
Tulkörten och klimatet Slåtterblomman – Årets växt 2014

Franslosta
Franslosta Bromopsis ciliata är 
en av ett ganska stort antal 
nordamerikanska arter som 
på senare år kommit in på våra 
vägkanter med insått gräsfrö. 

Franslostan hittades 2009 
av Åke Svensson m.fl. vid en 

parkeringsficka längs riksväg 
83 nära Alby i Medelpad. Den 
förekom måttligt inom några 
kvadratmeter. Inga andra före
komster i Sverige är kända.

Franslostan är ett kraftigt, 
tuvat gräs som är hemma

hörande i stora delar av Kanada 
och norra och västra USA. Den 
hittas där i en lång rad olika 
typer av barrskogar och gräs
marker. 
foto: Margareta Edqvist, 4 juni 
2011.
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62  Allmän och klubbsprötad 
bastardsvärmare flockas på 
en väddklint på Møn. Följ 

med till Møns Klint du också!

11  Tulkörten verkar öka i Sörmland. 
Har det kanske med det varmare 
klimatet att göra? 34 Som frukterna avslöjar är 

enset nära släkt med vår 
vanliga banan, men det är 

inte frukterna man är intresserad av hos 
denna urgamla kulturväxt.

42Gullgentiana 
Gentiana lutea, en 
mellaneuropeisk 

art som odlas som prydnads-
växt hos oss, har förvildats på 
en jämtländsk vägren. Gull-
gentianan kännetecknas av att 
blomkronorna är flikiga nästan 
till basen. Läs mer om nya 
arter och namn i åttonde delen 
av Thomas Karlssons serie.

64 Botanikdagarna äger i år rum i 
Ångermanland. Bländande utsik-
ter på Höga kusten och artrika 

nipor och strandängar längs Ångermanälven 
utlovas.
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foto: Stefan Grundström

våra regionala föreningar
Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) är 
en ideell förening för alla som är intresserade 
av botanik i Gästrikland och Hälsingland. 
Föreningen bildades 1982 för att inventera 
Hälsinglands flora och snart startade även 
undersökningen av Gästriklands flora. Den 
inventeringen har givit ett snart tryckfärdigt 
resultat. Hälsinglands flora har inte hunnit lika 
långt, men inventeringsresultaten är samlade i 
en lätthanterlig databas och den största delen 
av texterna är skrivna. 

I föreningens stadgar nämns även natur
skydd. Under 1984 inventerades floran längs 
stränderna av Voxnan, biflöde till Ljusnan. 
Arbetet bidrog kraftigt till att denna älv – med 
den praktfulla Hylströmmen (se bild) – undan
togs från vattenkraftutbyggnad. 

Samtidigt planerades kraftverk i Edänge 
i Ljusnan. Även där gjorde GÄBS en stark 
insats för älvsträckans skydd, och kraftver
ket blev inte byggt, delvis tack vare dessa 
älvstränders fina miljöer med ävjepilört och 
ävjebroddsamhällets arter. Idag är vindkrafts
utbyggnaden en stor fråga, svårare att 
bemästra på grund av en inneboende konflikt 
mellan olika miljöintressen. 

I ett stort län som vårt, och speciellt i det 
glesbefolkade Hälsingland, är det långt mel
lan de människor som har ett uttalat intresse 
för vilda växter. GÄBS samlar dem till utflykter 
och föreläsningar.

VÄX och webbsidan
Ytterligare en samlingspunkt är vår tidskrift 

VÄX (betyder Växter i X län). 
Den handlar inte bara om kärl
växter utan även om mossor, 
lavar och svampar. Även om du 
inte sätter din fot i våra två land
skap kan du ha glädje och nytta 
av att läsa VÄX, med ungefär 

150 sidor text och färgbilder i fyra nummer 
per år.

Vår webbsida ger plats för aktuell fören
ingsinformation och där ligger även gamla 
nummer av VÄX. Webbsidan nås enklast 
genom att skriva in ’gäbs’ i sökmotorn.

Gävleborgs Botaniska Sällskap

Kontaktinformation
Ordförande  Anders Delin, Järbo  
(anders.delin@naturskyddsforeningen.se)
Redaktör för VÄX  Tomas Troschke, Gävle 
(tomas.troschke@telia.com)

Medlemskap  Du blir medlem och får VÄX genom 
insättning av 150 kr på plusgiro 5758115.

Hylströmmen i Voxnan räddades tack vare engagerade 
insatser från föreningens botanister. Den sällsynta 
myskmåran Galium triflorum är GÄBS symbol.
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omslagsbild Förutom 
sina fem vanliga stån
dare har slåtterblomman 
också fem staminodier, 
omvandlade ståndare 
vars märkliga grönglän
sande fransar förmod
ligen har till uppgift att 
locka pollinatörer till 
blomman.

Slåtterblomman är 
utsedd till Årets växt 
2014. Läs mer om den 
på sidorna 60 och 61.
foto: Thomas Gunnarsson.
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Botaniken och nätet
  ledare

Det är morgon någon 
av juldagarna. Ser från 
sängen att det fortfa
rande är nästan mörkt 
ute. Det regnar så det 
brusar på taket. Tittar på 
mobilen – ser att det ska 
vara fyra plusgrader ute, 
men inget regn. Bestämmer mig för att det 
är verkligheten som gäller. Det regnar!

Inte kunde man av science fictionlitte
raturen och Tekniskt magasin på TV under 
1960talet ana att halvledartekniken idag 
skulle knyta ihop oss alla i ett elektroniskt 
nät där helt ofantliga mängder av informa
tion slussas runt.

Som i all utveckling finns det bra och 
dåliga sidor. I den flodvåg av möjligheter 
som väller fram ur våra kommunikations
prylar är det säkert bra för nerverna att välja 
med omsorg. En del av flödet är i bästa fall 
bara nya varianter av kejsarens nya kläder. 
Andra delar skulle vi för allt i världen inte 
vilja vara utan som Wikipedia, Google Earth 
eller Kungliga bibliotekets bokkatalog.

Det gäller också att försöka ha ett hum 
om vilka delar av den mänskliga kunskaps
massan som vi inte hittar på nätet – vilken 
effekt alla språkbarriärer, konkurrensbe
gränsande åtgärder och gamla järnridåer har 
på tillgång och användning av data.

Vad har då denna utveckling medfört för 
botaniken? Alla som arbetar med invente
ringar har kommit i kontakt med Artpor
talen. Ett fantastiskt verktyg! Men uppgif
terna promenerar inte själva in i databaserna 
utan det är mycket pyssel innan gamla och 
nya data blir sökbara. För att hålla ordning 
på namnen på alla organismer – och hur 
namnen förändras – har vi nu Dyntaxa. 

Myndigheternas data och kartor är i ökande 
grad nedladdningsbara från nätet. Ute i 
Europa händer också en massa. En liten 
rundsökning på Kew Gardens hemsida ger 
länkar till mycket botanikgodis.

I Sverige är vi väldigt fokuserade på 
engelskspråkiga sidor när vi letar informa
tion. Men det är full aktivitet också i andra 
språkområden. I Frankrike har den mycket 
omfångsrika siten www.telabotanica.org 
bidragit till ett ökat botanikintresse, sär
skilt bland unga.

Kunskap är viktigt och kunniga människ
or är viktiga för en levande demokrati. Då är 
det viktigt att kunskapen är tillgänglig. Att 
bygga vidare på det arv som en god skola för 
alla, folkbibliotek och olika typer av folk
bildning skapat är angeläget.

Och det finns utrymme för visioner och 
förhoppningar. Visst skulle även vi som inte 
arbetar på universitet vilja ha tillgång till 
artikeldatabaserna Scopus och SCI. Kost
nadsfritt och från egen dator. Och alla artik
lar ska naturligtvis ligga en knapptryckning 
bort. Allt fler anslagsgivare kräver idag att 
forskarna ska publicera sina artiklar fritt till
gängliga för alla. Så visst finns det motström
mar mot att kommersialisera kunskapen.

I styrelsen har vi beslutat att alla gamla 
nummer av SBT ska göras fritt tillgängliga 
på nätet. Lunds universitetsbibliotek har 
tillfrågats. Där har man just skannat alla 
årgångar av Botaniska Notiser som kommer 
att läggas ut på nätet i höst. SBT:s artiklar 
sedan 2002 ligger redan nu på nätet med 
två års fördröjning. Föreningen kommer 
under våren också att få en helt ny hemsida. 

Jag hoppas att 2014 blir ett bra år för 
botaniken, både på nätet och i markerna.
leif andersson, styrelseledamot i SBF
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figur 1. Sandnäbbmossa på sin 
växtplats på Runmarö i Stock
holms skärgård. Notera förekom
sten av flera sporkapslar (bl.a. 
nära ena änden av de orange 
linjerna). 

I detaljbilden syns de karakte
ristiskt plattade skotten med brett 
äggrunda blad som är tydligt 
avsmalnande mot basen.
Rhynchostegium megapolitanum 
at its locality in Uppland, Sweden. 
The insert shows the characteristic, 
flattened shoots with broadly ovate 
leaves that are typically narrowed 
towards their insertions.

Våra mossors utbredningar är delvis dåligt kända och 

dessutom ändras arternas utbredningar när klimatet 

förändras. Här berättar Lars Hedenäs om två fynd av 

sandnäbbmossa som gjordes långt norr om artens 

tidigare kända nordgräns. Arten hittades i Stockholms 

skärgård och på Åland och fynden är speciellt intres

santa eftersom sandnäbbmossa anses vara minskande 

och starkt hotad i Sverige. Kan den nya nordgränsen 

för arten hänga samman med det varmare klimatet 

under senare tid?

Världens nordligaste  
lokaler för sandnäbbmossa
Text och bild: LARS HEDENÄS
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S
andnäbbmossa Rhynchostegium megapolitanum (figur 1)
är en av Sveriges ovanligaste mossor. Arten är känd från 
omkring trettio lokaler i Skåne, två platser på Öland 
och fyra på Gotland. Världens hittills nordligaste kända 

lokaler för sandnäbbmossa ligger vid Snäckgärdet på Gotland. 
Under senare tid har sandnäbbmosa endast hittats på några 

få av de skånska lokalerna och på en av de öländska, och den 
svenska populationen anses för närvarande vara minskande 
(Artfakta 2012). Om sandnäbbmossa varit allmännare än de få 
fynden antyder borde den hittas oftare eftersom det handlar om 
en ganska storvuxen pleurokarp bladmossa. Det har därför inte 
funnits någon anledning att ifrågasätta bilden av artens sällsynt
het och den betraktas som starkt hotad (EN) i landet. Utanför 
Sverige är sandnäbbmossa vitt utbredd i Europa (figur 2), norra 
Afrika inklusive Makaronesien och sydvästra Asien.

En stor del av de äldre svenska insamlingarna av sandnäbb
mossa gjordes av Stig Waldheim (1935), som också studerade 
arten noggrant. Enligt Waldheim växer sandnäbbmossa i Sverige 
huvudsakligen på gräsbevuxna, skuggiga och tidvis fuktiga plat
ser i sandiga tallskogar, speciellt i tallplanteringar. I Skåne har jag 
sett den i denna miljö och på sandig strandhed, och det finns en 
äldre skånsk insamling från granskog. På Öland har arten även 
hittats på alvarmark under en enbuske och på Gotland dels på en 
gräsbevuxen dikeskant på lerjord, dels på gräsmark nära havet. 

I skogsmiljöer växer sandnäbbmossa ofta tillsammans med 
spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum, som den också liknar i 
utseende, medan den i torrare miljöer ibland hittas tillsammans 
med blek gräsmossa Brachythecium albicans. Även utanför Sverige 
är sandnäbbmossa känd både från lokaler i skog eller buskmark 
och från mer exponerade miljöer som klippor eller bland gräs på 
sanddyner. 

De flesta växtplatser för sandnäbbmossa som jag själv sett är 
mer eller mindre mineralrika till kalkrika och ofta instabila eller 
något störda – naturligt eller av människan – varför vegetationen 
i fältskiktet inte är helt sluten.

Hur man känner igen sandnäbbmossa
Släktet näbbmossor Rhynchostegium innehåller 125 arter men bara 
några få förekommer på högre breddgrader. Broddnäbbmossa 
R. confertum, sandnäbbmossa och stennäbbmossa R. murale är 
sydliga och mindre vanliga eller mycket ovanliga i Sverige, medan 
bäcknäbbmossa R. riparioides är relativt allmän i vissa områden i 
söder och ovanlig norr om Jämtland och Medelpad. Bäcknäbb
mossa har ibland förts till släktet Platyhypnidium (Hallingbäck 
m.fl. 2006), men nya molekylära studier visar att arten hör till 
släktet näbbmossor (Huttunen & Ignatov 2010). 

figur 2. Utbredningen av 
sandnäbbmossa i Europa och 
närliggande områden, baserat 
på material i Naturhistoriska 
riksmuseets (S) samlingar 
och information i den citerade 
litteraturen.

Arten finns utanför kartans 
område i Makaronesien, i delar 
av norra Afrika och i sydvästra 
Asien. De nyfunna lokalerna i 
Stockholms skärgård och på 
Åland är markerade med röda 
stjärnor.
Distribution of Rhynchostegium 
megapolitanum in Europe and 
adjacent areas based on material 
in S and the literature (see refer
ence list). 

The northernmost localities 
in the world, in the Stockholm 
archipelago and on Åland, are 
marked with red stars.
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Våra fyra arter har mycket olika utseende och kan knappast för
växlas med varandra. Ser man till alla världens arter är sandnäbb
mossan den som är mest lik de flesta andra medlemmar i släktet.

Sandnäbbmossa bildar lösa mattor eller växer inblandad 
mellan gräs eller andra mossor, ofta medlemmar av familjen gräs
mossor Brachytheciaceae (figur 1, 3). Arten är grön eller blekgrön 
och bildar 3–6 cm långa skott som är oregelbundet förgrenade 
eller oregelbundet fjädergrenade. Skotten är ofta plattade, tydli
gast hos grenarna, eftersom bladen i huvudsak är riktade ut från 
stammen med bladskivan vänd uppåt (figur 1). 

Bladen är brett äggrunda eller hjärtlikt äggrunda och smalnar 
i sin nedre del av kraftigt mot fästet (figur 1, detaljbilden). Uppåt 
smalnar de gradvis och långt eller relativt plötsligt av till en smal 
spets, och översta delen av bladet är ofta vriden. Bladnerven är 
enkel och slutar ovan bladmitten. Bladkanten är tydligt tandad i 
övre delen och bladskivans celler är (6,0) 6,5–10,5 (11,5) µm breda. 
I bashörnen finns en stor men otydligt avgränsad äggrund eller 
triangulär grupp av celler.

Sandnäbbmossa är samkönad. Sporkapselns skaft är 15–33 mm 
långt och slätt och sporkapselns lock har ett tydligt spröt (figur 4).

Sandnäbbmossa kan genom sina ofta plattade skott ibland 
likna spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum (figur 5), som dock 
har mer avlångt triangulära blad som i sin nedre del inte smalnar 
av lika tydligt mot basen (figur 5, detaljbilden), 8–12 µm breda 
bladceller, tydligare bashörnsgrupper, ett i övre delen knottrigt 
kapselskaft och ett kapsellock utan spröt. 

figur 4. Sporkapslar av 
sandnäbbmossa från en lokal 
i Skåne. Notera sprötet på 
locket (pil).
Sporophytes of Rhynchostegium 
megapolitanum.

figur 3. Sandnäbbmossa på 
sin växtplats på Åland. Notera 
förekomsten av flera sporkaps
lar (bl.a. nära ena änden av de 
orange linjerna). Arten växer till
sammans med en praktmossa 
Plagiomnium.
Rhynchostegium megapolitanum 
at its locality in Åland, Finland. 
The species grows together with 
a member of Plagiomnium.
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Sporkapslar är vanliga hos båda arterna och utvecklas under 
hösten–våren. Hos de fynd av sandnäbbmossa som rapporteras 
här var årets sporkapslar fortfarande gröna i september medan 
det i november fanns både gröna och bruna kapslar, alla med både 
lock och mössor kvar. Speciellt under vinterhalvåret ger kapsel
skaften och kapsellocken värdefull hjälp vid artbestämningen.

Fynden från hösten 2012
Under september 2012 hittade jag till min förvåning sandnäbb
mossa under en insamlingsresa till Åland tillsammans med Sanna 
Huttunen och Kimmo Syrjänen från Åbo i Finland. Arten hitta
des bland gräs mellan havtornsbuskar vid en havsstrand på Lilla 
Rödgrundet i Jomala (figur 3). 

Fyndet är det första av sandnäbbmossa från Finland och ligger 
hela 293 km från den närmaste kända lokalen vid Snäckgärdet på 
Gotland, eller 272 km från denna i rakt nordsydlig riktning. 

I början av november samma år var det dags för nästa över
raskning, då jag återigen fann sandnäbbmossa långt norr om äldre 
kända fynd. Denna gång växte den på gräsmark mellan buskar 
och klippor nära havsstranden på halvön Skagudden på Runmarö 
i Uppland (figur 6). Den uppländska lokalen ligger 183 km från 
den närmaste gotländska, eller 180 km i nordsydlig riktning.

Växtmiljön på dessa två lokaler avviker från tidigare kända 
svenska lokaler, utom den vid Snäckgärdet på Gotland (leg. 
P.A.Larsson: S; B194994; ursprungligen bestämd till backgräs
mossa Brachythecium campestre), genom att ligga i gräsmark intill 

figur 5. Spretgräsmossa Sci-
uro-hypnum curtum fotogra
ferad i Södermanland. Notera 
förekomsten av flera sporkaps
lar (bl.a. vid de orange linjerna) 
med konformade lock. 

I detaljbilden i nedre vänstra 
hörnet syns ett karakteristiskt 
plattat skott med blad som är 
mer avlångt triangulära än hos 
sandnäbbmossa. Bladen är 
inte heller tydligt avsmalnande 
mot basen.
Sciuro-hypnum curtum in 
Södermanland, Sweden. The 
insert shows the characteristic, 
flattened shoots with leaves that 
are more elongatetriangular and 
less distinctly narrowed towards 
the insertion than in Rhynchoste-
gium megapolitanum.
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eller bland buskar nära havsstränder. Ingen av de två nya loka
lerna var särskilt sandig.

Fynduppgifter: Finland: Åland, Jomala, Önningby, Lilla Rödgrundet,  
60º 6,851' N, 20º 2,875' E, 20 september 2012, L. Hedenäs (S; B193664).  
Sverige: Uppland, Djurö, Runmarö, nordöstligaste udden av halvön Skagudden, 
59º 17,428' N, 18º 49,112' E, 6 november 2012, L. Hedenäs (S; B194452).

Håller sandnäbbmossan på att sprida sig?
Kan sandnäbbmossa möjligen ha växt på de nyfunna lokalerna 
under lång tid, men förbisetts av tidigare bryologer? Eftersom 
det finns relativt få mossintresserade personer vore detta en 
möjlig förklaring i sandnäbbmossans fall. 

Under senare år har det gjorts flera spektakulära fynd av 
sydliga mossor i Stockholms skärgård, nämligen liten sprötmossa 
Oxyrrhynchium pumilum (Microeurhynchium pumilum), atlantfläta 
Hypnum resupinatum och nålmossa Rhynchostegiella tenella, men de 
fynden har gjorts i områden där mossfloran varit relativt dåligt 
känd, i Nämdö och Utö socknar (Hedenäs 2010, 2012, 2013). 
Därför är det svårt att säga om dessa arter nyligen har spritt sig 
till Stockholms skärgård eller om de även tidigare funnits här. 

Både Åland och Runmarö är väl undersökta bryologiskt, var
för det verkar ganska otroligt att arten skulle missats av alla dem 
som tidigare besökt något dessa områden. Exempelvis studera
des Ålands mossflora under trettio år i slutet av 1800talet utan 
att arten observerades (Bomansson 1900). Bomansson nämner 
flera lokaler i sydöstra Jomala, inklusive den by som ligger när
mast Stora Rödgrundet, Önningby, vilket visar att han exkurrerat 
i de delar av Åland där sandnäbbmossa nu hittades. 

Även Runmarö är väl studerad av bryologer, från och med 
de ingående studierna av C. G. Hoffstein (1850–1916, jfr. Horn 
af Rantzien & Persson 1943) fram till idag, utan att sandnäbb
mossa noterats. Som en indikation på hur väl mossfloran är känd 
på Runmarö var Djurö socken, där Runmarö ligger, i början av 
1960talet den fjärde artrikaste med avseende på antal kända 
bladmossor i Stockholmstrakten (Krusenstjerna 1964).

Ett annat faktum som talar emot att de två nyfunna lokalerna 
för sandnäbbmossa representerar gamla förekomster är land
höjningen, som i Stockholmsområdet ligger på cirka 4 mm per 
år (Lundegårdh m.fl. 1974). De nyfunna lokalerna bör därför ha 
legat under vatten när Bomansson och Hoffstein exkurrerade, 
och ha nåtts av högvatten ännu långt senare. Om sandnäbbmossa 
funnits i de två områdena redan för hundra år sedan måste den 
åtminstone ha förflyttat sig från närliggande platser till de loka
ler där den finns idag.

Det mesta talar för att sandnäbbmossan faktiskt har spridit 
sig nästan trettio mil norr om sin tidigare kända nordgräns. Vad 

figur 6. Växtmiljö för sand
näbbmossa på Runmarö i 
Stockholms skärgård. Sand
näbbmossa växer i stora delar 
av det gräsdominerade partiet 
mellan buskaget och klipp
hällen.
Habitat of Rhynchostegium 
megapolitanum at its locality in 
Uppland, Sweden. The species 
grows in large portions of the 
grassy area between the shrubs 
and the rock.
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kan i så fall ligga bakom artens spridning till nya lokaler långt 
norr om de tidigare kända? Under senare år tycks arten ha ökat i 
frekvens i östra Österrike (Zechmeister m.fl. 2007), och där tror 
man att det kan bero på varmare klimat eller ökat kväve nedfall. 

Även i vårt land skulle det gradvis varmare klimatet kunna 
spela en roll, speciellt som vi har att göra med en markant 
förflyttning av sandnäbbmossans globala nordgräns. Årsmedel
temperaturen för Stockholm, justerad för att miljön tidigare var 
mer lantlig, har ökat med närmare en grad under de senaste 20–25 
åren (SMHI 2012). Framförallt har andelen år som är kallare än 
genomsnittstemperaturen för perioden 1756–2005 minskat. 

Även om det naturligtvis är viktigt att studera andra faktorer, 
borde detta betyda att arter som har sin nordgräns i Östersjö
området kan förekomma längre norrut idag än för bara tjugofem 
år sedan. Den alltmer kustnära utbredningen för sandnäbbmossa 
ju längre norrut man kommer är vanlig hos sydliga mossarter och 
tyder på att milda vintrar är viktiga för dessa. 

När det gäller kvävenedfall har man i Sverige snarast sett detta 
som en faktor som riskerar att påverka sandnäbbmossa negativt 
(Artfakta 2012). Ett ökat kvävenedfall kan indirekt ha påverkat 
arten negativt i södra Sverige, genom att mer storvuxna kväve
gynnade arter brett ut sig på lämpliga lokaler.

