Strandpryl
Strandpryl Plantago uniflora
kan man finna i näringsfattiga
sjöar på fastlandet och i vätarna
på Ölands och Gotlands alvar.
I sjöar växer den ofta med de
snarlika växterna notblomster
och braxengräs.

Om strandprylen kommer
ovanför vattenytan kan den gå
i blom. Då ser man att plantan
har separata han- och honblommor. Hanblomman sitter
på ett långt skaft och har fyra
ståndare med långa strängar.

De små honblommorna sitter dolda vid basen. Ett långsträckt hårigt pistillmärke kan
anas på bilden nedan.
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Nya vårtor och knottror
En norsk svartlista

Stormar förde fetbladstöreln till Sverige

våra regionala föreningar

innehåll

Föreningen Blekinges Flora

302

Tänk att den pampiga
guckuskon kan trivas
till och med norr om
polcirkeln! Åke Persson har följt ett
bestånd öster om Kiruna i hela 25 år.

334

Kan stutar och natur
vårdsentrepenörer
rädda våra återstående
naturbetesmarker? Karl-Ivar Kumm hop
pas och tror det.

312

Kan vårbrän
ning vara ett
alternativ till
bete eller slåtter vid hävden av
av artrika gräsmarker? Per Mil
berg och Karl-Olof Bergman
har gått igenom och samman
ställt resultaten från sina egna
och andras experiment.

”Vadarexkursion” 1994 i
Karlskrona skärgård när
föreningen var precis
nystartad.

Floraväkteri

foto:

Aimon Niklasson

foto:

323

De här växterna bör
man plocka! Problem
arter med invasiva ten
denser hotar drakblomman på en liten ö i
Oslofjorden. Läs om norska svartlistan!

i ko r t h e t

Bengt Nilsson

Kristina Bjureke
foto:

Blekinges kärlväxter inventerades under peri
oden 1980–2005, och resultaten redovisas
i Blekinges flora som kom ut 2006. Utöver
de aktuella uppgifterna innehåller floran även
äldre uppgifter, främst från Björn Holmgrens
inventeringar under perioden 1920–44.
Boken är rikt illustrerad med bilder både på
växter och naturtyper. Boken kostar 100 kr
och kan beställas från SBF:s kansli.

foto:

Per Milberg

Floran

foto:
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Fetbladstörel hittades i
somras som ny för Sverige.
Samma planta hittades
för säkerhets skull två gånger (vid pilen på
bilden)!

Blekingebläddran star
tade 2012 och utkommer
med ett nummer per år.
Artiklarna handlar om allt
med anknytning till Ble
kinges flora.

Björn Berglund

foto:

foto:

Åke Persson

Karl-Ivar Kumm

Vår förening bildades 1994 som en fortsätt
ning på det nyligen avslutade inventerings
projektet. Föreningens viktigaste verksamheter
är exkursioner, föredrag och floraväkteri. Vi
ägnar oss åt blomväxter, men intresserar oss
också för mossor, lavar, alger och svampar.
Vi startade ett svampprojekt 1998, med
syfte att inventera både storsvampar och
mikrosvampar i Blekinge. Bland annat hittades
vit stjärnnavling Hygroaster lacteus som ny för
vetenskapen på några öar i Mörrumsån.
I år har vi även inlett ett algprojekt (makro
alger i både sötvatten och saltvatten).
Vi anordnar flera exkursioner under De
vilda blommornas dag.

En av föreningens viktigaste verksamheter under
många år har varit att floraväkta hotade växter,
som till exempel kråkkrassingen Lepidium coronopus på bilden ovan.
Stort fokus har lagts på att specialinventera
bristfälligt kända arter och underarter, till exem
pel sydspärgel, flikros, sumpmaskros, liten kärr
maskros och klotigelknopp. Uppgifterna har varit
av stort värde i de återkommande revideringarna
av den svenska rödlistan.

– viktigt att veta

Kontaktinformation
Ordförande Bengt Nilsson, Sölvesborg
(bengt39@gmail.com)
Blekingebläddran Lars Fröberg, Lund
(lars.froberg@biol.lu.se
Floraväktaransvarig Åke Widgren, Karlskrona
(cotula@gmail.com
Svampprojekt Jonny Svensson, Ryd
(jonny.g.a.svensson@gmail.com)
Hemsida www.blekingesflora.se
Medlemskap 100 kr per år (familjemedlem 20 kr).
Plusgiro 487 72 29-7, bankgiro 5704-5205.
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ledare
Botaniskt bokslut
År 2014 går mot sitt slut
och vi kan snart sammanfatta föreningens
verksamhet under året.
Det har varit ett
trevligt år att leda föreningen. Vi har ökat något
i medlemsantal. Kanske
är det en frukt av att vi satsat på två tidskrifter, att vi varit aktiva på våra Facebook-sidor
och att vi visat upp oss på både Trädgårdsmässan och Falsterbo Bird Show.
Vi har tagit en helt ny hemsida i drift och
det finns nu en väl fungerande webb-butik
där det går att köpa böcker, till exempel den
helt nya guideboken till Ölands växtvärld (se
sid. 347), men även luppar, tygkassar med
mera.
I somras hade jag äran att få vara med
och leda årets Botanikdagar i Ångermanland. Det blev ett minne för livet att i vackert sommarväder besöka fina naturmiljöer
och botanisera med likasinnade. Särskilt
kommer jag ihåg vandringen från Björn
bergets långskäggsdraperade granskog, via
den lilla myren med källdunörten, ner till
Västeråsens ängar där fältgentianan blommade i tusental.
Nu stundar snart 2015 och det blir en
del nyheter i föreningens verksamhet. I
mars är det årsmöte och föreningskonferens
som vanligt (se sid. 350) och det nya blir att
konferensen arrangeras i samverkan med
Svenska Mykologiska Föreningen (SMF).
Vi hoppas nu på fler samarbeten med de
andra biologiska föreningarna i Sverige. Jag

har tillsammans med ordförandena i SMF,
Sveriges Ornitologiska Förening och Sveriges Entomologiska Förening nyligen dryftat
gemensamma frågor och vi får se vad det
kan utmynna i.
Under föreningskonferensen ska den nya
svenska rödlistan över hotade arter presenteras. Tack vare föreningens verksamhet
med Floraväktarna så finns nu ett mycket
bra underlag för experterna att göra bedömningar av de olika växternas hotstatus.
Vi ska genomföra några botaniska resor
i AviFaunas regi under 2015 och hoppas att
det faller väl ut (den första resan presenteras
på sid. 351). Våra resor är mycket eftertraktade och vi hoppas kunna öka utbudet
under åren som kommer.
Förhoppningsvis kommer det att tryckas
två nya landskapsfloror nästa år och nya
områden i Lapplands skogsland ska kartläggas i vårt långsiktiga växtatlasprojekt. Nästa
års Botanikdagar kommer att gå till fjälls (se
sid. 352)!
En annan nyhet är ett just inlett samarbete med det Svenska Fenologinätverket där
vi tänker testa några nya idéer under 2015.
Vi planerar bland annat en landsomfattande
kampanj för att rapportera in botaniska
vårtecken, detta både för att öka blomsterintresset och för att ge fenologiforskningen
ett bättre underlag. Här behövs din medverkan och hjälp! Besök gärna www.naturenskalender.se och facebooksidan ”blommar.nu”.
Välkommen till ett spännande 2015!
stefan grundström
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Trots att där bara växte
en enda liten planta
lyckades först Aimon
Niklasson och sedan
Eva Falk och Evastina
Blomgren hitta den i
somras, fetbladstöreln,
en ny art för Sverige.
Västliga stormar kan
ha fört fetbladstörelns
salttåliga frön till
Bohuslän och det allt
mildare klimatet kanske
gör att den kan överleva vintern.
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Fetbladstörel ny för
Sverige
AIMON NIKLASSON, EVA FALK & EVASTINA BLOMGREN

L

ördagen den 23 augusti 2014 vandrade Aimon ner till
stranden i Grosshamn ute på Ramsvikslandet i Sotenäs
kommun (figur 1) i hopp om att återfinna sandmålla Atriplex laciniata på den lokal, där den påträffats sommaren
1994 (Blomgren m.fl. 2011), men där den sedan dess inte visat sig.
Just i år hade sandmållan nämligen dykt upp igen på flera ställen
utmed Hallandskusten.
Ingen sandmålla sågs, men Aimon fann i stället en för honom
okänd växt, som naturligtvis noga undersöktes och fotograferades. Väl hemma bläddrade han i Den nya nordiska floran (Mossberg
& Stenberg 2003) och inte förrän vid tillägget, ett uppslag allra
sist i bokens textdel, fann han bilden som fick det hela att klarna.
Det var fetbladstörel Euphorbia paralias som tycktes stämma väl
in på fyndet.
En knapp vecka senare (29 augusti) besökte Evastina och Eva
samma lokal för att se i vilken mån strandbetan Beta vulgaris
subsp. maritima lyckats klara sig undan naturreservatets hungriga
nötdjursflockar.
Av strandbetan återstod bara några små ynkliga rosetter.
Däremot gjorde de nu, helt utan vetskap om Aimons fynd, en
förbryllande upptäckt mitt i bältet av saltarv Honckenya peploides
på grusstranden (figur 1).
Vid en hastig blick såg det ut som en mycket förvuxen, grenig
och gänglig saltarvsplanta, men en närmare besiktning visade att
det måste vara något helt annat. Bladen var inte motsatta och
dessutom långa och smala. Alla skotten var helt sterila, så där
fanns ingen ledning att få för artbestämningen. Tankarna gick
dock till släktet Euphorbia.
Erik Ljungstrand kontaktades och han blev förevisad lokalen
den 3 september och bekräftade bestämningen. Det var första
fyndet i Sverige av fetbladstörel och dessutom, som vi då trodde,
det nordligaste kända i världen (se dock lokalerna 7–9 i tabell 1).
Den aktuella lokalen är en grusstrand i norra delen av en liten
vik som vetter mot öppet hav vid det före detta militära övningsfältet Grosshamn på Ramsvikslandet i Askums socken, Sotenäs
kommun, Bohuslän. Koordinater i RT90: 6487428, 1233538.
I samma vik hittades portlakmålla Atriplex portulacoides 1993
(Blomgren 1993), men den försvann redan efter något år.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 1. Vy över viken i Gross-

hamn. Den röda pilen pekar
mot växtplatsen för fetblads
törel. Innanför tångbältet, bland
saltarven. hittades ett exemplar
av fetbladstöreln.

foto: Aimon Niklasson 23
augusti 2014 (översta bilden) &
Evastina Blomgren 29 augusti
2014 (de två nedre bilderna).
The first Swedish find of Euphor
bia paralias was made in August
2014 on the gravelly shore at
Grosshamn in the Ramsviks
landet nature reserve in the province of Bohuslän on the Swedish
west coast.
Only one specimen was
found, growing together with the
common seashore plant Honcke
nya peploides.

Niklasson m.fl.: Fetbladstörel
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Tidigare fynd i Norden

I en artikel i Blyttia berättade Oddvar Pedersen (2009) om ett
antal intressanta norska växtfynd på stränderna av halvön Lista
2001. Det gällde förutom fetbladstörel bland andra strandbeta,
strandsilja Crithmum maritimum, engelsk skörbjuggsört Cochlearia
officinalis subsp. anglica och strandrättika Raphanus raphanistrum
subsp. maritimus. Det visade sig att Oddvar på vinden dessutom
hade ett tidigare obestämt belägg av fetbladstörel från 1974.
Under 2014 har ytterligare fyra fynd gjorts i Norge (tabell 1).

Kännetecken och förväxlingsart

Fetbladstörel är en flerårig ört som kan bli upp till 60 cm hög
(vår planta är ca 20 cm). Arten kännetecknas av något köttiga,
gråblå blad med lite olika nyans på ovan- och undersidan. Stammen är grenig och har en intensivt röd bas. Som alla törlar har
fetbladstöreln vit mjölksaft. En enda planta uppges kunna producera upp till femtusen salttåliga frön (OEH 2014).
Fetbladstöreln liknar mycket Euphorbia portlandica. Säkraste
skiljekaraktären är att den senare har en tydlig nerv på under
sidan av bladet, som dessutom har en uddspets.

Naturlig förekomst

Fetbladstöreln har sin huvudsakliga utbredning i Medelhavs
området och förekommer dessutom längs Atlantkusten till Holland, där med tyngdpunkt i deltalandskapet (figur 2). Den finns
också på de Brittiska öarna (Preston m.fl. 2002). Arten är ännu ej
rapporterad från Danmark men finns med som förväntad art i en
artikel om floraförändringar (Skov m.fl. 2009).

Spridning

Ett antal strandväxter har under vår inventering av Bohuslän
dykt upp med ojämna mellanrum. Det rör sig bland annat om
strandbeta, sandmålla, portlakmålla och sodaört Kali turgida.
Dessutom finns ett par obekräftade fynd av strandrättika.
tabell 1. Kända fyndplatser för fetbladstörel i Norden. Nr 1–4 från Pedersen (2009).

Known localities for Euphorbia paralias in the Nordic countries. Nos 1–4, 6–9 in Norway, no
5 is the present Swedish find.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Lokal
Kådesanden/Østhasselstrand, Lista, Vest-Agder
Falkosanden på Ø. Hauge, Lista, Vest-Agder
Nesheimåna, Lista, Vest-Agder
Haueviga på Ø. Hauge, Lista, Vest-Agder
Grosshamn, Sotenäset, Bohuslän
Lista, Vest-Agder, tidigare opublicerat (Oddvar Pedersen)
Larvik, Vestfold, tidigare opublicerat (Trond Grønstad)
Tjøme, Vestfold, tidigare opublicerat (Trond Grønstad)
Bamble, Telemark, tidigare opublicerat (Oddvar Pedersen)

Antal ex
1 ex, 1 skott
1 ex, 1 skott
1 ex, 6 skott
1 ex, 1 skott
1 ex, 6 skott
1 ex, 1 skott
1 ex, 4 skott
1 ex
2 ex

Fyndår
1974
2001
2001
2004
2014
2014
2014
2014
2014
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figur 2. Här framgår de båda
havsströmmarnas riktning samt
fetbladstörelns kända utbredning i norra Europa.
Known distribution of Euphorbia
paralias in Northern Europe.

Plantorna har dykt upp på många stränder vissa år, framför allt
1993, 1994, 2000, 2002 och 2007, de flesta för att därefter försvinna (Blomgren m.fl. 2011). Strandbetan har dock fått fäste på
många lokaler, portlakmållan finns kvar i ett livskraftigt bestånd
på en lokal, sodaört finns sedan gammalt på ett fåtal lokaler och
sandmållan kommer och går. Även engelsk trampört Polygonum
raji subsp. raji är påträffad vid ett tillfälle.
I år verkar en ny invandringsvåg ha nått svenska västkusten.
Strandbetan har fått påfyllning på många lokaler och sandmålla
är funnen på över trettio lokaler utefter Hallands kust (Lars-Erik
Magnusson, muntl.), på två i Göteborgs norra skärgård samt
en i mellersta Bohuslän (Erik Ljungstrand, muntl.). Hallands
kusten har blivit systematiskt genomsökt, vilket inte varit fallet
i Bohuslän.
Vid västliga stormar förs stora mängder atlantvatten in mot
norra Bohuslän via den Jutska strömmen som rundar Skagen
mot öster och avleds mot norr av den Baltiska strömmen, som
går norrut mot Norge (figur 2). Vid hård västlig vind genombryts
troligen Baltiska strömmen av den Jutska strömmens mer salta
ytvatten. Med tanke på dessa strömmars riktning verkar en
spridning av dessa tillfälliga arter från Holland, Danmark och
även de brittiska öarna rimlig.

Invasiv på södra halvklotet

För ungefär sjuttio år sedan upptäckte man fetbladstörel på en
sandstrand i västra Australien (OEH 2014). Troligen hade den
förts dit med ballastvatten från Europa. Sedan dess har arten
koloniserat hela sydkusten. Den arbetar sig nu upp även utefter
östkusten och har också spritt sig till Tasmanien.
Niklasson m.fl.: Fetbladstörel
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Arten betraktas som starkt invasiv och oönskad eftersom den
snabbt konkurrerar ut den inhemska vegetationen, vilket också
har påverkat fågellivet negativt.

