamra nationalpark är inte alls så opåverkad av 
människan som man hittills trott och förekom-
sten av svedjeodling och skogsbete i nationalpar-
ken gör att den knappast kan kallas orörd. 

Från 1200–1300-talen blev skogen allt glesa-
re, troligen till följd av skogsbete (jfr. Segerström 
m.fl. 1994, 1996, Sandberg m.fl. 2000). Det var 
främst granen som missgynnades av skogsbetet, 
vilket också andra studier från Dalarna och 
Norrland visar (Engelmark 1976, Emanuelsson 
1997). Orsakssambandet är komplext men en 
del av förklaringen till att granen minskade kan 
vara att man brände marken för att förbättra 
betet och att dessa betesbränningar resulterade 
i brand intervall som var kortare än naturligt 
(Zackrisson 1976, Niklasson & Granström 
2000). Granen missgynnades av dessa återkom-
mande bränningar medan tall och björk – som 
är bättre anpassade till brand – inte påverkades 
negativt. Svedjeodlingarna kan till och med ha 
skapat områden med en högre andel lövträd 
i skogen. Skogsbetet och betesbränningarna 
skapade en öppnare, talldominerad skog med 
en, gräs och örter (Zackrisson & Östlund 1992, 
Emanuelsson & Segerström 1998, Ericsson m.fl. 
2000). 

Den skog som fanns i Hamra nationalpark 
i början av 1900-talet var alltså snarare en del 
av ett gammalt kulturlandskap än en urskog 
(Bradshaw & Hannon 1992). Detta visar hur 
viktigt det är att undersöka ett områdes vegeta-
tionshistoria samt vilka faktorer som påverkat 
vegetationen och inte enbart bedöma området 
utifrån hur skogen ser ut i dag (Segerström m.fl. 

1994). Tanken föder spännande  frågor: Hur 
stor påverkan av människan kan tillåtas inom 
begreppet ”orörd skog”? En stor del av skogen i 
Mellansverige har förmodligen påverkats på lik-
nande sätt som Hamra nationalpark.

Sedan nationalparken bildades har skogen 
åter börjat bli tätare. Granen konkurrerar starkt 
med tallen, eftersom det inte brunnit på länge. 
Slutenheten och trädsslagssammansättningen i 
dagens skog börjar likna det skogstillstånd som 
tidvis rådde före 1200–1300-tal. Detta är en 
konsekvens av att det gått 100–150 år sedan 
senaste skogsbranden. Den naturliga brandregi-
men innebar brandintervall på omkring 100 år 
(Zackrisson 1977) i den typ av skog som finns i 
Hamra nationalpark. Brandintervallet minskade 
på grund av betesbränningar när människan 
kom in i området (Zackrisson 1976, Niklas-
son & Granström 2000). En mer betydelsefull 
förändring är kanske att variationen i brand-
intervallens längd var större före människans 
påverkan. På grund av människan kom skogen 
att brinna mer regelbundet och långa brand-
intervall blev ovanligare (Niklasson & Gran-
ström 2000). Att det inte brunnit på 100–150 år 
är förmodligen inget onaturligt om man utgår 
från brandintervallens längd och hur de varie-
rade före 1200–1300-talen. Om området inte 
tillåts brinna i framtiden kommer detta däre-
mot att utgöra ett mycket allvarligare hot mot 
ekosystemet och den biologiska mångfalden än 
skogsbete och svedjebränning har varit (Esseen 
m.fl. 1997, Linder 1998). 

Framtiden för Hamra nationalpark 
Även om de sakkunniga vid bildandet av Hamra 
nationalpark ansåg tjugo hektar skogsmark fullt 
tillräckligt i vetenskapligt studiesyfte fanns 
redan då fackmän av motsatt åsikt (Forsslund 
1919). I Naturvårdsverkets nationalparksplan 
från 1989 bedöms Hamra nationalpark som ett 
alltför litet och ofullständigt landskapsavsnitt 
för att egentligen kunna uppfylla kriterierna 
för en nationalpark (Löfgren 1989). Området 
ansågs dessutom sakna unika kvalitéer som 
kunde ha gjort även en liten areal lämplig som 
nationalpark. Därför föreslogs en omvandling 
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från nationalpark till naturreservat, något som 
dock ännu inte skett. 