Eftersom sandnäbbmossan är samkönad och ofta har rikligt 
med sporkapslar (figur 3, 4) kan den lätt sprida sig till passande 
lokaler efterhand som sådana uppstår. Arten förekommer 
framförallt på lokaler där vegetationen inte är helt sluten, och 
stränder som relativt nyligen stigit upp ur havet är uppenbarligen 
en lämplig växtmiljö i skärgårdsområdena mellan östra Svealand 
och sydvästra Finland. 

Närheten till havet buffrar kanske mot låga temperaturer 
under de kalla perioder när vegetationen inte är snötäckt och 
havet inte istäckt. Havsstränder är naturligt näringsrika, vilket 
borde gynna arten om det verkligen är så att ett ökat kvävened
fall är av betydelse för artens ökning.

Genom att sandnäbbmossan ofta har sporkapslar och därmed 
sprider sig lätt till platser där den kan etablera sig om växtmiljön 
är lämplig, bör dess geografiska utbredning sammanfalla relativt 
väl med de områden där den skulle kunna växa. Artens utbred
ning kan sålunda kanske fungera som en indikator på klimatets 
förändring. Håll därför utkik efter fler nordliga fynd av sand
näbbmossa, speciellt i anslutning till norra Östersjöns och södra 
Bottenhavets stränder!  

•  Till sist vill jag tacka Sanna Huttunen och Kimmo Syrjänen för exkursions
sällskap på Åland och Societas pro Fauna et flora Fennica för ekonomiskt stöd till 
insamlingsresan till Åland. Tack även till Nils Cronberg och Niklas Lönnell för 
värdefulla kommentarer.

”Det mesta talar för 
att sandnäbbmossan 
faktiskt har spridit sig 
nästan trettio mil norr 
om sin tidigare kända 
nordgräns”
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stegium megapolitanum (F.Weber 
& D.Mohr) Schimp. was found in 
Åland, Finland (first record for 
Finland) and Uppland, Sweden in 
2012. These finds are located 272 
and 180 km north of the species’ 
previous northernmost localities 
on Gotland, Sweden. 

Both new sites are located in 
bryologically well investigated 
areas, and in addition the finds 
are from sea shores that were 
submerged, at least during 
periods with high water levels, 
until relatively recently. While 

R. megapolitanum is autoicous and 
frequently produces sporophytes 
in abundance it is suggested that 
its geographical distribution 
relatively closely mirrors the 
distribution of suitable habitats. 
It therefore seems likely that 
the new finds represent a true 
range expansion, and that this 
may reflect the generally higher 
temperatures in the area during 
the last 20–25 years.
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Tulkörten och klimatet  
Om nyttan av långa tidsserier
Text och bild: CHRISTER SOLBRECK

K
limateffekter är ett populärt tema bland ekologer idag. 
Åtskilliga studier har publicerats om ändrade utbred
ningsområden för olika djur och växtarter, till exempel 
hur sydliga arter vandrar norrut, hur låglandsarter vand

rar uppåt bergssidor eller hur nordliga och alpina arter trängs 
undan. Väldigt lite är dock känt om dynamiken inom områden 
där en art varit etablerad sedan lång tid tillbaka. Många växtarter 
är fläckvis fördelade i landskapet; som en arkipelag av öpopula
tioner. I vad mån ökar eller minskar bestånden i dessa öar? Hur 
många nya öpopulationer etableras eller dör ut? 

Populationer av perenna örter är notoriskt långsamma i sin 
dynamik. Ser man skillnader mellan år så är det svårt att skilja ut 
tillfälligheter från trender i beståndsutvecklingen. Genom att 
jämföra dagens bestånd med tidigare historiska beskrivningar 
har man i flera studier påvisat långsiktiga förändringar. Men 
det är ovanligt att man följt förändringar i växtpopulationer på 
landskapsnivå mer kontinuerligt under längre tid. Kan man till 
exempel se trendbrott i beståndsutvecklingen som sammanfaller 
med trendbrott i klimatet? 

Växtpopulationer påverkas bland annat av den pågående land
skapsomvandlingen, och det kan vara svårt att urskilja effekter 

figur 1. En typisk tulkörtslokal 
på en klipphylla i trakten av 
Tullgarn.
A typical site for Vincetoxicum 
hirundinaria in Södermanland, 
SE Sweden.

I trakten av sörmländ

ska Tullgarn har Chris

ter Solbreck följt tulk

örten och dess insekter 

i över trettio år. 
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av klimatförändringar från andra förändringar i miljön. För att 
påvisa klimateffekter behövs en växt som är obetydligt påverkad 
av landskapets förvandling.

Jag har sedan 1977 följt utvecklingen av tulkörtsbestånd Vince-
toxicum hirundinaria som ett led i mina studier av populations
dynamiken hos tulkörtens insekter. Jag började alltså inte den 
här studien för att jag var intresserad av tulkörtens dynamik eller 
effekter av ett ändrat klimat. Jag är en insektsekolog som stude
rade populationer av insekter som levde på tulkörten. Jag mätte 
storleken på tulkörtsbestånden för att beskriva de landskapsöar 
där insekterna levde. 

När vi började var det MacArthur och Wilsons öbiogeogra
fiska teori och idéer om ”patchy populations” i Andrewartha och 
Birch’ anda som var ingångar till studien. Klimateffekter pratade 
man inte mycket om på den tiden, och metapopulationer var 
ännu inget poppisord.

Jag fick alltså en massa data om tulkörtspopulationer som en 
biprodukt, och så småningom blev jag mer och mer intresserad 
av tulkörtens dynamik. Länge tyckte jag att det inte hände så 
mycket. Visserligen varierade fröproduktionen mycket starkt 
mellan åren, men bestånden såg ungefär likadana ut år efter år. 
Men så en bit in på 1990talet började jag undra.

Om tulkörten
Men först några ord om tulkörten. Den är en sydostlig art i Sve
rige. På Öland och Gotland förekommer den ofta i mycket stora 
bestånd, medan den på fastlandet, till exempel i Sörmlands kust
trakter där denna studie är utförd, oftast förekommer som små 
öliknande bestånd (från mindre än en kvadratmeter till några 
hundra kvadratmeter) på klipphyllor (figur 1) eller i skogskanter.

figur 2. Tulkört bildar ofta dis
tinkta ruggar med flera tiotals 
tätt sittande skott. Bilden är 
från en exponerad lokal under 
ett torrår då skottillväxten har 
hämmats starkt och de flesta 
blommorna fallit av. Årets 
mycket korta skott kontrasterar 
starkt mot fjolårets långa skott 
vars ljusgrå torra stammar syns 
till höger. 

Röda riddarskinnbaggar kan 
skymtas på bladen.
Vincetoxicum hirundinaria forms 
distinct clumps consisting of 
often several dozens of shoots.
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Tulkörten är en långlivad perenn. Ett genetiskt individ består 
av i medeltal omkring tjugo men ibland över hundra tätt sittande 
ovanjordiska skott som bildar en rugge. De ettåriga skotten 
är fiberrika och står kvar som torra ståndare, så att man kan 
jämföra skottlängden föregående med innevarande år (figur 2). 
Skotten är oftast 40–80 cm höga, men kan i extremfall nå över 
en meter. På gynnsamma lokaler kan tulkörtsindividen stå tätt 
och bilda en heltäckande matta.

Tulkörtsindividen blommar varje år (såvida de inte är på väg 
att dö, se nedan) med cirka 30–80 blommor per skott. Tulkörten 
och dess släktingar har komplicerade blommor med pollenet 
samlat i pollinier. Tulkörtsblommorna besöks av en stor mängd 
olika insekter, men nästan alla är nektartjuvar. Det förefaller som 
om stora dansflugor (Empididae) är de viktigaste pollinatörerna 
(figur 3). Det fordras nämligen kraft för att dra loss pollinierna. 
Man ser emellanåt insekter som fastnat med snabeln i pollinier
nas häftplatta utan att kunna dra loss dem.

Fyra allmänna insektsarter äter av tulkörten. Tulkörtsflyets 
Abrostola asclepiadis larv lever av tulkörtens blad. En gallmygga, 
Contarinia vincetoxici, gör galler av blommorna. Vidare finns två 
fröätare: larven av borrflugan Euphranta connexa förstör fröna i 
de mognande frukterna, och riddarskinnbaggen Lygaeus equestris 
suger både som larv och vuxen på fröämnen och frön av tulkört.

Produktionen av frukter varierar mycket starkt mellan år som 
svar på väderförhållanden (figur 4). Under torrår kan fröproduk
tionen fallera totalt (jfr figur 2). Frukterna innehåller ett tjugo
tal med hårpenslar försedda frön, vilka sprids med vinden. 
Fröpredationen orsakad av borrflugan är ofta mycket hög. Större 
mängder frön överlever endast om ett gott fröår har föregåtts av 
ett uselt fröår så att flugpopulationerna slagits ut. 

figur 4. Tulkörtsfrukter av 
vilka en del öppnat sig för 
att släppa ut de vindspridda 
fröna. Produktionen av frön 
varierar mycket starkt mellan 
åren, främst som ett svar på 
väderförhållanden. Bilden är 
från ett år med exceptionellt 
hög fröproduktion.
Follicles of Vincetoxicum hirundi-
naria contain seeds with a white 
pappus that enhances wind 
dispersal.

figur 3. Tulkörten har lång 
blomningstid. Ett skott produ
cerar vanligen blommor under 
åtskilliga veckor. Totalt kan det 
på välvuxna plantor bli drygt 
hundra blommor per skott och 
upp emot 10 000 blommor per 
individ under en sommar. 

Blommorna är femtaliga 
och i varje fördjupning sitter 
ett dubbelt pollinium. Det ser 
ut som ett uppochnedvänt V 
med en pollensäck i vardera 
skänkeln och en häftplatta i 
toppen. 

Stora flugor som denna 
dansfluga (Empis sp.) är viktiga 
pollinatörer. En klump gula 
pollinier skymtar på flugans 
sugsnabelspets mellan dess 
framben.
Large flies, such as this Empis 
sp., are the main pollinators of 
Vincetoxicum hirundinaria.
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STUDIEOMRÅDE
Arbetet har skett på Tullgarn, strax norr om Trosa, där jag inom 
ett cirka 12 kvadratkilometer stort område karterat alla bestånd 
av tulkört. Ett bestånd (eller lokal) är enligt min definition 
åtskild från andra tulkörtsplantor av minst 25 meter. Storleken 
på bestånden mättes helt enkelt genom att med hjälp av en ram 
mäta den totala markyta som täcktes av tulkört på varje lokal. 
Bestånden mättes 1977 när studierna började, och sedan så gott 
som årligen från 1990. 

Förändringar i beståndens storlek
Storleken på bestånden påverkas av tre processer. För det första 
så varierar skottlängden en del mellan åren. Vissa år är bestån
den frodiga och andra år kortvuxna (se figur 2). Detta ger en viss 
variation i beståndsstorlek mellan år, men det ger inga nämn
värda effekter på trenden. 

För det andra så förändras individens storlek genom att de 
producerar fler eller färre  skott. Det går relativt långsamt men 
kan ge långsiktiga förändringar i beståndsstorlek. 

För det tredje så etableras nya individ från frön. Det ger också 
en relativt långsam tillväxt, men det kan resultera i en trend. 
Även om de två sistnämnda processerna verkar vara ganska 
långsamma i naturen, så kan det gå undan i odling. De tulkörts
plantor jag satt hemma i trädgården och befriat från konkurrens 
växer fort och förökar sig snabbt via frön. 

ETT EXEMPEL
Förändringarna i naturliga tulkörtsbestånd är långsamma. Låt 
mig illustrera detta med ett litet bestånd som är på väg att 
försvinna. År 1977 täckte beståndet en halv kvadratmeter, men 
har sedan långsamt minskat, och täckte 36 år senare bara cirka 
två kvadratdecimeter (figur 5). Blomproduktionen upphörde 

figur 5. Ett tulkörtsbestånd på 
väg ut. Blomningen har upphört 
och fruktproduktionen likaså, 
endast decimeterhöga vege
tativa skott finns kvar. – Lokal 
T16a2, Tullgarn juni 2008.
The dynamics of population 
patches of Vincetoxicum hirundi-
naria is slow. This small patch 
has been declining gradually in 
size since 1977 and is no longer 
flowering.
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2004 (förutom fem blommor 2009). Fruktproduk
tionen som i början låg på omkring 20–50 frukter 
under goda år upphörde 1996 (så när som på en frukt 
2009). Orsaken till just detta bestånds nedgång är 
sannolikt konkurrens som följd av igenväxning av 
barrträd.

Medan den ovan beskrivna lokalen minskar så går 
utvecklingen åt andra hållet för många andra lokaler, 
och det är summan av alla lokalernas utveckling som 
bestämmer förändringen på landskapsnivå. Man 
måste ha koll på alla, eller i vart fall ett stort slump
mässigt urval av lokaler, för att se vad som händer i 
stort. Denna variation mellan lokaler och långsam
heten i förändringarna gjorde att det tog många år 
innan jag uppmärksammade vad som hände.

Har klimatet ändrats?
Klimatet är mycket annorlunda i dag än för två 
decennier sedan. Till exempel är vegetationsperio
den i mitt studieområde nästan en månad längre nu 
än på 1960, 70 och 80talen (figur 6A). Trenden 
verkar ha ändrats i början på 90talet. Fram till dess 
ser man en avsevärd mellanårsvariation men ingen 
förändring i trenden. En tydlig trend mot en längre 
växtsäsong inträder under åren 1993–2008. 

Ser man i detalj på väderförhållandena under som
marmånaderna juni–augusti så var det i genomsnitt 
soligare (1053 mot 972 solskenstimmar), varmare 
(medeltemperatur 15,8 mot 14,9 °C) och regni
gare (227 mot 208 mm nederbörd) under perioden 
1993–2008 än under den föregående 16årsperioden.

Är det någon omsättning på tulkörtslokaler?
I mitt studieområde fanns år 2008 58 tulkörtslokaler. De flesta 
lokalerna bildar mycket distinkta öar i landskapet (figur 1). 
Medel storleken på öarna var 27 kvadratmeter, mätt som den 
markyta som täcks av växten. Den största var 524 kvadratmeter 
och den minsta mindre än en kvarts kvadratmeter. 

Enligt teorin om metapopulationer kan man förvänta sig 
att nya lokala populationer etableras och gamla dör ut, och att 
det på längre sikt är någon slags jämvikt mellan dessa proces
ser. Av exemplet ovan framgår att utdöendet går långsamt hos 
tulkörten. Ingen lokal har försvunnit under de 36 år jag följt 
utvecklingen (förutom ett ensamt individ som grävdes bort vid 
en dikning). Det är nog ganska typiskt för många klonbildande 
växter att vägen mot utdöende är lång och långsam.
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figur 6. A) Vegetationsperiodens längd i 
Stockholmstrakten visar sedan början av 
1990talet en tydlig ökning. 

B) I samband med denna förändring 
började tulkörtslokalernas sammanlagda 
yta att växa. De lodräta strecken markerar 
16årsperioder.
The shift from stasis to a steady increase in 
total population size (bottom graph) coincided 
with a shift in climate to longer growing sea
sons in the study area (top graph).
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Nyetableringarna har varit flera, sammanlagt 11 stycken under 
de 32 åren (och alla dessa var kvar 2008). Men de nya lokalerna 
är fortfarande små och representerade endast 0,6 procent av 
den totala tulkörtsytan 2008. Det är svårt att ange exakta år för 
nyeta bleringarna. Små vegetativa skott kan vara svåra att se och 
alla delar av studieområdet kan inte finkammas alla år. 

Det är alltså svårt att relatera uppkomsten av nya lokaler till 
klimatförhållandena. Men det är tydligt att kolonisationer domi
nerat starkt över utdöenden under perioden 1977–2008. Någon 
jämvikt mellan dessa processer är inte synlig i detta tidsperspek
tiv.

De flesta nya lokalerna ligger ganska nära gamla lokaler 
(50–200 m), men en var belägen 800 meter från närmsta äldre 
lokal. Så mycket längre avstånd kan man inte upptäcka inom 
studieområdet. Med tanke på vindspridningen av fröna så kan 
nog nyetablering ske på betydligt större avstånd än så.

Lokalerna började växa i början på 90-talet
Lyckligtvis ägde klimatomslaget rum ungefär i mitten av studie
perioden. Därför har jag helt enkelt delat in perioden i två lika 
långa delar och jämför beståndsutvecklingen under dessa två 
perioder. Jämför man tulkörtsbeståndens storlek 1992 med 1977 
så ser man ingen signifikant skillnad mellan antalet som minskar 
respektive ökar i storlek. Däremot så är det många fler som ökar 
än minskar under perioden 1993–2008 (tabell 1). 

Figur 6B visar hur den totala ytan av alla lokaler förändras. 
Den totala tulkörtsytan har mer än fördubblats sedan början på 
1990talet. Det kan verka mycket, men är ingenting som man 
märker om man inte har långa mätserier.

Ser man på data från 1977 fram till ungefär 1995 så har man 
ingen anledning att misstänka annat än att tulkörtspopulatio
nerna var stabila och i jämvikt med miljön. (Vad gäller data

luckan 1978–1989 så vet vi från andra 
observationer att inga större föränd
ringar ägde rum under denna period.) 
Inget kunde förutsäga utvecklingen 
1993–2008. 

Ser vi på utvecklingen 1993–2008 
så ser vi inte vart populationerna är 
på väg. Kan vi förvänta oss ett nytt 
jämviktsläge? Många växtpopulationer 
är uppenbarligen mycket långsamma. 
Kanske når de sällan någon jämvikt 
med omvärlden. När de närmar sig en 
tänkt jämvikt så har omvärlden redan 
ändrats och de får driva mot nya ”mål”.

tabell 1. Antalet tulkörtslokaler som minskar alternativt 
ökar eller är oförändrade under två 16årsperioder. Skillna
den mellan perioderna är statistiskt starkt signifikant.
A predominance in 1977–1992 of Vincetoxicum hirundinaria 
patches that were decreasing in size [“Minskar”] was turned 
into an overweight in 1993–2008 of patches that stayed the 
same or increased in size [“Ökar/oförändrade”]. The difference 
is highly significant (χ2 = 15,9, p < 0,001).

Period Minskar Ökar/oförändrade

1977–1992 21 14

1993–2008 4 31
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Monitoring är viktigt
När man som ekolog följer ett systems utveckling under en 
längre tid så kommer man att ändra och justera uppfattningar 
många gånger. Tidigare ointressanta aspekter visar sig spännande 
medan gamla poppisidéer bleknar bort. Frågeställningar ändrar 
karaktär och nya tankar kommer i fokus inom ekologin. 

Allt inom ekologin är inte experimentella test av etablerade 
idéer. Idéer ska också genereras, och monitoring spelar en viktig 
roll i detta sammanhang. Långsiktig monitoring visar också inom 
vilka ramar naturliga populationer fluktuerar. Varierar de slump
mässigt, har de cykler, uppvisar de långsiktiga trender? Detta 
måste vi veta för att ställa vettiga frågor och utföra relevanta 
försök.

Det finns ingenting tekniskt komplicerat i min studie; utrust
ningen utgörs av ram, måttband, penna och anteckningsbok. 
Ekologi behöver inte vara så krångligt och långa tidsserier har 
mycket att ge. Vem vet vad som är av intresse 2045?

Den här uppsatsen är till stora delar baserad på en engelsksprå
kig artikel (Solbreck 2012). I den kan den intresserade finna detal
jer om metoder och analyser samt vidare referenser i ämnet.  

•  Tack till Håkan Rydin för värdefulla kommentarer på manuset.
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Solbreck, C. 2012: Climate change and longterm patch dynamics of a perennial herb. 
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F
iby urskog har ända sedan Rutger 
Sernanders tid i början av 1900talet 
varit ett populärt exkursionsmål 
bland botaniker. Trots detta har 

aldrig någon heltäckande inventering gjorts 
av lavfloran i området, enbart ströfynd 
har noterats. År 2006 gjorde jag därför ett 
examensarbete vid Uppsala universitet med 

syfte att dels göra en systematisk invente
ring av lavfloran i Fiby urskog, dels göra en 
jämförelse med de tidigare ströfynden för 
att försöka se om någon förändring skett 
(Sallmén 2006). 

För att begränsa arbetet valde jag att 
endast inventera lavar som växer på asp 
Populus tremula. Flera studier har visat på 

Fiby urskog utanför Uppsala har länge 

varit ett spännande exkursionsmål 

bland naturvänner. Men någon sam

manställning av lavfloran i skogen 

har aldrig gjorts. Niina Sallmén har nu 

tittat närmare på vilka lavar som finns 

på områdets gamla och unga aspar.

NIINA SALLMÉN

figur 1. En av Fiby urskogs många gamla 
eller döda aspar. 
foto: Jerry Skoglund.
The majority of the aspen trees in the Fiby 
urskog reserve are old or dying.

Lavfloran på aspar i Fiby urskog
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aspens viktiga roll för diversiteten bland 
epifytiska lavar (Kuusinen 1994, 1996a, b, 
Hedenås & Eriksson 2000, 2004). Aspen är 
i boreala skogar det lövträd som hyser störst 
antal specialister bland lavarna (Esseen m.fl. 
1997). 

Jag noterade vid mina första besök i Fiby 
att asparna som stod inne i skogen oftast var 
gamla och hade väldigt få efterträdare (figur 
1, 2), medan de flesta unga asparna stod i 
skogens kanter, ut mot jordbrukslandskapet. 
Eftersom denna skillnad kan tänkas påverka 
lavflorans framtid i området undersökte jag 
även hur artsammansättningen skiljde sig 
mellan unga och gamla aspar. 

Fiby urskog
Fiby urskog är ett 87 hektar stort natur
reservat (varav 73 hektar är landyta) som 
ligger ungefär 16 km väster om Uppsala 
(Länsstyrelsen 2000). Skogen i reservatet är 
naturskogsliknande och begränsas av Fiby
sjön i norr och av Fibyån i väster och söder. 
Skogen är delvis mycket blockrik. 

En stor del av skogen är granskog av 
blåbärstyp eller något torrare. Det finns ett 
stort förråd av död ved och döende träd. 
Granskog med lundvegetation påträffas 
bland annat i de södra delarna av reservatet 
samt på Åholmen i väster. Markvegetationen 
där består bland annat av blåsippa Hepatica 
nobilis, liljekonvalj Convallaria majalis och 
lundstarr Carex montana. I södra delen växer 
gamla aspar som är angripna av röta. 

Reservatets centrala del utgörs av 
Getryggen, som domineras av hällmarkstall
skog. Här täcks marken bland annat av lavar, 
mossor, blåbärsris Vaccinium myrtillus och 
ljung Calluna vulgaris. På Getryggen finns 
Fiby urskogs högsta punkt, 68 meter över 
havet (Arnborg 1960). 

Norr om Getryggen finns den mest 
urskogslika skogen, som består av granskog 
med inblandning av tall, björk och gott om 
gamla aspar. Marken är fuktig och flertalet 
av asparna är skadade av röta.

Historia och tidigare inventeringar
Professor Rutger Sernander ”upptäckte” 
Fiby urskog i maj 1910 under en av sina 
exkursioner (Sernander 1918). Han förstod 
direkt att området hade höga naturvärden, 
tack vare sin relativa orördhet. Sernander 
skickade in en ansökan 1914 om att Fiby 
urskog skulle skyddas som ett naturminne, 
men på grund av den heta debatt som upp
stod på grund av hans val av ordet ”urskog” 
blev skogen inte formellt skyddad förrän 
1966 (Arnborg 1960, Länsstyrelsen 2000). 
Sernander använde ordet urskog på grund 
av den muntliga traditionen bland befolk
ningen i skogens närhet. 