Överlevnad i Bohuslän

Sannolikheten för att den enda bohuslänska plantan av fetbladstörel ska klara vintern är liten. Antagligen kommer den
att få ett skyddande (eller kvävande) täcke av tång över sig, men
trots detta är det troligt att plantan dukar under.
Däremot kommer förmodligen fler kolonisationsförsök att
ske med havsströmmarnas hjälp, och om klimatet fortsätter att
bli mildare kan man tänka sig att fetbladstörel, tillsammans med
flera andra sydliga strandväxter, på sikt kommer att bli permanenta medlemmar av vår svenska flora.
Det kan alltså vara värt att kontrollera gamla obestämda
belägg, och att framför allt hålla ögonen öppna längs våra stränder, eftersom vissa av de växter som följer med strömmarna kan
vara kortlivade och svåra att upptäcka.
• Tack till Oddvar Pedersen och Roger Halvorsen för norska
uppgifter. Thomas Karlsson och Erik Ljungstrand tackas för
kommentarer till manuskriptet.
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Gallbildningar på växter är ofta mycket påfallande genom sin form eller färg och
tilldrar sig ofta stor uppmärksamhet. En del har haft stor betydelse i äldre tiders
folktro och folkmedicin och fått egna namn, till exempel häxkvastar på björk,
sömntorn på nyponbuskar, gökblod på glasbjörk, galläpplen på ek och kikbär på
enbuskar.

Några för Sverige nya gallbildningar
samt nya landskapsfynd
CARL-CEDRIC COULIANOS & THOMAS KARLSSON

E

n gallbildning (cecidium) är en
tillväxtförändring orsakad av en
organism som bebor den och hämtar
näring från den. Gallbildningar
förekommer främst på kärlväxter men även
på alger, svampar, lavar och mossor.
Gallbildningar kan orsakas av virus, myko
plasma, bakterier och svampar (fytocecidier)
eller av djur som rundmaskar, kvalster och
insekter (zoocecidier). Tidigare menade
man med galler enbart zoocecidier och äldre
förteckningar över galler behandlade bara
sådana. Fytocecidier behandlades i arbeten
om växtsjukdomar eller parasitsvampar.
Själva gallbildningen är till hundra
procent botanik, det vill säga gallen består
enbart av växtvävnad. Studiet av våra gallers
förekomst och utbredning har också främst
intresserat botanister. Viktiga bidrag till
svensk gallfloristik och -faunistik har lämnats av bland andra Gustaf Lagerheim, Björn
Palm, Otto Gertz, Erik Julin, Nils Hylander
och Nils Sylvén. Av entomologer kan nämnas Einar Wahlgren, Hugo Andersson och
Edvard Sylvén.
De flesta gallbildare är mycket goda
växtkännare. Många orsakar galler bara på
en enda växtart eller på närstående arter i
samma växtsläkte. Belysande exempel finns
hos Hylander & Sylvén (1959). Detta gör
Coulianos & Karlsson: Nya galler

att man oftast kan bestämma gallbildaren
genom att kombinera växtarten med gallens
placering och utseende. Bestämningsnycklar
över gallbildningar är därför i regel uppställda efter växternas släktnamn i bokstavsordning. Bilder underlättar givetvis bestämningen och färgfotografering är ett utmärkt
sätt att dokumentera sina gallfynd.
En fälthandbok för bestämning av de
flesta gallbildningar som påträffats i Norden utkom 1991 (Coulianos & Holmåsen
1991). Sedan dess har dock åtskilliga nya
fynd gjorts och ett urval av dessa redovisas
i denna uppsats. Nya landskapsfynd anges
endast i de fall fyndet väsentligt vidgar
utbredningsbilden. Fynden redovisas under
de olika gallbildarna och under dessa i
bokstavsordning efter växtens namn. Om
inget annat anges är fynden gjorda av C.-C.
Coulianos.
Vi vill gärna uppmana landets botanister
att mera aktivt söka galler – och rapportera
fynd. Gallernas förekomst i landet är delvis
ganska dåligt känd, och i många provinser
är det lätt att göra nyfynd. Många galler
är iögonenfallande och lätta att upptäcka.
Andra är mera oansenliga, men här får man
tillfälle att utveckla sin skicklighet; letar
man målmedvetet är utsikten stor att nå
intressanta resultat.
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figur 1. Silverlönnsvårtor. Bladgaller på silverlönn Acer saccharinum orsakade av gallkvalstret Vasates
quadripedes.

foto: Ramona Ubral-Hedenberg, Naturhistoriska riksmuseet.

Svampar

Arabis hirsuta lundtrav. Stjälk- och bladgaller av
rostsvampen Puccinia thlaspeos. TL Lulletjårro
nära KVA:s stuga N om Djupviken, VI.1997
(H. Pleijel). Tidigare känd från Gtl, Upl och
LL.
Prunus persica persika. Persikosvulst. Bladgall
av blåssvampen Taphrina deformans. Upl Boo,
Insjön, Fristadsvägen 3, 15.VI.2006. På persika
tidigare känd från Sk, Bl och Ög och på mandel P. dulcis från Sk och Gtl.

Rumex thyrsiflorus stor ängssyra. Bladgaller av
sotsvampen Microbotryum goeppertianum. Upl
Möja kyrka 20.VI.2010. På denna växt tidigare
endast känd från Sk. Vanligare på ängssyra
R. acetosa, på vilken den är funnen i Hrj, Jmt,
LL och TL.

Gallkvalster

Acer campestre naverlönn. Naverlönnsknottror.
Bladgaller av Aceria aceriscampestris (= Aculodes
cephaloneus f. aceriscampestris). Srm Stockholm
Högalidsparken 28.V.2005. Talrik på flera
småträd och buskar. Tidigare endast känd från
Sk Lunds botaniska trädgård 1987 (Coulianos
& Holmåsen 1991).
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Bladgaller av Aceria (Eriophyes) macrochela. Gtl
Visby botaniska trädgård 28.VII.2008, Srm
Stockholm Högalidsparken 28.V.2005, Upl
Boo prästgård 20.VII.2001, Stockholm vid
Universitetet 13.IX.2014. I samtliga fall talrik
på ett enstaka träd. Tidigare endast känd från
Sk Lindholmen (på vildväxande träd; Gertz
1918), Lunds botaniska trädgård och Ven (på
planterade träd; Hylander & Sylvén 1959).
Acer saccharinum silverlönn. Silverlönnsvårtor.
Bladgaller av Vasates quadripedes. Blad på ovansidan med 1–3 mm höga vårtor som mot fästet
är hopdragna till en hals. De är först gröngula,
blir sedan vackert röda och på hösten slutligen
svarta. Ytan är glansig och småknölig (figur
1). På bladets undersida syns en trång öppning som är försedd med encelliga hår. Srm
Enskede, Dalens sjukhus 150 m S entrén, på ett
av tre mindre träd, 21.VIII.2012, 20.IX.2014
(TK), Huddinge, bussterminalen vid järnvägsstationen 10.VI.2005, 2014 (H. Gudmundson).
Ny för Sverige. Gallbildaren kommer, liksom
värdväxten, från Nordamerika. I Europa blev
gallen först funnen 1957; uppgifter finns nu
från elva länder i vår världsdel, bland annat från
de tre baltiska staterna, Polen och Danmark
(Ellis & Ulenberg 2005, Bruun & Soika 2013).
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 2. Hagtornsvårtor. Bladgaller på trubbhagtorn
Crataegus monogyna orsakade av gallkvalstret
Eriophyes crataegi.
foto: Carl-Cedric Coulianos.

Corylus avellana hassel. Knoppgall av Phytoptus
avellanae. Gtl Stenkyrka Ekebyänget 13.VI.
1996. Funnen i spridda landskap norrut till
Vrm. Ej sällsynt men mycket lokal.
Crataegus monogyna trubbhagtorn. Hagtorns
vårtor. Bladgaller av Eriophyes crataegi. Blad
på ovansidan med talrika vårtlika, 1–2 mm
breda upphöjningar som har en mycket liten
öppning på undersidan. De är först ljusgröna
(figur 2) men blir på sensommaren bruna.
Upl Boo Kummelnäsvägen 90, 25.VI.2013,
talrik på ett träd. Ny för Sverige. Arten rapporterades visserligen från Srm Dalarö 1926
på rundhagtorn C. laevigata (Wahlgren 1927
som Eriophyes piri var. Crataegi) men detta togs
tillbaka med anmärkningen att cecidiet ej
anträffats i Sverige (Wahlgren 1951). Närmast
funnen i Danmark (Henriksen & Tuxen 1944)
samt i Mellan- och Sydeuropa. Bör eftersökas
på hagtornsarter hos oss.
Draba incana grådraba. Blad- och blomgall av
Aceria drabae. Växten starkt missbildad, blad
förkortade och bredare än normalt, blommor
förkrympta och hopade i en huvudlik samling
(figur 3). Gst Gävle Limöns naturreservat
15.VI.2012. För Sverige ny värdväxt. Arten
tidigare i Sverige påträffad som orsak till blad
Coulianos & Karlsson: Nya galler

figur 3. Skottspetsgall på grådraba Draba incana
orsakad av gallkvalstret Aceria drabae.
foto: Carl-Cedric Coulianos.

galler på Arabis-, Berteroa- och Cardamine-arter.
Se Coulianos & Holmåsen 1991, figur 53.
Juglans regia valnöt. Valnötsbucklor. Blad
galler av Aceria erinea. Upl Stockholm
Centralbadsparken 29.IX.1995 sparsam på
ett stort träd, Upl Stockholm Kungsholms
kyrka 24.VII.1996 talrik på ett stort träd,
Upl Stockholm N om Naturhistoriska riks
museets entré 6.IX.1998. Tidigare funnen i
Sk, Sm, Öl och Gtl. Denna gallkvalsterart är
tydligen monofag på äkta valnöt. En av oss
(CCC) har överfört gallade blad från äkta
valnöt (innan gallkvalstren lämnat gallen) till
blad av manchurisk valnöt Juglans mandshurica
i Öl Torslunda Ölands folkhögskola och till
blad av svart valnöt Juglans nigra i Sm Kalmar
Slottsparken, men på dessa arter har aldrig
några galler bildats.
Malus-art (nära M. floribunda rosenapel). Apelfilt.
Bladgaller av Phyllocoptes malinus. Bladundersida med röda hårfiltar. Upl Boo Kummelnäs
18.VI.2012. Liknande galler har påträffats i
Sk Lund 1989 och 1994 på purpurapel Malus
×purpurea (Andersson 1999). Arten är allmän
norrut till Upl på vildapel där den orsakar vita,
senare bruna hårfiltar på bladundersidan. En
undersökning av hårfiltens hår, som är långa
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och slingrande, samt gallkvalstren visade att
även den röda hårfilten orsakats av samma art.
För Sverige ny värdväxt.
Malva alcea × moschata mellanmalva. Skottspetsgall av Aceria gymnoprocta. Blad och kalkblad i skottspetsen hoprullade, hopträngda
och starkt håriga (figur 4). Upl Boo vid hembygdsgården 12.VII.2012. Ny för Sverige. Närmast rapporterad från Danmark, Själland, på
rosenmalva (Henriksen & Tuxen 1944 under
namnet Eriophyes geranii). I övrigt funnen i
England, Tyskland, Bosnien-Hercegovina och
Ungern (Fauna Europaea 2014).
Prunus padus hägg. Häggfilt. Bladgall av
Eriophyes paderineus. Vb Umeå Baggböle
herrgård 29.VIII.1992, Umeå Backens kyrka
29.VIII.1992, Nb Piteå Badhusparken
8.IX.1991 på ett odlat träd. Tidigare funnen
i de flesta landskap norrut till Hls. Arten är
allmän men förbises ofta.
Ribes alpinum måbär. Bladgall av måbärsgallkvalster Aceria scaber. Srm Ludgo Tovetorp
11.VI.1991 talrik, Trosa N. Askö 12.VI.2005
talrik på tre lokaler. En tämligen sällsynt art,
tidigare funnen på Öl och i Upl.
Cecidophyopsis alpina. Till denna art hänför sig
knoppgaller på måbär som tidigare ansetts
orsakade av vinbärsgallkvalster Cecidophy

figur 4. Skottspetsgall på mellanmalva Malva alcea
× moschata orsakad av gallkvalstret Aceria gymno
procta. Gallad planta till höger.
foto: Carl-Cedric Coulianos.
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opsis ribis. Vinbärsgallkvalstret har visat sig
endast förekomma på svarta vinbär R. nigrum
(Amrine m.fl. 1994). Knoppgaller på måbär är
kända från Sk, Sm, Srm och Upl.
Tilia cordata skogslind. Lindfilt. Bladgaller av
Eriophyes leiosoma. Nb Piteå Olof Palmes gata
8.IX.1991. Talrik på ett träd. På skogslind
allmän och tidigare funnen norrut till Mpd.
Tilia ×europaea parklind. Lindfilt. Bladgaller av
Eriophyes leiosoma. Vb Umeå Backens kyrka
29.VIII.1992. Talrik på två större träd.
Vitis vinifera vin. Bladgaller av vingallkvalster
Colomerus vitis. Upl Boo Velamsund 6.X.2007.
Flera blad gallade på vinodling etablerad 1997.
Tidigare känd från Sk, Ög och Hls.

Pungbladlöss

Ulmus minor lundalm. Bladgall av Erio
soma anncharlotteae. Gtl Vamlingbo kyrka
14.VI.1996. Några exemplar på stamskott.
Tidigare funnen i Sk och på Öl.

Växtsteklar

Lonicera xylosteum skogstry. Kvistgaller av
trystekel Hoplocampoides xylostei. Dlr Säterdalen vid Folkparken nedanför kyrkogården
16.VI.1994 ( Ö. Spansk). Tidigare känd från Sk
(1931), Öl (1914) och Upl (1934).

figur 5. Stjälkgall på femfingerört Potentilla argen
tea orsakad av gallstekeln Diastrophus mayri.
foto: Carl-Cedric Coulianos.
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Salix cinerea gråvide. Bladgall av Phyllocolpa
coriacea. Srm Trosa N. Askö 28.VIII.1994. Upl
Adelsö Björkö 13.VII.1996. Förekommer även
på bindvide S. aurita. På gråvide tidigare funnen i Sk och Hl.
Salix phylicifolia grönvide. Bladgall av Pontania tuberculata. Vb Umeå Backens kyrka
29.VIII.1992, Umeå Alvik 30.VIII.1992.
Tidigare funnen i Jmt och TL.

Gallsteklar

Potentilla argentea femfingerört. Stjälkgall av
Diastrophus mayri (figur 5). Upl Boo Kummel
näsvägen 90, 2.VIII.2014, på tre plantor.
Tidigare rapporterad från Sk (1910, 1929,
1954), Öl (1947) och Bh (1915). Värdväxten för
denna monofaga art är ju vitt utbredd i Sverige
och gallen är kanske mer utbredd än de fåtaliga, mest äldre fynden utvisar. Gallen är lätt
att upptäcka. Bör eftersökas på sin värdväxt
femfingerört.
Citerad litteratur
Amrine, J. W. Jr m.fl. 1994: Cecidophyopsis mites (Acari: Eriophyidae) on
Ribes spp. (Grossulariaceae). Int. J.
Acarol. 20: 139–168.
Andersson, H. 1999: Nya eller intressanta svenska gallbildningar. FaZett
12(2): 26–29.
Bruun, H. H. & Soika, G. 2013: The
gall mites Vasates quadripedes and
Cecidiophyopsis psilaspi (Acari:
Eriophyidae) new to Denmark.
Entomol. Medd. 21: 21–25.

Filipendula vulgaris brudbröd. Blomgaller av
Dasineura filipendulae. Vg Kinnekulle Österplana hed 18.VI.2011. Tidigare känd från Öl,
Gtl och Upl. Förbises troligen ofta eftersom
de gallade blomknopparna visserligen är
ansvällda och inte slår ut men i övrigt är lätta
att förväxla med ogallade blomknoppar som
också är rödtonade eller rödfläckiga. Gallerna
är lättast att upptäcka när blomningen är över.
Sannolikt har gallen en större utbredning än
hittillsvarande fynd antyder.
Jacobaea vulgaris stånds. Blomgaller av Contarinia jacobaeae. Upl Boo Kummelnäs
20.VIII.1987. Blomkorgar uppsvällda, slår
ej ut och innehåller vita eller orangefärgade,
hoppande gallmyggelarver. Tre öppnade galler
innehöll 3 och 6 vita respektive 2 orange
färgade larver. Förekommer i Mellan- och Sydeuropa och är närmast känd från Danmark.
Ny för Sverige.

Coulianos, C.-C. & Holmåsen, I. 1991:
Galler. En fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter.
Interpublishing.
Ellis, W. N. & Ulenberg, S. A. 2005:
Vasates quadripedes, een galmijt
(niet meer zo) nieuw voor Nederland. Entomol. Ber. 65: 52–55.
Fauna Europaea 2014. www.fauna.
europaea.org
Gertz, O. 1918: Skånes zoocecidier. Acta
Univ. Lund. N.F. 14(26): 1–72.