Jag anser att Hamra nationalpark även i fort-
sättningen skall vara en nationalpark. Även om 
området är litet till ytan och inte är orört är det 
ändå mycket värdefullt att bevara det, eftersom 
det inte är präglat av det moderna skogsbruket. 
Hamra nationalpark bör dock inte användas 
som ett referensområde för hur orörd skog ser 
ut utan att man tar hänsyn till den påverkan 
som skett där sedan medeltiden och hur den har 
präglat skogen. Eftersom Hamra var en av de 
första nationalparkerna som bildades i Sverige 
finns även ett kulturhistoriskt värde i parken. 
Kunskapen om hur människan påverkat skogen 
i nationalparken bidrar också till detta värde. 

Hur skall då Hamra nationalpark skötas i 
framtiden? Ur naturvårdssynpunkt är återin-
förandet av en naturlig störningsregim i form 
av brand önskvärt. Detta måste ske i form av 
planerade naturvårdsbränningar. Då krävs att 
man har bestämt sig för vilken brandregim man 
vill återinföra; den som var en kombination av 
naturliga och mänskliga faktorer eller den som 
rådde före människans påverkan. Planerade 
bränningar ger också möjligheten att till exem-
pel i förväg avverka gran runt vissa gamla tallar 
som man vill bevara för att minska risken för 
att de dör vid branden. Eventuellt kan även åter-
införsel av skogsbete övervägas som en natur-
vårdsåtgärd. Under den relativt långa perioden 
av skogsbete i nationalparken påverkades floran 
på ett sätt som gav en artrikedom och artsam-
mansättning som kanske saknar motsvarighet 
i dagens skog. Eftersom Hamra är en national-
park är det dock inte bara biologiska värden som 
skall styra skötseln. Parken har även ett estetiskt 
värde och värde som friluftsområde. Hur skulle 
dessa värden förändras av en naturvårdsbrän-
ning? Kanske är det olämpligt att låta bränna 
Hamra och riskera denna tämligen enastående 
förekomst av gammal skog i landskapet? Men 
vad händer om skogen inte brinner – kommer 
kanske en framtida tät och grandominerad 
skog att vara både mindre värdefull ur biologisk 
synvinkel och mindre tilltalande för besökare?  

•  Ett särskilt tack till Ulf Segerström och Marie 
Emanuelsson, handledare för det ursprungliga 
examensarbetet; Ulf Segerström har även gett 
mig mycket hjälp i skrivandet av denna artikel. 
Stort tack även till Greger Hörnberg som tog sig 
tid att läsa mitt artikelmanus och alla andra som 
hjälpt mig i arbetet med artikeln och examens-
arbetet. 
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ABSTRACT
Nordström, E.-M. 2003. Människan i urskogen 
– vegetationshistoria i Hamra nationalpark under 

2 500 år. [Man in the virgin forest – vegetation his-
tory in Hamra National Park during 2 500 years.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 97: 46–60. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
Pollen analysis of a peat core was used to recon-
struct the last 2 500 years of vegetation history in 
Hamra National Park, central Sweden, concentrat-
ing on the impact of anthropogenic disturbance. 
Additional analyses of pollen in soil samples were 
used in an attempt to trace ancient arable fields in 
the park.

The development of the vegetation can be divid-
ed into four stages of different degrees of human 
impact: a) virgin forest (ca 500 B.C. – A.D. 1300), 
b) grazed forest (ca 1300–1600), c) grazed forest 
with occasional slash-and-burn cultivation (ca 1600–
1900), and d) National Park (ca 1900 – present). 
Three patches where cereal cultivation plausibly has 
taken place were identified. 

The forest grazing beginning in the Middle Ages 
is interpreted as outland use, indicating a period of 
expansion in settlements in the area. Intensification 
of forest grazing and occasions of slash-and-burn 
cultivation show that a further expansion of human 
impact took place in the 17th century, a result 
that is supported by historical records confirming 
a colonisation of the area by Finnish settlers. This 
study indicates that Hamra National Park is not a 
genuine virgin forest, but rather a forest influenced 
by human activities such as forest grazing by cattle 
and by manipulation of the fire regime. The conse-
quences of former human influence must be taken 
into consideration when planning the future man-
agement of the National Park. 
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Elsa Nyholm är välkänd bland alla som 
håller på med mossor i Norden, och fak-
tiskt även bland mossforskare i stora delar 

av övriga världen. Detta beror förstås på att 
hennes välgjorda floror, Illustrated Moss Flora of 
Fenno scandia och den oavslutade Illustrated Flora 
of Nordic Mosses, är användbara över stora delar 
av norra halvklotet. För många är ’Nyholms 
flora’ ett begrepp, men få känner till hur Elsa 
fick kämpa för att nå sitt mål.