Som nämnts har ingen systematisk inven
tering gjorts av områdets lavflora. Det finns 
däremot kollekter på Evolutionsmuseet i 
Uppsala och på Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Jag sökte ut alla kollekter insam
lade från aspar i Fiby urskog fram till 1960 ur 
museernas databaser. Jag gick inte igenom 
herbariematerial som inte var registrerat i 
databaserna.

Min inventering
Inventeringen gjordes under april till juli 
2006. Totalt gjordes 23 besök, med målet 
att undersöka så många aspar som möjligt. 
Jag gjorde en snabb översyn av varje asp 
jag påträffade, och bedömde om jag skulle 
studera den närmare. Alla aspar där jag såg 
en ny lavart studerades noggrant liksom alla 
aspar som hade en rödlistad art (Gärden
fors 2005) eller hade minst två signalarter 
(Nitare 2000). Jag valde alltså inte slumpvis 
ut de aspar som skulle studeras eftersom jag 
i enlighet med inventeringens syfte ville få 
en så komplett artlista som möjligt. 

När jag studerade en asp närmare note
rade jag alla lavarter från trädbasen upp till 
strax ovanför min ögonhöjd (ca 160 cm). 
Enligt Kuusinen (1996a) är det oftast trädens 
basala delar som har den högsta artrikedo
men av epifyter. Jag undersökte även grövre 
nedfallna grenar för att få med eventuella 
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andra arter som växer högre upp i trädet. 
Arter jag inte kunde identifiera i fält tog jag 
med till herbariet på Evolutionsmuseet i 
Uppsala och studerade dem i stereolupp och 
mikroskop. 

För varje träd jag studerade noterade jag 
beståndets öppenhet inom en radie på unge
fär tio meter, lokalklimatets fuktighet och 
trädets diameter i brösthöjd (130 cm), samt 
tog GPSkoordinater.

Jag noterade även om trädet var ungt eller 
gammalt, enligt en definition jag tog fram 
tillsammans med min handledare Anders 
Nordin. I en skog där träden är senvuxna 
kan det vara svårt att skilja på gamla och 
unga träd. I denna studie definierades unga 
träd som träd med slät bark och en omkrets 
i brösthöjd under 90 cm. Dessutom skulle 
trädet stå i skogens ytterkant för att jag 
skulle inventera det. Jag ville undersöka hur 

lavfloran ser ut när unga träd växer i skogens 
kanter, eftersom man i Fiby kan se att en 
majoritet av de unga asparna gör det, och 
detta fenomen har även noterats av bland 
andra Hedenås och Ericsson (2000, 2004). 
Många av de unga asparna som jag under
sökte stod precis utanför reservatsgränsen. 

Jag delade in lavarna i generalister och 
aspspecialister enligt Hallingbäck (1997). 
Lavarna delades även in i två grupper efter 
deras fotobiont: lavar med cyanobakterier 
som fotobiont (nedan kallade cyanolavar) 
och lavar med grönalger som fotobiont. 

Rikligt med arter
Fiby visade sig vara mycket rikt på asp
levande lavar. Totalt studerade jag 50 aspar, 
34 gamla och 16 unga. På dem fann jag totalt 
81 olika lavarter (tabell 1). Tio av de påträf
fade arterna var signalarter, och fyra var röd
listade enligt Gärdenfors (2005). Enligt den 
senaste rödlistan (Gärdenfors 2010) har nu 
ännu en art rödlistats, nämligen rostorange
lav Caloplaca ferruginea. 

De vanligaste signalarterna var lunglav 
Lobaria pulmonaria och korallblylav Par-
meliella triptophylla. Lunglav var även den 
vanligaste rödlistade arten. Tolv av de 81 

figur 2. Ofta står granarna tätt runtomkring 
asparna i Fiby urskog. Större luckor bildas sällen 
vilker försvårar aspens föryngringen och på sikt 
leder till att aspspecialisterna bland lavarna riskerar 
att försvinna.
foto: Jerry Skoglund.
Very few light gaps with opportunities for aspen 
regeneration are found in the interior of the forest. 
Many aspen specialist lichens therefore risk disap
pearing in the future.
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Acrocordia cavata s g 1 1
A. gemmata g g 6 0
Anaptychia ciliaris g g 3 8
Arthonia didyma g g 1 0
Bacidia rubella S g g 3 0
B. subincompta s g 9 2
Bacidina arnoldiana g g 1 0
Biatora albohyalina g g 2 0
B. chrysantha g g 1 0
B. efflorescens g g 1 0
B. globulosa g g 2 0
Bryoria fuscescens g g 0 2
Caloplaca cerina g g 0 2
C. ferruginea NT s g 2 0
C. flavorubescens s g 2 5
C. holocarpa* g g 1 1
Chaenotheca chlorella S g g 2 0
C. trichialis g g 1 0
Chrysothrix candelaris g g 6 0
Cladonia cenotea g g 1 0
C. coniocraea g g 16 1
C. digitata g g 2 0
C. fimbriata g g 18 1
C. pyxidata g g 1 0
Collema flaccidum S g c 2 0
C. subnigrescens NT, S s c 1 0
Evernia prunastri g g 2 3
Gyalecta truncigena NT g g 1 0
Hypogymnia farinacea g g 1 0
H. physodes g g 12 13
H. tubulosa g g 4 5
Lecania cyrtella g g 4 0
Lecanora allophana s g 4 10
L. argentata g g 0 2
L. chlarotera g g 8 8
L. leptyrodes s g 1 0
L. populicola s g 0 2
L. rugosella* s g 0 1
L. subrugosa g g 1 2
Lecidella elaeochroma g g 1 3
L. euphorea g g 1 13
Lepraria incana g g 1 0
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L. lobificans g g 1 0
L. spp. 26 0
Leptogium saturninum S s c 1 0
Lobaria pulmonaria NT, S g c 15 0
Melanelixia glabratula g g 4 0
M. subargentifera g g 0 0
Melanohalea exasperata s g 1 0
Micarea prasina s.lat g g 9 1
Mycobilimbia carneoalbida g g 2 0
M. epixanthoides g g 2 0
Nephroma bellum S g c 5 0
N. laevigatum NT, S g c 4 0
N. parile S g c 3 0
Ochrolechia szatalaënsis g g 1 0
Opegrapha atra g g 1 0
O. vulgata g g 1 0
Parmelia sulcata g g 5 9
Parmeliella triptophylla S g c 15 0
Parmeliopsis ambigua g g 1 0
Peltigera canina g c 3 0
P. degenii g c 3 0
P. polydactylon g c 1 0
P. praetextata g c 5 1
Pertusaria albescens g g 2 0
P. amara g g 7 0
Phaeocalicium praecedens s 1 0
Phaeophyscia ciliata s g 0 1
P. endophoenicea g g 0 1
Phlyctis argena g g 31 8
Physcia stellaris s g 4 7
Physconia distorta g g 0 5
Platismatia glauca g g 4 2
Pseudevernia furfuracea g g 3 3
Ramalina farinacea g g 1 6
Scoliciosporum chlorococcum g g 1 0
S. sarothamni g g 1 0
Usnea filipendula g g 0 1
U. subfloridana g g 4 3
Xanthoria parietina g g 4 7

* Lecanora rugosella anses numera inte vara artskild från L. chla-
rotera. Det rätta namnet för den Caloplaca som är vanlig på asp 
bör vara C. pyracea, medan C. holocarpa främst växer på sten.

tabell 1. Lavarter funna på asp i Fiby urskog under inventeringen 2006. Rödlistningskategorier enligt 
Gärdenfors (2010) S: Signalart. Namnskicket följer Santessons lista (Nordin m.fl. 2012).
Lichens found on 50 aspen Populus tremula trees in Fiby urskog in 2006. 
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arterna var cyanolavar, fjorton av arterna var 
aspspecialister. 

Förekomsten av tio signal arter och fyra 
rödlistade arter antyder att förhållandena i 
skogen är gynnsamma. Dessutom hittades 
även flera arter som tidigare varit rödlistade.

Unga och gamla aspar
Av de funna arterna växte 71 på gamla och 
35 på unga aspar. Antalet undersökta gamla 
aspar var dock lite mer än dubbelt så stort 
som de unga asparna, och antalet lavarter 
per träd skilde sig inte åt: gamla aspar hade i 
genomsnitt 8,9 arter per träd och unga aspar 
hade 9,1 arter per träd. 

Det fanns dock en tydlig skillnad i 
artsammansättning mellan gamla och unga 
aspar: samtliga signalarter och rödlistade 
arter som påträffades växte på gamla aspar. 
Dock växte två arter, liten punktlav Acrocor-
dia cavata och skuggkranslav Phaeophyscia 
endophoenicea, som båda fanns med i 1995 års 
rödlista, på unga aspar (tabell 1). Av cyano

lavarna växte tolv arter på gamla aspar och 
bara en (fjällig filtlav Peltigera praetextata) på 
unga aspar. 

De vanligaste arterna på gamla aspar var 
mjölig trattlav Cladonia coniocraea, nagg
bägarlav C. fimbriata, blemlav Phlyctis argena 
och olika mjöllavar Lepraria. De vanligaste 
arterna på unga aspar var blåslav Hypogymnia 
physodes, veckkantlav Lecanora allophana, vit 
asplav Lecidella euphorea och skrynkellav 
Parmelia sulcata.

Skillnaderna i artsammansättning mellan 
gamla och unga aspar har visats även i tidi
gare studier (Kuusinen 1996b, Boudreault 
m.fl. 2000, Hedenås & Ericsson 2000, 
2004). Det kan finnas flera orsaker till skill
naderna. Chansen att en art ska spridas till 
ett visst träd ökar med tiden, det kan ta tid 
för vissa arter att bilda en synlig bål, trädets 
morfologi ändras med åldern, och äldre 
aspar växer dessutom ofta i en annorlunda 
omgivning. Det sistnämnda är troligtvis en 
viktig faktor i Fiby. 

Som väntat skilde sig gamla och unga 
aspars växtförhållanden åt. De unga asparna 
växte mest i unga lövdominerade halvslutna 
bestånd med ganska torrt mikroklimat (figur 
3). De gamla asparna växte däremot i täta 
bestånd med ganska stort inslag av granar, 
och med ett fuktigare mikroklimat (figur 2). 

Vidare görs studier ofta på nedre delen 
av stammen, så ändringen av artsamman
sättning kan se drastisk ut, men en del av 
arterna lever kvar uppe i kronan på gamla 
aspar medan nya arter tillkommer nere på 

figur 3. De unga asparna i Fiby växer främst i 
större kloner i skogens utkanter. 
foto: Niina Sallmén.
Young aspen are primarily found as large clones on 
the periphery of the Fiby urskog forest.
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stammen (Kuusinen 1994, Hedenås och 
Ericsson 2000). Förändringen i artsamman
sättning är kanske alltså mer kvantitativ än 
kvalitativ.

Diametern skilde sig naturligtvis också 
kraftigt mellan unga och gamla aspar. De 
gamla asparna hade en medeldiameter i 
brösthöjd på 51,6 cm, och de unga på 12,8 
cm. Det fanns ingen statistiskt säkerställd 
ökning av det totala antalet arter per träd 
med en ökande diameter i brösthöjd. 

Antalet arter av cyanolavar per träd ökade 
däremot signifikant med ökande diameter, 
medan antalet aspspecialister visade en svag 
men signifikant tendens att minska i antal 

med ökande diameter. För de gamla asparna 
ökade antalet signalarter och rödlistade 
arter per träd med ökande diameter hos 
träden. 

Vad har hänt på femtio år?
I herbarierna fanns belägg för 22 arter på 
asp från Fiby urskog mellan 1910 och 1960. 
Sju av dessa kunde inte återfinnas under min 
inventering: Bacidia beckhausii, stiftgelélav 
Collema furfuraceum, skorpgelélav C. occul-
tatum, dvärgtufs Leptogium teretiusculum, 
ädellav Megalaria grossa (den hittades dock 
året efter min inventering av Karolin Ring; 
Ring 2008), blodlav Mycoblastus sanguinarius 

figur 4. Aspgelélav Collema sub-
nigrescens är både signal art och 
rödlistad och hittades på en av de 
gamla asparna. Den förekommer 
nästan uteslutande på asp i sko
gar med hög luftfuktighet.
foto: Ulf Arup.
The redlisted Collema subnigres-
cens was found on one old aspen. It 
is almost exclusively found in forest 
stands with a moist microclimate.

figur 5. Lönnlav Bacidia rubella 
är en signalart som fanns på tre av 
de undersökta gamla asparna. 
foto: Ulf Arup.
Bacidia rubella was found on three 
old aspens and is an indicator for 
habitats with high conservation 
value.
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och luddlav Nephroma resupinatum. Blod
laven finns dock kvar i Fiby på andra trädslag 
än asp.

Någon statistiskt säkerställd förändring 
av artantalet under de senaste femtio åren 
kunde inte påvisas. Det skulle dock behövts 
en liknande gammal undersökning att 
jämföra min inventering med för att kunna 
testa detta ordentligt. Vissa av arterna som 
inte återfanns kan ha förbisetts i denna 
inventering eftersom några av dem, som 
dvärgtufs och skorpgelélav, kan vara svåra att 
upptäcka.

Asparnas framtid i Fiby urskog
Det naturliga störningsmönstret i Fiby 
urskog skapar för närvarande i huvudsak 
små luckor i beståndet (Liu och Hytteborn 
1991). Inne i Fiby sker nästan ingen föryng
ring av aspar i de små luckorna, utan som 
nämnts växer de flesta unga asparna upp i 
skogens utkanter. Endast en större lucka 
har bildats under senare år, och i den har 
lövträd, inklusive asp, växt upp. 

En annan viktig faktor är viltbetet. Nästan 
alla unga lövträd betas och det är endast i täta 
buskage som lövträden undgår bete och får 
en möjlighet att växa upp ovanför betesgrän
sen. I omgivande bruksskogar med kalhyg
gesbruk har aspen en avsevärt större chans 
att föryngra sig och växa upp till bestånd om 
inte skogsbruket röjer bort asparna.

Asparna i Fiby urskogs utkanter påverkas 
av solljus och damm från jordbruksland
skapet. Eftersom nästa generations aspar 
därmed står i en helt annan miljö än dagens 
gamla aspar kommer troligtvis många arter 
som behöver skugga och fukt inte att kunna 
kolonisera de nya asparna, utan istället 
försvinna från skogen. Dessutom såg jag vid 
ett återbesök för något år sedan att stora 
delar av de unga aspar som jag inventerade 
hade huggits ner eftersom de stod utanför 
reservatsgränsen, så föryngringen kan vara 
dålig även i utkanterna av skogen.

Förutsättningen för att den rika asplav
floran i Fiby urskog ska kunna bibehållas är 
att det sker en föryngring av asp även inne i 

figur 6. Asporangelav Caloplaca flavorubescens (till vänster) är en aspspecialist medan vägglav 
Xanthoria parietina (till höger) är en generalist som förekommer på många olika underlag. Båda arterna 
hittades på både unga och gamla aspar. 
foto: Ulf Arup.
Caloplaca flavorubescens (left) is an aspen specialist while Xanthoria parietina (right) is a generalist species 
that can be found on various substrates. Both species were found on both old and young aspen trees in Fiby.
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skogen. Detta skulle betyda att man behöver 
öppna upp luckor i skogen, vilket är kon
troversiellt i ett naturreservat som har fri 
utveckling som mål. En omfattande storm
fällning skulle också kunna leda till större 
aspföryngring. 

Alternativt skulle man kunna se till att 
föryngringen fungerar på landskapsnivå 
omkring Fiby istället, eftersom det finns 
flera asprika skogar i närheten. Men det vore 
ju synd om de stora aspvärdena försvann helt 
från reservatet.  

•  Jag vill tacka mina handledare Anders 
Nordin och Brita Svensson som var till stort 
stöd när jag gjorde mitt examens arbete. 
Jag vill även tacka Leif Tibell för hjälp med 
artbestämning och diskussioner kring mitt 
arbete. 

Tack även till Länsstyrelsen i Uppsala 
för tillstånd för insamling av arter, samt till 
Göran Thor och Håkan Hytteborn för kom
mentarer på manuskriptet till denna artikel. 
Och till sist vill jag även tacka Ulf Arup och 
Jerry Skoglund för fotografier.
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N
aturvård kan idag beskrivas som 
erfarenhetsbaserad – beslut och 
naturvårdsplaner utformas utifrån 
personliga erfarenheter och förhåll

ningssätt (Pullin & Knight 2008). Personliga 
erfarenheter kan dock utgöra en osäker och 
begränsad kunskapskälla. Att förlita sig på 
redan etablerade förhållningssätt och meto
der är inte heller optimalt, eftersom nya 
vetenskapliga resultat förbises eller tar lång 
tid att omsätta i praktiken. Gamla metoder 
behöver inte heller nödvändigtvis vara till
räckligt beprövade eller utvärderade. 

Evidensbaserad naturvård däremot, strävar 
efter att beslut och metoder utformas 
utifrån bästa tänkbara kunskapsläge (Pullin 
& Knight 2008). Detta uppnås genom 
att använda resultat och slutsatser från 
praktiskt arbete tillsammans med relevant 
vetenskaplig forskning (Sackett & Rosen
berg 1995). 

Ser man till mängden naturvårdsåtgär
der som genomförs av länsstyrelser, bota
niska föreningar och företag finns det en 
stor mängd fallstudier som skulle kunna 
sammanställas, till exempel gällande olika 
åtgärder för att stötta hotade arter. En 

förutsättning för detta är dock att genom
förda åtgärder följs upp och dokumenteras. 
Dokumentationen måste också sparas och 
göras tillgänglig för andra. 

Detta är idag till stor del eftersatt inom 
praktisk naturvård (Milberg & Bergman 
2010). Under de mest ideala förhållandena 
finns det också kontroller (där man kan se 
vad som händer om man inget gör), samt 
dokumentation från tiden före åtgärden. 
Först då kan vi lära oss mesta möjliga om 
vilken effekt en ny metod i praktisk verk
samhet kan ha.

Bra att sammanfatta många studier
Med allt ovan i åtanke utgör systematiskt 
gjorda översikter en viktig och mycket 
användbar metod inom evidensbaserad 
naturvård för att enkelt och snabbt utvär
dera, sammanfatta och sprida befintliga 
kunskaper och forskning (Pullin & Knight 
2008). Genom frammarschen av evidens
baserad naturvård har proceduren kring sys
tematiska översikter och statistiska meto
der, till exempel metaanalyser (se fakta ruta 
på sid. 29), utvecklats (Hedges m.fl. 1999, 
Pullin & Stewart 2006). 

Många har engagerat sig för att hjälpa den hårt trängda mosippan, 

exempelvis genom att bränna eller genom frösådd och plantering. I den 

här artikeln får vi veta vilka åtgärder som verkar ha fungerat och vilka 

som fungerat sämre. Författarnas förhoppning är – förutom en ljusare 

framtid för mosippan – att framtida naturvårds åtgärder dokumenteras 

väl, och att vi får se en mer evidensbaserad naturvård växa fram.

Har åtgärderna för att hjälpa 
mosippan varit effektiva?
Ett steg mot evidensbaserad naturvård i Sverige
ANNELI SANDSTRÖM, PER MILBERG & BRITA SVENSSON
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Syftet med vår studie var att utvärdera 
svenskt naturvårdsarbete kring den hotade 
arten mosippa Pulsatilla vernalis (figur 1) 
genom att utföra en systematisk översikt i 
enlighet med den metodik som blivit praxis 
inom evidensbaserad naturvård. 

Unikt för studien är att vi bara använt oss 
av data från praktiskt naturvårdsarbete. Här 
redovisar vi de viktigaste slutsatserna från 
studien; för en fullständig redovisning hänvi
sas till Sandström (2013), vilken man enklast 
kan få tag på genom att kontakta oss. 

Det finns mycket gjort om mosippa!
En av oss (Anneli) sökte efter fallstudier om 
mosippa (det vill säga varje tillfälle då en 
åtgärd gjorts) genom att kontakta länssty
relser och länsansvariga floraväktare inom 
mosippans utbredningsområde. Därifrån 
utvidgades kontaktnätverket och i slutändan 
kom datamaterialet att baseras på natur
vårdsarbete av länsstyrelser, kommuner, 

ickestatliga organisationer, konsultföretag 
samt privatpersoner. Anneli frågade spe
ciellt efter åtgärder där det gjorts invente
ringar både före och efter genomförd åtgärd. 

Naturvårdsarbetet kring mosippan dela
des sedan in i fyra kategorier: (i) bränning 
(enbart eller i kombination med mekanisk 
störning), (ii) mekanisk störning (till exem
pel trädfällning, buskröjning eller bortrens
ning av markvegetation), (iii) frösådd av 
mosippa, och (iv) utplantering av uppodlade 
mosippsplantor.

De inventeringar som fanns behandlade 
antalet bladrosetter, antalet blommande 
bladrosetter och det totala antalet blommor. 
Förändringar hos dessa utvärderades sedan 
inom de fyra kategorierna ovan med meta
analyser, och jämfördes ytterligare utifrån 
förvalda faktorer, till exempel lokalernas 
miljö, om plantorna skyddades mot direkta 
brandskador samt om det skett några förbe
redande åtgärder innan frösådd.

figur 1. Mosippa är en vacker och mycket älskad 
vårblomma som tyvärr minskar kraftigt i Sverige. 
Därför bedrivs det på många håll ett intensivt 
arbete för att bevara den och dess växtplatser. 
Åtgärderna har bestått av bränning såväl som 
mekanisk störning kring befintliga plantor samt 
sådd av frön och utplantering av uppodlade plan
tor. Arbetet utförs inte bara av länsstyrelser och 
kommuner utan också av botaniska föreningar och 
floraväktare, konsultföretag och privatpersoner. 
foto: Ove Lennström.
The Swedish populations of Pulsatilla vernalis are 
declining and, therefore, many of its sites are actively 
managed. The conservation efforts include burning 
and mechanical disturbance as well as attempts at 
sowing seeds and planting seedlings.
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Våra metaanalyser omfattade 115 fallstu
dier, fördelade på nio med bränning, 14 med 
mekanisk störning, 91 frösåddsförsök och 
ett försök med utplantering av mosipps
plantor. Värt att notera är att 14, 12, 44 
respektive fyra fallstudier då redan uteslutits 
på grund av ofullständiga data (till exempel 
inga inventeringar genomförda under de 
analyserade åren eller ingen dokumentation 
om antalet frön som såddes ut). 

Den geografiska spridningen av de fall
studier som togs med i analyserna sträckte 
sig från Skåne till Härjedalen (figur 2). 

Bränna eller störa manuellt?
Resultaten visade att bränning (eller en kom
bination av bränning och mekanisk störning) 
hade en positiv effekt på antalet bladrosetter 
under både det första och andra året efter 
bränning (figur 3). Enbart mekanisk störning 

hade däremot ingen synbar positiv effekt på 
antalet bladrosetter (figur 3). 

Av analysen framgick också att åtgärder 
för att skydda plantorna mot brännskador 
(genom att använda uppochnervända hinkar 
över plantorna, täcka dem med snö eller 
genom att vattna) inte hade någon positiv 
effekt på antalet bladrosetter jämfört med 
bränning där plantorna inte skyddades 
(Sandström 2013). 