Coulianos, C.-C. & Karlsson, T.
2014: Några för Sverige nya gall
bildningar samt nya landskaps
fynd. [Some plant galls new to Sweden
and new provincial records.] Svensk
Bot. Tidskr. 108: 297–301.
Five plant galls are recorded as new to
Sweden: the gall mites Vasates quadripedes
on Acer saccharinum, Eriophyes crataegi
on Crataegus monogyna, Aceria drabae
on Draba incana and Aceria gymnoprocta
on Malva alcea × moschata and the gall
midge Contarinia jacobaeae on Jacobaea
vulgaris. New provincial records for 18
species of gall inducers are also given.
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Carl-Cedric Coulianos är entomolog
med intresse bland annat för gallbildningar. Han har tillsammans med naturfotografen Ingmar Holmåsen 1991 gett
ut en fälthandbok om nordiska gallbildningar på vilda och odlade växter.
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E-post: cc.coulianos@telia.com
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I 25 år har Åke Persson följt guckuskorna på en lokal ungefär tre mil öster om
Kiruna och sökt avslöja deras hemligheter.

Blomning, fruktsättning och populations
dynamik hos guckusko i norra Lappland
Text och foto: ÅKE PERSSON

S

edan år 1990 har jag räknat antalet

blommande skott och blommor på
en lokal med guckusko Cypripedium
calceolus i Paurankivaara, Torne lappmark. I regel har mer än ett besök krävts
för att kunna genomföra räkningen vid den
tidpunkt då guckuskon är i full blom. Fram
på höstkanten har ett nytt besök gjorts för
att kontrollera fruktsättningen hos samtliga
blommor.
Resultaten har bokförts gruppvis då
grupper mestadels lätt har kunnat definieras genom att guckuskon ofta växer i täta
klungor. I en del fall har dock även mer
utspridda plantor sammanförts till en grupp.
För drygt hälften av populationen har jag
även räknat antalet enbart vegetativa skott.
Framför allt på senare år har dessutom en
del mätningar gjorts av storleken på delar av
blomman, blad och frukter.
Uppföljningen visar att såväl populationen som helhet som antalet blommande
skott ökar. Detta dels genom att flera redan
etablerade grupper tillväxer, dels genom att
nya kommer till. Den uppåtgående trenden
för antalet blommande överlagras av en
variation som delvis kan förklaras av temperaturen under augusti månad året innan.
Sett till enskilda grupper så befinner sig
några i stark tillväxt, de flesta ökar ganska
långsamt eller är mer eller mindre konstanta
medan några minskar. Det föreligger positiva samband mellan tillväxten i en grupp,
andel blommande skott inom gruppen samt
antalet blommor per stjälk.
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I medeltal över alla år har 13 procent av
blommorna gett frö. Variationen mellan
olika år är stor, från 3 till 28 procent. Inga
säkra orsaker till detta har kunnat fastläggas.

figur 1. Växtligheten omkring grupp 9 domineras

av örter som gullris och midsommarblomster, samt
gräs och starr.

The vegetation around clump 9 is dominated by herbs
such as Solidago virguarea and Geranium sylvaticum,
together with grasses and sedges.
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Lokalen

Den lokal jag följt ligger i Kiruna kommun,
på norra sidan av Torne älv, drygt tio kilometer norr om Svappavaara by. Guckuskon
växer i den nedre delen av berget Pauranki
vaaras sydsluttning (ca 320–340 m ö.h.).
Hittills har blommande exemplar påträffats
inom en triangel med en bas på ungefär 230
meter i nära nog öst-västlig riktning och en
utsträckning i nord-sydlig riktning på cirka
170 meter. År 2011 upptäcktes dessutom ett
mindre bestånd utanför detta huvudområde.
Inom lokalen är variationen rätt stor vad
gäller närmiljön. Merparten av guckuskon
växer i måttligt sluttande terräng men en del
även på planare mark. Den sluttande delen
är mestadels beväxt med tämligen sluten
skog vilket gör att direkt solljus träffar
plantorna endast ett begränsat antal timmar
per dag. Såväl fuktighet som övrig växtlighet
i form av buskar och örter varierar dock en
hel del även inom den sluttande delen.
Den planare marken består av myr. Dels
tämligen öppen med stort inslag av vitmossor Spaghnum, dels mera kärrartad med en
hel del buskar, inkluderande gråal Alnus
incana. Några riktigt gamla träd verkar inte
finnas på lokalen. En del gamla lågor och
stubbar bär spår efter att åtminstone delar
av området varit utsatt för skogsbrand.
Förutom guckusko hittas även några
andra orkidéer på lokalen, nämligen norna
Calypso bulbosa, grönkulla Coeloglossum viride,
knärot Goodyera repens, brudsporre Gymnadenia conopsea, korallrot Corallorhiza trifida och
fläcknycklar Dactylorhiza maculata.

Upptäcktshistoria

De första bestånden upptäcktes midsommaren 1990 (Persson 1993). Lokalen var då
tidigare ej omnämnd i litteraturen eller känd
genom belägg (Folke Björkbäck, muntl.
1991). Knappt tre kilometer därifrån, på
södra sidan om Torne älv finns dock en
sedan länge känd guckuskolokal (Hultén
1971).
Persson: Guckusko

figur 2. Grupp 24 sedd från söder. Vatten från en
stor kallkälla strax ovanför sipprar genom marken.
Clump 24 seen from the south. Water from a spring
just above seeps past the clump.

Sommaren 1990 undersökte jag den
närmaste omgivningen till den först påträffade gruppen. Året därpå genomsöktes ett
lite vidare område och antalet fynd ökade
till mer än det dubbla. Trots detta hittades
1992 ytterligare några ganska individrika
grupper i närheten av 1991 års nyfynd. Att
de inte sågs redan 1991 berodde med stor
sannolikhet på att de just detta år inte alls
blommade. Genom åren har nämligen dessa
grupper haft ett mycket lågt antal blommande skott (se grupp 18A–E i figur 6).
En del ytterligare fynd har gjorts även
under senare år. Dessa nyfynd faller inom
två kategorier. Den ena kategorin är sådana
som växer mellan de redan noterade, men
som inte blommat mellan 1992 och upptäcktsåret. I så fall skulle de med all säkerhet
ha noterats tidigare. Den andra kategorin
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figur 3. Antal blommande skott inom det område
som genomsökts sedan 1992. Med blått markeras
skott i grupper som upptäckts efter 1992. Variationerna mellan åren kan till viss del förklaras av hur
varmt det var i augusti året innan.
Number of flowering stems. Flowering stems in
clumps that were discovered after 1992 are marked
in blue.

är mer perifera bestånd vilka växer utanför
tidigare genomletad terräng.

Blomningstid

Tidpunkten för blomning varierar högst
avsevärt. År 2002 var alla blommor utslagna
redan vid mitt besök den 11 juni, förmodligen redan någon dag tidigare. Under flera år
har full blomning däremot inträffat först en
bra bit in i juli. Störst chans att få se gucku
skon i full blom har man i månadsskiftet
juni–juli. Vid omslag till rejält varmare väder
kan guckuskon gå från små gröna knoppar
till helt utslagna blommor på några få dagar.

Antal blommande skott

Genomgående används i det följande
beteckningen skott i stället för individ
eftersom många grupper är så täta att det
sannolikt är fråga om en klon, varför man
inte säkert kan tala om separata individ utan
endast enskilda skott med kanske sammanhängande underjordiska delar.
Antalet blommande skott genom åren
framgår av figur 3. Diagrammet visar blom-
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ningen för alla grupper inom det område
som genomsökts från och med 1992. Det
framgår tydligt att blomningen blivit rikligare genom åren; den positiva trenden är
statistiskt säkerställd.
Ökningen har två orsaker. Dels ökar totalantalet skott i flertalet grupper, dels tillkommer som tidigare nämnts nya individ eller
grupper vilka ännu inte blommat vid uppföljningens början. Även utvecklingen för dessa
nya grupper visas i figur 3. Häri ingår då inte
de nya fynd som ligger utanför det från och
med år 1992 genomsökta området.
Precis vilket år nyetableringarna skett är
svårt att avgöra. Ofta har de uppmärksammats först det år de börjat blomma men har
då helt säkert haft enbart vegetativa skott
dessförinnan.
BLOMNINGENS VÄDERBEROENDE

Som tydligt framgår av figur 3 har vi förutom
den generella ökningen i antalet blomskott
en stor variation mellan åren. En möjlig
orsak till denna variation är olika väderleksbetingelser från ett år till ett annat. Utgångspunkt för att studera en sådan inverkan har
varit att blomanlagen anläggs i slutet av
växtsäsongen året innan blomning.
Stig Högström (1991) har studerat skottets och blomanlagets tillväxt hos kärrnycklar Anacamptis palustris på Gotland. Kärrnycklarna blommar i slutet av juni – början
av juli. Nästa års skott började visa sig under
slutet av juli och växte sedan till under de
följande månaderna för att nå sin fulla längd
i slutet av september. De äldre delarna av
plantan hade då helt förbrukats och de ovanjordiska delarna var helt vissna och torra.
Som framgått ovan blommar guckuskon i
Paurankivaara ungefär vid samma tid på året
men växtsäsongen kan nog där sägas ta slut
redan under augusti månad. Antalet skott
och blommor ett visst år har därför jämförts
med temperaturen under augusti året innan.
Temperaturdata för Kiruna flygplats har
erhållits från SMHI. Guckuskolokalen vid
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

Paurankivaara ligger drygt trettio km öster
om och på drygt hundra meter lägre nivå än
SMHI:s mätstation.
Temperaturens eventuella inverkan
undersöktes genom att statistiskt anpassa
antalet blommande skott till en funktion av
årtal och temperatur. Beräkningarna gjordes
dels mot månadsmedelvärdet för dygnets
lägsta temperatur och dels mot dygnets
medeltemperatur.
Båda temperaturmåtten visade sig ha en
statistiskt starkt säkerställd positiv samvariation med antalet blommande skott: ju
varmare augusti desto fler blommande skott
året efter.
Under den aktuella tidsperioden har
medeltemperaturen under augusti månad i
Kiruna stigit med i genomsnitt 0,04 °C per
år. Denna lilla ökning är mycket långt ifrån
att vara signifikant och skulle hur som helst
ge bara ett litet bidrag jämfört med temperaturen som sådan.

Totala antalet skott

Att enbart använda antalet blommande
skott som ett mått på en populations
utveckling kan vara lite förrädiskt. Detta
eftersom blomningen kan styras av helt
andra faktorer än skottbildningen. Total
antalet skott har räknats för flertalet
grupper. Dock har för några större och
glest spridda grupper räkningar genomförts
endast några få år.
Betraktas enbart de grupper där det
totala antalet skott räknats genom alla år
finner vi den utveckling som framgår av den
gröna linjen i figur 4, en klart signifikant
ökning genom åren.
Denna ökning ger dock en något överdriven bild för lokalen som helhet. Detta
framgår också av figur 4 som visar att antalet
blomskott har helt olika utveckling för de
grupper där totala antalet skott räknats (blå
linje) och de grupper där detta inte gjorts
(gul linje). De sistnämnda har legat på en stabil nivå vad gäller antal blommande genom
Persson: Guckusko
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figur 4. Totalt antal skott (grön kurva) och antal
blommande skott (blå och gul kurva) inom det
område som genomsökts sedan 1992. Den blå
kurvan visar antalet blomskott hos grupper där
totalantalet skott räknats, medan den gula kurvan
anger antalet blomskott hos grupper där det totala
antalet ej räknats.

Total number of shoots and flowering stems. Green
line: total number of shoots. Blue line: number of flowering stems in cases where all shoots were counted.
Yellow line: number of flowering stems in cases where
only flowering shoots were counted.

åren. Mitt intryck är att det rör sig om gamla
grupper som är mer eller mindre på tillbakagång (glesa och utspridda). Uppskattningsvis
svarar dessa grupper i nuläget för ungefär
en tredjedel av det totala antalet skott. Men
även om de inte alls skulle ha ökat genom
åren, eller till och med minskat något, har vi
kvar en signifikant ökning för totalantalet.
Inget samband kunde ses mellan det
totala antalet skott (inklusive de blommande) och temperaturen under augusti
månad året innan.

Vitalitet hos olika grupper

Blomningen i olika grupper följer ett gemensamt årsmönster i ganska stor utsträckning
men inte alls genomgående. Det finns både
grupper som ökar i antal blommande skott,
de som ligger på ungefär samma nivå samt
de som minskar med tiden.
Det är tydligt att grupperna uppvisar
skillnader i vitalitet. Jag har försökt kvantifi-
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figur 5. Beståndsutveckling hos några utvalda
grupper (både blommande och vegetativa skott).

The fluctuations in the total number of shoots in some
selected clumps.

era dessa skillnader genom att a) jämföra
tillväxthastigheten mellan grupper i totalantalet skott, b) jämföra blomningen, andel
blommande och antal blommor per stjälk,
och c) mäta bladstorleken, mest på blommande skott.
En tillväxtfaktor har beräknats för
enskilda grupper. Den utgör förändringen
i procent från ett år till nästa under antagande att takten varit konstant genom åren
inom respektive grupp. Beräkningen har
gjorts genom att med regression anpassa
värdena för antalet skott till en kontinuerlig
funktion.
Figur 5 visar den faktiska utvecklingen för
fem grupper. Urvalet är gjort för att illustrera snabb initial tillväxt hos en nytillkommen grupp (nr 22B), lite måttligare ökning
hos en sedan länge etablerad grupp (nr 1)
respektive tillbakagång hos en förmodat
mycket gammal grupp (nr 12). Värdena för
grupperna 2 och 9 visar hur snabbt återhämtningen kan ske efter ett mycket dåligt
år. Antalet skott är till och med fler än de
varit tidigare.
Som ett andra mått på vitaliteten har jag
studerat den andel av det totala antalet skott
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som går i blom och fördelningen mellan
blomstjälkar med 1, 2 respektive 3 blommor. Figur 6 visar vilka skillnader som kan
förekomma mellan olika grupper.
Totalt har andelen blomstjälkar med 3
blommor varit 0,09 procent, med två blommor 24,8 procent och med en blomma 75,1
procent. En inventering i Västergötland år
2007 av Lennart Sundh gav påfallande lika
siffror: 0,03 procent med tre blommor, 24,9
procent med två blommor och 75,1 procent
med en blomma (Sundh 2010).
Nämnas bör att variationen mellan åren
är betydande i Paurankivaara. Andelen med
tre blommor varierar mellan noll och 0,87
procent och andelen med två blommor mellan 10,7 och 31,1 procent.
Dessa två mått på vitaliteten, tillväxtfaktorn och andel blommande skott, har
jämförts för de grupper där totalantalet
skott sammanlagt uppgått till minst 200. Ett
samband föreligger så att en högre tillväxt
avspeglas i en högre andel blommande.
Ytterligare en jämförelse har gjorts
beträffande blomningen. Den andel av dem
som blommat och haft minst två blommor
per stjälk har ställts mot den andel av totala

Antal skott
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figur 6. Fördelningen av skott med 3, 2 och 1
blomma eller enbart blad.

The percentage of shoots with 3, 2 and 1 flower, or
green leaves only.
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figur 7. Bredden på det största bladet hos blommande skott i grupperna 1, 2 och 9 uppdelat på
om de hade 1 eller 2 blommor.

The width of the largest leaf on flowering stems (with
one or two flowers) in clumps 1, 2 and 9.

antalet skott som blommat. Ett starkt samband föreligger. Har en grupp en hög andel
blommande så har den också relativt sett
fler blommor på varje stjälk.
I flera studier har bladens storlek använts
som ett mått på vitalitet. För praktguckusko
Cypripedium acaule var bladytan en betydelsefull faktor för att förutsäga såväl bladytan
påföljande år, sannolikheten för blomning
samt variationen i blomning (Primack &
Hall 1990).
För norna anges att bladytan samvarierar
starkt med vikten hos stamknölen vilket
anses tyda på att bladytan är ett bra mått på
vitaliteten (Alexandersson & Ågren 1996).
På senare år har jag därför gjort en del
bladmätningar på guckuskon i Paurankivaara. Bladens bredd har mätts på blommande skott. Som tidigare framhållits
växer de flesta plantor i så täta grupper att
individuella skott bara i undantagsfall kan
följas från år till år. vilket gör att vettiga
jämförelser endast kan göras mellan ett fåtal
grupper. Figur 7 visar resultaten för grupperna 1, 2 och 9.
Notera främst den stora skillnaden mellan grupp 1 och 2, den är starkt signifikant
Persson: Guckusko

för samtliga år. Grupp 9 ligger någonstans
mitt emellan men variationerna inom gruppen är så stora att skillnaderna mot de andra
ej är statistiskt sett signifikanta.
Intressant är att vid en jämförelse med de
andra vitalitetsmåtten så har både grupp 2
och 9 en högre tillväxt samt en högre andel
blommande än grupp 1 men smalare blad på
blommande skott. Grupperna 2 och 9 är för
övrigt de enda grupper i hela populationen
som någon gång haft tre blommor på samma
stjälk. Sett på gruppnivå verkar bladbredden
alltså inte vara ett bra mått på vitaliteten.
En viss samvariation tycks dock förekomma
då skotten år 2008 och 2012 genomgående
hade smalare blad. Ett väderberoende anas,
samtidigt som det verkar vara delvis olika

figur 8. Fältskiktet kring grupp 2 domineras av
låga ris, främst odon och ljung.