Elsa föddes på en bondgård i Nordanå i 
Skåne. Redan som barn var hon naturintres-
serad, och när hon konfirmerades och fick lite 
pengar att köpa smycken för valde hon istället 
att köpa sig böcker i biologi. Elsa hade säkert 
velat studera på universitetet, men eftersom det 

på den tiden ansågs opassande att flickor skaf-
fade sig högre utbildning fick hon inte ens ta 
studenten. Efter några år, då hon tog hand om 
sin mormor, fick hon i stället gå slöjdskola och 
sedan hushållsskola.

Under de sena tonåren kom Elsa i kontakt 
med två personer som skulle betyda mycket för 
hennes framtida karriär, nämligen kyrko herden 
Olof Hasslow och apotekaren John Persson. 
Dessa hjälpte Elsa att utveckla sitt naturintresse, 
och väckte också henne engagemang för mos-
sor. När Elsa blev myndig 1932 ansökte hon om 
arbete på Botaniska museet i Lund, och blev 
där anställd som tekniskt biträde. Under tiden 
på museet kunde hon utveckla sitt intresse, dels 
i sitt arbete och dels under helgerna när hon 
och kollegorna var ute på botaniska exkursio-
ner. Elsas far hade gett henne en bil som kom 
mycket väl till pass vid dessa utflykter.

Elsa hade breda botaniska intressen, men det 
var inom bryologin hon skulle komma att göra 
sin huvudsakliga gärning. Hon förstod att det 
behövdes en modern mossflora för norra Europa, 
och skrev därför med tiden ett provkapitel, som 

Mossforskaren 
Elsa Nyholm 
(1911-2002)

Här ser vi Elsa Nyholm på en insam-
lingsresa någonstans i östra Turkiet 
1974. Med på exkursionen var även 
Thor-Björn Engelmark, Tomas Hal-
lingbäck och Kai Wigh. Foto. Tomas 
Hallingbäck.

TILL MINNE AV
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hon skulle använda för att söka stöd för sin idé. 
I Lund var det svårt att få förståelse för detta, 
men Elsa gav inte upp så lätt. Hon lånade ihop 
passande kläder och begav sig till Uppsala för att 
se om folk där var mer positiva till att stödja ett 
bladmossfloraprojekt. Entusiasmen var här stör-
re och så småningom fick Elsa stöd från Natur-
vetenskapliga forskningsrådet för att arbeta med 
Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. Under 
åren 1954 till 1964 kunde hon tack vare detta 
anslag arbeta med floran.

År 1964 blev Elsa intendent på mossherbariet 
vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 
Hon var nu ansvarig för ett av de större moss-
herbarierna i världen, med mer än 700 000 
mosskollekter. Med arbetet följde även ansvaret 
för den stora personal av i huvudsak lönebidrags-
anställda som på denna tid arbetade på mossher-
bariet. Det krävdes nu en hel del engagemang 
för att hitta på uppgifter som var meningsfulla 
både för personalen och för herbariet. Forsk-
ningen fick därför oftast vänta till kvällstid. Elsa 
stannade kvar på sin tjänst i Stockholm tills 
hon pensionerades, och fortsatte sedan att forska 
under många år.

Elsa försökte under sin tid i Stockholm få 
stöd för att skriva en mossflora över Turkiet, 
och gjorde även insamlingsresor för denna. Efter 
ett antal försök att få stöd gav hon emellertid 
upp denna idé, och påbörjade under 1980-talet 
istället en ny bladmossflora över de nordiska 
länderna, Illustrated Flora of Nordic Mosses, 
denna gång täckande ett något större geografiskt 
område än föregångaren. Tyvärr fick Elsa aldrig 
uppleva att den nya floran blev fullbordad.