Förutom de faktorer vi analyserat finns 
det självklart andra parametrar av stor bety
delse, till exempel väderförhållanden och 
enskilda populationers storlek. Dessa kan 
få genomslag när antalet fallstudier är litet (i 
form av stora konfidensintervall och därmed 
dålig precision).

Räkna bladrosetter, inte blommor!
Antalet blommande bladrosetter och det 
totala blomantalet visade generellt inkonse
kventa och spridda resultat efter bränning 
och mekanisk störning och även utifrån 
andra analyserade faktorer (Sandström 
2013). Detta var något förvånande, eftersom 
det ofta handlade om många fallstudier som 
borde gett hygglig precision. Det är uppen
bart att blomningen huvudsakligen styrs av 
faktorer som vi inte kunnat beakta. 

Blomningen inom släktet Pulsatilla har 
beskrivits som högst varierande mellan åren, 
styrd av bland annat väder och predation 
av blomknoppar (Lindell 2001). Det ver
kar alltså mindre meningsfullt att använda 
blommande bladrosetter och blomantal 
som inventeringsenheter om syftet är att 
utvärdera nyttan med en genomförd natur
vårdsåtgärd. 

Blomningen i sig kan eventuellt spegla 
vitaliteten av mosipporna på lokalen men 
förändringar i blomningsfrekvens säger inte 
mycket om hur lyckad naturvårdsåtgärden 
varit. Vår uppfattning är att blomningen 
skiljer så mycket mellan åren att blom
ningsfrekvenser är svåra att använda för att 
utvärdera naturvårdsåtgärder (figur 4).

figur 2. Den geografiska fördelningen av de fall
studier som ingått i våra analyser. Femhörningarna 
visar var åtgärder som bränning och mekanisk 
störning har utförts och cirklarna platser för frö
såddsförsök. 
The distribution of case studies in Sweden, used 
in the metaanalyses testing intervention effects on 
the endangered Pulsatilla vernalis. Pentagons show 
burning and mechanical disturbance sites, and circles 
seeding trial sites. For more information, see Sand
ström (2013).
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Metaanalyser och konfidensintervall
En metaanalys kan beskrivas som en studie av 
studier. Istället för att själv genomföra ett antal 
experiment letar man reda på befintliga resultat 
från tidigare experiment. Genom att analysera 
resultatet från många studier tillsammans kan man 
dra säkrare slutsatser jämfört med om man skulle 
förlita sig på resultatet från enbart en studie. 

Det vanliga är att man letar efter resultat i 
redan publicerade uppsatser, men på senare tid 
har framväxten av så kallade ”data repositories” 
(öppna databaser där forskare kan lägga upp 
rådata som legat till grund för publicerade studier, 
t.ex. datadryad.org) gjort att man i framtiden kom
mer att kunna ta fram data på ett enklare sätt.

När man väl bedömt vilka studier som faktiskt 
går att jämföra, brukar data tas fram ur figurer och 
tabeller, eventuellt omvandlas till en ”gemensam 
valuta” (t.ex. oddskvoter) och därefter analyseras. 

Speciellt för metaanalysen är att enskilda studier 
viktas så att stora studier sett till provstorlek får 
större genomslag än små studier.

Resultaten från analyserna redovisas oftast 
som en skattad effektstorlek med tillhörande 
konfidensintervall: effektstorleken visar riktning 
(+/–) och styrkan av effekten, medan konfidens
intervallet visar skattningens precision. 

Konfidensintervall är det etablerade sättet att 
ange osäkerheten kring den skattning man räknat 
ut; om man upprepar studien kommer den nya 
skattningen att ligga inom intervallet med en viss 
sannolikhet, oftast använder man 95 % (alltså 19 
gånger av 20). Detta innebär, i figur 3 ovan, att 
om intervallet inte överlappar den lodräta nollin
jen, så skiljer sig skattningen statistiskt signifikant 
från noll (motsvarar P < 0,05). Man kan också 
jämföra två skattningar: om deras konfidens
intervall inte överlappar motsvarar det P < 0,01.

figur 3. Effekten på antalet bladrosetter hos mosippa efter bränning och mekanisk störning. Antalet 
bladrosetter det år som åtgärden genomfördes jämfördes med antalet rosetter 1–3 år efter åtgärden. 
Symbolerna visar effektstorleken ((antal efter/[antal efter+antal innan]); logittransformerade) med till
hörande 95 % konfidensintervall (se faktaruta nedan). Positiva värden indikerar en ökning efter åtgärden, 
regativa värden en minskning. Utifrån effektstorleken har även den procentuella förändringen räknats ut. 
Metaanalyses of the number of Pulsatilla vernalis rosettes for the intervention types burning and mechanical 
disturbance. Values are effect sizes (also shown as percentages) and bars indicate 95% confidence intervals. 
Followups after one (“Uppföljning efter 1 år”) or two years indicate a positive effect of burning (“Bränning”), 
whereas no effect was found for mechanical disturbance (“Mekanisk störning”). After three years no positive 
effects were revealed due to either burning or mechanical disturbance. 
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Så ut frön!
Försök med frösådd visade på ett överlag 
relativt högt antal groddplantor (groddplan
tor som räknades under samma säsong lik
som ett år efter sådd motsvarade 15 procent 
av de sådda fröna), och de flesta av dessa 
överlevde även under andra och tredje året 
efter sådd (Sandström 2013). 

Förberedande åtgärder, till exempel 
bränning av såytorna innan frösådd, visade 
sig vara gynnsamt (figur 5). I ett litet antal 
fallstudier hade bränning skett ett eller flera 
år före sådd, och när man räknat antalet 
groddplantor samma år som fröna såddes 
ut hade vi svårt att se någon effekt av sådan 
bränning jämfört med ingen bränning (figur 
5, övre delen). Däremot hade bränning 
samma år som sådd och uppföljning en 
positiv effekt jämfört med ingen bränning; 
nästan 17 procent av fröna blev groddplantor 
jämfört med 9 procent i de ytor som inte 
brändes.

Hur gick det sedan för dessa groddplan
tor året efter? Jo, då syntes den positiva 
effekten av bränning tydligare (figur 5, nedre 
delen): överlevnaden var hög vid brand 

(groddplantorna utgjorde 15–24 procent av 
sådda frön) men låg vid avsaknad av brand 
(motsvarande 3 procent av sådda frön). 

Elda!
Sammanfattningsvis är bränning en viktig 
åtgärd för att gynna mosippans popula
tionstillväxt och frögroning (figur 6), medan 
mekanisk störning inte ger samma positiva 
resultat. Mekanisk störning kan därmed 
inte ersätta bränning. Dessa skillnader 
skulle kunna bero på en förändrad mark
kemi och en fördröjd återkolonisation av 
konkurrerande arter vid bränning jämfört 
med vid mekanisk störning (Ahlgren 1960, 
Granström 2001). Till exempel är det känt 
att markens pH ökar efter brand (Ahlgren 
1960). 

Mosippan gynnas av brand
Vår genomgång visar att det är möjligt att 
påverka mosippspopulationernas storlek, 
och därför är det glädjande att det före
slagna åtgärdsprogrammet för mosippa 
poängterar behovet av en aktiv skötsel på 
kända mosippslokaler (Stridh & Granström, 

figur 4. Mosippans blom
ning visar stora variationer 
mellan åren. Blomningen 
verkar styras av flera olika 
faktorer som inte direkt 
påverkas av skötseln. Där
för är det bättre att räkna 
alla bladrosetter (både 
blommande och icke blom
mande) än enbart blom
mande bladrosetter eller 
det totala antalet blommor, 
när man vill utvärdera nyttan 
av en naturvårdsinsats. 
foto: Ove Lennström.
Flowering in Pulsatilla verna-
lis displays large interannual 
and sitespecific variation 
and is a less useful parameter 
when evaluating conserva
tion measures than the total 
number of rosettes.
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manuskript). I programmet omtalas sådd 
och utplantering av plantor som möjliga 
förstärkande naturvårdsåtgärder, vilket får 
stöd i vår analys. För framtida frösåddsför
sök kan studien av Sandström (2013) även 
visa hur olika förutsättningar och förhållan
den vid frösådden kan påverka resultaten av 
dem. 

I åtgärdsprogrammet, liksom i artfak
tabladet för mosippa (Ståhl & Edqvist 
2006), nämns både bränning och mekanisk 
störning som lämpliga åtgärder för mosip
pan, men bara bränning får alltså stöd i vår 
studie. Vi vill dock trycka på att i åtgärds
programmet har de olika åtgärderna delvis 
olika syften och användningsområden: 
bränning utförs för att gynna fröetablering, 

sker i närheten av befintliga plantor (inte 
mittibland dem) och följs av en manuell 
spridning av frön. Olika typer av mekanisk 
störning däremot anges som den primära 
åtgärden för att gynna befintliga plantor. I 
åtgärdsprogrammet framhålls att mer kun
skap behövs kring mosippsplantors respons 
vid direkt bränning (Stridh & Granström, 
manuskript). 

I vår analys kunde vi inte se att åtgärder 
för att skydda plantorna mot brännskador 
gjorde någon nytta. Vi tolkar detta som att 
mosippa är tålig mot brand. Mycket tyder på 
att mosippans koppling till brand kan vara 
av central betydelse för det pågående och 
framtida naturvårdsarbetet för att säker
ställa artens överlevnad. 

figur 5. Andel sådda frön av mosippa som resulterat i småplantor beroende på om såytorna hade bränts 
eller inte. Symbolerna visar effektstorleken (se figur 3) med tillhörande 95 % konfidensintervall. En högre 
effektstorlek indikerar en högre groning och överlevnad (noll = alla frön gav upphov till groddplantor). 
Utifrån effektstorleken har även  andelen plantor av sådda frön räknats ut.
Proportion of sown Pulsatilla vernalis seeds of that have germinated into seedlings depending on if the plots had 
been burnt or not (“Bränning…” or “Ingen bränning”). The time of burning was grouped according to whether 
it was done in the same year (“Bränning samma år”) to ≥ 2 years before (“Bränning ≥ 2 år före”) seeding. The 
most important result is that one year after seeding, plots that had been burnt had more seedlings than plots that 
not had been burnt (lower half of the graph).
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Bättre åtgärdsprogram
Vi ville i denna studie pröva om man kan 
dra säkra slutsatser kring skötselmetoder 
även när strikt vetenskapliga rapporter 
saknas. Vi anser att viktiga resultat fram
kommit angående mosippans respons på 
olika naturvårds åtgärder. Vår slutsats är att 
fallstudier från praktiskt naturvårdsarbete 
kan utgöra en betydelsefull informations
källa och att det finns stora vinster med att 
noga dokumentera – och tillgängliggöra 
dokumentationen – av genomförda natur
vårdsåtgärder. Helt klart finns det ett behov 
av systematiska översikter och analyser av 
genomförda åtgärder även för andra arter 
och miljöer. 

Fördelarna med evidensbaserad natur
vård är många och vi tror att våra svenska 
åtgärdsprogram skulle kunna utgöra en 
plattform för dess implementering. Till 
exempel skulle både reviderade och fram
tida åtgärdsprogram kunna förbättras med 

hjälp av metaanalyser av tidigare naturvårds
åtgärder. Då skulle också betydelsen av att 
konsekvent utvärdera och dokumentera 
praktiskt naturvårdsarbete bli uppenbar för 
alla inblandade. 

Allt detta medför ett ansvar hos Natur
vårdsverket att uppmuntra användandet av 
metaanalyser och tydliggöra hur utfallet av 
praktiska åtgärder bör dokumenteras och 
arkiveras (och bör därför till exempel ta 
fram handledningar för hur metaanalyser 
ska utföras). 

Genom våra föreslagna förändringar 
skulle en större del av det hängivna arbete 
som görs i fält kunna tas till vara och ana
lyseras, där data genom metaanalyser kan 
sammanfattas i ett enklare och mer vägle
dande format. Genom att utgå från arbetet 
med åtgärdsprogram kan fördelarna med 
evidensbaserad naturvård och dess slutsat
ser nå ut till fler människor, och därmed göra 
ännu större nytta.  

figur 6. Att aktivt bränna mosippslokaler har gett en stark positiv effekt på antalet bladrosetter under de 
två första åren efter bränning. En förberedande bränning gynnade också utfallet av sådd. Enbart en meka
nisk störning utan bränning hade däremot ingen effekt.  
foto: Göran Vesslén.
Burning of Pulsatilla vernalis sites had a positive effect on the number of rosettes, both in the first and second 
years after the intervention, while no positive effect was detected after mechanical disturbance. Burning also 
improved the outcome of seeding.
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 •  Tack till alla entusiaster som har tagit sig tid och delat 
med sig av sina erfarenheter och data kring mosippan. 
Vår studie hade inte varit möjlig utan deras hjälp och 
hängivenhet för mosippan. Vi hoppas att våra analyser 

kan stimulera dem och många andra till att fortsätta 
med det långsiktiga arbete som mosippan så väl behö
ver. Tack också till Olle Kellner och Peter Ståhl som 
kommenterat en tidigare version av vårt manuskript.

Sandström, A., Milberg, P. & 
Svensson, B. 2014: Har åtgär-
derna för att hjälpa mosippan 
varit effektiva? Ett steg mot 
evidensbaserad naturvård i 
Sverige. [Evidence-based conser-
vation using unpublished results. 
A case study using Pulsatilla 
vernalis.] Svensk Bot. Tidskr. 108: 
26–33.
In evidencebased conservation, 
systematic reviews serve to 
evaluate and distribute cur
rent knowledge and research. 
However, for many practical 
interventions in conserva
tion biology, there is a lack of 
research. Therefore, we tested 
the use of unpublished records 
to evaluate the conservation 
work on Pulsatilla vernalis. By 
using metaanalyses, 115 cases 
were summarised. 

Burning had a positive effect 
on the number of rosettes, while 
mechanical disturbance had no 
positive effect. Flowering and 
number of flowers were unreli
able for analysing interventions 
due to large interannual varia
tions. Burning followed by sow

ing resulted in good numbers of 
seedlings. In general, controlled 
burning seems central to the 
longterm survival of P. vernalis. 

As our study provided 
important insights based on 
unpublished data, it shows the 
potential of such data for evi
dencebased conservation and 
also that the value of such data 
can be enhanced by small means. 
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Enset – en mångsidig 
etiopisk gröda
LAILA M. KARLSSON & ABITEW LAGIBO DALBATO

E
nset eller etiopisk banan Ensete ventricosum tillhör 
bananfamiljen (Musaceae), och är liksom bananen en 
storväxt ört. Plantan blommar endast en gång, vanligen 
cirka 4–8 år efter uppkomsten. Ensets naturliga habitat 

är tropiska och subtropiska skogar (Baker & Simmonds 1953). 
Numera växer arten vilt endast på svåråtkomliga platser som inte 
odlas eller nyttjas på annat sätt (figur 1A).

Enset är en fantastisk gröda som har många användnings
områden: mat (Tsegaye & Struik 2001), djurfoder (Funte m.fl. 
2010), fibrer (Tsehaye & Kebebew 2006) och traditionella 
naturmediciner (Nyunja m.fl. 2009). De delar man gör mat av 
har ungefär samma näringsvärde som potatis, och en blandning 
av dess blad och andra delar är ett utmärkt foder för idisslare 
(Mohammed m.fl. 2013). Enset ger högst avkastning av alla de 
grödor som odlas i Etiopien beräknat på mängd ätlig torrsub
stans och energi (Tsegaye & Struik 2001).

Vid matframställningen tar man tillvara den stärkelse rika 
växtsaften och de centrala delarna av plantan. Därför sker skör
den vanligen då blomknoppar börjar utvecklas, alltså då det finns 
maximal energi i plantans gröna delar. Vissa delar kan tillagas och 
ätas direkt, men huvudsakligen tillreds matprodukter efter en 
jäsningsprocess som ger mycket god hållbarhet.

Enset klarar sig bra även då förväntade regnperioder uteblir. 
Det sägs att hushåll där man odlade enset inte drabbades av 
svält under de svåra torkperioderna och hungerkatastroferna på 
1970 och 1980talen (Brandt m.fl. 1997). Dessutom motverkar 
den erosion och förbättrar jorden genom att tillföra organiskt 
material (Tensaye m.fl. 1998). Den ger även ett bättre lokalklimat 
genom att utjämna dygnstemperaturen och hålla kvar nattens 
markfuktighet under dagen. Enset odlas småskaligt, från någon 
enstaka planta till små fält nära bostaden (figur 1B). Den är 
anspråkslös och bönderna sätter ofta nya plantor varje år, för att 
alltid ha några fullväxta individ att skörda (Pijls m.fl. 1995).

LIKNAR BANAN
Enset liknar en vanlig bananplanta, men den blir större och 
bladen har ett mer upprätt växtsätt (figur 2). Den helt underjor
diska jordstammen, som kan väga upp till 70 kg (Brandt m.fl. 

Enset har odlats i delar 

av Etiopien sedan 

urminnes tider. Fors

kare från Sverige och 

Etiopien studerar nu 

traditionella förök

ningstekniker i syfte att 

sprida bruket av enset. 

De utvecklar även nya 

metoder för fröförök

ning för att kunna ta 

fram nya sorter.
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1997), utgör den egentliga stammen, medan det som i dagligt tal 
kallas för stam är en skenstam bildad av lager på lager av blad
slidor (figur 2). Alla blad utgår från tillväxtpunkten högst upp på 
jordstammen, så det yngsta bladet kommer alltid upp i mitten av 
skenstammens topp (figur 2). 

Ensets torktålighet tror vi beror på en kombination av 
egenskaper: den stora vattenhållande förmågan, 80–90 procent 
(Mohammed m.fl. 2013), det djupa rotsystemet, ner till tre meter 
har observerats (Tensaye m.fl. 1998), och den väl skyddade till
växtpunkten (figur 2).

Såvitt vi vet används enset som människoföda enbart i Etio
pien, och då mest inom vissa regioner och folkgrupper. En utökad 
odling av enset skulle kunna hjälpa många människor att bli 
mindre beroende av ettåriga grödor, som ju slår fel när en förvän
tad regnperiod uteblir. Enset har beskrivits som ”the tree against 
hunger” (Brandt m.fl. 1997). Erfarenheterna från att introducera 
enset för nya odlare visar dock att det behövs väl underbyggd 
information; rådgivningen måste vara korrekt och faktabaserad.

Forskningsbehov
Traditionellt förökas enset vegetativt. Man skär av skenstam
men, avlägsnar den toppställda tillväxtpunkten, gräver ner 
jordstammen och väntar på nya skott från sidoknoppar. Plantan 
klonas alltså, och varje lantras är en klon. Olika lantraser av enset 
används för olika ändamål, och den traditionella föröknings
metoden är ett utmärkt sätt att veta vilka egenskaper en ny 
planta får. 

Under de tusentals år enset har odlats har det etablerats 
många lantraser med olika egenskaper: på Areka Research 

A B figur 1. Enset i södra Etiopien. 
A) Naturlig förekomst; de 
inringade plantorna är ungefär 
sju meter höga. B) Enset i 
odling; den odlas oftast små
skaligt, med enstaka plantor 
eller i små fält som hitom husen 
på bilden.
foto: Laila Karlsson.
Enset Ensete ventricosum in 
southern Ethiopia. In the wild (A), 
the encircled plants are about 7 
m in height. Enset in cultivation 
(B); fields with tall plants close to 
the houses.

figur 2. Olika delar av enset
plantor från en odling i södra 
Etiopien.
foto: Laila Karlsson.
Structures of enset. Plants from 
cultivation in southern Ethiopia 
(“blomställning”: inflorescence, 
“frukter”: fruits, “skenstam, 
tvärsnitt”: pseudostem, cross 
section, “tillväxtpunkt”: apical 
meristem, “kluven jordstam”: split 
corm, “yngsta utvecklade bladet”: 
youngest developed leaf).

A B
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Centre (ARC – det nationella centret för ensetforskning) finns 
det 122 dokumenterade lantraser (Bekele m.fl. 2013), vilket bara 
är en del av alla som finns.

Vid förökningen använder olika bönder olika metoder, och 
alla hävdar att deras metod är den bästa. Vi ville undersöka hur 
det är med den saken. Vidare brukar det sägas att man inte kan 
vattna planterade jordstammar, för då ruttnar de. Eftersom 
regnperioderna förefaller att bli mer och mer opålitliga och det 
behövs strategier för att hantera detta (Cooper & Coe 2011), 
är det viktigt att undersöka om planterade jordstammar kan 
bevattnas för att gynna etableringen om en förväntad regnperiod 
uteblir.

Trots att det finns många lantraser efterfrågas sorter med 
nya egenskaper. Det finns förslag på att utveckla nya sorter med 
hjälp av molekylärbiologiska metoder, men det är okänt vilka 
gener som ger vilka egenskaper och det krävs stora laboratorie
resurser. Vi anser att man bör utveckla ensetsorter även genom 
konventionell förädling, alltså via sexuell förökning och medve
tet urval. För att lyckas med detta behövs kunskap om frögro
ningen och om groddplantornas tidiga tillväxt.

Genom biståndsprogrammet ”FormasSida Sustainable Deve
lopment in Developing Countries” fick vi möjlighet att studera 
enset närmare. Tillsammans med våra etiopiska kollegor Tamado 
Tana och Mikias Yeshitila etablerade vi ett forskningsfält (figur 
3B, C) på Wolaita Sodouniversitetet, 1900 m över havet, ungefär 
trettio mil söder om Addis Abeba. Universitetet ligger i ett 
område där enset odlas traditionellt och klimatet är intermedi
ärt för ensets odlingsområden. Nedan redovisar vi några av våra 
erfarenheter.

figur 3. A) Traditionell mark
beredning inför plantering av 
enset. B) Jordstammar klara för 
plantering. Två planteringshål 
ses i förgrunden. C) Försöks
uppställning för groddplantor i 
södra Etiopien.
foto: Laila Karlsson (A, B), Abi-
tew Lagibo (C).
Traditional soil cultivation (A), 
corms of enset and two holes for 
planting (B), and enset seedling 
nursery (C) in southern Ethiopia.

A B C
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Ensetfrön samlas och deras groning studeras
Eftersom ensetplantor normalt skördas i god tid före frömogna
den är det svårt att få tag i mogna frön. Av någon anledning sät
ter plantorna dessutom väldigt sällan frön vid forskningscentret 
ARC, där det finns plantor som kan få mogna naturligt. 

Det spekuleras i om den dåliga frösättningen har med miljön 
att göra (stationen ligger i den lägre delen av det höjdbälte där 
enset normalt odlas) eller om det krävs någon speciell pollinatör. 
Inom bananfamiljen finns det exempel på självpollinerande arter 
såväl som på arter som pollineras av fladdermöss, fåglar, spets
ekorrar (Nur 1976) eller insekter (Liu m.fl. 2002). Vi har observe
rat stora skillnader i frukt och frösättning mellan områden som 
inte förefaller ha stora miljömässiga skillnader, och problemet 
behöver studeras närmare.

Efter några hundra mils letande på landsbygden hade vi samlat 
frön från 14 plantor, nio odlade och fem vildväxande, 100–2000 
frön per planta. Fröna är rätt stora, cirka 17 × 14 × 11 mm. Frö
skalet är mycket hårt, men går att skära upp med skalpell utan 
att skada de inre delarna. Vi gjorde detta med flera hundra frön, 
både innan, under och efter groningen, för att lära oss mer om 
groningsförloppet (figur 4).