The ground cover around clump 2 is dominated by
dwarf shrubs, mainly Vaccinium uliginosum and Cal
luna vulgaris..

307

faktorer som styr bladmassans tillväxt och
blomningen.
Av figur 7 framgår även att stjälkar med
två blommor genomgående har bredare blad
än stjälkar med bara en blomma. De relativt
små skillnaderna i förhållande till variationerna gör dock att bara värdena för grupp
1 åren 2008 och 2012 skiljer sig signifikant.
Man vågar nog ändå dra slutsatsen att inom
varje enskild grupp säger bladbredden en del
om vitaliteten hos ett enskilt skott.

Andel kapslar (%)
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Fruktsättning

Figur 9 visar hur stor andel av blommorna
som gett frö hos de plantor som följts från
och med år 1992. Skillnaderna mellan åren
är mycket stora, från 3 procent år 1992 till
28 procent 1995, med ett medelvärde på 12,4
procent. Totalt för samtliga grupper till och
med år 2013, inklusive de som ligger utanför
det ursprungligen genomsökta området, ligger siffran på 13,0 procent.
Grundläggande för att fruktsättning ska
ske är ju att blomman pollineras, eller med
andra ord att det finns lämpliga pollinatörer
i omgivningen och att de intresserar sig för
guckuskons blommor. Några kontroller av
möjliga pollinatörer har jag inte gjort. Mera
i förbigående har någon fluga eller andra
mindre insekter setts fångade inne i skon.
På Öland studerade Anders Nilsson fruktsättningen hos guckusko under en period på
fyra år (Nilsson 1979). Viktiga pollinatörer
visade sig vara solitära bin, mest släktet
Andrena. Dessa sågs endast under soliga
dagar och närmade sig i allmänhet gucku
skons blommor bara när dessa var belysta.
Det kändes därför relevant att försöka
koppla fruktsättningen i Paurankivaara till
antalet soltimmar. Dygnsvisa värden för
detta vid SMHI:s väderstation i Kiruna
tätort under den uppskattade blomningstiden för guckuskon jämfördes med andelen
fröhus. Resultatet blev på sätt och vis nedslående då inget som helst samband kunde
spåras.
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figur 9. Andel blommor som bildat frökapslar för
de grupper som följts från 1992.

The percentage of flowers that have produced seed
pods for clumps followed since 1992.

En annan aspekt på samma tema är att
studera hur solbelysningen av enskilda grupper påverkar. Inte heller detta gav något
resultat. Som exempel kan nämnas grupperna 18 och 18A–E vilka växer ungefär tjugo
meter från varandra och båda har mindre än
en halvtimmes direkt solbelysning per dag.
Grupp 18 har totalt genom åren haft 29
frökapslar på 145 blommor, eller 20 procent.
Grupp 18A–E bara 2 frökapslar på 190 blommor, motsvarande endast 1 procent (till och
med år 2013).
I rapporter om fruktsättningen hos
orkidéer nämns tre andra faktorer som
kan påverka pollinatörernas framgång: 1)
blommans storlek, 2) förekomst av andra
blommande växter, 3) orkidépopulationens
storlek (även antalet blommor per stjälk kan
inverka men guckuskon har ju oftast bara en
blomma).
1) BLOMMANS STORLEK

I den ovannämnda undersökningen av
guckuskon på Öland (Nilsson 1979) fann
man att medelstora Andrena-bin var storleksmässigt bäst anpassade. När det gäller
Paurankivaara vet jag inte vilka pollinatörerna är. Däremot har jag gjort en del
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

mätningar på blommornas storlek hos
några få grupper under ett par år. Sett till
medelvärdena kan det skilja en del mellan
olika grupper samt mellan olika år. Det
sistnämnda tror jag beror på skillnader i
nederbörd. Variationerna inom en enskild
grupp kan vara rätt stora genom att någon
enstaka blomma ofta är starkt avvikande.
Detta gör att några signifikanta skillnader
inte kan ses.
2) FÖREKOMST AV ANDRA VÄXTER

Detta har undersökts för flera orkidéarter,
både som uppföljningar av naturliga variationer och som styrda experiment. Tanken
är att de andra blommande växterna ska
attrahera pollinatörer. Antingen så att dessa
då samtidigt mera frekvent besöker även
orkidéblommorna, eller tvärtom att de mer
eller mindre enbart väljer de andra arternas
blommor. Orsaken till det senare beteendet
skulle vara att pollinatörerna snabbt lär sig
att orkidén i fråga saknar nektar. Bägge
effekterna har konstaterats.
Speciella uppföljningar beträffande andra
växters blomning i Paurankivaara har jag
inte gjort, bortsett från norna vilken dock
blommar klart före guckuskon. Fruktsättningen hos dessa båda arter visar för övrigt
ingen korrelation.
3) POPULATIONENS STORLEK

Detta har också varit föremål för många
undersökningar. Resultaten har varit skiftande. För norna hittades exempelvis inget
signifikant samband mellan populationens
storlek och fruktsättning (Alexandersson
& Ågren 1996). För den fjärilspollinerade
salepsroten Anacamptis pyramidalis minskade
andelen pollinerade för större populationer,
medan inget samband sågs hos humle
pollinerade alpnycklar Orchis spitzelii och
kärrnycklar Anacamptis palustris (Fritz &
Nilsson 1994).
Förekomsten i Paurankivaara måste
betraktas som en enda population eftersom
Persson: Guckusko
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figur 10. Andel frökapslar i förhållande till antalet

blommor årsvis för 1992–2014. Tidig, normal och
sen avser tidpunkten för blomning.

Percentage flowers with fruits as a function of
the number of flowers, on a yearly basis. Dots are
colour-coded according to whether flowering in a
particular year was early (yellow), normal (green) or
late (blue).

ingen grupp växer mer än ungefär sextio
meter från närmaste grupp, med ett enda
sent tillkommet undantag. För dem som
följts sedan 1992 är avstånden maximalt
trettio meter. Antalet blommor har dock
varierat starkt mellan åren varför man den
vägen skulle kunna tänka sig att ett eventuellt antalsberoende skulle kunna avslöjas.
I figur 10 har procentandelen frökapslar årsvis uppritats mot antalet blommor
samma år. Det allmänna intrycket är att
vi har två grupper, år med hög respektive
låg fruktsättning. För de goda åren sedda
separat finns en mycket tydlig minskning
i andelen kapslar med ökande antal blommor.
Det är svårt att hitta orsaker till att just
dessa år gett en klart högre fruktsättning.
Notera dock att en god fruktsättning uteslutande inträffat när blomningens höjdpunkt infallit vid ”normal” tidpunkt, med
vilket menas att den dag då 80–90 procent
av blommorna hunnit slå ut ligger i inter-
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figur 11.
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vallet 20–30 juni. Man anar ett samband
med förekomsten av lämpliga pollinatörer.
Kanske sammanfaller blomningen då med
en bi- eller humledrottnings mest aktiva
period. Arbetarna som kommer senare kan
vara för små.

Kostnad för fruktsättning

För den nordamerikanska praktguckuskon
C. acaule har det visats att fruktsättningen
har sitt pris (Primack & Hall 1990). Dels
genom att blomningen reduceras efterkommande år, dels genom att bladen då även blir
mindre.
En motsvarande analys i Paurankivaara
försvåras av att guckuskon här i regel växer
i täta grupper där det är svårt att särskilja
enskilda individ. Ett fruktbärande skott i en
klon kan ju tänkas dra nytta av sina grannar via ett gemensamt rotsystem. Tydligt
ensamväxande skott är tämligen få, i alla
fall som blommande. Totalt har genom åren
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endast 181 fall noterats där ett enskilt individ
kunnat följas från ett år till nästa.
Uppdelat på tre alternativ framkommer
då att a) av 36 som gett frö ett år blommade
20 (56 %) året därpå, b) av 83 som blommat
men ej gett frö ett år blommade 55 (66 %)
året därpå, och c) av 62 som ej blommat ett
visst år (men har blommat tidigare) blommade 33 (53 %) året därpå.
En viss tendens till att fruktsättningen
har sitt pris sågs alltså, men underlaget
är litet. Siffrorna domineras dessutom av
endast fyra individ, varav tre följts varje år
sedan 1990. Noterbart är att de som tagit ett
eller flera ”återhämtningsår” i alla fall inte
blommar oftare tack vare detta. Tydligen är
de mindre vitala individ allmänt sett.

Förekomstens ålder

En del gamla lågor och stubbar i området bär
spår efter brand. Brandrester finns tämligen
nära en del guckuskogrupper men inte helt
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

intill. Att guckuskon skulle ha överlevt denna
brand finner jag dock föga troligt. Dokumenterat är att en stor skogsbrand härjade i
Paurankivaara år 1902 (Werner Johansson,
muntl. 2009). Platsen är dock inte närmare
preciserad, förklarligt nog då lokalen vid
denna tid låg långt in i väglöst land. Troligen
lät man branden dö ut av sig själv.
Enligt samme sagesman skedde skogs
avverkningar på trakten omkring 1903–04.
Nya avverkningar gjordes 1934–35. I vad
mån dessa avverkningar berörde guckusko
lokalen framgår inte heller med säkerhet.
Dock verkar det inte finnas några riktigt
gamla träd på lokalen och inte heller några
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were counted (shoots with
and without flowers and single
leaves).
The population increased
steadily over the years. For flowering frequency a temperature
dependence was superimposed
on the general increase. The
number of flowers in a specific
year increased with higher
August temperatures in the year
before. This correlation was not
found for the total number of
shoots.
On average 13% of the flowers
produced fruit, with a tenfold
variation between years. No
definitive cause for this variation
was found.

Åke Persson tog civilingenjörsexamen i Uppsala 1964 och har
främst varit verksam inom stål- och
gruvindustrin. Nu är Åke pensionär
sedan många år och kan ägna mer
tid åt blommor och fåglar.
Adress: Krutåkersvägen 10 B,
816 95 Åmotsbruk
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Våra artrika gräsmarker behöver skötas, men slåtter är dyrt och bete har blivit
allt svårare att ordna. Därför är billigare och enklare skötselmetoder mycket
välkomna. En sådan metod är vårbränning, och visst vore det fantastiskt om en
enkel bränning i mars eller april kunde ersätta slitet med slåtter eller betesdjur.
Per Milberg och Karl-Olof Bergman har analyserat egna fältförsök och sammanställt tidigare undersökningar för att se om vårbränning kan vara ett alternativ.

Vårbränning är inte ett långsiktigt
skötselalternativ till bete eller slåtter
av värdefulla artrika gräsmarker
PER MILBERG & KARL-OLOF BERGMAN

E

fter decennier av minskande areal
har artrika gräsmarker numera högt
skyddsvärde, och avsevärda resurser
läggs på deras skötsel. En liten del
sköts via slåtter, till hög kostnad (Schreiber
m.fl. 2009) och ofta med insatser av ideellt
arbete. Största delen av arealen betas, men
förändringar i jordbruket har inneburit att
det inte alltid är lätt att ordna betesdjur till
de marker som finns kvar (Kumm 2003).
Extra utmaningar utgör små eller avsides liggande områden där möjligheten till rationell
hantering är liten.
Mot denna bakgrund är det självklart att
vi måste se oss om och undersöka alternativa
metoder för att bevara eller skapa naturvärden i gräsmarker. Vårbränning är en sådan
metod som på senare år föreslagits såväl i
Sverige (Larsson 2007, Sundh 2009, Larsson
& Persson 2012, Carlsson m.fl. 2014) som
utomlands (Valko m.fl. 2013, 2014, Deak
m.fl. 2014). En vårbränning sker någon gång
efter att snön försvunnit och fjolårsförnan
torkat upp men innan årets grönska börjat
spira.
Bränning av ljunghedar har lång tradition, och gynnar ett flertal numera sällsynta
växter (Larsson 2007) och i andra marker har
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eld ibland använts för att eliminera vedväxter (Antonsen & Olsson 2005). Med tanke
på det stora intresset för vårbränning som
skötselmetod även i gräsmarker finns anledning att, förutom nya fältförsök, också sammanställa vad som framkommit i tidigare
forskning och försök.
I denna studie ville vi använda redan
befintliga data från långvariga fältförsök i
södra Sverige för att utvärdera vårbränning
som skötselmetod. För att få ett helhetsgrepp om kunskapsläget sammanställde
vi också alla försök och observationer av
relevans för svenska förhållanden.

Fältförsöken

I kölvattnet på de stora strukturförändringarna inom jordbruket framstod risken på
1960-talet som överhängande att kultur
landskapet skulle växa igen. Mot denna
bakgrund initierades en serie fältförsök
som skulle värdera olika metoder att hålla
vedväxter borta.
På nio platser runt om i södra Sverige
(figur 2) startades elva fältförsök, med
Naturvårdsverket som finansiär och Lantbrukshögskolan och dess efterföljare Sveriges lantbruksuniversitet som utförare.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 1. Vårbränning i försöksskala i Sättra ängars naturreservat i västra Östergötland.
foto: Per Milberg, april 2011.

Spring burning trial at Sättra ängar in the province of Östergötland.

Varje försök jämförde sju behandlingar
(med två upprepningar), varav vi använde
bete, årlig slåtter och årlig vårbränning i vår
studie. Försöken inventerades samma år
som de startades (1973 eller i två fall 1975;
Steen 1976), och åter 1980 (Fogelfors 1982)
och 1986 (i ett fall 1987; Hansson 1991).
Efter den tredje inventeringen upphörde
finansieringen från Naturvårdsverket, och
försöken övergavs i de flesta fall. Ett försök
i Östergötland – i naturreservatet Sättra
ängar – överlevde dock och är väl värt ett
besök. Ett annat pågående försök finns
i Bråbo, Småland, men där upprätthålls
numera inte vårbränning.
Effekten av de olika behandlingarna
har beskrivits i rapporter (Fogelfors 1982,
Hansson 1991) och i enstaka vetenskapliga
Milberg & Bergman: Vårbränning

figur 2. Försöksplatser i södra Sverige. På två platser, Ekenäs och Tagel, fanns två försök.
Study locations in southern Sweden. At two of the
locations, Ekenäs and Tagel, two trials were placed.
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tabell 1. Översikt över indikatorartsklassificeringarna, samt hur många arter i varje som påträffades
under inventeringen av alla elva försöken 1986–87.
Number of indicator species found, from a total of
312, at the 11 trial sites in 1986–87 using 4 different
classification systems. The first 4 rows are number of
species indicating good management, the bottom 2
rows are species indicating insufficient management.

Antal indikatorarter,
av 312, som noterades 1986–87
Indikator för god hävd
Bertilsson & Paltto 2003
Ekstam & Forshed 1992
Larsson & Ekstam 1987
Naturvårdsverket 2011

52
53
45
55

Indikator för dålig hävd
Bertilsson & Paltto 2003

7

Ekstam & Forshed 1992

56

publikationer. Hansson & Fogelfors (2000)
beskrev resultat från ett försök i Sörmland
efter 14 år och Wahlman & Milberg (2002)
utvärderade försöket i Sättra ängar efter 28
år. Några av behandlingarna (men inte vårbränning) finns också med i andra publikationer (Milberg & Hansson 1994, Milberg 1995).
När tanken på vårbränning lyftes för ett
par år sedan, insåg vi att denna försöksserie
kunde ge ett rejält kunskapsunderlag för
att utvärdera om vårbränning faktiskt kan
ersätta slåtter eller bete på lite längre sikt.
Och i linje med tankar inom evidensbaserad naturvård (Milberg & Bergman 2010,
Milberg 2014, Sandström m.fl. 2014) så ville
vi pröva en metod att summera komplexa
vegetationsdata, nämligen oddset för att
en art är en indikatorart (se faktaruta) i en
metaanalys. Metaanalys är en effektiv metod
att väga samman data från olika studier
och en mycket viktig del av evidensbaserad
naturvård (Milberg & Bergman 2010).
Kvoten mellan två odds – den så kallade
oddskvoten (Rita & Komonen 2008) – är
den absolut vanligaste variabeln i metaanalyser, men kräver viss erfarenhet för att
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tolka. Den stora fördelen är att man i samma
analys kan använda data samlad med olika
metodik, från försök med olika design, och
från helt olika vegetationstyper.
I studien som vi här redovisar resultat
ifrån (Milberg m.fl. 2014), undersökte vi
effekten av de olika behandlingarna på ett
antal indikatorarter för god hävd, för dålig
hävd och för kväve. Eftersom klassning av
arter är subjektiv och oddskvoten i viss mån
varierar beroende på vilken indelning man
väljer, så valde vi att ta med flera olika klassificeringar (tabell 1). Det fanns inte några
mönster hos kväveindikatorerna (Milberg
m.fl. 2014) varför vi här bara presenterar
data på indikatorerna för god respektive
dålig hävd.