Elsa delade gärna med sig av sina kunskaper 
och försökte uppmuntra andra bryologer. Hon 
var också intresserad av människorna runt 
omkring sig, och försökte hjälpa till om någon 
fick problem. Hon var illa berörd av de orättvi-
sor hon såg runt om i världen, speciellt de som 
drabbar kvinnor i olika sammanhang.

Förutom all uppskattning Elsa fick för 
flororna av kollegor världen runt, belönades hon 
för sitt arbete genom att bli utnämnd till heders-
doktor vid Lunds universitet 1969. Hon var även 
hedersmedlem i flera föreningar, bland annat 

Svenska Botaniska Föreningen och Nordisk 
Bryologisk Förening.

Att hinna med vad Elsa gjorde under en nor-
mal akademisk karriär är beundransvärt. Elsa 
hade dock till skillnad från de flesta forskare 
idag ingen som helst akademisk utbildning. 
Hon motarbetades som kvinna åtminstone till 
en början i den akademiska världen. Slutligen 
fick hon sköta om större delen av sina fyra barns 
uppfostran som ensamstående mor. Tänk dess-
utom på vilken energi det måste ha krävt att 
lära sig tillräckligt med engelska för att kunna 
skriva floran! Elsa hade bara läst ett år engelska 
i skolan och studerade därför språket med hjälp 
av Linguaphone-kurser innan hon somnade om 
kvällen. Eftersom hemmet krävde mycket arbete 
när barnen var små gick Elsa därtill upp mitt 
i natten och arbetade med floran. Det var den 
enda tiden hon fick lugn och ro. För att klara 
detta krävdes säkerligen ovanligt stora portioner 
av entusiasm, hängivenhet och envishet.

•  Tack till Kerstin Nyholm och Nils Malmer 
som varit vänliga nog att förse mig med infor-
mation om Elsa Nyholms liv.

LARS HEDENÄS

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen 
för kryptogambotanik, Box 50007, 104 05 
Stockholm 
E-post: lars.hedenas@nrm.se
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FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Hallands Botaniska Förening bildades 
i Falkenberg den 9 oktober 2002. 
Föreningens syfte är 

• att öka kunskaperna om den botaniska 
mångfalden i landskapet

• att arbeta för bevarande av denna mångfald
• att stimulera intresset för botanik i 

allmänhet

Vi vill nå våra mål genom att
• ordna exkursioner och arrangera studie-

cirklar
• bevaka hotade arter
• hålla kontakt med myndigheter och institu-

tioner
• ha en hemsida och ge ut ett enkelt kontakt-

blad.

Styrelsen består av nio medlemmar. För varje 
kommun finns en kontaktperson. 

Kjell Georgson, ordförande 
Fruängsvägen 29, 302 41 Halmstad
035-35607, kjell.georgson@swipnet.se

Nils-Gustaf Nilsson, vice ordförande 
Vidablicksvägen 25, 311 38 Falkenberg
0346-80896, nils-gustaf.nilsson@swipnet.se 

Bruno Toftgård, kassör 
Prosten Bergs väg 7, 303 41 Halmstad 
035-36204, toftgard@tiscali.se

Ebba Werner, sekreterare 
Plönegatan 20, 302 35 Halmstad
035-175682, wwwerner@telia.com 

Du är varmt välkommen att bli medlem i 
Hallands Botaniska Förening! 

Enklast blir Du medlem genom att betala in 
årsavgiften 60 kronor till föreningens postgiro 
34 53 48-7. Ange namn, adress, telefonnummer 
och ev. e-postadress på talongen.

Botanisk förening i 
Halland

Köp en flora!
SBF säljer böcker till förmånliga priser. Titta 
igenom listan och se om det är något du vill 
ha. 

Försäljningen av den nyutkomna Västergöt-
lands flora gick över förväntan. Den är redan 
slut! Men ni som ännu inte hunnit skaffa er 
denna mycket läsvärda bok behöver dock inte 
misströsta, eftersom en nytryckning är att 
vänta redan under våren. 

Glädjande nog har vi kommit över ett 
begränsat antal Västmanlands flora som länge 
varit slutsåld. Passa på! 