Groningsprocessen börjar med att operculum, det lilla locket 
(figur 4A, B), lyfts bort av den växande primärroten (figur 4B), 
följt av det expanderande skottet (figur 4B, C). Ungefär en vecka 
efter första tecknet på groning syns skottet tydligt (figur 4D, E). 
Under groningsprocessen nyttjas frövitan långsamt, scutellum 
(det omvandlade hjärtbladet) vidgar sig långsamt och överför 
alltmer av frövitans näring och energi till den groende plantan. 
Frövitan räcker i över tre veckor.

figur 4. Morfologi och gro
ningsförlopp hos ensetfrön. 
Fröna är ungefär 1,5–2 cm 
stora, groddarna i D och E är 
cirka en vecka gamla, i F cirka 
tre veckor.
Enset seed morphology and 
germination process. Seeds are 
1.5–2 cm long, seedlings in D 
and E are about one week, in F 
about three weeks.
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Frögroning
Tidigare rapporter om frögroning hos enset är motsägelsefulla: 
nästan full groning efter blötläggning följt av att en skada gjordes 
på fröskalet (Tesfaye 1992), eller ingen groning alls trots samma 
metodik (Diro & van Staden 2003). Baserat på de tidigare rap
porterna och på vad som generellt är känt om groning av frön 
med hårt fröskal testade vi effekten av olika kemikalier och av 
fysiska skador på fröskalet (Karlsson m.fl. 2013a) utöver groning 
av intakta frön på fuktig sand.

Fröna började omedelbart ta upp vatten via mikropylen 
(”kanalen” där embryot sitter, figur 4) när de kom i kontakt med 
fukt, det tog 4–5 dagar innan vattenupptaget var fullständigt. 
Enset har alltså inte den typ av frövila som kallas ”physical dor
mancy” (Baskin & Baskin 2004), med vilket avses att fröna inte 
tar upp vatten innan en speciell struktur öppnas eller fröskalet 
skadas.

Ensetfrön från olika plantor grodde olika bra (figur 5). I 
genomsnitt grodde cirka 25 procent inom tolv veckor när frön 
placerades på fuktig sand. Ingen av de andra behandlingarna 
hade någon positiv inverkan. När vi gjorde en skada på fröskalet 
grodde bara enstaka frön (Karlsson m.fl. 2013a), alltså tvärtom 
mot de resultat Tesfaye (1992) rapporterade.

Hos enset är embryot betydligt mindre än fröet, men det sker 
ingen tillväxt av embryot före groning (figur 4; Karlsson m.fl. 
2013a). Därför uppfylls det första men inte det andra kriteriet 
för frövila av typen ”morphological dormancy” (Baskin & Baskin 
2004). Det är möjligt att enset har frövila av den tredje huvud
typen ”physio logical dormancy”, vilket innebär att benägen
heten att gro förändras över tid och ofta efter att någon speciell 
säsong (varm, kall eller torr) har passerat. Det är tänkbart att 
enset har specifika miljökrav för groning eller att andelen fullvär
diga och grobara frön är låg.

Groddplantor
Vi använde nyligen grodda frön från både vilda och odlade plan
tor och planterade dem med och utan tillsats av kogödsel till den 
lokala jorden (figur 3C, 6; Karlsson m.fl. 2013b).

Det var ingen effekt av gödning under de första tre veckorna, 
så länge plantorna utnyttjade frövitan, men efter sex månader 
var de plantor som odlades med kogödsel betydligt större än de 
andra (figur 6). Det var rätt stor variation mellan plantorna vad 
gäller storlek och utseende. Detta tar vi som tecken på att det 
finns en stor genetisk variation som kommer till uttryck vid den 
sexuella reproduktionen. Vi lät tio plantor växa vidare i jord med 
kogödsel, de blev snabbt stora och fyra av dem blommade inom 
två år.
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figur 6. Storlek på enset
plantor vid två olika tidpunk
ter efter frögroning; efter 6 
månader var det en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan 
plantor som växt i de två olika 
jordtyperna. Spridningsmåtten 
visar standardavvikelse.
Mean (± s.d.) size (pseudostem 
circumference) of enset seed
lings after 3 weeks and 6 months 
when grown in local soil (yellow) 
or with cow manure added (blue) 
After 6 months there was a sta
tistically significant difference.

figur 5. Genomsnittlig groning 
över tid och slutlig groning av 
ensetfrön på fuktig sand vid 
cirka 25 °C. Försöket pågick 
i 52 veckor men inga frön 
grodde senare än efter 25 
veckor. Frön från fem vilda och 
sex odlade plantor ingick.
Average germination rate and 
final germination of enset seeds 
on moist sand at c. 25°C. Seeds 
were incubated for 52 weeks; 
no germination occurred after 
25 weeks. Seeds from five wild 
and six cultivated plants were 
included.
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Skott från jordstammar
Något halvår innan vi påbörjade vår studie hade arbetet med 
karaktärisering av kloner på ARC lett till att de första sex sor
terna blev officiellt godkända; dessa sex (figur 9) blev ett perfekt 
forskningsmaterial för oss.

Vi använde plantor som hade växt vid ARC under många 
generationer. Plantornas jordstammar skars av, de var i genom
snitt 58,5 cm i omkrets. Vi hade förberett planteringshål (40 cm 
djupa och 50 cm i diameter, figur 3B).

Vi använde tre jordstammar av varje sort till varje behandling 
som var: 1) behålla den hel, 2) klyva den i två delar eller 3) klyva 
den i fyra delar (figur 3B). Jordstammarna las i hålen, och täcktes 
med 15 liter av hälften jord, hälften torr och pulvriserad kogöd
sel. Några extra jordstammar av sorten ’Zerita’, i en separat del 
av försöksytan, fick fem liter vatten varje dag, de övriga fick hålla 
tillgodo med sin egen lagrade vätska och markfukten.

Femtio dagar efter plantering kom de första skotten, och efter 
ytterligare 62 dagar hade det kommit skott från alla jordstam
mar, vilket vanligen inte inträffar; ARC räknar med att cirka 75 
procent kommer upp (Diro 1996). Skotten från hela jordstam
mar kom upp senare än de från delade. Bevattning förkortade 
tiden till uppkomst och jämnade ut skillnaden mellan hela och 
delade jordstammar. Ungefär när de sista skotten kom började 
regnperioden, så plantorna hade god tillgång på vatten för sin 
fortsatta tillväxt.

Efter nio månader, när regnperioden var slut, hade det blivit 
en skog av enset (figur 7). Det tog oss tjugo dagar att gräva upp, 
skära av alla 3669 nya skott och mäta dem (figur 8). Antalet skott 
var starkt korrelerat till sort men oavsett vilken sort man väljer 
resulterar en delning i ett ökat antal skott (figur 9). Oavsett del
ning fanns det ett antal riktigt stora skott (skenstammar med 
över 30 cm i omkrets) från varje jordstam.

figur 7. Författarna i en verita
bel skog av enset, nio månader 
efter en lyckosam plantering av 
jordstammar.
foto: Getachew Kefita.
The authors with vegetative 
shoots of enset, nine months 
after planting of corms and about 
six months after emergence.

figur 8. Mätning av karaktärer 
på vegetativa skott av enset.
foto: Laila Karlsson.
Data collection on 3669 vegeta
tive shoots of enset.
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Slutsatser
Det går att förädla enset genom korsning, frögrodd och urval. 
Den enkla metoden att lägga frön på fuktig sand och vänta fung
erar. Men eftersom högst femtio procent av fröna grodde är det 
risk för selektion av genotyper som gror lätt; dessa genotyper har 
kanske inte de bästa egenskaperna i övrigt. Därför är det viktigt 
att fortsätta med studier av groningsbetingelserna. Frögroddarna 
är lättodlade, den största svårigheten med att odla plantor från 
frön i större skala är bevattning av de unga groddplantorna, om 
de inte gror i anslutning till en regnperiod.

Vi vill dock understryka att vi inte förordar distribution av 
frön eller groddplantor till odlare, detta därför att den nya plan
tans egenskaper är okända. Detta sätt att sprida ensetkulturen 
föreslås, tyvärr, för närvarande av olika organisationer. Istället 
anser vi att välkända sorter ska förökas vegetativt och distribu
eras till nya odlare.

För vegetativ förökning fungerar de olika traditionella meto
derna bra. Det är en fördel att behålla den ursprungliga jordstam
men hel – och därmed maximera dess vattenhållande förmåga – i 
områden som ofta drabbas av långvarig torka, medan delning 
i mindre bitar är att föredra om syftet är att kunna plantera så 
många nya plantor som möjligt. Hur små bitar av jordstammen 
som är lämpliga för vegetativ föryngring återstår att utreda.

Våra resultat, med plantor från alla jordstammar och mycket 
stora skott förvånade alla, även mycket erfarna ensetodlare och 
forskare. Detta visar att det finns stor anledning att experimen
tera vidare med olika odlingsförhållanden och tekniker. Den 
positiva effekten av bevattning efter plantering visar att det är 
viktigt att undersöka etablerade ”sanningar”. Människor har 
gjort på ett sätt i generationer, och fortsätter med det för att det 
fungerar. Detta är förståeligt, men ska inte tas som intäkt för att 
det inte finns bättre metoder.

I ett större perspektiv är väl alla eniga om att bistånd ska 
används för att stödja en positiv samhällsutveckling med målet 
att samtliga medborgare kan delta på lika villkor. Vår erfarenhet 
är att människor inte har energi att ägna sig åt utbildning eller 
politiska diskussioner om de inte har mat. Vi anser därför att 
åtgärder som leder till en högre grad av oberoende, inte minst för 
fattiga på landsbygden, är mycket viktiga. En sådan åtgärd är att 
stimulera en utökad användning av enset.  

• Vi vill tacka våra etiopiska kollegor, Tamado Tana och Mikias Yeshitla, för 
mycket gott samarbete. Ett stort tack också till Yacob Gota, Zemach Chelo, 
Getachew Kefita, Bergene Ade, Tesfaye Mekonnen och Worku Mentire för deras 
insatser, och till alla som hjälpte till med att hitta och samla in ensetfrön. Formas 
finansierade studien och Areka Research Centre tillhandahöll jordstammar. Tack 
till Mats Thulin för värdefulla kommentarer på en tidigare version av texten.
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figur 9. Antal skott, i medel
tal, per planterad jordstam av 
enset. Staplarna till vänster 
visar resultaten från sex olika 
sorter (’Endale’, ’Gewada’, 
’Kelisa’, ’Mesena’, ’Yanbule’ 
och ’Zerita’), varav en (Z*) 
dessutom bevattnades. Stap
larna till höger visar resultaten 
av tre olika delningsgrader på 
jordstammarna. Spridningsmåt
ten visar standardavvikelse.
Number of shoots per planted 
corm of enset. Results are shown 
for six cultivars (Z* irrigated) and 
for three different corm pretreat
ments (extent of splitting). Error 
bars show standard deviation.
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Seeds were collected from 
five wild and nine cultivated 
enset plants. Germination was 
overall c. 25%. Seedlings were 
successfully grown in a mix of 
loam, sand and dried cow dung. 
Six cultivars were used to study 
vegetative reproduction related 
to corm splitting and irrigation. 
Emergence was 100% from 
corms and sprouts were larger 
than expected. 

Seeds can be used for develop
ment of improved characteristics 
of enset, utilizing the genetic 
variation for selection and 
following established procedures 
for new cultivars. However, 
seeds must not be distributed 

for direct use; clones developed 
from selected seedlings can 
efficiently be vegetatively propa
gated and distributed.
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D
en näst sista delen av presenta
tionen av nyheter i den nordiska 
kärlväxtfloran behandlar ordning
arna Gentianales (måreväxter, gen

tianaväxter och oleanderväxter), Boraginales 
(strävbladiga), Solanales (vindeväxter och 
potatisväxter) och Lamiales (syrenväxter till 
verbenaväxter). Dessa fyra ordningar bildar 
en naturlig enhet som ibland kallas Asteri
der I.

Artikeln redovisar växter som är nya 
för Norden, som har fått nya svenska eller 
vetenskapliga namn, eller som har ändrat 
status. För Sverige nya växter är i regel tillfäl
liga. Detta har inte särskilt angivits, men 
däremot påpekas om en ny växt uppträder 
som bofast. Lokaluppgifter ges för att styrka 
fynd; avsikten är inte att nämna alla kända 
uppgifter eller att ange primäruppgift.

Närmast föregående artikel i serien 
(Karlsson 2013) ingick i decemberhäftet 2013 
av SBT.

Rubiaceae – måreväxter
Asperula cynanchica rosenmåra (figur 1) påminner om 

färgmåra A. tinctoria men har skära blommor. Den 
upptäcktes nära Norra begravningsplatsen i Gtl 
Visby av Ida Trift år 2000; vid återbesök år 2013 
visade sig växten vara spridd i torräng på kalkgrus 
över ca 2000 kvadratmeter (Ida Trift, Jörgen 
Petersson). Belägg från båda åren finns i S. Arten 
har en stor europeisk utbredning och förekom
mer spontant norrut till Polen och Litauen. Den 
är tydligtvis bofast på Gotland, kanske troligast 
kulturspridd i relativt sen tid.

Asperula taurina skärmåra, tidigare känd från Dan
mark, är nu rapporterad också från Sverige: Tyler 
m.fl. (2007) publicerade en gammal förekomst 
i en park i Sk Malmö, där den växte åtminstone 
1887–1910; de betraktar dock växten som tillfällig.

Cruciata pedemontana sträv korsmåra utgår. Det 
finns ett belägg (i O) från VA Kristiansand i 
Norge, men arten togs inte med hos Lid (1994, 
2005). Troligen har dess status som vildväxande 
ifrågasatts.

Galium album se G. mollugo.
Galium elongatum se G. palustre.
Galium mollugo subsp. erectum vanlig stormåra (tidi

gare Galium album stormåra) och subsp. mollugo 

Thomas Karlsson fortsätter genomgången av nyheter och namn

ändringar i kärlväxtfloran under det senaste decenniet. Särskilt stora 

förändringar har skett med lejongapsväxterna – det finns inte längre 

någon familj som heter så!

Nya namn på nordiska växter
8. Måreväxter–verbenaväxter

THOMAS KARLSSON

figur 1. Rosenmåra Asperula cynanchica, en för 
landet ny bofast art, uppmärksammades år 2000 av 
Ida Trift som även återfann den 2013. De rosateck
nade blomkronorna är starkt papillösa på utsidan. 
– Gotland, Visby 1 september 2013. 
foto: Marita Westerlind.
Asperula cynanchica was found on the island of 
Gotland in 2000 and appears to be established. The 
origin of this occurrence is unknown.
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buskmåra (tidigare G. mollugo). Dessa båda måror 
är enligt Donneaux (1981) inte skarpt skilda och 
bör behandlas som underarter. – Förekomsten av 
buskmåra subsp. mollugo i Sverige är mycket dåligt 
känd och det är oklart hur de båda underarterna 
ska avgränsas. Det verkar därför bäst att knyta 
det svenska namnet stormåra till arten G. mollugo; 
vill man särskilt betona att det rör sig om subsp. 
erectum får man säga vanlig stormåra.

Galium mollugo subsp. pycnotrichum är en hårig ras av 
stormåra, som har påträffats på fästnings murarna 
i Fredrikstad i Norge 1915 (Elven 2007). Det 
norska namnet är festningsmaure och i anslutning 
till det har det svenska namnet blivit borgmåra.

Galium normani får det svenska namnet normans-
måra; de två underarterna behåller sina namn 
vegamåra (subsp. normani) och islandsmåra (subsp. 
islandicum).

Galium palustre subsp. elongatum stor vattenmåra 
(tidigare G. elongatum) och G. palustre subsp. 
palustre liten vattenmåra (tidigare G. palustre 
vattenmåra). Det svenska namnet vattenmåra 
stannar på artnivå, medan subsp. palustre utmärks 
med namnet liten vattenmåra. – Stor och liten 
vattenmåra anses vara biologiskt goda, genetiskt 
isolerade arter (oktoploid respektive diploid), 
men i praktiken är det ofta omöjligt att skilja dem 
(se t.ex. Fröberg 2006).

Gentianaceae – gentianaväxter
Centaurium. Det svenska namnet har ändrats till 

aruner.
Centaurium erythraea. Som svenskt namn på den 

tidigare namnlösa arten har bredarun lanserats. 
Båda varieteterna, huvudarun var. capitatum och 
flockarun var. erythraea, har relativt breda blad 
med svängda sidor.

Centaurium littorale. I analogi med föregående har 
den tidigare namnlösa arten fått namnet smalarun. 
Både topparun var. glomeratum och kustarun var. 
littorale har smala blad med parallella sidor.

Comastoma tenellum lappgentiana (figur 2; tidigare 
Gentianella tenella). Lappgentiana förs numera 
(t.ex. Aitken 2007) till släktet Comastoma, som på 
svenska heter lappgentianor.

Gentiana cruciata korsgentiana är funnen som 
förvildad i ett exemplar på en åkerren i Upl Skå 
(Engström & Svenson 2009). Det är en grov, rela
tivt högväxt art med intensivt blå blommor. Den 
växer spontant i torrängar i centrala och sydöstra 
Europa och i västra Asien.

Gentiana lutea gullgentiana har påträffats 2011 i 
ett exemplar på renen till E14 vid Grytan i Jmt 
Brunflo, spridd från en närbelägen trädgård. 
Bengt Petterson gjorde fyndet. Det är en flerårig, 
centraleuropeisk art med gula blommor; kronan 

är flikig nästan till basen. Belägg från Jämtland 
finns i S.

Gentianella amarella. Namnet ängsgentiana, som 
tidigare var knutet till arten, övergår till den 
tidigare namnlösa ssp. amarella. Ett nytt namn för 
arten i sin helhet är smalgentiana. Det syftar på 
att alla fem foderflikarna är smala hos artens alla 
underarter och varieteter.

Gentianella campestris subsp. baltica kustgentiana 
(tidigare G. baltica) och subsp. campestris fältgen
tiana (tidigare G. campestris). Kustgentiana uppfat
tas numera ofta (t.ex. Lid & Lid 2005) som en 
underart av fältgentiana. – Det svenska namnet 

figur 2. Lappgentiana Comastoma tenellum fördes 
tidigare till släktet Gentianella. De båda släktena 
skiljer sig främst i små detaljer i blomman, men 
skillnaderna stöds av kromosomtalsförhållanden 
och molekylära olikheter. – Lule lappmark, Jokk
mokk, Padjelanta nationalpark 21 juli 2012. 
foto: Åke Svensson.
Comastoma tenellum, occurring in the Scandinavian 
mountains, was formerly in Gentianella. The two 
genera differ in rather subtle floral details, but also in 
molecular and cytological characters.
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fältgentiana stannar på underartsnivå. Arten har 
fått det nybildade namnet bredgentiana, som syftar 
på de båda breda foderflikarna hos artens båda 
underarter. – Observera att detta inte innebär 
att den växt vi kallar fältgentiana har bytt namn; 
däremot har den ändrat rang till underart. Det nya 
namnet bredgentiana täcker ett samlings begrepp 
som består av fältgentiana och kustgentiana.

Gentianella detonsa se Gentianopsis detonsa.
Gentianella tenella se Comastoma tenellum.
Gentianopsis detonsa strandgentiana (tidigare 

Gentianella detonsa). Denna art förs numera (t.ex. 
Aitken 2007) till släktet Gentianopsis. Det svenska 
släktesnamnet är strandgentianor.

Apocynaceae – oleanderväxter
Asclepias curassavica röd sidenört, från tropiska 

Amerika, är funnen av Håkan Andersson och 
Owe Rosengren på Isätratippen i Upl Norrby; 

belägg samlat 2007 av Anders Svenson finns i S. 
År 2008 blev arten också funnen på en tipp i Sk 
Landskrona av Bengt Nilsson.

Asclepias incarnata rosensidenört är funnen 2009 
av Anders Svenson på utkast i Nyhaga i Ög 
Väversunda; belägg i S. Det är en högväxt ört med 
kransställda, lansettlika blad och blommor i en 
toppställd flock. Kronbladen är brunröda och 
tillbakaslagna så att en kronlik, vit eller purpur
anlupen bikrona exponeras. Växtens hemland är 
Nordamerika.

Asclepias syriaca sidenört är nu funnen i Sverige, 
på en soptipp i Norrby i Upl Sala 2004 (Håkan 
Andersson och Owe Rosengren). Belägg samlade 
av Anders Svenson 2005, 2007 och 2008 finns i S. 
Arten skiljs från den föregående på sina motsatta 
blad och sin tätt dunhåriga stjälk. Den kommer 
från norra och östra Nordamerika.

Vincetoxicum rossicum brun tulkört (figur 3), natura
liserad i Osloområdet i Norge, är även funnen i 
Sverige. Ett belägg, samlat av Bo Peterson 1947 
i Skammerhult i Hl Nösslinge, finns i GB och 
bestämdes 2003 till denna art av Erik Ljung
strand. Fyndet publicerades av Peterson (1948) 
under namnet tulkört Cynanchum vincetoxicum; 
det antyds att växten var förvildad. Den är aldrig 
återfunnen.

Boraginaceae – strävbladiga
Familjen indiankålsväxter Hydrophyllaceae (i 
Sverige representerad av släktena kärleksblomster 
Nemophila och facelior Phacelia) är här inkluderad 
i Boraginaceae i enlighet med Bremer m.fl. (2009). 
Dock ger Cohen (2013) goda argument för att upp
rätthålla familjen.
Brunnera macrophylla kaukasisk förgätmigej kan 

anses bofast. I Ekolsunds slottspark i Upl Husby
Sjutolft är den spridd i ohävdade delar av parken, 
med sammanlagt över 100 ex 1993 (Svenson 2003).

Buglossoides sminkrötter. Lithospermum stenfrön och 
närstående släkten har nyligen undersökts nog
grant baserat både på morfologiska och mole
kylära data (Weigend m.fl. 2009, Cohen 2011), 
varvid släktet Buglossoides sminkrötter acceptera
des som skilt. Det medför två ändrade artnamn:

Buglossoides arvensis sminkrot (tidigare Litho spermum 
arvense). De båda varieteterna, vit sminkrot och blå 
sminkrot (figur 4), behåller sina epitet: B. arvensis 
var. arvensis resp. var. coerulescens.

Buglossoides purpurocaerulea färgväxlare (tidigare 
L. purpurocaeruleum).

Cynoglossum australe insamlades av Georg Påhlman 
i Sk Malmö 1906 (belägg i LD; Tyler m.fl. 2007). 
Den kommer från Australien och odlas som 
prydnadsväxt.

Cynoglossum wallichii indisk förgätmigej (tidigare 
C. glochidiatum). C. glochidiatum och C. wallichii 

figur 3. Brun tulkört Vincetoxicum rossicum har 
brunaktiga blommor och något klängande stjälk
toppar. Den hör hemma i sydöstra Europa; hos oss 
odlas den ibland som trädgårdsväxt. I Osloområdet 
i Norge har den naturaliserats och är något invasiv. 
– Norge, Buskerud, Drammen 17 juni 2008.
foto: Åke Svensson.
Vincetoxicum rossicum has escaped in the Oslo 
area in Norway and shows tendencies to become 
invasive. A Swedish specimen was collected in 1947 
in Nösslinge in the province of Halland, but there are 
no later records.
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är föga skilda och det äldsta artnamnet är C. wal-
lichii.

Cynoglottis barrelieri turkisk oxtunga bör betraktas 
som bofast. I Klm Vissefjärda, där den upptäcktes 
1986, växer ännu 2011 ett 30tal exemplar (Mora 
Aronsson och Margareta Edqvist).