Odds och oddskvot
De odds som de flesta nog kommer i kontakt
med är inom spel och dobbel. Om oddset för
att en viss häst ska vinna är till exempel 4, så
betyder det att kvoten mellan sannolikheten för
förlust och vinst är 4, dvs. 0,8/(1–0,8). För den
här typen av variabler – där utfallet är antingen
vinst eller förlust – så har odds mycket bättre
matematiska egenskaper än sannolikheter. Det
är därför som odds används mycket ofta inom
vissa typer av forskning.
Oddskvoten är – som namnet antyder –
kvoten mellan två odds. Den används ofta när
man ska jämföra två behandlingar, till exempel
patienter som får medicin jämfört med dem som
inte fått medicin. Vad är oddset för benbrott
inom 24 månader i gruppen som fått medicin
mot benskörhet, dividerat med motsvarande
odds för dem som inte medicinerats? Om oddskvoten är 1, så är risken för benbrott lika stor i
båda grupperna.
I många sammanhang, inklusive vår studie,
använder man i stället logaritmen av odds
kvoten. Då blir referensvärdet noll om ingen
skillnad föreligger, och konfidensintervallet
(felmarginalen) blir symmetriskt fördelat.
I vår utvärdering använde vi oddset för att en
påträffad art är en indikator, antingen för god
hävd eller för dålig hävd. Vi använde andras
klassning av indikatorarter, och inkluderade flera
olika (tabell 1) eftersom klassningen är subjektiv
och utfallet kan vara känsligt för klassningen.
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figur 3. Vårbränd försöksyta i
Sättra ängar, dels direkt efter
bränning i april 2011, samt
samma yta i början av juli 2011.

foto: Per Milberg (ovan), Brenda
Akoto (nedan).
Spring burning plot at Sättra ängar
in April (above) and in early July
2011 (below).

På en av försöksplatserna
– Sättra ängar – samlade
vi också nya data 2011,
och figurerna 1 och 3 visar
försöksytor där. Resultaten
från detta försök visade
liknande mönster som dem i
figur 4, men svagare (Milberg m.fl. 2014).

Litteraturgenomgång

Vi sökte primärvetenskaplig litteratur dels via litteraturdatabaser och dels
via frisökning på nätet.
Därefter sökte vi i litteraturförteckningar, och
via förfrågningar till olika
intressenter både inom och
utom Sverige. Vi uteslöt
studier som uteslutande
inbegrep ljunghedar, myrmark eller stäpp.
Olika studier har ju olika värde som kunskapsunderlag, så vi klassade avslutningsvis
litteraturen efter evidensgrad: låg, intermediär eller hög. För att nå hög evidensgrad
krävde vi att det handlade om regelrätta
experiment (alltså med både upprepningar
och kontrollytor). Intermediär evidens fick
studier som inte utgjorde experiment men
där det fanns oberoende upprepningar samt
kontrollytor. Saknades upprepningar eller
kontrollytor, eller både och, klassades rapporten som av låg evidensgrad.
Milberg & Bergman: Vårbränning

I några studier stämde inte författarens
slutsatser med data som presenterades,
men vi valde då att fokusera på författarens
slutsats. I något fall gjorde författaren ingen
värdering av resultaten.
Vi vill understryka att även om flera
studier har haft samma frågeställning som
vi – alltså om vårbränning är ett alternativ
till slåtter/bete – så finns även artiklar som
handlar om vårbränning som restaureringsmetod, dess förmåga att hålla tillbaka
vedväxter eller att reducera förnan.

315

Resultat och diskussion
FÄLTFÖRSÖKEN

Metaanalysen av de elva försöken visade på
en entydig minskning av goda indikatorer
i brända ytor jämfört med slagna (figur 4a),
samt en ökning av arter som indikerar dålig
hävd (figur 4c). Trenderna varierade något
mellan de olika indikatorsystemen, men var
alltid negativ. När bränning kontrasterades
mot bete var trenderna alltid negativa för
goda indikatorer – varav två av indikatorsystemen gav kraftigt utslag och två svagt
(figur 4b) – medan trenderna för dålig hävd
varierade (figur 4d). Vi tror detta beror på
att betestrycket var lågt i flera av försöken
(Hansson 1991, egna observationer).
Vår bedömning utifrån denna försöks
serie är därför att vårbränning inte kan vara
ett långsiktigt hållbart alternativ om målet
är att upprätthålla en artrik flora.
En viktig observation från försöket i
Sättra ängar är att en av de två vårbrända
provytorna tidigt invaderades av hallon och
kirskål. Dessa ytor gick därefter inte att
bränna eftersom det fanns för lite förna på
våren (ytorna togs därför inte med i metaanalysen).
Med hjälp av så kallad metaregression
kunde vi beräkna hur snabb försämringen
är (Milberg m.fl. 2014). Normalt krävs det
ganska många år innan effekten blir tydlig.
Notera att effekten syns relativt tidigt i
figur 4, främst tack vare att så många försök
ingick.
Enstaka försök uppvisade avvikande trender; möjligen fanns det tecken som tydde på
att vårbränning var sämst på torrare marker
(Milberg m.fl. 2014).
LITTERATURGENOMGÅNGEN

Svenska erfarenheter
De svenska rapporter vi tagit del av och klassificerat återfinns på första sidan av tabell 2.
De studier som drar slutsatsen att vårbränning är ett möjligt alternativ till slåtter/bete
är samtliga kortvariga till sin natur.
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Utländska erfarenheter
Vi fann ett flertal fältförsök som innefattade
bränning som naturvårdsåtgärd, främst vid
skötsel av ljunghedar (Stewart m.fl. 2004).
De studier vi bedömde som relevanta för
svenska förhållanden återfinns på högra
sidan av tabell 2.
Särskilt intressanta är de fältförsök
i Tyskland och Schweiz som inleddes i
början av 1970-talet med samma syfte som
våra svenska fältförsök. I Schweiz drevs
två försök i mer än tjugo år (Ryser m.fl.
1995). Utifrån dessa försök drog Köhler
m.fl. (2005) slutsatsen att vårbränning inte
kunde rekommenderas, främst för den
stora ökningen av en oönskad art – den
dominanta backskaftingen Brachypodium
pinnatum. Författarna noterar också att
provytorna med traditionell hävd förblivit
likartade, medan de vårbrända provytorna
med tiden blivit mer olika varandra (Köhler
m.fl. 2005).
I södra Tyskland påbörjades en mängd
skötselförsök i början av 1970-talet varav
flera inkluderade vårbränning (Schreiber
m.fl. 2009). Ett av dessa försök utvärderades mycket noga efter 25 år (Kahmen m.fl.
2002, Moog m.fl. 2002, Kahmen & Poschlod
2008, Drobnik m.fl. 2011). Då var vegetationen i vårbrända ytor avsevärt annorlunda
än i slåtter- eller betesytor, och liknade
mest kontrollytor som lämnats utan någon
skötsel (Kahmen m.fl. 2002, Moog m.fl.
2002). Därför ansågs inte vårbränning som
ett meningsfullt skötselalternativ.
I en systematisk litteraturgenomgång
identifierade Valkó m.fl. (2014) elva europeiska studier om bränning av gräsmarker för
artbevarande. Där var flera av ovanstående
studier med, liksom flera studier i tor�rare eller fuktigare miljöer. Författarna
drar slutsatsen att enbart vårbränning inte
är ett långsiktigt skötselalternativ. I åtta
av studierna, de flesta med mer än femton
års uppföljning, rekommenderades inte
vårbränning, medan en, kortvarig studie
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

Indikatorer för god hävd
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figur 4. Metaanalys av data från 11 fältförsök som jämför vårbränning med slåtter (a, c) respektive med
bete (b, d). Förändring över tid av oddskvoten (logaritmerade värden) för indikatorer för god hävd (a, b)
respektive dålig hävd (c, d). Värden över noll innebär en relativ ökning av indikatorn medan negativa värden
innebär en minskning. De lodräta strecken anger 95 % konfidensintervall (felmarginal).
Meta-analysis outcomes (Log OR) for the odds for indicator (a, b) vs non-indicator (c, d) species in burned compared with mowed plots (a, c) and in burned plots compared with grazed plots (b, d). Data from 11 field trials in
southern Sweden. Error bars represent 95% confidence intervals.

rekommenderade bränning (Goldammer
& Page 2000, Page & Goldammer 2004).
Övriga två, i dyn- respektive stäppmiljö,
rekommenderade bränning i kombination
med annan hävd.
I de elva studierna rapporterades bara
små och inte alltid signifikanta fördelar av
bränning, till exempel att några sällsynta
arter gynnades (Köhler m.fl. 2005), att
Milberg & Bergman: Vårbränning

förnan reducerades (Liira m.fl. 2009, Ryser
m.fl. 1995), eller att invasionen av vedväxter
förhindrades eller fördröjdes (Goldammer
& Page 2000, Moog m.fl. 2002, Page &
Goldammer 2004).
Utifrån litteraturgenomgången drar Valkó
m.fl. (2014) den övergripande slutsatsen att
”årlig bränning vanligtvis inte är ett skötselalternativ för artrika gräsmarker”.
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tabell 2. Översikt av litteratur kring vårbränning.

Swedish (left page) and European (right page) studies on spring burning.

Kan vårbränMaximal
ning rekom- uppföljningsmenderas
period
som alternativ (0: samma år
till bete/
som vårbränslåtter?
ning)

Evidensgrad

Referens

Plats

Kommentar

Syfte

Slutsats

Svenska studier
Ja

1 (0)

Medel

Åström
20101

Östergötland

Observationsstudie
med kontroll;
upprepad på
11 lokaler

”… undersökt om
bränning kan vara ett
komplement/alternativ till
bete och slåtter …”

”...bränning kan vara ett
komplement eller alternativ
till bete och slåtter vid restaurering eller bevarande
av marker där hävgynnade
arter finns.”

Nej

1

Medel

Uddén
20091

Östergötland

Observationsstudie
med kontroll;
upprepad på
9 lokaler

”… utreda vilken effekt
bränning har på hävdade
och ohävdade gräsmarker. ”

”… artrika lokaler med hög
diversitet inte bör skötas
med hjälp av bränder …
På lokaler som har en låg
diversitet och behöver restaureras samt lokaler med
en hög andel vedartade
arter kan bränder ge ökad
artrikedom …”

–

0; okänt

Låg

Karlsson
2007

Värmland

Observationsstudie med
kontroll; utan
upprepning

”… att undersöka hur artantal, artsammansättning
och andelen gräs varierar
efter bränning …”

”Bränning kan speciellt
vara en intressant metod
om ingen annan hävdform
är möjlig.”

Ja

2

Hög

Larsson &
Persson
2012

Småland

3 experiment

”… klargöra om bränning är en bra alternativ
skötselmetod till slåtter för
blomsterrika ängsmarker …”

”… vårbränning är en …
bra skötselmetod för att
bevara och utöka arealen
blomsterrik ängsmark
… därmed inte sagt att
det alltid är den bästa
metoden …”

Nej

15

Hög

Hansson &
Fogelfors
20002

Småland

1 experiment

”… to describe vegetation
changes in a semi-natural
grassland of wooded
meadow type … various
management regimes
were tested …”

”Yearly burning [is] not
… a viable alternative in
semi-natural grassland;
however, … a useful way
of removing a thick litter
layer in restoration work.”

Nej

ca 14

Hög

Milberg m.fl.
20142

Götaland 11 experiment
& Svealand

”… to examine whether
burning … maintains the
desired composition of
grassland vegetation in
the long term.”

”Spring burning cannot
be recommended as an
efficient long-term management alternative”

–

26

Låg

Ohlsson
2008

Jämtland

1 experiment,
men utan
upprepning

”… [följa] fem provytor på
en gammal slåtteräng på
Frösön under 26 år.”

Författaren gör ingen
värdering

Nej

28

Hög

Wahlman
& Milberg
20022

Östergötland

1 experiment

”The aim of the present
study was to compare
the different treatments.”
[management methods
of semi-natural grassland
vegetation]

The community structure
created by burning …
is very unlike that under
traditional management”

Nej

ca 50

Låg

–

”… bränningen är ett
utmärkt alternativ när inga
andra alternativ är möjliga.
… Bränning är dock inte
en långsiktig lösning …”

Sundh 2009 Västergöt- Observationsland
studie utan
kontroll; utan
upprepning

1. Delvis samma observationsplatser.
2. I Milberg m.fl. 2014 ingår samma data som i Hansson & Fogelfors 2000 och delvis samma som i Wahlman & Milberg 2002.
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Kan vårbränMaximal
ning rekom- uppföljningsmenderas
period
som alternativ (0: samma år
till bete/
som vårbränslåtter?
ning)

Evidensgrad

Referens

Plats

Kommentar

Syfte

Slutsats

Utländska studier
Nej

?

Låg

Zimmermann
1979

Tyskland

Observationsstudie med
kontroll

”… whether …
”At best … possibilities for
(Esparsetten-Halb
using prescribed burning
trockenrasen), which
… when combined with
was previously used as a
mechanical management
meadow, can be preserved
procedures such as
by prescribed burning.”
mowing.”

Nej

3

Hög

Antonsen
& Olsson
2005

Norge

1 experiment

”… test whether inoculation of turf monoliths from
… donor site combined
with management (mowing and burning) would
speed up the diversification process …”

”Thus burning cannot be
recommended as an efficient management tool for
enhancing plant diversity
in boreal grasslands.”

Nej

6

Hög

Liira m.fl.
2009

Estland

1 experiment

”… evaluate the impact of
five different management
regimes …”

”… burning is not an
effective means of
management in flooded
meadows. It may eliminate
the accumulation of litter
… but burning had no
positive effect on species
richness.”

Nej

15

Hög

Ryser m.fl.
19953

Schweiz

1 experiment

”… to identify management strategies that
maintain the high species
richness but are not too
labour-intensive.”

”Burning prevents litter
accumulation, but does
not maintain the species
richness.”

Nej

22

Hög

Köhler m.fl.
20053

Schweiz

2 experiment

”… analysed the vegetation changes under
six different types of
management … Which
management regime is
most similar … to the
traditional one?”

”Controlled burning can
also not be recommended,
although some rare
species … are promoted
by this management. This
is because B. pinnatum
… increases to such an
extent that species richness tends to decline.”

Nej

25

Hög

Kahmen m.fl.
20024

Tyskland

1 experiment

”… investigate the effects
of different management
treatments on the species
composition of a calcareous grassland …”

”Regular burning not recommended, since species
composition would shift
to a variant that very much
resembles the herbaceous
layer of the fallow.”

Nej

25

Hög

Moog m.fl.
20024

Tyskland

2 experiment

”… the effect of management regimes on species
composition was analysed
after 25 yr.”

”… controlled burning and
succession were found
to be unsuitable for the
conservation of grassland
communities.”

Nej; Ja

27

Hög

Poschlod
m.fl. 20114

Tyskland

1 experiment

”… analysis of the
population structure and
regeneration status of two
species in a calcareous
grassland …”

”… for H. nummularium
only mowing results in a
similar population structure … to grazing. For L.
corniculatus, burning is …
equivalent to grazing.”

Nej

ca 27

Låg

Sykora m.fl.
1990

Neder
länderna

Observationsstudie med
kontroll

”… to evaluate the effect
of the various management practices …”

”Burning of the vegetation
resulted in a considerable ruderalization of the
vegetation.”

3. Experimentet i Ryser m.fl. 1995 ingår också i Köhler m.fl. 2005.
4. Det ena experimentet i Moog m.fl. 2002 är samma som i Kahmen m.fl. 2002 och i Poschlod m.fl. 2011.
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Kan vårbränning rekommenderas?

Det vore förstås olyckligt om vi utifrån vår
studie (Milberg m.fl. 2014) drar slutsatser
till förfång för naturvården, så tre aspekter
bör beaktas: 1) Vilka avgränsningar finns
kring vår och andra studier, 2) finns kritik att
rikta mot metodiken, och 3) är rapporterna
samstämmiga eller motstridiga?

2014) handlade om mer än 150 bränningar
genomförda under många år och av en lång
rad personer. Å andra sidan lär ju vårbränning – om brett tillämpad inom naturvården
– också lida av motsvarande problem med
en viss andel som får betraktas som misslyckade.
SAMSTÄMMIGHET I LITTERATUREN?

AVGRÄNSNINGAR

Låt oss börja med att konstatera att vi i
denna uppsats enbart tittar på vårbränning
som ett långsiktigt alternativ till slåtter eller
bete. Vi har alltså inte utvärderat vårbränning som metod vid restaurering
Vi har dessutom bara tittat på kärlväxterna. Andra organismgrupper är naturligtvis också intressanta och värda egna skötsel
mål (Larsson & Persson 2012, Littlewood
m.fl. 2012, van Klink m.fl. 2014). Framför
allt är det nektarproducerande blommor
som borde vara i fokus och de insekter som
kräver de varma mikromiljöer som bildas
när högvuxen vegetation försvinner och barmarksblottor bildas. I det sammanhanget
kanske årlig vårbränning är en intressant
långsiktig möjlighet.
Vidare har inte vårbränning studerats i
kombination med andra skötselmetoder
(Valko m.fl. 2014), så där kan vi och andra
(t.ex. Carlsson m.fl. 2014) bara spekulera.
Till exempel tror vi att vårbränning omväxlande med slåtter eller bete skulle kunna vara
en skötselmetod som fungerar bra på sikt.