 Pris inkl. moms

Atlas över Skånes flora 100
Flora över Dal 50
Floran i Oskarshamns kommun 100
Halle- och Hunnebergs flora 50
Härjedalens kärlväxtflora 100
Sörmlands flora 300
Västmanlands flora 200
Ölands kärlväxtflora 100
Östergötlands flora, 2:a uppl. 75
Flora Nordica, volym 1 315
Flora Nordica, volym 2 445
Floravård i jordbrukslandskapet 50
Lichens and lichenicolous fungi of 125

Sweden and Norway
Män omkring Linné 290
Non-lichenized pyrenomycetes of Sweden 70
Nordic lichen flora, volym 1 165
Nordic lichen flora, volym 2 195
Pondweeds of Great Britain (Potamogeton) 310
Prima loca plantarum 65
Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige 150
Svensk Flora (”Kroken”) 450
Svensk kärlväxtlista, SBT 1997(5) 150
Svenska skorplavar 275
Svenska svampnamn 35
Vilda och förvildade träd och buskar 55
Växter från varma länder 250

Det går också bra att beställa gamla SBT-
häften och generalregister.

Portokostnader tillkommer om ni inte har 
möjlighet att komma till oss på kansliet.
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I sommar kommer Alf Oredsson och Göran 
Wendt att visa det mesta och det bästa av vad 
Skåne har att erbjuda ifråga om såväl äkta 
björnbär som krypbjörnbär, och det är inte 
lite! Missa inte chansen!

Lördagen den 5:e juli kommer vi att exku-
rera på Österlen, medan söndagen den 
6:e ägnas åt Söderåsen och Kullahalvön. 

Vi skickar ut detaljerat program och beskriv-
ning av arterna till alla deltagare i förväg.

Anmälningsavgift 150 kr betalas senast den 
10/4 till SBF (postgiro 11 44 68-2). Ange namn, 
adress, telefon och gärna e-postadress och öns-
kemål om övernattning (0, 1 eller 2 nätter). Vi 
har reserverat 20 platser på STF:s vandrarhem 
i Kivik med övernattning och frukost. Pris per 
natt 175 kr, frukostbuffé 50 kr. 

Ange hur du tar dig till Kivik. Om du har 
bil, ange hur många som kan åka med i den 
under exkursionerna. Vid behov kan vi hämta i 
Kristianstad, kanske också hyra en minibuss till 
självkostnadspris. 

Om ni undrar över något, kontakta Linda 
på kansliet (tel.: 018-471 28 91 eller e-post: 
linda.svensson@sbf.c.se).

Vi hälsar både noviser och andra specia-
lister hjärtligt välkomna! 

❀  ALF OREDSSON & GÖRAN WENDT

Se björnbär i 
Skåne 5–6 juli!

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående stan-
dardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Text 
av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och 
ändringar publiceras även fortlöpande i SBT av 
Arbetsgruppen för svenska växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1997. Förteckning 
över svenska kärlväxter. – Svensk Bot. Tidskr. 
91: 241–560. Tre tillägg har publicerats i SBT 
under 2002 på sidorna 75, 186 och 234 (listan 
finns även på http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/
chk3.htm). – För odlade växter som inte nämns 
i Karlsson används Aldén m.fl. 1998. Kultur-
växtlexikon. – Natur och Kultur/LTs förlag.

Mossor. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998. 
Checklista över Sveriges mossor. – Myrinia 8: 
58–90 (listan finns även på http://www.nrm.se/
kbo/check/mosscheck.html.se).

Alger. Tolstoy, A. & Willén, T (red.), 1997. Pre-
liminär checklista över makroalger i Sverige. – 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Ytterligare några 
svenska namn finns i Willén, T. & Waern, M. 
1997. Alger med svenska namn. – Svensk Bot. 
Tidskr. 81: 281–288.

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, 
J. 1995. Lavar med svenska namn – andra upp-
lagan. – Svensk Bot. Tidskr. 89: 129–149. För 
arter som saknas i detta arbete används Santes-
son, R. 1993. The lichens and lichenicolous 
fungi of Sweden and Norway. – SBT-förlaget, 
Lund. Ytterligare ett fåtal lavar finns i Hal-
lingbäck, T. 1995. Ekologisk katalog över lavar. 
– ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

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