Glandora diffusa bergstenfrö är en halvbuske från 
Pyrenéerna som odlas som prydnadsväxt. Den är 
funnen på utkast i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008 
under namnet Lithodora diffusa). – Det svenska 
namnet på släktet Glandora är bergstenfrön.

Lithospermum arvense och purpurocaeruleum, se 
Buglossoides.

Mertensia maritima. Ostronörten på Svalbard avviker 
genom att vara småväxt och ha annorlunda for
made blad och foderblad. Den tillhör den arktiska 
underarten subsp. tenella (Skarpaas m.fl. 2007). 
Dess svenska namn har blivit arktisk ostronört, 
medan den ras som förekommer i vårt land, subsp. 
maritima, fått heta atlantisk ostronört.

Myosotis laxa. Det svenska namnet sumpförgätmigej 
knyts till artnivån, och subsp. caespitosa markeras 
med namnet vanlig sumpförgätmigej.

Myosotis scorpioides. Det svenska namnet äkta förgät-
migej knyts till artnivån; subsp. scorpioides får heta 
bäckförgätmigej, vilket anknyter till en av under
artens huvudbiotoper.

Myosotis sylvatica skogsförgätmigej är sannolikt inte 
inhemsk i landet, utan en bofast inkomling (för
rymd prydnadsväxt). Även i Skåne räknas den som 
sent inkommen (primärfynd i Öved 1828, Tyler 
m.fl 2007).

Paracaryopsis coelestina. Släktet Paracaryopsis står 
nära hundtungor Cynoglossum. Fem äldre fynd av 
arten redovisas från Sk av Tyler m.fl. (2007) under 
namnet Cynoglossum coelestinum. Överföringen till 
släktet Paracaryopsis gjordes av Mill (1991).

[Pectocarya chilensis och P. gracilis hos Tyler m.fl. 
(2007) är olika namn som givits åt dubbletter av 
samma insamling i olika herbarier. I checklistan 
valdes namnet P. gracilis liksom hos Hylander 
(1971), men taxonomi och nomenklatur skulle 
behöva granskas.]

Phacelia congesta huvudfacelia är en flikbladig facelia 
med blomknippen i tät samling i stjälktopparna. 
Blommorna är djupblå. Arten kommer från södra 
Nordamerika och odlas till prydnad. Den togs 
2007 av Göran Odelvik på Forsbacka soptipp i 
Gst (belägg i S).

Pulmonaria obscura mörk lungört (tidigare lungört). 
Det svenska namnet har ändrats för att undvika 
oklarheter.

Pulmonaria saccharata broklungört. Rapporter om 
denna art grundas nästan alltid på felbestäm
ningar av fransk lungört P. affinis. Åtminstone ett 
belägg verkar dock vara riktigt bestämt: Öxna
mossa i Hl Hunnestad 2005, samlat av Anders 
Svenson (belägg i S). Den äkta P. saccharata har 

sommarblad med vita fläckar som flyter samman 
till stora, oregelbundna fält, och de korta borsten 
på sommarbladens översida är 0,2–0,5 mm långa 
(0,05–0,3 mm hos P. affinis).

Convolvulaceae – vindeväxter
Calystegia pubescens björnvinda (tidigare C. pellita). 

Björnvindans rätta namn är C. pubescens; C. pellita 
är en annan art (RhuiCheng & Brummitt 1995).

[Calystegia pulchra × sepium subsp. spectabilis rosen
vinda × skär snårvinda har uppgivits från ett par 

figur 4. Blå sminkrot Buglossoides arvensis var. 
coerulescens växer i kalkbranter och i sluttningar 
med öppen, kalkrik sand, detta till skillnad från vit 
sminkrot var. arvense, som föredrar kulturmark. 
Sminkrötterna förs numera till ett eget släkte (tidi
gare till stenfrön Lithospermum). – Öland, Södra 
Möckleby, Gettlinge gravfält 29 maj 2010. 
foto: Thomas Gunnarsson.
The blueflowered Buglossoides arvensis var. coeru-
lescens grows in calcareous slopes (rocky or sandy) 
in Sweden. As a contrast, the whiteflowered var. 
arvensis prefers habitats which are strongly influenced 
by human activities.
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lokaler i Vg (Herloff 2006) och BhG (Blomgren 
m.fl. 2011). Hybridisering spelar stor roll inom 
släktet Calystegia (Brown m.fl. 2009), och hybri
derna kan spridas vidare på vegetativ väg. Men 
tolkningar av hybrider baserade på utseendet har 
i ett par fall visat sig vara oriktiga när man fått till
gång till molekylära data. Den rubricerade växten 
kan därför inte betraktas som säkert påvisad.]

Cuscuta epithymum. Det svenska namnet ljungsnärja 
knyts till artnivån, och subsp. epithymum markeras 
med namnet äkta ljungsnärja.

Dichondra argentea silvernjurvinda. En lågväxt ört 
från Texas och Mexiko med små, njurlika, tätt 
silkeshåriga blad som odlas för utplantering. Det 
finns belägg i S från tre platser: Klämmestorp i 
SmI Järstorp, soptipp, 2004 (Erik Ljungstrand); 
Tranås i SmI Säby, gatsopgrus, 2006 (Jörgen 
Josefsson); Sk Vankiva, soptipp, 2009 (Joakim 
Ekman). – De småländska fynden är publicerade 
(Edqvist & Karlsson 2007).

Solanaceae – potatisväxter
Datura inoxia mexikansk spikklubba (tidigare 

D. innoxia). Epitetet ska vara inoxia (originalets 
stavning).

Datura metel indisk spikklubba kommer från Gamla 
världens tropiska och subtropiska delar. Den 
är funnen 2004 av Åke Lindström i Mellringe 
grustag i Nrk Längbro (Lindström 2006). Arten 
påminner om mexikansk spikklubba D. inoxia 
men bladen är helt kala.

Datura stramonium var. inermis slät spikklubba skiljer 
sig från artens båda andra varieteter genom att 
kapseln saknar taggar. Den är funnen 1937 av Carl 
Blom på Delsjöupplaget i BhG Göteborg (belägg 
åtminstone i S).

Datura stramonium var. stramonium vit spikklubba bör 
uppfattas som gammal floramedborgare (arkeo
fyt); detta gäller åtminstone Sk (Tyler m.fl. 2007).

Datura stramonium var. tatula violspikklubba uppfat
tas som bofast både i Sk och Bl (Tyler m.fl. 2007, 
Fröberg 2006), men är en senare inkomling än sin 
vita släkting.

Datura wrightii indianspikklubba kommer från 
södra USA och Mexiko. Den är mycket lik mexi
kansk spikklubba D. inoxia men skiljer sig genom 
ytterst kort, tät sammetshårighet (mexikansk 
spikklubba har längre hår). Den är funnen 2004 av 
Anders Svenson på Edstippen i Upl Ed (Wikström 
& Svenson 2004); belägg i S. Senare har fynd 
tillkommit åtminstone i Sk och Klm.

Lycianthes rantonnetii himmelsöga (tidigare Solanum 
rantonnetii). DNAstudier (Weese & Bohs 2007) 
har visat att himmelsögat inte hör till Solanum 
utan representerar ett släkte som står närmare 
Capsicum. – Släktet Lycianthes kan på svenska kal 
las himmelsögon.

Nicotiana acuminata kommer från Chile och Argen
tina och odlas till prydnad. De vita blommorna 
har lång pip men litet bräm; ståndarna sitter 
fästade på samma höjd i pipen. Arten blev funnen 
1975 av Anders Svenson i en nyanlagd buskrabatt 
på Thunbergsvägen i Upl Uppsala (belägg i fin
narens herbarium, bestämt av Thomas Karlsson 
2000).

Nicotiana ’Tinkerbell’ (figur 5) är en sort av blomster
tobak som har kort kronpip och ett bräm som 
är limegrönt på utsidan men ljust brunrött på 
insidan. Flera fynd av denna växt har gjorts på 
utkast de senaste åren, t.ex. på ett par lokaler i 
Vg (Herloff 2006) och i Vrm Karlskoga (Nilsson 
2008). Växten har tolkats som en hybrid mellan 
klocktobak N. langsdorffii och blomstertobak 
N. ×sanderae, men ursprunget är inte säkerställt 
och sorten redovisas därför direkt under släktet.

Physalis alkekengi judekörs räknas som bofast i Sk 
(Tyler m.fl. 2007).

Physalis pubescens dunlyktört påträffades 2003 av 
Gabriel och Joakim Ekman på Edstippen i Upl 

figur 5. Nicotiana ’Tinkerbell’ är en ofta odlad och 
ibland förvildad blomstertobakshybrid. – Småland, 
Tingsås, Elsemåla 30 september 2006. 
foto: Åke Svensson.
Nicotiana ’Tinkerbell’ has probably originated from 
the hybrid N. langsdorffii × sanderae. It has been 
found several times as an escape and on throwout in 
Sweden.
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Ed. Belägget i S bestämdes av Erik Emanuelsson 
2010.

Physalis virginiana, från östra Nordamerika, har 
kommit in med sojabönor till Norge (Vf och Øf; 
Lid & Lid 2005).

Solanum aethiopicum röd aubergin är en kulturväxt, 
troligen med afrikanskt ursprung, som hos oss 
ibland odlas som krukväxt. Frukterna är röda och 
något plattade. Den har påträffats på soptippar i 
Vg Bälinge 2006 (Herloff 2009) och Hl Falken
berg 2008 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson 
och Åke Svensson; belägg i S). Arten har även 
publicerats från Danmark (FyL Svendborg 2009) 
under namnet S. integrifolium (Tranberg 2010).

Solanum citrullifolium blå taggborre visade sig – för 
första gången i Sverige – sommaren 2011 i Frescati 
i Upl Stockholm på mark som röjts av för en 
blivande parkanläggning. Belägg i S, samlat av 
Anders Svenson.

[Solanum lycopersicum tomat. Observera stavningen 
av epitetet (inte lycopersicon)!]

Solanum rantonnetii se Lycianthes rantonnetii.
[Solanum subglobosum (Berg 2002) är säkerligen en 

felskrivning för S. sublobatum, en synonym till 
S. chenopodioides filtnattskatta; denna art är funnen 
på lokalen (Lid & Lid 2005).]

Solanum villosum subsp. miniatum röd nattskatta var 
tidigare bofast i södra Sverige. Nya, men tillfäl
liga, fynd har nu rapporterats både från Sk och 
Bl (Tyler m.fl. 2007, Fröberg 2006). Status blir 
•†+, med de markeringar som valts hos Karlsson 
(1998).

Oleaceae – syrenväxter
Fraxinus ornus mannaask var tidigare känd från Dan

mark och har nu rapporterats även från Sverige. 
JanErik Hederås fann den som kvarstående i Sk 
Välluv 2003 (Tyler m.fl. 2007).

Fraxinus pennsylvanica rödask. Status ändras från 
osäker till tillfällig. Belägg, samlade av Henry 
Gudmundson, finns nu i S från Djurgårdsbrunns
kanalen i Upl Stockholm 2002, 2003 samt från 
Uggleviken (självsådd från allé) 2005, där den 
upptäcktes 1989 av Lars Jansson. Lokalerna har 
publicerats i Upplands flora (Jonsell 2010). – Arten 
har till skillnad från ask F. excelsior sjutaliga blad, 
där de nedre småbladen är tydligt skaftade.

Syringa ×chinensis parksyren är funnen på Lilla 
Essingen i Upl Bromma 2003 av Henry Gudmund
son och Anders Svenson (Jonsell 2010). Belägg, 
samlat av Anders Svenson, finns i S. Parksyre
nen är en trädgårdshybrid där syren S. vulgaris 
ingår. Dess blad är mindre och något smalare än 
syrenens, men blommorna är mycket stora och 
klasarna hopade mot grenspetsarna.

Syringa ×henryi norrlandssyren finns som kvarstå
ende eller förvildad i Västerbottens län (Ericsson 

2005). Den liknar ungersk syren S. josikaea (som 
är en av dess föräldrar), men kronflikarna är rakt 
utstående (ungersk syren har nästan klocklik 
krona). Denna hybrid har förvildats även i Finland 
(HämetAhti 2003).

[Syringa reticulata ligustersyren har publicerats som 
kvarstående i Sk Helsingborg (Tyler m.fl. 2007), 
men syrenen växer i en vårdad del av ett park
område och bör betecknas som odlad.] 

Plantaginaceae – grobladsväxter
Familjen ges numera en vid avgränsning och omfat
tar en stor del av de släkten som tidigare fördes till 
Scrophulariaceae (se kommentaren under denna!). 
Hit hör även lånkar Callitriche, hästsvansar Hippuris 
och bergskrabbor Globularia, som tidigare bildade 
egna familjer.
Bacopa monnieri litet tjockblad. Per Wahlén fann 

en frostnupen tuva av denna tropiska vatten
växt i anslutning till en handelsträdgård i Hl 
Halmstad. Belägg finns i S, samlat av Anders 
Svenson 2006; bestämningen har kontrollerats 
av Erik Emanuels son. Växten påminner något om 
rödlånke Lythrum portula men är suckulent, och 
bladkanterna är grunt bukttandade. – Släktets 
svenska namn är tjockblad.

Callitriche brevistyla dvärglånke (tidigare C. deflexa). 
En lånke, som blev funnen som växthusogräs i 
mellersta Skåne 1992, identifierades först med 
C. deflexa (Martinsson 1994). Senare har Lans
down (2006) visat att den inte är identisk med 
denna, och han beskrev den därför som en ny art, 
Callitriche brevistyla – som hittills endast är känd 
från ett skånskt växthus! Artgruppen, som den 
tillhör, är sydamerikansk. Det svenska namnet 
dvärglånke kvarstår på den i Sverige funna växten.

Callitriche hermaphroditica höstlånke. Lansdown 
(2006) delade upp europeisk höstlånke i två 
underarter, den småfruktiga och sydliga subsp. 
hermaphroditica och den storfruktiga och nordliga 
subsp. macrocarpa. Båda förekommer i Sverige och 
motsvarar den småfruktiga respektive storfruk
tiga typen hos Martinsson (1991). Som Martins
son (2009) framhåller är dock variationsmönstret 
mera komplext än vad som framgår av Lansdowns 
beskrivning. – Svenska namn på underarterna: 
sydhöstlånke och nordhöstlånke.

Callitriche obtusangula (figur 6) är en för Norden ny 
art som hösten 2012 blev funnen på två lokaler i 
sydvästra Jylland (Prančl & Schou 2014). Den är 
av allt att döma spontan och kanske nyinvandrad. 
Arten är västeuropeisk och de danska fynden 
hänger naturligt ihop med totalarealen. I habitus 
liknar växten sommarlånke C. cophocarpa men har 
färre och bredare flytblad och betydligt större 
frukt; delfrukterna saknar varje antydan till vinge 
eller köl. Dess artepitet, obtusangula, betyder 
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trubbvinklig och syftar på detta. Ett lämpligt 
svenskt namn kan vara trubblånke.

Chelone obliqua lila sköldpaddsört. Ett några kvadrat
meter stort bestånd vid en skogsbäck långt från 
bebyggelse blev funnet 2005 av Roland Carlsson i 
SmI Burseryd (belägg i S, bestämt av Lars E. Kers; 
Edqvist & Karlsson 2007). Fynd har också publi
cerats från Öl, Vg och Nrk (Bringer & Bringer 
2004, Aronsson 2008, Nilsson 2010).

Collinsia heterophylla brokcollinsia är tillfälligt 
funnen i Vrm Karlskoga (Nilsson 2009) och Upl 
Ingarö (Jonsell 2010). Tidigare var den registrerad 
från Finland (Kurtto & Lahti 1987).

Cymbalaria hepaticifolia korsikansk murreva påträf
fade Jörgen Josefsson 2007 rikligt i planterade 
Rhododendronsnår vid Holavedens kapell i SmI 
Säby. Belägg finns i S, även från 2010, då Åke 
Svensson, Charlotte Wigermo och Bengt Nilsson 
besökte lokalen. Arten är storblommigare än mur
reva C. muralis och har mindre loberade blad.

Digitalis lanata grekisk fingerborgsblomma, tidigare 
känd från Norge (Lid & Lid 1994), har rapporte
rats från Upl Gottsunda, 1 ex på jordhög (belägg i 
S; Jonsell 2010).

Linaria genistifolia. Det svenska namnet ginstsporre 
knyts till artnivån, och subsp. genistifolia markeras 
med namnet äkta ginstsporre.

Maurandya barclaiana maurandia är en ettårig 
klängväxt (bladskaftsklättrare) från Mexiko med 
spjutlika blad och violetta sporreblommor. Den 
är funnen på sophögar i Sk S:t Olof 2004 (belägg i 

S) och i Vf Larvik i Norge 2002 (belägg i O). Det 
svenska fyndet publicerades av Tyler m.fl. (2007). 
– Släktets svenska namn är maurandior.

Penstemon digitalis fingerborgshatt kommer från östra 
Nordamerika och Texas och odlas som prydnads
växt. Den har motsatta, smalt lansettlika, otydligt 
tandade blad och vita, något fingerborgslika blom
mor i gles vippa i stjälk toppen. Den är samlad på 
soptippar år 2006 av Bengt Nilsson, Åke Svensson 
och Charlotte Wigermo, dels i Sk S:t Olof, dels i Bl 
Sölvesborg. Båda beläggen finns i S.

Penstemon serrulatus forspenstemon, från Alaska och 
Kanada, har bredare, grovt sågade blad och lila 
eller blå blommor. Den är samlad 2001 av Maj
Britt Nilsson vid Långmoarna i Vrm Ekshärad, 
grusyta i trädgård, spridd från odling sedan minst 
25 år (belägg i S).

Plantago lanceolata subsp. altissima uppges i Floran 
i Skåne (Tyler m.fl. 2007) vara funnen av Carl 
Blom i klövervallar i Lund 1921 och i Lackalänga 
1927. Duplikat av de båda insamlingarna i GB 
har Hylander ombestämt till grova exemplar av 
vanliga svartkämpar P. lanceolata subsp. lanceolata 
(Hylander 1971 s. 319), och duplikat av samma två 
kollekter i S ombestämdes på samma sätt år 2009 
av Thomas Karlsson. Den äkta subsp. altissima 
har påfallande tjocka birötter; övriga angivna 
skillnader förefaller osäkra. Ytterligare belägg, 
etiketterade som altissima, finns i LD och OHN, 
och underarten har även uppgivits från Danmark 
(Madsen & Lyck 1991). Förmodligen beror de 
flesta eller alla uppgifterna på felbestämningar, 
och underartens förekomst i Norden bör anses 
osäker.

Plantago rugelii fick det svenska namnet vallkämpar i 
Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007).

Rhodochiton atrosanguineum Törnrosas kjortel är en 
slingerväxt från Mexiko med hjärtlika blad och 
hängande blommor med stort, rödlila, klocklikt 
foder och långpipig, svartröd krona. Den odlas 
som krukväxt och för utplantering och är funnen 
som växthusogräs i SmI Nässjö 2006 av Inger 
Bergqvist. Fyndet har publicerats i Smålands flora 
(Edqvist & Karlsson 2007).

Veronica austriaca. Arten har fått det svenska namnet 
östveronika.

Veronica ceratocarpa. Det svenska namnet har blivit 
hornveronika; det syftar, liksom det vetenskapliga 
epitetet, på de hornlikt utdragna sidoloberna på 
kapseln.

Veronica serpyllifolia. Det svenska namnet maj-
veronika knyts till artnivån, och subsp. serpyllifolia 
markeras med namnet vanlig majveronika.

Veronica spicata. Det svenska namnet axveronika 
knyts till artnivån, och subsp. spicata markeras 
med namnet vanlig axveronika.

Veronica spuria utgår; namnet är en synonym till 
V. spicata subsp. incana silververonika.

figur 6. Trubblånke Callitriche obtusangula är en 
västeuropeisk art, som nyligen upptäckts i sydväs
tra Jylland. Den är kanske nyinkommen men troligen 
spontan. – Danmark, Jylland, Varming 17 augusti 
2013. 
foto: Jens Christian Schou.
Callitriche obtusangula, a western European species, 
was found in southwestern Denmark in 2012. It has 
not been recorded from the Nordic countries previ
ously.
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Veronicastrum sibiricum sibirisk kransveronika har 
rapporterats från Bonstorp i Nrk Örebro (Lind
ström 2010); belägg finns i S men bestämningen är 
inte övertygande. Rapporter finns också från Hl 
och Klm (Artportalen 20131208). Arten utmär
ker sig genom relativt breda blad som sitter 4–6 
i krans; blommorna är djupt blå. Kransveronika 
V. virginicum anges ha smalare blad som sitter 3 
och 3 samt vita, skära eller blekblå blommor. Det 
låter enkelt men i praktiken är det svårare, efter
som korrelationen mellan karaktärerna är dålig. 
Kanske förvirrar trädgårdshybrider bilden. Tills 
vidare sätts ett frågetecken för sibirisk krans
veronika som nordisk art.

Scrophulariaceae – flenörtsväxter
Scrophulariaceae i den traditionella meningen har 
visat sig vara en onaturlig grupp (Olmstead m.fl. 
2001). De halvparasitiska arterna (t.ex. ögontrös
ter Euphrasia och skallror Rhinanthus) och den 

parasitiska vätterosen Lathraea squamaria hör 
ihop med snyltrötter Orobanche och har flyttats till 
snyltrotsväxter Orobanchaceae. Många andra släkten, 
bland annat sporrar Linaria och veronikor Veronica, 
har överförts till grobladsväxter Plantaginaceae. Ett 
par släkten har fått bilda nya familjer, nämligen tof
felblommor Calceolaria (Calceolariaceae) och gyckel
blommor Mimulus (Phrymaceae).

Av släktena i vår spontana, nordiska flora finns 
faktiskt bara tre kvar i Scrophulariaceae, nämligen 
dyörter Limosella, flenörter Scrophularia och kungs
ljus Verbascum. Familjen är däremot rikt represen
terad i Sydafrika, och flera släkten med prydnads
växter därifrån hör dit, t.ex. tvillingsporrar Diascia, 
nemesior Nemesia och snöflingor Sutera (figur 7).

Ett släkte, buddlejor Buddleja, har tillkommit; det 
räknades tidigare till en egen familj (Buddlejaceae).

Det tidigare svenska namnet på Scrophulariaceae, 
lejongapsväxter, måste bytas ut, eftersom lejongap 
Antirrhinum hör till Plantaginaceae. Det självklara 

figur 7. Tvillingsporre Diascia barberae (vänstra bilden), en sällan förvildad prydnadsväxt från södra Afrika. 
Det nedersta kronbladets två sporrar markeras av mörka fläckar; själva sporrarna syns på den bortvända 
blomman (ena sporren delvis skymd). – Skåne, Nosaby, Hammartorp 18 september 1998.

Doftnemesia Nemesia caerulea (högra bilden) är en annan sydafrikansk prydnadsväxt. Likheten med 
släktet Linaria är ytlig och beror på konvergent utveckling. De båda släktena hör till olika familjer, flen
örtsväxter Scrophulariaceae respektive grobladsväxter Plantaginaceae. – Småland, Järstorp, Hallby 12 
september 2010.
foto: Åke Svensson.
Diascia barberae (left), from southern Africa, is grown for ornament in Sweden. The flowers are unusual in having 
two spurs. Nemesia caerulea (right) is another ornamental from southern Africa. The spurred flowers are similar 
to those of Linaria, most probably due to convergence, because the two genera are in different families (Scro-
phulariaceae and Plantaginaceae, respectively).
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alternativet är flenörtsväxter efter familjens typsläkte 
Scrophularia.