Samtliga långvariga studier av kärlväxter har
nått likartade negativa slutsatser kring årlig
bränning som ett långsiktigt skötselalternativ, medan de försök som varit benägna att
rekommendera vårbränning varit kortvariga eller handlat om enstaka art (tabell 2;
Poschlod m.fl. 2011).
Detta innebär dock inte att litteraturen
är motstridig: om inte behandlingseffekten
är extremt tydlig, så tar det några år innan
en riktad förändring får genomslag i vegetationens sammansättning. Vår skattning
av förändringstakten (Milberg m.fl. 2014)
visade på en relativt långsam förändring och
att det knappast är förvånande att kortvariga studier inte visat en behandlingseffekt
(t.ex. Antonsen & Olsson 2005, Hermanova
2011, Larsson & Persson 2012).
Den relativt långsamma förändrings
takten visar att kortvariga studier (t.ex.
Uddén 2009, Åström 2010, Larsson & Persson 2012) inte kan förväntas svara på frågeställningen om vårbränning är ett långsiktigt
alternativ till bete eller slåtter.
SLUTSATSER

METODKRITIK

Vilka invändningar kan riktas mot metodiken? Har man till exempel slarvat vid utförandet av vårbränningarna? Eller är det så
att man faktiskt inte kan utföra en effektiv
vårbränning på de relativt små försöksytor
som använts i fältförsöken i olika länder
(tabell 2)?
Självklart har genomförandet kanske
inte alltid varit det bästa eftersom det i till
exempel vår försöksserie (Milberg m.fl.
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Vårbränning är inte ett långsiktigt alternativ
till slåtter eller bete om kärlväxter är det primära skötselmålet, eftersom hävdindikatorer minskar och ohävdsindikatorer ökar vid
vårbränning i de svenska fältförsöken (figur
4). Denna slutsats stöds också av fältförsök i
andra länder (tabell 2).
Bränning verkar kunna gynna vissa
oönskade arter, till exempel backskafting i
det schweiziska försöket ovan (Köhler m.fl.
2005) och hallon och kirskål i försöket i
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

Sättra ängar (Milberg m.fl. 2014). Med förbättrat kunskapsunderlag kan man kanske
undgå sådana problem genom att exempelvis undvika vårbränning på marker med hög
risk för spridning av ”problemarter”.
Däremot utesluter inte våra resultat att
vårbränning kan vara en värdefull metod
vid restaurering, eller som kompletterande
insats, till exempel efter enstaka år med utebliven eller svag hävd, eller rent av regelbundet återkommande, till exempel om slåtter
eller bete tillämpas vartannat år.
Om exempelvis nektarberoende insekter
är det primära skötselmålet, så kan våra data
heller inte tillföra mycket. För denna grupp
är svag hävd att föredra (Balmer & Erhardt
2000, Milberg m.fl. in prep.), och det är nog
rent av så att utebliven hävd är allra bäst på
kort sikt, och vårbränning ger ju till skillnad
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Based on our analysis and a
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odds for the two systems of poor
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Invasiva arter skapar enorma naturvårdsproblem på många håll i världen. Också
i våra trakter uppmärksammas problemen alltmer. Norge har varit ett föregångsland och har redan hunnit ge ut en andra upplaga av sin ”svartlista”. Kristina
Bjureke berättar hur man jobbar med invasiva arter i vårt grannland.

Hur jobbar vi i Norge med
invasiva främmande arter?
KRISTINA BJUREKE

N

är den norska Artsdatabanken

2007 presenterade sin första
”Norsk svarteliste” lät inte reaktionerna vänta på sig.
Vi botanister har ju länge känt till att
många introducerade arter var under spridning, men när rapporten publicerades, och
det visade sig att kommersiellt viktiga arter
som blomsterlupin och vresros fanns med på
listan, så exploderade många inom trädgårdsbranschen.
”Norsk svarteliste 2007” (Gederaas m.fl.
2007) satte igång en diskussion inom trädgårdsnäringen. Några hälsade listan välkommen med öppna armar, andra menade att
den skulle skulle få dem att gå i konkurs.
Det hade inte förekommit några direkt
diskussioner mellan botanister och handels-

trädgårdar tidigare, men nu arrangerades
seminarer med föredrag och diskussioner.
Det var bland annat FAGUS, ett samarbetsorgan för den norska gröna anläggningssektorn, som bjöd in till möten mellan
botanister, trädgårdsmästare, park- och
kyrkogårdsförvaltningar, Norsk Gartner
forbund, landskapsarkitekter och handels
trädgårdar. En av FAGUS viktigaste
uppgifter är just att bidra till bättre kommunikation mellan dem som arbetar kommersiellt inom trädgårdsnäringen och botanister
och forskare.
Den första svartlistan hade sina brister,
speciellt på metodsidan. Detta tog Artsdata
banken tag i och under en längre period
utvecklade man en ny och mer objektiv
metodik byggd på ekologiska riskbedömningar.
I den här artikeln presenterar jag vägen
från den första till den andra svartlistan
och hur vi arbetar med information och
bekämpning i Norge.

figur 1. När den invasiva bruna tulkörten har

bildat enartsbestånd är det enklast att används en
gräsröjare vid bekämpningen. Här ett exempel från
Gressholmen i inre Oslofjorden.

foto: Kristina Bjureke.
Extensive stands of the invasive Vincetoxicum rossi
cum are preferably cleared using a brush cutter.
Bjureke: Norska svartlistan

323

figur 2. I vilken riskkategori en främmande art
hamnar avgörs både av dess invasionspotential och
dess ekologiska effekt. Arter som har ”svært høy”
och ”høy” risk togs med i den norska svartlistan
2010 (från Gederaas m.fl. 2012). För kärlväxterna
var det 135 arter.
Alien species were categorized according to their
invasion potential and possible ecological effect.
Species deemed as having a high or very high risk of
becoming problematic, were included on the Black list.

Det blev många livliga diskussioner i
gruppen som arbetade med den nya listan.
De första nya riskbedömningarna som togs
fram i dataprogrammen var utformade för
invandrande däggdjur. Men för insekter och
växter fungerar inte ett sådant program. En
främmande insektsart kan dyka upp vid en
fruktimport i Trondheim en månad och i
Oslo i nästa månad. Insekten har inte flugit
mellan fruktimportörerna, utan det är två
oavhängiga introduktioner av en ny främmande art.
För växter har vi sett flera exempel på
oavhängiga introduktioner, som exempelvis boerstånds Senecio inaequidens. Ett år
sågs den under spridning på Lista i Farsund
kommun, så långt söderut man kan komma
i Norge. Några år senare slogs det larm om
samma art inne i Oslo hamn. I likhet med
insekterna var detta exempel på invandringar som inte hade något direkt med
varandra att göra.
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De första dataprogrammen, som byggde
på att spridningen sker stegvis, som med
vildsvin som vandrar in från Sverige, fick
alltså modifieras efter att entomologer och
botanister hade konsulterats.
Bedömningen av ekologisk risk innebär
en analys av både de reella och de potentiella
negativa effekter en art kan ha i den norska
naturen. När arbetet med den nya svartlistan började fanns inte några internationella
kriterier att utgå ifrån utan fick arbetas fram
efterhand (figur 2).
Den viktigaste förändringen i den senaste
bedömningen av främmande arter (figur 3;
Gederaas m.fl. 2012) är att de nya kriterierna
är kvantitativa, vilket minskar den subjektivitet som alltid ingår i en bedömning.
Jag har hållit föredrag om problematiska arter ända sedan 2007 till idag. Vilken
skillnad i förståelse och diskussionsnivå! I
början kändes det nästan som jag fick ruttna
tomater slängda efter mig. Nu vill istället
trädgårdmästarutbildningen ha föredrag och
det förs en bred och öppen diskussion. Det
har hänt mycket i folks medvetande sedan
den första listan presenterades.

figur 3. Den senaste genomgången av främmande
arter i Norge (Gederaas m.fl. 2012) kan hämtas
från Artsdatabankens webbplats (www.artsdatabanken.no).
The latest edition of the Norwegian assessment of
alien species can be downloaded from the Artsdatabanken web site. An English version is also available.
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Titeln på den senaste listan, ”Fremmede
arter i Norge – med norsk svarteliste 2012”,
visar tydligt att publikationen är en genomgång av många arter och att analysen valt ut
några av dessa som problematiska.
En främmande art definieras biologiskt
som en art som har spritts från en biogeografisk region, där den är naturligt förekommande, till en annan med människans hjälp,
avsiktligt eller oavsiktligt. Problemarter
definieras som de arter som har negativa
effekter på naturligt förekommande arter
och naturtyper.
Totalt räknade man 2012 med 2320 främmande arter, varav 1180 blev bedömda. För
bedömning medtogs de arter som reproducerar sig i norsk natur, eller antas kunna göra
det under de kommande femtio åren. Av de
bedömda arterna fördes i sin tur 217 arter
upp på svartlistan.
Kärlväxter är den största artgruppen:
här räknades 1719 arter som främmande. Av
dessa blev 821 bedömda och 135 av dessa kom
med på svartlistan.

Var sätter vi gränsen?

Vi har olika syn på vad som är en problem
art. Många trädgårdsentusiaster har frågat
mig varför inte kirskål Aegopodium podagraria, det värsta av de värsta ogräsen i trädgårdar, är med på listan. Svaret är helt enkelt
att den har varit här i Norge för länge för att
kallas främmande.
Många arter i kulturlandskapet finns där
tack vare människans insatser. Smörblomma
Ranunculus acris och rölleka Achillea mille
folium, som vi betraktar som helt naturliga
ängsväxter, har troligtvis fått hjälp av människan med att komma hit (Gederaas m.fl.
2012).
I Norge har man valt att sätta tidsgränsen
bakåt för om en art ska bedömas till år 1800.
För åtskilliga arter har vi för lite kunskap för
att kunna avgöra när de kom in i landet.
För växter har vi flera källor från 1700talet. Den viktigaste är Flora Norvegica
Bjureke: Norska svartlistan

(Gunnerus 1766) med dokumentation i Gunneriusherbariet i Trondheim. Materialet är
dock begränsat då huvudinsamlingarna gjordes under biskop Gunnerus resor i lands
delar som inte är huvudinförselområden för
främmande arter.
Mer omfattande registreringar i Norge
började runt 1820 av M. N. Blytt med
utgångspunkt från Oslo. Våra bedömningar
i svartlistan utgår från att arter som då var
kända på flera platser i Norge har kommit in
i landet före år 1800.

Hur är arbetet organiserat?

Arbetet med invasiva främmande arter sker
på många olika plan, både teoretiskt och
praktiskt, ända från Artsdatabanken på
nationell nivå till den enskilda personen som
gräver upp kaukasiskt fetblad Phedimus spurius på sin fritid. För att synliggöra de olika
ansvarsområdena frågade jag tre personer i
ledande ställningar på olika nivåer om arbetet och deras roller.
NATIONELL NIVÅ

Artsdatabanken tog fram publikationerna
2007 och 2012. Kommer det en ny svartlista,
och i så fall när? Har ni inlett något sam
arbete med den svenska ArtDatabanken?
Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken:
– Norge har kommit väldigt långt i arbetet
med ekologisk riskbedömning av främmande arter. Det är väldigt tillfredsställande
att Artsdatabankens metodik har erkänts
internationellt, bland annat av IUCN, och
att den är en av åtta metoder som övervägs
inom en av EU:s COST-aktioner, där ett av
målen är att standardisera riskbedömningsmetoder.
– Det är mycket bra att Sverige också har
börjat samla in kunskap om främmande
arter, och vi i Norge har informerat den
svenska ArtDatabanken om hur vi har
genomfört den ekologiska riskbedömningen
av främmande arter. Vi har nu börjat för-
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bereda nästa riskbedömning, som planeras
vara klar 2017.
REGIONAL NIVÅ

Länsstyrelsen i Oslo och Akershus har utarbetat en regional plan för främmande arter
i sina områden. Hur går arbetet och vilka är
de största utmaningarna?
Catrine Curle, Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
– Det har varit väldigt nyttigt att ha en
regional plan som beskriver de viktigaste
invasiva främmande arterna i vår region,
med en prioritering av åtgärder. Sedan
planen blev färdig 2010 har vi följt upp den
på flera nivåer. Nu har nästan alla kommuner
i vårt län satt detta arbete på dagordningen,
och kartlägger, övervakar och bekämpar i
sina respektive områden.
– Vi skickar information om riskabla växter
till lokalpressen och till avfallsmottagningsenhetens webbplats. Vi försöker få invånarna att lämna trädgårdsavfall på speciella
platser och inte dumpa det i naturen. Ett av
de största hoten i vår region är trädgårdsväxter som sprider sig i naturskyddsområden. Det är svårt att nå ut till alla, detta är
ett arbete som tar tid och det är viktigt att
förmedla att alla har ett ansvar.
– Att flytta jordmassor som innehåller frö
och växtdelar är en annan stora utmaning.
Vi har använt mycket tid till att informera
stadsplanerare oh exploatörer för att få till
stånd regler för hur jordmassor ska behandlas.
KOMMUNAL NIVÅ

Du arbetar i Oslo kommun, en kommun
med många invasiva arter. Vad gör ni och hur
mycket tid i planering och praktisk arbete
avsätter Oslo i kampen mot invasiva arter?
Bård Bredesen, Bymiljøetaten, Oslo kommune:
– Oslo kommun koordinerar arbetet med
bekämpning av högriskarter, och inspirerar och stöttar ideella organisationer
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som bekämpar invasiva arter. Kommunen
bekämpar också arter på sin egen mark,
längs alla vattendrag i kommunen och på
öarna i inre Oslofjorden. Mycket av arbetet
görs i naturreservat och andra områden med
höga naturvärden.
– Arter som speciellt bekämpas är jätteloka
Heracleum mantegazzianum, jättebalsamin
Impatiens glandulifera, brun tulkört Vincetoxicum rossicum, ryssgubbe Bunias orientalis,
kanadensiskt gullris Solidago canadensis och
bolltistel Echinops sphaerocephalus.
– Vi anlitar konsulter, hyr in sommarhjälp
och använder egen personal i detta viktiga
arbete. Tre, fyra anställda använder en stor
del av sin arbetstid till arbetet, vilket bland
annat innebär planering, utbildning, kvalitetssäkring och rapportering. Totalt använder Oslo kommun 2–2,5 miljoner norska
kronor i kampen mot invasiva främmande
arter per år. Vi får drygt 0,5 miljoner i statlig
finansiering.
LÖNAR DET SIG?

Det är för tidigt att uttala sig om bekämpningen har god effekt på alla arter. Att gräva
upp och ta bort växter tar tid, och det är
väldigt lätt att missa några exemplar som
står kvar och sätter frö. Vi är medvetna om
att detta är ett arbete som tar tid.
I Oslotrakten ser vi goda resultat med
bekämpningen av arter som jätteloka och
jättebalsamin. Flera års noggrant arbete har
lett till att de nu minskat märkbart.
På markområden där extra stora insatser har gjorts mot kanadensiskt gullris och
kaukasiskt fetblad (övertäckning med stora
presenningar i två år) har vi också nått goda
resultat.
Men med andra arter, som brun tulkört,
ser vi tyvärr att bestånden kommer igen år
efter år. Vi fortsätter ändå, eftersom tulkörten sätter mycket frö som lätt sprids med
vinden. Vi tar bort alla stjälkar med blommor och frukter och förhindrar i alla fall att
arten sprider sig till nya platser.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 4. Författaren
berättar om invasiva arter
i en demonstrations
anläggning för både rödoch svartlistade arter i
botaniska trädgården vid
naturhistoriska museet i
Oslo.
Skyltar informerar
om olika arter på den
norska svartlistan. Efter
blomningen klipper vi av
stjälkarna och destruerar
frukterna så de inte ska
spridas ut i naturen.

foto: Ulla Schildt och
Kristina Bjureke.
Demonstration garden for
both red- and blacklisted
plants at the botanical garden of the Natural History
Museum in Oslo.