Tabell 1 visar var släkten som tidigare räknats till 
Scrophulariaceae numera hör hemma systematiskt.
Alonsoa warscewiczii eldblomma uppträdde 2003 

på en utfyllnad i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008). 
Den var tidigare känd som förvildad på en lokal i 
Danmark (Hansen 1985).

Diascia barberae tvillingsporre (figur 7), från Lesotho 
och Sydafrika, odlas för utplantering. Den är fun
nen 1998 av Åke Svensson i Sk Nosaby (Tyler m.fl. 
2007). Växten kännetecknas av att varje blomma 
har två sporrar.

Nemesia caerulea doftnemesia (figur 7) är utkommen 
på två platser i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008). 
Den kommer från södra Sydafrika.

Nemesia macrocarpa är funnen 1998 av Torbjörn Tyler 
som förvildad i Sk Lund (Tyler m.fl. 2007, som 
N. chamaedryfolia).

Nemesia pulchella tog Jörgen Josefsson 2005 i SmI 
Säby på en grushög, lämnad efter en gatusop
maskin (belägg i S, bestämt av Thomas Karlsson).

Nemesia versicolor blå nemesia är funnen på en utfyll
nad i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008).

Verbascum blattaria × nigrum sommarkungsljus × 
mörkt kungsljus påträffades 2004 i ett bestånd 
av förvildat sommarkungsljus i Sk Färlöv av Åke 
Svensson (belägg i S; Tyler m.fl. 2007).

Verbascum bombyciferum silverkungsljus, en grov, 
starkt ullhårig art från Mindre Asien, fanns förvil

figur 8. Ljust kungsljus Verbascum thapsus kalla
des tidigare kungsljus. Namnet har ändrats för att 
undvika oklarheter (”kungsljus” kan ju också betyda 
”art av släktet Verbascum”). – Gotland, Grötlingbo 
17 september 2010. 
foto: Marita Westerlind.
Verbascum thapsus is the commonest species in the 
genus in some parts of southern Sweden.

tabell 1. Släkten av familjen Scrophulariaceae i 
den gamla omfattningen (”lejongapsväxter”) och 
hur de idag fördelas på familjer.

Släkte Familj
Alonsoa eldblommor Scrophulariaceae
Anarrhinum gapmunnar Plantaginaceae
Antirrhinum lejongapssläktet Plantaginaceae
Bartsia svarthösläktet Orobanchaceae
Calceolaria toffelblommor Calceolariaceae
Castilleja målarborstar Orobanchaceae
Chaenorhinum småsporrar Plantaginaceae
Chelone sköldpaddsörter Plantaginaceae
Collinsia collinsior Plantaginaceae
Cymbalaria murrevor Plantaginaceae
Diascia tvillingsporrar Scrophulariaceae
Digitalis fingerborgsblommor Plantaginaceae
Dodartia Phrymaceae
Euphrasia ögontröster Orobanchaceae
Gratiola jordgallor Plantaginaceae
Hebenstretia gatörter Scrophulariaceae
Kickxia spjutsporrar Plantaginaceae
Lathraea vätterosor Orobanchaceae
Limosella ävjebroddar Scrophulariaceae
Linaria sporrar Plantaginaceae
Maurandya maurandior Plantaginaceae
Melampyrum kovaller Orobanchaceae
Mimulus gyckelblommor Phrymaceae
Misopates kalvnosar Plantaginaceae
Nemesia nemesior Scrophulariaceae
Nuttallanthus indiansporrar Plantaginaceae
Odontites rödtoppor Orobanchaceae
Parentucellia gulhösläktet Orobanchaceae
Pedicularis spiror Orobanchaceae
Penstemon penstemoner Plantaginaceae
Rhinanthus skallror Orobanchaceae
Scrophularia flenörter Scrophulariaceae
Sutera snöflingor Scrophulariaceae
Triphysaria Orobanchaceae
Verbascum kungsljus Scrophulariaceae
Veronica veronikor Plantaginaceae
Veronicastrum kransveronikor Plantaginaceae
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dad 2002 vid Säbydal i SmI Säby i och utanför en 
trädgård där den odlas (Jörgen Josefsson, belägg 
i S). Här har även hybriden med violkungsljus 
V. phoeniceum uppkommit (belägg i S). – Både 
arten och hybriden har publicerats i Smålands flora 
(Edqvist & Karlsson 2007).

Verbascum chaixii subsp. orientale orientkungsljus 
verkar ha en bofast förekomst i Srm Nacka, där 
den är samlad åtminstone 1924, 1971 och 1994 
(Rydberg & Wanntorp 2001).

Verbascum densiflorum × speciosum ölandskungsljus × 
praktkungsljus har publicerats från Hammarby i 
Öl Smedby (Bringer & Bringer 2006), men något 
belägg finns inte. Status: ?

Verbascum longifolium × nigrum. En tidigare uppgift 
från Småland är osäker då växten kan vara V. nig-
rum × olympicum (Edqvist & Karlsson 2007). Men 
i S finns ett belägg från Agdatorp i Bl Nättraby, 
samlat 1940 av Axel Arrhenius och bestämt till 
V. longifolium × nigrum av Verbascumspecialisten 
Svante Murbeck (Fröberg 2006).

Verbascum thapsus ljust kungsljus (figur 8; tidigare 
kungsljus). Det svenska namnet har ändras för att 
undvika oklarheter (traktvis är mörkt kungsljus 
V. nigrum det vanligaste kungsljuset).

Pedaliaceae – sesamväxter
Sesamum indicum sesam (tidigare S. orientale). Linné 

beskrev S. indicum och S. orientale i samma publi
kation. Man har bestämt att det förstnämnda ska 
gälla när de betraktas som samma art (McNeill 
m.fl. 2006).

Lamiaceae – kransblommiga
Agastache urticifolia nässelisop anges som enda 

Agastacheart från Norge (Vf Horten 1999) hos 
Lid & Lid (2005).

Ajuga genevensis kritsuga är utgången som spontan, 
men bofast som nyinkommen gräsfröadventiv 
(Tyler m.fl. 2007). Status blir, med de markeringar 
som valts hos Karlsson (1998), •†.

Ajuga reptans revsuga. Status ändras till ursprunglig. 
Växten bedöms i Bl ha naturliga förekomster, och 
sådana kan tidigt också ha funnits i Sk (Fröberg 
2006, Tyler 2007).

Ballota nigra subsp. meridionalis trattbosyska (tidi
gare B. nigra subsp. foetida). – Underarten var en 
gång bofast men förefaller nu vara försvunnen; 
status †.

Betonica betonikor. DNAstudier har visat att detta 
släkte bör återupprättas (Scheen m.fl. 2010, Ben
diksby m.fl. 2011a). Släktet är systergrupp till dån 
Galeopsis och står alltså inte särskilt nära syskor 
Stachys. Artnamnen:

Betonica macrantha praktbetonika (tidigare Stachys 
macrantha).

Betonica officinalis humlesuga (figur 9; tidigare Stachys 
officinalis).

Chaiturus marrubiastrum stortandad hjärtstilla (tidi
gare Leonurus marrubiastrum). Stortandad hjärt
stilla förs numera till ett eget släkte, Chaiturus 
(Scheen m.fl. 2010, Bendiksby m.fl. 2011a). Det 
svenska släktesnamnet har blivit lejonhjärtstillor 
(efter det amerikanska artnamnet, lion’s tail).

Clinopodium bergmyntor. DNAstudier har visat 
att de flesta nordiska arterna i det gamla släktet 
Satureja inte är släkt med typarten för Satureja, 
som är sommarkyndel Satureja hortensis. De hör 
närmare samman med t.ex. timjan Thymus och 
myntor Mentha (Bräuchler m.fl. 2010) och kan 
sammanfattas i släktet Calamintha. Namnen blir 
följande:

figur 9. Humlesuga har återfått sitt linneanska 
namn Betonica officinalis efter att några decennier 
ha kallats Stachys officinalis. – Uppland, Sollen
tuna, Häggvik 3 augusti 2012. 
foto: Åke Svensson.
Betonica officinalis is archaeophytic in Denmark and 
southernmost Sweden (growing in former coppice 
woods); rare occurrences further north are later 
introductions.
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Clinopodium acinos harmynta (tidigare Satureja 
acinos).

Clinopodium grandiflorum rosenmynta (tidigare 
Satureja grandiflora).

Clinopodium graveolens racketmynta (tidigare Satu-
reja rotundifolia).

Clinopodium menthifolium rosa stenkyndel (tidigare 
Satureja menthifolia).

Clinopodium nepeta stenkyndel (tidigare Satureja 
calamintha).

Clinopodium vulgare bergmynta (tidigare Satureja 
vulgaris).

Dracocephalum sibiricum se Nepeta sibirica.
Elsholtzia ciliata kammynta anses ha varit bofast men 

är nu endast tillfällig (status †+).
Galeopsis pubescens rosendån levde länge kvar i en 

poppelhäck vid Genetiska institutionen i Sk 
Lund efter Arne Müntzings experimentodlingar 
(Johansson 2000). Nu tycks den vara försvunnen 
efter områdets omgestaltning (status †).

Galeopsis speciosa × tetrahit hampdån × pipdån har 
publicerats från Sk Södra Åsum 1902 (Tyler m.fl. 
2007) baserat på ett belägg i LD. Enligt Torbjörn 
Tyler förefaller bestämningen rimlig.

Lamiastrum galeobdolon subsp. montanum berggulplis
ter blev funnen som förvildad i SmI Sävsjö år 2003 
(Edqvist & Karlsson 2007; belägg i S). Den är där 
spridd över stora ytor och bör betecknas som 
bofast. Senare har tillkommit fynd i Vrm Torsby 
(Artportalen, access 20131208) och Upl Stock
holm (Jonsell 2010; belägg i S). Underarten skiljer 
sig från vanlig gulplister genom att blomställning
ens blad är avsevärt mycket längre än breda och 
ganska spetsigt tandade.

Lamium amplexicaule var. orientale, från sydöstra 
Europa och västra Asien, skiljer sig från den van
liga var. amplexicaule genom sina djupt flikiga blad. 
Fynd från kvarnar i Oslo 1915–16 och Te Skien 
1910 redovisas hos Lid & Lid (2005). Svenska 
namn på varieteterna är kvarnplister och vanlig 
mjukplister.

Lamium orvala kungsplister är funnen på två platser i 
Sk (Tyler m.fl. 2007) samt i Ög Väversunda (belägg 
i S, samlade av Anders Svenson 2004 och Jörgen 
Josefsson 2006). Det är den storblommigaste 
plistern med röda eller vita, mer än 3 cm långa 
blommor.

Lavandula ×intermedia lavandin har publicerats 
från Kikås soptipp i BhG Mölndal 2007 (Herloff 
2009) och därutöver rapporterats från Sk och 
två lokaler i Upl (Artportalen, access 20131208). 
Från Upplandslokalerna finns det belägg i S och 
dessa är obestämbara (kan lika gärna vara lavendel 
L. angustifolia). Det är okänt om acceptabla belägg 
finns för de båda andra fynden. Artens förekomst 
i landet måste därför betecknas som osäker 
(status: ?).

Lavandula multifida sommarlavendel är lättare att 
känna igen: bladen är dubbelt parflikiga och stjäl
ken är långhårig. Den är funnen 2006 av Anders 
Svenson – efter tips av Per Wahlén – på kompos
terat parkavfall i Hl Falkenberg (belägg i S).

Leonurus marrubiastrum se Chaiturus marrubiastrum.
Mentha canadensis japanmynta (tidigare M. arvensis 

subsp. piperascens). Japanmyntan värderas nu som 
art, och det gällande namnet är då M. canadensis.

Mentha ×gracilis ’Variegata’ ingefärsmynta. En 
modern sort av ädelmynta, lätt att känna igen på 
de vitbrokiga bladen. Den påträffades år 2000 av 
Martin Sjödahl på utkast nära Teleskolan i Klm 
Kalmar; belägg i S.

Mentha ×smithiana raripilamynta är en kulturhybrid 
som är samlad som förvildad i SmI Växjö 1936 
(Edqvist & Karlsson 2007) och i Oslo i Norge 
(Lid & Lid 2005). Den har tolkats som hybriden 
M. aquatica × arvensis × spicata.

Monarda citriodora citrontemynta påträffades 2002 
av Göran Odelvik i en insåning på S:t Botvids 
kyrkogård i Srm Botkyrka. Belägg i S. – Denna 
nordamerikanska art avviker från andra förvil
dade Monardaarter genom att blommorna sitter 
i flera något skilda kransar (blomställningen är 
alltså inte huvudlik). Dessutom är överläppen 
starkt böjd (hos våra andra arter är den rak).

Nepeta nervosa axnepeta har lansettlika blad och 
blommor i en väl avgränsad, axlik ställning. 
Stödbladen är av blommornas längd, helbräddade, 
vita med gröna nerver och en grön kantbård. 
Axnepetan hör hemma i västra Himalaya och 
odlas till prydnad. Den är funnen på utkast på 
Hovgårdstippen i Upl Rasbo. Belägg i S, samlat av 
Anders Svenson 2008.

Nepeta nuda stäppnepeta angavs från Uppland av 
Jonsell m.fl. (1997) men beläggen har nu bestämts 
om till blånepeta N. grandiflora (Jonsell 2010). 
Stäppnepeta ska dock stå kvar i listan baserat på 
ett norskt fynd (Lid & Lid 2005).

Nepeta sibirica stor drakblomma (tidigare Draco-
cephalum sibiricum). DNAstudier (Jamzad m.fl. 
2003) har visat att stor drakblomma tillhör släktet 
Nepeta nepetor.

Nepeta subsessilis skuggnepeta är en prydnadsväxt 
från Japan med ca 3 cm långa blommor och ganska 
långskaftade, brett lansettlika blad. Den är fun
nen 2010 av Håkan Andersson på en trottoarkant 
i Upl Uppsala, troligen spridd från rondellodling. 
Belägg i S, samlat av Anders Svenson.

Origanum majorana mejram. Det finns nu åtminstone 
en belagd, vildväxande förekomst av mejram från 
Sverige: BhG Morlanda, Månsemyr, soptipp, 2002 
(Tore Mattsson, belägg hos finnaren). Bestäm
ningen har bekräftats av Erik Ljungstrand och 
Thomas Karlsson.

Perovskia abrotanoides × atriplicifolia trädgårds
perovskia är funnen på Landskrona soptipp i Sk 
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år 2009 (belägg i S, samlat av Åke Svensson). Det 
är en nedtill något förvedad ört med naggade 
till svagt parflikiga blad. Den är överallt, utom 
på blommorna, klädd med tilltryckta, vita hår. 
Blommorna sitter i greniga axlika ställningar i 
stjälktoppen; fodret är täckt av en päls av långa, 
violetta, utspärrade hår och kronan är mörklila. – 
Släktets svenska namn är perovskior.

Phlomis russeliana gul lejonsvans är en robust ört 
från Turkiet med blommorna i ett fåtal kransar i 
stjälktoppen. Blad och stjälkar är starkt vitludna 
av stjärnhår. De plisterlika blommorna är gula. 
Den finns insamlad från Bråbo i Klm Kristdala 
1999 (Tommy Merkert, belägg i OHN, bestämt 
av Thomas Karlsson 2010). Växten kallades 

ursprungligen P. tuberosa röd lejonsvans och publi
cerades under det namnet i Smålands flora (Edqvist 
& Karlsson 2007).

Phlomis samia skär lejonsvans liknar gul lejonsvans 
men är starkt glandelhårig och har röda blommor. 
Den är funnen i Danmark (FyL Glamsbjerg; Tran
berg 2010) och kommer från Balkan och Turkiet.

Phlomoides tuberosa röd lejonsvans (tidigare Phlomis 
tuberosa) är en prydnadsväxt från östra Europa 
och norra Asien. Phlomoides skiljer sig från Phlomis 
genom att ha fransad eller hårbrämad kron
överläpp, blomkransar i bladvecken och bredare 
blad; de är vidare ofta buskformiga (Mathiesen 
m.fl. 2011). – En tidigare uppgift (från Uppland) var 
ifrågasatt (Hylander 1971), men det finns ett belägg 

figur 10. Scharlakanssalvia Salvia coccinea 
(ovan), från tropiska Amerika, odlas till pryd
nad. Den är sedd förvildad en gång: Skåne, 
Kropp, Filbornatippen 1 oktober 2006.

Ananassalvia Salvia elegans (till höger) 
kommer också från tropiska Amerika och 
är funnen förvildad i Danmark. – Gotland, 
Grötlingbo 3 oktober 2011 (odlat exemplar). 
foto: Åke Svensson (ovan), Marita Westerlind 
(höger).
Salvia coccinea (above), from tropical Amer
ica, is grown for ornament. This specimen was 
found on throwout in Skåne, southernmost 
Sweden. Salvia elegans (right), also from 
tropical America, has been found as a casual 
escape in Denmark.
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från Småland, samlat av Elof Jäderholm 1888 i SmI 
Tranås (Norrköpingsherbariet). Fyndet har publi
cerats i Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007). – 
En annan uppgift (från Klm Kristdala) som nämns 
där gäller gul lejonsvans Phlomis russeliana.

Plectranthus oertendahlii novemberljus, en krukväxt 
från Sydafrika med nästan cirkelrunda, naggade 
blad med vitt nervmönster, är funnen av Nicklas 
Strömberg 2008 på en komposthög i Klm Hults
fred (belägg i S).

Plectranthus scutellarioides palettblad, en välkänd 
brokbladig krukväxt från sydöstra Asien, är fun
nen av Jörgen Josefsson och Anders Svenson på 
Tranås soptipp i SmI Säby år 2000 (belägg i S).

Salvia coccinea scharlakanssalvia (figur 10) är en halv
buske från tropiska Amerika som odlas för sina 
röda blommor. Den har angivits från Sk Kropp 
2006 av Erik Ljungstrand (Tyler m.fl. 2007).

Salvia elegans ananassalvia (figur 10), en krukväxt 
från Mexiko och Guatemala, är funnen i Odense 
på Fyn i Danmark 2008 (Tranberg 2009). Den är 
rödblommig och bladen doftar ananas.

Salvia farinacea daggsalvia är en blåblommig 
halvbuske från tropiska Amerika som odlas till 
prydnad. Den är funnen 1998 av Bengt Nilsson på 
Hultaledens trädgårdstipp i Bl Ronneby (belägg i 
LD; Fröberg 2006).

Salvia guaranitica paranasalvia. En meterhög salvia 
från Sydamerika med stora blå blommor. Den 
odlas som krukväxt och är funnen 2010 på utkast 
i Mellringe grusgrop i Nrk Örebro (Lindström 
2010; belägg i GB och S). Erik Ljungstrand identi
fierade arten.

Salvia roemeriana karminsalvia är rödblommig och 
har små, runda blad med ett par grova tänder. Den 
kommer från södra USA och Mexiko och togs av 
Åke Svensson i Sk Lund på en grustipp 1,2 km NV 
sjukhuset. Belägg i S.

Salvia splendens praktsalvia. En ört från Brasilien, 
som i Sverige odlas som ettårig prydnadsväxt. 
Den är funnen 1991 av Jörgen Josefsson på Tranås 
soptipp i SmI Säby (Edqvist & Karlsson 2007).

Satureja kyndlar (tidigare harmyntor). De flesta 
arterna i det tidigare släktet Satureja har skilts 
ut under namnet Clinopodium (se ovan). Kvar i 
släktet är endast sommarkyndel Satureja hortensis 
och följande nytillkomna art:

Satureja montana vinterkyndel. Arten, som till skill
nad från sommarkyndel S. hortensis är flerårig, är 
inhemsk i södra Europa men odlas som krydd
växt. Den är funnen av Bengt Nilsson på utkast i 
Bl Mjällby (belägg i LD; Fröberg 2006).

Scutellaria scordiifolia sibirisk frossört. En förvildad 
prydnadsväxt från Sibirien, Mongoliet och Kina, 
funnen 2006 av Bert Borgström på en jordhög vid 
Nyhaga i Ög Väversunda (belägg i S). Den liknar 
frossört S. galericulata men har större blommor 
och glandelhårigt foder.

Stachys macrantha och officinalis, se Betonica.
[Thymus ×citriodorus citrontimjan har rapporterats 

från en övergiven odling i Sjötorp i Gst Gävle 
(Lennström 2007), men uppgiften bör styrkas 
med belägg.]

[Thymus herba-barona kummintimjan har rapporte
rats från Klm Ljungby och togs med i Smålands flora 
(Edqvist & Karlsson 2007). Ett belägg från tillfäl
let i fråga har senare kommit fram (nu i S, samlat av 
Nadja Niordson). Det är inte bestämbart eftersom 
blommor saknas, men bladform och stjälkens 
hårighet visar att det inte kan röra sig om T. herba-
barona; möjligen är det stortimjan T. pulegioides.]

Thymus odoratissimus står nära backtimjan T. ser-
pyllum men är mera storvuxen, har längre och 
smalare blad och spetsigare fodertänder. På grund 
av smalbladigheten har det svenska namnet 
blivit smaltimjan. Växten är funnen 2008 på torr 
gräsmark strax utanför Stavern i Vestfold i Norge 
av Charlotte Wigermo, Åke Svensson och Bengt 
Nilsson (belägg i S).

Thymus praecox subsp. britannicus islandstimjan. 
Det svenska namnet islandstimjan stod tidigare 
på varietetsnivå (T. praecox subsp. britannicus var. 
arcticus), men varieteten har utgått.

Thymus pseudolanuginosus gråtimjan (tidigare T. prae-
cox subsp. britannicus var. pseudolanuginosus). Grå
timjan uppfattas numera oftast som en egen art.

Thymus serpyllum. Det svenska namnet backtimjan 
övergår till artnivå; subsp. serpyllum kallas vanlig 
backtimjan.

Wiedemannia turkplistrar utgår; släktet har visat sig 
vara en del av Lamium (Bendiksby m.fl. 2011b). 
– Wiedemannia orientalis turkplister ändras till 
Lamium orientale.

Phrymaceae – gyckelblommeväxter
Mimulus cupreus × luteus tuvgyckelblomma är till

fällig.

Orobanchaceae – snyltrotsväxter
Euphrasia. Det svenska namnet på släktet ändras till 

ögontröster.
Euphrasia arctica. Som svenskt namn på den tidigare 

namnlösa arten har valts rundögontröst. Alla dess 
underarter utmärks av breda och rundtrubbiga blad.

Euphrasia atropurpurea, som förekommer på Fär
öarna, får det svenska namnet purpurögontröst; 
blommorna är mörkt lilaröda.

Euphrasia confusa får det svenska namnet hedögontröst 
efter det färöiska heiðaeygnagras. En uppgift om 
förekomst i Norge (Lid & Lid 1994) byggde på hör
sägen och något belägg föreligger inte (Elven 2007).

Euphrasia davidssonii utgår. Arten är beskriven från 
Island och har inte påträffats annorstädes, men 
isländska botanister har inte accepterat arten 
(Kristinsson 2008).
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Euphrasia foulaënsis. Det svenska namnet blir 
foulaögontröst; arten är beskriven från ön Foula i 
Shetlandsöarna.

Euphrasia frigida se E. wettsteinii.
Euphrasia officinalis läkeögontröst (tidigare E. rostko-

viana). Typexemplaret för Linnés namn Euphrasia 
officinalis är finnögontröst (Silverside 1991), och 
Linnés namn, som länge har brukats i kollektiv 
mening, måste enligt gällande nomenklatur  

regler användas för den art som i hundra år har 
gått under namnet E. rostkoviana. Ett svenskt 
namn på artnivå har hittills inte funnits; här 
föreslås läkeögontröst. Dess tre nordiska under
arter är:

Euphrasia officinalis subsp. monticola ängsögontröst 
(tidigare E. rostkoviana subsp. montana).

Euphrasia officinalis subsp. officinalis finnögontröst 
(figur 11; tidigare E. rostkoviana subsp. fennica).

figur 11. Finnögontröst Euphrasia officinalis subsp. officinalis (vänstra bilden) har länge gått under namnet 
E. rostkoviana subsp. fennica, men typexemplaret för Linnés Euphrasia officinalis är finnögontröst. Förr 
tycks finnögontrösten ha varit relativt vanlig kring Uppsala, och för hundra år sedan samlades den till och 
med vid Linnés egen gård Hammarby. – Småland, Hakarp, Strutsabacken 3 augusti 2012. 

Brun ögontröst Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola (högra bilden) är endemisk för Gotland, 
där den växer i källmyrar i tuvor av axag Schoenus ferrugineus. – Gotland, Gerum, Botes 21 augusti 2011.
foto: Åke Svensson (vänster), Marita Westerlind (höger).
Euphrasia officinalis (left; formerly known as E. rostkoviana) is characterized by its dense indumentum of very 
long glandular hairs. The photo shows the northeastern subsp. rostkoviana; it is rather smallflowered and the 
leaf teeth are more numerous than in the C European subsp. pratensis. Euphrasia salisburgensis subsp. schoe-
nicola (right) is endemic for the island of Gotland, where it grows in Schoenus ferrugineus tussocks in calcare
ous spring fens.
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Euphrasia officinalis subsp. pratensis stor ögontröst 
(tidigare E. rostkoviana subsp. rostkoviana).

Euphrasia ostenfeldii får det svenska namnet Ostenfelds 
ögontröst. Den är känd från Färöarna (P. F. Yeo hos 
Jóhansen 2000). Det finns även uppgifter från 
Island, men arten är inte accepterad i den isländ
ska checklistan (Kristinsson 2008).

Euphrasia rostkoviana se E. officinalis.
Euphrasia salisburgensis. Som svenskt namn på den 

tidigare namnlösa arten föreslås spjutögontröst; det 
syftar på den långt utdragna bladspetsen.

Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola (B. Pett. ex 
Yeo) Karlsson, stat. nov. Basionym: E. salisburgen-
sis var. schoenicola B. Pett. ex Yeo, Bot. J. Linn. Soc. 
77: 311 (1979). – Bengt Pettersson (1958) visade att 
den gotländska bruna ögontrösten (figur 11) är väl 
skild från andra raser av E. salisburgensis. Han före
slog namnet var. schoenicola för den, dock utan att 
formellt publicera det, vilket gjordes först tjugo 
år senare (Yeo 1978). Växtens geografiska isolering 
gör dock underarts rang mera lämplig.

Euphrasia stricta lila ögontröst. Tidigare saknades 
ett svenskt namn på artnivå, vilket var olyckligt 
eftersom det kan vara svårt att säkert identifiera 
varieteterna.

Euphrasia wettsteinii fjällögontröst (tidigare E. fri-
gida). Fjällögontrösten har fått ett nytt namn, 
E. wettsteinii (Gussarova 2005). Namnet E. frigida 
är nämligen knutet till en grönländsk insamling, 
som har långa glandelhår och inte kan tillhöra 
samma art som vår fjällögontröst. – Det svenska 
namnet fjällögontröst knyts till artnivån, och var. 
wettsteinii markeras med namnet vanlig fjällögon-
tröst.

Euphrasia wettsteinii var. palustris (Jørg.) Karlsson, 
comb. nov. Basionym: E. minima var. palustris Jørg., 
Bergens Museums Aarbok 1916–17, Naturvid. 
Række 5: 87 (1919). – Kärrögontröst (tidigare 
E. frigida var. palustris) behöver kombineras om 
under det nya artnamnet.

Odontites litoralis. Det svenska namnet strandrödtoppa 
knyts till artnivån, och subsp. litoralis får namnet 
vanlig strandrödtoppa.

Odontites vulgaris gatrödtoppa (tidigare rödtoppa). 
Det svenska namnet har ändrats för att undvika 
oklarheter. Det syftar på att arten ofta påträffas i 
ruderatmiljö.

Orobanche. Det svenska namnet på släktet har änd
rats till snyltrötter.

[Rhinanthus minor ängsskallra. Ängsskallrornas 
raser har utretts av Väre (2001) ur finsk synvinkel. 
Han påpekar att fjällskallran subsp. groenlandicus 
är en cirkumpolär geografisk ras, medan övriga 
underenheter av arten, som är europeiska, främst 
utgör ekologiska anpassningar (bl.a. till olika lång 
vegetationsperiod) och bör uppfattas som variete
ter, sammanfattade i en subsp. minor. Synpunkten 
är vägande, men justeringar av namn och ranger 

bör invänta resultaten av pågående biosystema
tiskt arbete med skallrorna.]

Rhinanthus osiliensis öselskallra. Lindell (2006) 
väckte frågan om den skallra, som växer i axagkärr 
på Gotland, i själva verket är öselskallra; ösel
skallran har samma ståndortsval men är hittills 
bara känd från Estland. Men det skulle också 
kunna röra sig om en lokal gotländsk ras av 
höskallra R. angustifolius. Talve (2007), som har 
studerat förhållandet mellan estnisk öselskallra 
och den liknande arten R. rumelicus, anser att den 
gotländska växten är öselskallra, men har inte 
gjort några jämförelser med höskallra. Förekom
sten av öselskallra i Sverige måste tills vidare 
betraktas som obekräftad.

Rhinanthus angustifolius höskallra (tidigare Rhinant-
hus serotinus). Det korrekta namnet för höskallra 
är R. angustifolius, som gavs redan 1806 (R. sero-
tinus är från 1886). Artens fyra underenheter är 
ganska svagt skilda och bör nog uppfattas som 
varieteter snarare än som underarter (underarter 
bör vara geografiskt avgränsade från varandra, 
medan höskallrans raser är ekologiskt betingade). 
Justering av rangen bör dock invänta resultaten 
av det biosystematiska arbete med skallrorna 
som pågår i Lund. – Äkta höskallra, den tidig
blommande ängsrasen, får därför tills vidare 
heta R. angustifolius subsp. grandiflorus (tidigare 
R. serotinus subsp. vernalis), medan höstskallra, 
den senblommande rasen som ofta finns i väg
kanter, får heta R. angustifolius subsp. angustifolius 
(tidigare R. serotinus subsp. serotinus). Åkerskallra 
och strandskallra behåller sina tidigare epitet.

Bignoniaceae – katalpaväxter
Catalpa bignonioides katalpa. En fröplanta blev fun

nen år 2003 i en sopsandhög vid Mariehäll i Upl 
Bromma (belägg i S, samlat av Anders Svenson). 
Fyndet har publicerats i Upplands flora (Jonsell 
2010).

Radermachera sinica rumsask är funnen i Sk (Tyler 
m.fl. 2007). Det är en som krukväxt odlad buske 
från sydöstra Kina med motsatta, dubbelt 
pardelade blad. – Det svenska släktnamnet är 
rumsaskar.

Verbenaceae – verbenaväxter
Glandularia bipinnatifida och G. canadensis doftver

bena togs upp med ett frågetecken från Sverige 
hos Karlsson (1998) beroende på att bakgrunden 
till uppgifterna då inte gick att få fram. Belägg 
för båda (från Upl Uppsala 1950) finns dock i UPS 
(Jonsell 2010). För doftverbena har ett nyare fynd 
tillkommit, Sk Kropp 1999 (Tyler m.fl. 2007).

Lantana camara eldkrona är en prydnadsbuske från 
tropiska Amerika, funnen 2003 i Sk, dels i Hel
singborg av Anders Svenson (belägg i S) och dels 
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i Landskrona av Arne Broman och Bengt Nilsson 
(Tyler m.fl. 2007). – Svenskt namn på släktet: 
eldkronor.

Verbena officinalis järnört är gammal i Sk och var 
tidigare bofast där (Tyler m.fl. 2007), men numera 
förekommer arten endast tillfälligt.

•  Tack till Thomas Gunnarsson, Jens Christian 
Schou, Åke Svensson och Marita Westerlind för 
bilder på sällan fotograferade växter.
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Slåtterblommans  
kärleksliv
Text och foto: BJÖRN NORDZELL

S
låtterblomman Parnassia palustris växer på fuktiga ängar, 
vägkanter och strandängar. Blomman slår ut under andra 
hälften av juli – något som bonden i äldre tider tog som 
tecken till att nu var det dags att sätta igång med slåttern.

Blomman har fem vanliga ståndare och fem som är omvand
lade till så kallade staminodier, grönaktiga flikiga bildningar som 
i sin nedre del bildar nektar.

Blomman är känd för sina egendomliga ståndarrörelser. När 
blomman öppnar sig är ståndarsträngarna med sina vita knappar 
korta. I tur och ordning sträcker sig ståndarna, en efter en. De 
böjer sig först ner över det ännu outvecklade fruktämnet, för att 
sedan sträcka sig uppåt och utåt medan pollenet släpps. Till sist 
faller ståndarknappen av.

Linné missuppfattade detta och uppfattade proceduren som 
en vacker kärleksakt för självbefruktning: 

PARNASSIA, Slåtterblomstret, har fem stycken tämligen 
kårta ståndare, af vilka den ena blifver först längre, då han 
böjer och lägger sin knopp på sjelfva märket; men så snart han 
släpt sit frömjöl, böjes han straxt ifrån hustrun, så att han, 
som tillförene var inbögd, bliver nu nästan utbögd, och dess 
sträng växer sedermera ut, at den blifver nästan så lång som 
sjelfva kronan. På lika sätt fortfara ock den andra, den tredje, 
fjerde och femte, hvar efter annan, til dess de alla hafva fullbor
dat sin skyldighet.

I själva verket är det först när alla ståndarna genomgått denna 
process och tappat sina ståndarknappar som fruktämnet utveck
las och kan befruktas av pollen från andra individ, således ett sätt 
att undvika självbefruktning. Fröet är mycket fint och sprids för 
vinden.  
•  Artikeln har tidigare publicerats i nr 3/2008 av TVeronikan, Örebro Läns 
Botaniska Sällskaps tidskrift.

figur 1. När slåtterblommans 
blomma just öppnat sig är 
ståndarsträngarna ännu korta 
och knapparna outvecklade. 
Lägg märke till de gröna och 
djupt fransade staminodierna. 
De lockar pollinatörer – ofta 
blomflugor – till blomman.

figur 2. En efter en sträcker 
ståndarna ut sig och släpper 
sitt pollen varefter ståndar
knapparna faller av.

Björn Nordzell är pensionerad plastik kirurg. 
Numera ivrig amatörbotanist, ornitolog,  
entomolog och naturfotograf.

Adress: Gäddestavägen 26, Lgh 1315,  
703 48 Örebro 
E-post: bjorn.nordzell@telia.com
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Slåtterblomman är en vacker och särpräg-
lad ört som i södra Sverige blir allt ovan-
ligare. I år har den utsetts till Årets växt. 
Rapportera in dina fynd så vi kan få en 
säkrare bild av slåtterblommans situation! 

Slåtterblomma Parnassia palustris är en 
flerårig ört som fortfarande är vanlig i norra 
Sverige samt på Öland och Gotland. Den 
förekommer också relativt allmänt i övrigt i 
östra Syd och Mellansverige. I södra Sverige 
har arten minskat starkt, till exempel i Skåne 
där minskningen uppges till 75 procent. 

Slåtterblomma förekommer med två raser, 
en nordlig med 36 kromosomer och en sydlig 
med hälften så många. Till utseendet skiljer 
sig de båda raserna inte åt. Den sydliga rasen 
växer främst i kalkkärr och friska slåtterängar. 
När dess växtplatser växer igen eller dikas ut 
har växten ingen möjlighet att fortleva. 

Den nordliga rasen växer på myrar, fuktiga 
strandängar och frisk till våt, måttligt hävdad 
betesmark. När miljön förändras kan den kolo
nisera andra miljöer som vägkanter, diken och 
grustag. På detta sätt är den inte lika känslig 
för förändringar i miljön som den sydliga rasen. 
Vill du läsa mer om slåtterblomma kan du stu
dera UllaMaj Hultgårds avhandling ”Parnassia 
palustris L. in Scandinavia” från 1987.

Slåtterblomman blir 10–30 cm hög. Vid 
stjälkens bas sitter en bladrosett med lång
skaftade, kala och hjärtlika blad. Stjälken har 
ett enda oskaftat blad och i toppen en ensam 
blomma, 1,5–3 cm i diameter. De fem kron
bladen är vita med genomskinliga nerver. 

Innanför kronbladen sitter fem sterila 
ståndare, staminodier, med gulgröna körtlar. 
Deras uppgift är att locka till sig pollinatörer. I 
mitten av blomman sitter fem fertila ståndare 
och ett fruktämne med fyra märken. Blom
ningstiden är utsträckt, från juni till september.  

Vi vet att slåtterblomman har minskat på 
många håll, framför allt i de södra delarna av 

Sverige. Finns den kvar i dina hemtrakter? 
Under 2014 behöver vi din hjälp att inventera 
årets växt. Ofta delar andra ovanliga växter 
slåtterblommans lokaler, även dessa arter kan 
du lämpligen notera vid ditt besök.

Du kan registrera dina fynd på Artportalen 
(www.artportalen.se). Vill du hellre skicka in 
dina rapporter med vanlig post finns rapport
blankett på vår hemsida (www.sbf.c.se). Där 
finns även ytterligare information om invente
ringen. 

Skicka in dina rapporter senast 15 oktober 
2014 till UllaBritt Andersson, Kummelvägen 
12, 386 92 Färjestaden (tel: 0485332 24, 
epost: ullabritt.oland@gmail.com).

Välkommen med dina rapporter!

Släktet Parnassia innehåller ungefär 70 arter, 
de flesta i ostasiatiska bergstrakter och bara en 
art i Europa. Släktet hörde länge till stenbräcke
växterna, var en tid placerad i en alldeles egen 
familj, men förs numera till benvedsväxterna 
Celastraceae.
foto: Thomas Gunnarsson.

2014
årets växt

Slåtterblomma
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Resa till Møn
Tillsammans med de botaniska fören-
ingarna i Danmark och Norge anordnas 
i pingst en gemensam exkursion till den 
försommarfagra ön Møn med sina berömda 
kritklippor och artrika bokskogar.

Dansk Botanisk Forening bjuder oss med till 
Møn under pingsthelgen 6–9 juni. Ta del av 
blomsterprakten vid kritklipporna, i bokskogen 
och på betesmarkerna på Høje Møn under den 
vackra försommarhimlen. Priset är preliminärt 
1750 DKK för dubbelrum och 2250 DKK för 
enkelrum (inkl. mat) på Danhostel Møns Klint. 

Våra guider blir geologen Palle Gravesen, 
botanisten Aase Gøthgen och biologen Claus 
Helweg Ovesen. Begränsat antal platser. 
Anmälan görs till dbotf@mail.tele.dk senast 
20 mars. Mer information finns på vår hemsida 
(www.sbf.c.se). Frågor om resan kan ställas till 
Stefan Grundström på 070420 02 11.

Møns Klint.
foto: Stefan Grundström.

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av 
botanik? Då ska du söka ett stipendium till 
Botanikdagarna i Ångermanland (se sid. 64). 
Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle att få 
närkontakt med floran och träffa andra bota
niskt intresserade.

Svenska Botaniska Föreningen delar i år ut 
två stycken stipendier för deltagande i Bota
nikdagarna. Stipendierna täcker även kostna
derna för resor, mat och logi. 

Din ansökan där du berättar om dig själv 
och varför du vill delta ska skickas till fören
ingen senast 1 maj under adress: Svenska 
Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 D, 
752 36 Uppsala. 

Ytterligare upplysningar kan du få från 
Jennie Jonsson (072966 25 06) eller Maria 
Redin på SBF:s kansli (tel: 018471 28 91, 
epost: sbf@sbf.c.se).

Lunds universitet söker 

Föreståndare vid Lunds
universitets Botaniska Trädgård
VID LUNDS UNIVERSITET

ANSÖK SENAST 3 MARS 2014, REF NR PEPA 2014/34

För mer information se

www.lu.se/ledigajobb 

Annons
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Inventerings läger i Pite lappmark
Även i sommar har du möjlighet att vara 
med och utforska den botaniskt minst 
kända svenska floraprovinsen. Arrangör 
är Föreningen Pite lappmarks flora. Gratis 
övernattning erbjuds!
Med utgångspunkt från vårt boende i Arvids-
jaurs kommun åker vi iväg upp till ca 3 mil och 
inventerar, företrädesvis i de många noll rutorna 
som helt saknar växt noteringar, även av de van
ligaste arterna. Alla är välkomna, även nybörjare! 

Som exempel på trevliga och ovanliga växter 
vi kan hitta kan nämnas rostull, skuggviol, 

trubbpilblad, myskmåra, röd trolldruva, lapsk 
getväppling och en rad olika låsbräknar.

Lägret pågår från kvällen den 11 juli till och 
med den 16 juli, fem intensiva och jag kan 
försäkra mycket givande fältdagar! 

Anmälan sker senast 15 maj till Roger 
Marklund (tel. 0960125 83, 070209 75 
33, roger.marklund@gmail.com) eller Birgitta 
Öster tel. 091120 08 06, 070622 08 06, 
stenstugan@hotmail.com). Ange om du kom
mer med bil och hur länge du tänker stanna. 
Du får mer information efter anmälan.

Inventering av vita fläckar i Lule lappmark
Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar 
med inventeringar i södra Lule lappmarks 
skogsbygder. 
Vi bor i stugor i Jokkmokk den 6–11 juli med 
Lars Fröberg som ledare (gratis boende och 
transport under dagarna). Området ligger i 

botaniskt okända trakter. Närmare information 
skickas ut till dem som anmäler sig. 

Anmälan senast 15 juni till: Lars Fröberg 
(tel. 076848 99 45, lars.froberg@biol.lu.se). 
Ange vilka dagar du deltar, samt om du har 
tillgång till bil.

Vi söker 
fältpersonal

Institutionen för skoglig resurshushållning vid 
SLU i Umeå ansvarar för flera stora inventerings- 
program. Dessa har till syfte att följa upp tillstånd 
och förändring i skogen och andra landmiljöer 
i det svenska landskapet. Vi fältarbetar i HELA 
Sveriges skogs- och jordbrukslandskap, längs 
kusterna och i fjällen. Inför fältsäsongen 2014 
söker vi dig med biologisk eller skoglig kompe-
tens, som har körkort och vill ha ett varierande 
och ofta fysiskt krävande utomhusjobb. Närmare 
beskrivning och ansökningsformulär finns på 
hemsida:  
 
http://www.slu.se/srh

Vi ser fram emot din ansökan.

Annons
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Välkomna till  
Botanikdagarna 
i Ångermanland!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna 
till Ångermanland 2–6 juli.

Ångermanland är ett av Sveriges större land
skap, som sträcker sig från kusten vid Botten
havet ändå upp till förfjällsområdet. Höga 
kusten med sin dramatiska topografi känner de 
flesta till liksom Ådalens nipor, men här finns 
mycket annat intressant att uppleva. 

Landskapet domineras av stora barrskogar 
men hyser också stora myrar och mängder 
av sjöar och vattendrag. Det finns ett ännu 
levande odlingslandskap längs Ådalens nedre 
delar. Botaniska rikområden finns både på 
kustens grönstenar och på den kalkrika morä
nen och myrmarken i landskapets västra del. 

Tre dagsturer utgår från Gålsjö Bruk mitt i 
landskapet. På turerna kommer vi ibland att 
erbjuda olika alternativ, ett mera strapatsrikt 
som kräver starka ben och god kondition och 
ett alternativ med lägre tempo. På kvällarna blir 
det föredrag om Ådalens spännande historia 
och om världsarvet Höga kusten. 

Ni är välkomna till Gålsjö Bruk på onsdag 
2/7 från kl. 17 för samling och registrering. 

Kustturen. Vi åker till Ringkallen i hjärtat av 
Höga kusten med sin märkliga blandning av 
sydbergsväxter och fjällväxter (alternativ: Rot
sidans diabasklippor med bottenhavs kustens 
växter). Därefter ett kortare stopp vid Skule
skogens nationalpark och vidare till en mycket 
intressant lokal för adventivväxter i Husum. 
Slutligen gör vi en avstickare till den låga 
kusten vid Salusand. Strandtrav, tuvbräcka, 
kambräken, glansruta och bottnisk malört är 
några arter som vi får se under dagen.

Västra turen. Vi inleder morgonen med ett 
rikkärr på Gideåbergsmyrarna i det kalkrika 
Edseleområdet, varefter vi besöker en 
klådrislokal vid Faxälven. På eftermiddagen en 
lokal för skogsrör och sedan det hävdade och 
enastående vackra niplandskapet i Resele. 
Myrstarr, storgröe, kransrams och rysk drak
blomma är några andra av turens växter.

Södra turen. En kort visning av dvärgnäckros 
inleder dagen varpå vi besöker en artrik betad 
strandäng vid Ångermanälven. Ett kortstopp 
vid en intressant vägkantslokal följs på efter
middagen av en längre tur till Västeråsens 
naturreservat med fina ängsmarker. För dem 
som vill gå lite längre lockar en långskäggs
lokal strax intill. Ävjepilört, låsbräkenarter och 
fältgentiana är några av besöksmålens växter.
Boende. Gålsjö Bruk är ett f.d. järnbruk belä
get mellan Sollefteå och Örnsköldsvik (www.
galsjobruk.com). På grund av den historiska 
miljön finns tyvärr inte toalett och dusch på 
rummen, de finns dock i nära anslutning. 

Vi kan erbjuda hämtning från Resecentrum 
i Kramfors (40 km bort) eller från Höga Kusten 
Airport (25 km). 
Kostnad. I kostnaden ingår exkursioner, fyra 
frukostar, tre lunchpaket och fyra middagar. 
Enkelrum (det finns ett fåtal): 5600 kr, dubbel
rum: 4400 kr, flerbäddsrum (4–6 bäddar): 
3500 kr (sänglinne och handduk ingår). Vid 
eget boende är priset 3100 kr.
Anmälan är bindande och görs antingen 
via SBF:s hemsida (www.sbf.c.se) eller per 
telefon (018471 28 91) från och med den 
10 mars. Vid telefonanmälan ange: namn, 
adress, telefon och epostadress. Anmäler du 
flera personer, ange vem som ska betala. Sista 
anmälningsdag är 24 mars.
Förfrågningar. Kontakta Maria Redin på SBF:s 
kansli (018471 28  91, sbf@sbf.c.se) eller Ste
fan Grundström (stefan.grundstrom@hotmail.
com). Fullständiga resevillkor finns att hämta 
på www.sbf.c.se eller kan fås från kansliet.

Utsikt från Ringkallen i Nordingrå. 
foto: Stefan Grundström.