Botaniska trädgården i Oslo

Själv arbetar jag vid Naturhistorisk museum
i Oslo som har en stor botanisk trädgård.
Botaniska trädgårdar världen runt har orsakat och underlättat spridningen av en rad
främmande arter.
Vi i Oslo är kända för att ligga bakom den
första spridningen av backskärvfrö Noccaea
caerulescens. Den kom någon gång på 1800talet till Botaniska trädgården, och senare
till andra platser i Norge med fröblandningar. År 1874 hittades den första gången
som förvildad. Den spred sig långsamt fram
Bjureke: Norska svartlistan

till 1900, men sedan satte spridningen fart.
Nu växer den i stort sett i hela vårt långa
land och räknas som naturaliserad.
Backskärvfrö är med i listan över främmande arter, men står inte på svartlistan.
Den gror tidigt, blommar och vissnar ner.
Det finns inget som tyder på att den utgör
en risk för naturligt förekommande arter i
de miljöer där den växer.
INFORMATIONSARBETE

För att upplysa och göra allmänheten medveten om både hotade och problematiska arter
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anlade vi under Biologisk mångfaldsåret
2010 en särskild demonstrationsanläggning
för växter som är med på rödlistan eller
svartlistan (figur 4). Vi erbjuder undervisning
om biologisk mångfald för gymnasieklasser
och nya biologistudenter, och en stor del av
upplägget sker i denna avdelning.
Elever har i allmänhet (tyvärr) ett större
intresse för djur. Därför börjar jag med att
dela in dem i smågrupper som får ut djurbilder: tre vanliga, inhemska norska djur och
ett vildsvin. De ska välja ut ett som ska bort
och fundera på varför. Efter två djurrundor
börjar vi med växterna.
Efter tre års undervisning om invasiva
arter har jag märkt att det är jättebalsamin,
blomsterlupin, jätteloka och vresros som
eleverna lättast identifierar som främmande
växter i norsk natur. Arter som tysklönn
Acer pseudoplatanus, kanadensiskt gullris och
parkslide Reynoutria japonica har de oftast
inget förhållande till.
Växterna i anläggningen har, förutom sina
vanliga namnskyltar, speciella skyltar med
foto. De som är med på rödlistan har röda
skyltar och de som är med på svartlistan har
svarta skyltar.
Eftersom jag själv under flera år arbetade
med brun tulkört (figur 1, 5), en art som har
gjort en snabb resa från rödlistan till svartlistan, blir det alltid lite extra berättelser om
den (Bjureke 2007). Den sprider sig nu på
öarna i inre Oslofjorden. Ni ska vara glada i
Sverige att brun tulkört ännu inte är något
problem hos er!
Röd- och svartelisteanläggningen är liten
men fungerar väldigt bra i undervisningen.
Jag bör dock i förebyggande syfte nämna ett
konstruktionsfel: De svartlistade arterna
planterades i cementrör som sticker upp 10
cm över jorden så att besökare ska notera att
de bör står isolerade (figur 4). Men rören var
bara 80 cm djupa. Efter två år hade parkslidet lyckats skicka ut sina rötter under röret
och börjat skjuta skott på andra platser i
anläggningen.
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Svalerotfamilien

ruSSeSvalerot
Vincetoxicum rossicum

Kategori: høy risiko
Første funn i oslo 1865,
utenfor hage. I kraftig spredning
i indre oslofjord, på kalkrik mark
med høyt biologisk mangfold.
lokalt problematisk art, ellers
ikke registrert i Norge.

figur 5. Exempel på skylt vid de invasiva svartlistade arterna i informationsanläggningen i botaniska
trädgården i Oslo. Brun tulkört har blivit ett plågoris
på många öar i inre Oslofjorden.
Example sign for a blacklisted species at the demonstration garden in Fig. 4.

Detta medförde att vi 2014 måste gräva
upp den och gjuta fast en botten med
dräneringsrör i det stora cementröret. Ett
stort merarbete, så för att ingen ska göra om
misstaget så vill jag nämna det här. Vilken
växtkraft parkslide har!

Norsk Botanisk Förening (NBF)

NBF har engagerat sig i arbetet med att
informera om vilka växter som hör till de
problematiska och många medlemmar lägger in just sådana arter på Artsobservasjoner,
den norska Artportalen. Flera av arterna,
som till exempel utländska barrträd, har
varit dåligt registrerade.
NBF fått nyligen fått ekonomiskt stöd
för arbetet med främmande arter. Medlen
ska bland annat användas till en speciell
Vildblommornas dag med fokus på främmande arter (informationsbroschyr om
främmande arter) samt till kartläggningar av
främmande barrträd och svartlistade arter
(med bl.a. exkursioner, tävling om flest antal
fynd i Artsobservasjoner och en bestämningsnyckel för främmande barrträd).
Even Wolstad Hansen skriver om främmande barrträd och hur man bestämmer
dem i NBF:s tidskrift Blyttia under 2014.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 6. Några av deltagarna på

exkursion i september 2014 med
Norsk Botanisk Forening visar upp
säckar med bortrensade invasiva
arter, från en kalkrik ängsmark med
den hotade drakblomman på den
lilla ön Nakholmen i inre Oslofjorden.

foto: Per Ariansen.
A yearly initiative by the local botanical
society in Oslo is to combat invasive
species on small islands in the
Oslofjord.

LOKALT ARBETE

Flera olika insatser har gjorts av lokalföreningarna. Min lokalförening i Oslo har under
de senaste tre åren arrangerat höstutflykter
för att bekämpa invasiva arter på en ö i Oslofjorden (figur 6).
Ön hyser fina bestånd av drakblomma
Dracocephalum ruyschiana, som är starkt

hotade av invasiva arter som kaukasiskt fetblad, sibiriskt fetblad Phedimus hybridus och
syren Syringa vulgaris. Vi kontaktar därefter
miljöförvaltningen som hämtar säckarna
med insamlat material och skickar dem för
destruktion.
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Jättebalsamin är en
av de mer ökända
invasionsarterna i
norra Europa. Örjan
Andersson har följt
artens kraftiga ökning
på senare år i Umeås
utkanter.

Jättebalsaminen sprider
sig i tätortsnära natur
ÖRJAN ANDERSSON

I

Svensk Botanisk Tidskrift från 1998 finns en artikel om ”Jätte

balsamin Impatiens glandulifera i Sverige – invasionsart eller
harmlös trädgårdsflykting?” (Larsson & Martinsson 1998).
Författarna skriver att spridningen av arten i naturlig vegetation med stor sannolikhet kommer att fortsätta.
Vid våra cykelturer i Umeås ytterområden har vi upptäckt
etablerade bestånd av jättebalsamin i anslutning till trädgårdsavfall, sannolikt ditfört från närliggande trädgårdsodlingar. Vid
ett område finns två skilda bestånd av jättebalsamin som stadigt
närmar sig en relativt bred å med höga vårflöden. Med vattnets
hjälp kommer växten att spridas nedströms mot kusten om inte
åtgärder sätts in i tid.
Det finns även en begynnande spridning av jättebalsamin i
ett skogsområde med motionsspår, längs bäckar som rinner ut
i ovannämnda å. Det är lätt att inse växtens förmåga att gradvis
utvidga bestånden med tanke på plantornas höjd och deras förmåga att sprätta iväg fröna 3–5 meter från moderplantan.

Stark konkurrent som förändrar sin miljö

Erfarenheter från olika länder och världsdelar har visat att
jättebalsamin är en kraftigt invasiv och beståndsbildande växt
som kan breda ut sig i känsliga biotoper längs vattendrag, på
fuktängar och strandområden, liksom även i fuktiga skogs
marker.
Under senare år har flera forskningsrapporter publicerats om
artens spridningsförmåga i olika delar av Europa liksom dess
påverkan på den biologiska mångfalden. I en upplysande översikt med erfarenheter från England (Beerling & Perrins 1993)
framgår att jättebalsaminen kom till Europa 1839, då frön sändes
från Kashmir i västra Himalaya till den botaniska trädgården i
Kew i utkanten av London.
Intresset var under denna tid stort i England för nya exotiska
växter till de ofta parkliknande större trädgårdarna. Beerling
& Perrins beskriver växten som ”extremely invasive” och den
gradvis tilltagande spridningen över landet kan följas från sekelskiftet 1900.
Från Mellaneuropa och Tjeckien föreligger en välgjord studie
(Pyšek & Prach 1994) om jättebalsamin och dess spridning i
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fgur 1. Jättebalsaminens blommorna varierar i färg från rött
till nästan vitt. Blommorna är
tre–fyra centimeter långa, har
en kort spetsig sporre och producerar rikligt med söt nektar.
De mogna frukterna spricker
upp explosionsartat vid beröring och fröna kan flyga iväg
åtskilliga meter från moderplantan.
foto: Barbro Mannfeldt.

landskapet nedströms längs flodstränderna. ”Massive invasion
has been obvious in the last three decades”, skriver författarna.
I Sverige har vad jag känner till tre länsstyrelser sammanställt
skrifter om invasiva kärlväxter: Skåne 2007, Västra Götaland
2009 och Västernorrland 2010. I alla tre länen finns jättebalsaminen med på aktuella listor. I Norge tas jättebalsaminen upp
i den högsta riskkategorin på den senaste svartlistan (Gederaas
m.fl. 2012 ). I Finland har Miljöcentralen gjort en sammanställning över jättebalsamin som är tillgänglig på internet (Helmisaari
2010).
Eftersom invasiva växt- och djurarter flyttats från sin
ursprungliga livsmiljö till en helt ny omgivning, ofta från en
kontinent till en annan, så saknas i regel på den nya växtplatsen
de konkurrerande arter och predatorer som under lång tid har
utvecklats i artens ursprungliga utbredningsområde. Jätte
balsaminen hålls i Pakistan–Himalaya tillbaka av bland andra en
svamp- och en skalbaggsart (Nasim & Shabbir 2012).
Dessutom har på senare år framkommit att jättebalsaminen
ytterligare kan öka sin konkurrensförmåga genom att utsöndra
växt- och svamphämmande substanser till omgivande mark, så
kallad allelopati. För jättebalsaminens del rör det sig om nafto
kinoner som kan utsöndras från både blad, stjälkar och rotsystem, framför allt från unga plantor (Ruckli m.fl. 2014).
Andersson: Jättebalsamin
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figur 2. Högväxt och väl etablerat bestånd av jättebalsamin
nära odlingslotter i Umeå.
I kommunen finns en skylt
som borde sättas upp på fler
ställen. Där står bland annat:
”Nedskräpning är olagligt
enligt 29 kap 7§ i Miljöbalken   …   Genom att dumpa
trädgårdsavfall bidrar du
bland annat till att ogräs som
t.ex. brännässlor sprider sig
okontrollerat. Vilket innebär
ökade skötselinsatser och
därmed ökade kostnader
både för dina grannar och för
kommunen.”

foto: Barbro Mannfeldt.

En främmande och dominant växt som jättebalsamin påverkar även insektsfaunan och andra växters pollination. Fältstudier
i Belgien (Thijs m.fl. 2010) visade att antalet pollinerande arter
minskade i områden med jättebalsamin.
Eftersom växten innehåller gott om nektar och har lång
blomningstid (juli–september) är den mycket attraktiv för
vissa humlor och bin. Andra arter, som fackelblomster Lythrum
salicaria, får i gengäld färre besök av pollinatörer om bestånd av
jättebalsamin växer i närheten. Förekomsten av vilda solitärbin
– som är beroende av en artrik flora – torde påverkas negativt av
jättebalsaminen.
Jättebalsaminen kan i Sverige bli ända till 2,5 meter hög och
bildar täta bestånd som varje år vissnar ned och försvårar etableringen av andra arter. Andra beståndsbildande och kvävegynnade
arter med liknande påverkan är exempelvis hundkäx och brännnässla. Mer lågvuxna arter klarar inte konkurrensen från höga
beskuggande bestånd. I Västerbottens kustland kan det gälla till
exempel prästkrage, rölleka, kråkvicker, gulvial, vit- och röd
klöver.

Bekämpning
figur 3. Jättebalsaminens höga
och kraftiga stjälkar bildar täta
bestånd under vilka inte många
andra arter kan trivas.
foto: Barbro Mannfeldt.
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Sverige undertecknade 1993 FN:s mångfaldskonvention där vi i
artikel 8 förbinder oss att ”förhindra införsel av, kontrollera eller
utrota de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer
eller arter”.
Det stora flertalet av våra införda trädgårdsväxter ger inte
några problem med okontrollerad spridning till omgivande
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

natur, men vi måste öka kunskapen om problemarterna och
försöka stoppa fortsatt spridning i ett så tidigt skede som möjligt. Nämnas kan att blomsterlupinen Lupinus polyphyllus som
infördes från Nordamerika till England som trädgårdsväxt 1827,
under samma tidsperiod som jättebalsaminen, nu framstår som
en invasiv problemart i tilltagande grad i Europa.
Charlotta Larssons och Karin Martinssons fråga från 1998,
”Jättebalsamin Impatiens glandulifera i Sverige – invasionsart
eller harmlös trädgårdsflykting?”, måste tyvärr besvaras med det
förstnämnda alternativet, vilket författarna också varnar för.
Eftersom jättebalsamin är en ettårig planta som sprids med
frö som har en känd grobarhet på upp till 18 månader kan det
räcka med en effektiv bekämpning under en eller två växt
säsonger, något som bör ske under försommarn, innan frökapslarna har utvecklats. Plantan har ett relativt ytligt rotsystem och
kan ryckas upp, alternativt slås av med exempelvis lie om det rör
sig om större bestånd.
Det finns möjlighet för kommuner och intresseorganisationer
att söka ekonomiskt bidrag genom Naturvårdsverkets LONA(lokal naturvård)-projekt, där länsstyrelsen står för regional
fördelning av enskilda projekt. Ett av flera här förekommande
nyckelord är tätortsnära natur, med projekt som kan handla om
restaurering och röjning av igenväxande naturområden.
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figur 4. Tidigt på säsongen är
jättebalsaminen ännu mycket
liten. Här ses fröplantor på
trädgårdsavfall under maj
månad.
Bekämpning bör utföras
under försommaren, innan
mogna frukter har hunnit bildas.
foto: Barbro Mannfeldt.
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debatt
Rädda naturbetesmarkerna
med stutar och naturvårds
entreprenörer!
Våra återstående naturbetesmarker
hyser en stor del av odlingslandskapets natur-, kultur- och skönhets
värden. Karl-Ivar Kumm hävdar att
dessa värden kan bli ekonomiskt
hållbara med hjälp av stutar som betar
2–3 somrar före slakt och med hjälp
av naturvårdsentreprenörer som flyttar
runt betesdjur mellan annars obetade
marker.
KARL-IVAR KUMM

I

slutet av 1800-talet hade Sverige 1,5 mil-

joner hektar slåtteräng och betesmark. På
1950-talet hade de flesta slåtterängar försvunnit medan det fanns kvar 0,5 miljoner
hektar naturlig betesmark. Under 1980-talet
återstod endast 0,3 miljoner hektar betesmark. Introduktion av miljöersättningar för
beteshävd från och med 1990-talet gjorde
att betesarealen ökade till 0,51 miljoner
hektar fram till år 2005.
Därefter har betesmarken enligt Jordbruksverkets statistikdatabas åter minskat
trots fortsatta miljöersättningar. År 2012
fanns det 0,01 miljoner hektar slåtteräng
och 0,44 miljoner hektar betesmark inklu-
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sive skogsbete, fäbodbete och alvarbete
(Jordbruksstatistisk årsbok). En rapport
från Jordbruksverket (Nordberg 2013) visar
att 18 procent av de värdefulla ängs- och
betesmarkerna har försvunnit de senaste tio
åren.
År 1955 skrev ledamoten av Svenska Akademien och tidigare ordföranden i Svenska
Naturskyddsföreningen Sten Selander:
Nu, sedan lantbrukarna allt mera har övergått
till att stallfodra kreaturen året runt eller föra
dem på bet på klövervallar eller i konstgödslade betesfållor, är beteshagarna dödsdömda.
De är alldeles otillräckliga som betesmark åt
nutidens, högmjölkande kor. Ofta söker man
därför höja hagmarkernas produktion genom
att plöja upp och konstgödsla dem. Härvid
förändras brutalt vegetationens hela miljö. I
andra fall får hagmarken växa igen till skog,
där den inte direkt planteras med gran. Och
när granskogsmörkret kväver hagarna, känns
det som om några av ens finaste minnen också
skulle dö kvävningsdöden.

Selander var medveten om att det var
utvecklingen inom kreatursskötseln och
foderodlingen samt den expanderande
skogsindustrins ökade virkesbehov som låg
bakom förlusten av betesmarker. Denna
utveckling har fortsatt i accelererad takt.
Dagens kor mjölkar flerdubbelt mera än
1950-talets ”högmjölkande kor” vilket kräver att kraftfoder och ensilage i allt större
utsträckning tränger undan även konstgödslat bete. Teknisk och ekonomisk utveckling
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 1. Köttrasstutar

på naturbetesmark.
Stutarna ingick i ett försök på Götala nöt- och
lammköttcentrum vid
SLU i Skara där man
jämförde stutar på bete
med slakttjurar som
föddes upp helt på stall
efter avvänjning.
Försöket visade
att stutar med tre
betessomrar under
uppfödningen kan vara
lönsammare än tjurar,
på gårdar som har
stora arealer särskilt
värdefulla naturbetesmarker.

foto: Karin Wallin.

har också gjort att realpriset på mjölk och
kött har sjunkit och lönerna utanför jordbruket har ökat.
Detta har lett till att allt flera har slutat
med djur och tagit lönearbete. När Selander
skrev sin bok hade han statistik som visade
att antalet gårdar med nötkreatur hade
minskat från fyrahundratusen på 1930-talet
till trehundratusen i början av 1950-talet.
Nu finns det endast tjugotusen gårdar med
nötkreatur (Jordbruksstatistisk årsbok).
På många ställen har den siste djurhållaren
slutat.
I slutet av 1940-talet ökade staten
bidragen till granplantering på jordbruksmark, vilket påskyndade beskogningen av
betesmarken. Under 1960-talet började
dock många mindre markägare, som tagit
arbete utanför gården, bli intresserade av att
fortsätta med jordbruk, till exempel i form
av betesdrift som fritidssyssla trots att det
inte gav långsiktig kostnadstäckning (Petrini
1964).
Normalkalkyler upprättade av lantbrukshögskolan, sedermera lantbruksuniversitetet, visar att nyinvesteringar i betesbaserad
Kumm: Rädda betesmarkerna

köttproduktion, så som den normalt bedrivs
i Sverige, varit olönsam åtminstone sedan
1960-talet. Ändå finns det kvar 20 000 kreatursgårdar varav de flesta har betesbaserad
köttproduktion. Detta kan jämföras med
begreppet utdöendeskuld inom biologin;
alltså att arter kan leva kvar på en plats men
att de förr eller senare kommer att försvinna
på grund av att miljön har förändrats.
Vi har nu utdöendeskulder beträffande
bönder med betesdjur och därmed beteshabitat, på grund av att de ekonomiska
förutsättningarna har förändrats. Detta kan
förklara att introduktionen av miljöersättningar bara tillfälligt kunde stoppa minskningen av betesmarker.
Detta gör också att vi kan förvänta oss
fortsatt minskning av betesarealen såvida
inte miljöersättningarna ökar drastiskt
eller vi kan hitta system för betesbaserad
köttproduktion som är anpassade till de
nya ekonomiska förutsättningarna, alltså
att realpriset på nöt- och lammkött minskar
till följd av konkurrens från importerat eller
kraftfoderbaserat kött, samtidigt som reallönerna fortsätter att öka.
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figur 2. Dikor med
kalvar på väg att skeppas över till Onsö i
Vänern.
Betet på Onsö upphörde på 1950-talet
men kunde återupptas
2005 tack vare att
betesdjur transporteras
dit från en köttdjurs
besättning som är
inriktad på naturvårds
entreprenad.
foto: Alfred Akersten.

För att göra beteshävden ekonomiskt
hållbar även utan drastiskt ökade miljö
ersättningar och andra stöd krävs minskad
arbetsåtgång och lägre övervintringskostnader per betesdjur.
Betesmarker och det lilla som är kvar av
slåtterängar hyser en stor del av odlingslandskapets natur-, kultur- och skönhetsvärden
(Olsson 2008). I bygder med ekonomiskt
hållbar kreaturshållning kan betesmarkerna
räddas genom att styra över en del av djuren
från stalluppfödning till betesmarkerna. Det
kan ske genom att kvigkalvar som inte ska
bli framtida kor föds upp som slaktkvigor
med en eller två betessäsonger, i stället för
som mellankalvar helt på stall.
Det kan också ske genom att tjurkalvar
kastreras och föds upp som stutar med 2–3
betessäsonger före slakt, i stället för som
intakta tjurar med bara en eller ingen betessäsong före slakt. Köttet från stutar och
kvigor är dessutom mörare än tjurkött och
borde kunna säljas som smakligt naturbeteskött till betydande merpris.
Stutar kan också vara lönsammare än
tjurar på gårdar med naturbetesmarker
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även utan premiumpris på köttet (Hessle &
Kumm 2011).
Det är därför problematiskt att andelen
tjurkalvar som föds upp som stutar har
minskat kraftigt de senaste åren enligt Jordbruksverkets statistikdatabas. En orsak är
förändringar i EU:s jordbruksstöd. En annan
orsak är att stutar har längre uppfödningstid
än tjurar och därmed kräver mera arbete och
stallplats än tjurar.
Storleksrationalisering som minskar
arbetsåtgången och byggnadskostnaden per
djurmånad kan förbättra stutarnas konkurrenskraft. Stutar som lämnat kalvstadiet
skulle också kunna övervintra utomhus
med naturliga och billiga väderskydd till låg
kostnad (Kumm m.fl. 2007). I äldre tider
var det vanligt att övervintra betesdjuren
utomhus med träd som väderskydd (Szabó
1970). I dag kommer dock utedrift hela året
i konflikt med djurskyddslagstiftningen och
allmänhetens uppfattning att alla kreatur
ska vara inomhus under vintern.
I många bygder med värdefulla betesmarker har den siste djurhållaren slutat eller
kommer att sluta inom en snar framtid, inte
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

minst beroende på att de talrika fyrtiotalisterna snart inte orkar eller längre vill hålla på
med djur. Det är ofta skogs- och mellanbygder där det inte finns ekonomiska förutsättningar att bygga upp nya ekonomiskt
hållbara betesdjursbesättningar.
Här kan naturvårdsentreprenörer bli
lösningen (Olsson 2008). Dessa entreprenörer kan komma från bygder med ekonomiskt
hållbar kreaturshållning. På sommaren
transporterar de sina djur till bygder med
värdefulla, men annars obetade naturbetesmarker. Entreprenörerna kan kanske också
slå eljest ohävdade slåtterängar i bygder dit
man flyttar betesdjur.
Ett problem inte minst i skogsbygder är
att betesmarkerna är små och ligger spridda
i landskapet. Detta problem kan i vissa fall
bemästras genom att skapa stora sammanhängande betesmarker av befintliga betesmarker och anslutande smååkrar och skogsmark som eventuellt utglesas till skogsbete
eller slutavverkas till betesmark (Olsson
2008). Denna åker och skog kanske var en
del av den drygt miljonen hektar ängs- och
Citerad litteratur
Hessle, A. & Kumm, K.-I. 2011: Use
of beef steers for profitable management of biologically valuable
semi-natural pastures in Sweden. J.
Nat. Conserv. 19: 131–136.
Jonasson, I. 2013: Försvinnande
bohuslänska hagmarker och deras
växter. Svensk Bot. Tidskr. 107:
4–13.
Kumm, K.-I., Klasson, J. & Rustas,
B.-O. 2007: Utedrift med köttdjur –

Karl-Ivar Kumm är docent i
lantbruksekonomi vid SLU I
Skara. Han arbetar med att söka
vägar till ett jordbruk som är
både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Under senare år har
han särskilt inriktat sin forskning
på företag som kombinerar nötoch lammköttproduktion med

Kumm: Rädda betesmarkerna

betesmark som uppodlats eller beskogats
sedan slutet av 1800-talet.
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Jan Thomas Johansson har under många år sammanställt en översikt
över blomväxternas systematik och utvecklingshistoria. Det mycket
omfattande text- och bildmaterialet har nu gjorts tillgängligt för alla
på Bergianska trädgårdens webbplats (angio.bergianska.se).

The phylogeny of angiosperms

– en digital bok om blomväxternas systematik
JAN THOMAS JOHANSSON

B

lomväxternas systematik har

genomgått en total revolution
under de senaste tjugofem åren tack
vare utvecklandet av fylogenetisk
teori (kladistik), DNA-teknik och dator
teknologi i lycklig kombination. Det pånyttfödda intresset för morfologi – särskilt med
hjälp av elektronmikroskopi – i kombination med nya rön inom cytologi, biokemi
och fytokemi har också hjälpt till.
Under min karriär som systematisk
biolog har vår syn på blomväxternas
inbördes släktskap förändrats mer än
någonsin tidigare. Det har varit en otroligt
fascinerande tid för en biolog intresserad
av evolution och fylogeni. Samtidigt blir
vi alltmera medvetna om de stora hoten
mot jordens biologiska mångfald och att
framtida generationer bara får uppleva en
bråkdel av de arter som finns idag.
Tyvärr är hoten ofta störst mot de
arter och grupper som är viktigast för vår
förståelse av de fylogenetiska mönstren
och de evolutionära processerna. Artfattiga
grupper med mycket begränsade utbredningsområden är ofta närmaste släktingar –
systergrupper – till artrika grupper med stor
genetisk diversitet. Sådana ofta urgamla linjer är ytterst betydelsefulla för forskningen.
Som exempel kan nämnas Amborella
trichopoda, den art som av de flesta systematiker anses vara systergrupp till alla andra nu
levande blomväxter; denna art är känd från
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enbart några få platser på huvudön i Nya
Kaledonien nordöst om Australien.
Resultaten från forskningen kommer nu
i en strid och ständigt växande ström. Detta
får till följd att en traditionell pappersbok
idag är mer eller mindre inaktuell redan då
den anländer från tryckpressarna.
Digital publicering är en lösning på detta
problem. Ändringar i texten kan göras
snabbt och till minimal kostnad. Dessutom
kan en sådan digital bok vara lätt tillgänglig
och kostnadsfri för användaren.
Den snabbt växande informationsmängden bör göras tillgänglig inte enbart för forskarna utan även för universitetsstuderande
och den intresserade allmänheten. Därför
är det viktigt att vi utnyttjar den effektiva
informationsteknologi som nu finns.
Med syftet att tillgodose behovet av
en sådan informationsrik översikt har jag
författat The phylogeny of angiosperms, en engelskspråkig digital bok om blomväxternas
fylogeni och systematik. Niklas Wikström
vid Bergianska trädgården har designat och
strukturerat boken som hittas på webbadressen angio.bergianska.se.

Principer

I den fylogenetiska systematiken strävar
vi efter att erkänna enbart monofyletiska
grupper, klader. Med en klad menas en
grupp som omfattar en förfader och alla dess
avkomlingar. Tyvärr är vår kunskap om växSvensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

ternas släktskapsförhållanden fortfarande så
bristfällig att vi inte kan följa denna princip
fullt ut. Därför måste vi – dessvärre – stå
ut med att en och annan icke-monofyletisk
grupp tillsvidare har tagits med i boken.
Traditionella ranger (t.ex. familj, ordning,
underklass) används praktiskt taget inte i
denna bok. Indelningen av en monofyletisk
grupp följer här istället uteslutande grenarna
i blomväxternas fylogenetiska träd. Ett
undantag från denna princip är begreppet
”släkte”, som jag av rent praktiska skäl har
känt mig tvingad att tillsvidare bruka.
Samtidigt är namnsättningen (nomenklaturen) oberoende av ranger. En fylogenetisk rang saknar betydelse för den
formella namngivningen. Synonymik och
prioritetsrätt är också oberoende av rang till
skillnad från inom den traditionella taxonomin och nomenklaturen.
För den som är van vid traditionell taxonomi och namngivning kommer detta att te
sig besynnerligt, åtminstone till en början.
Man upptäcker dock snabbt att användandet av rangberoende ändelser på grennamn
(kladnamn) i praktiken blir omöjligt, eftersom det skulle resultera i ett oöverskådligt
antal olika slags ändelser. Med andra ord
räcker det inte långt med suffixen -aceae,
-ales, -anae, -idae etc., vilka används inom
den gängse blomväxttaxonomin. Dessutom
skulle man vara tvungen att ändra ändelsen
så snart en viss grupp ”stiger” eller ”sjunker”
i hierarkin i förhållande till en annan grupp.

Bruksanvisning

På en inledande sida redogörs kortfattat för
bokens upplägg. I en kolumn till vänster
lämnas en innehållsförteckning över de olika
avsnitten och textdelarna.
Om man klickar på rubriken Cladistic
classification, kommer man till en indelning av blomväxterna ner till de enheter som
traditionellt kallas ”familjer”.
Under rubrikerna Glossary general
och Glossary phytochemistry finner man
Johansson: Digital blombok

figur 1. Blomskott av den märkliga helparasitiska

växten Pholisma sonorae (Boraginaceae). – Algodones Dunes i sydöstra Kalifornien, USA.

foto: Jan Thomas Johansson, 20 april 2013.

förklaringar till ett stort antal termer som
används i texten.
En alfabetisk förteckning över släktesnamnen och deras synonymer hittar man
under rubriken List of Genera. Denna
förteckning uppdateras då och då och målet
är att så småningom få den fullständig även
med avseende på synonymer. I namnlistan
används förkortningar på olika grupper till
vilka släktena förs. Förklaringar finns under
rubriken Abbreviations.
Ett avsnitt med titeln Missing data
omfattar sådana egenskaper som ännu inte
är kända. Ett av huvudsyftena med den här
boken är givetvis att presentera vad vi vet
om blomväxterna. Ett annat huvudsyfte är
att informera om vad vi inte vet om dem.
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figur 2. Gladiolus alatus (Iridaceae). – Nära Algeria, Västra Kapprovinsen, Sydafrika.
foto: Jan Thomas Johansson, 13 september 2010.

I ett inledande kapitel kallat Magnoliopsida redogörs för de allmänna kännetecknen
hos blomväxterna samt deras fylogenetiska
huvudlinjer. Först finns ett fylogenetiskt
översiktsträd varifrån man kan söka sig
fram till en viss grupp av blomväxter genom
att klicka på gruppernas namn till höger
i trädet. Längre fram i texten finns andra
översiktsträd för de olika huvudgrupperna
av blomväxter och från dessa kan man på
motsvarande sätt klicka sig fram till en
önskad undergrupp. I slutet av inlednings
kapitlet finns en omfattande förteckning
över litteratur med mera allmän information
om blomväxterna som grupp.
Kapitelindelningen i övrigt följer i stort
sett de grupper som man traditionellt kallar
”ordningar” och i slutet av varje sådant kapitel finns en litteraturförteckning, som gäller
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de grupper som förs till just den ordningen.
Sålunda hittar man litteratur om korgblommiga växter (Asteraceae) i slutet på kapitlet
Campanulales.
Förutom information om morfologi,
anatomi, cytologi, DNA och fytokemi finns
kortfattade uppgifter om växternas användningsområden.
Under rubriken Systematics finner
läsaren en lista över de släkten som ingår
samt diskussioner om taxonomin inom
den utvecklingslinje som behandlas. Varje
släktesnamn följs av antalet hithörande arter
samt släktets utbredning. Uppgifter om artantal beror på den personliga uppfattningen
hos olika specialister. Ibland kan skillnaderna i artantal inom ett och samma släkte
röra sig om en faktor tio.
Till många av släktesnamnen är fotografier länkade och det är tänkt att alla släkten
ska representeras av illustrationer. De flesta
bilder är tagna av mig, men jag tar framdeles
med glädje emot foton från andra.
Mången användare av denna bok torde
sakna ett kapitel med innehåll av vetenskapshistorisk karaktär. Jag har medvetet
utelämnat ett sådant avsnitt, då presentationer av forskningshistorik normalt finns
i varje annan handbok om blomväxter. Av
naturliga skäl brukar sådan information
inte bli inaktuell och läsaren hänvisas därför
främst till referenser i litteraturförteckningen under kapitlet Magnoliopsida.
Ett annat viktigt element som saknas i
min bok är teckningar. Sådana är givetvis
oerhört värdefulla för att förklara termer
och även i övrigt ge substans åt texten. Som
en viss kompensation för denna brist på
illustrationer finns istället ett växande antal
fotografier länkade till släktesnamnen.

Målgrupp

Boken är avsedd att användas av envar som
är intresserad av blomväxter, även om den
inte i första hand vänder sig till nybörjaren.
De omfattande ordlistorna gör det dock
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

figur 3. Blommor av Tersonia cyathiflora (Gyrostemonaceae). Fröna måste utsättas för brandrök innan de
kan gro. – Western Flora, ca 300 km norr om Perth, Western Australia, Australien.
foto: Jan Thomas Johansson, 24 september 2011.

möjligt även för andra än den professionelle
växtsystematikern att ta del av innehållet.
Idag översvämmas vi av ständigt nya uppsatser i hundratals facktidskrifter och det

Johansson, J. T. 2014: The
phylogeny of angiosperms
– en digital bok om blom
växternas systematik. [The

phylogeny of angiosperms – a
new digital book] Svensk Bot.

Tidskr. 108: 338–341.
A new digital handbook in
English on the phylogeny of
angiosperms is now available
online (http://angio.bergianska.
se). The morphology, anatomy,
embryology, cytology and
molecular biology of all major
clades (“orders” and “fami-
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är självklart omöjligt för en person att hålla
jämna steg med detta kunskapsflöde. Därför
tar jag också tacksamt emot varje påpekande
och förslag till förbättring av boken.

lies”, according to traditional
taxonomy) of flowering plants
are described, as well as their
economic use, phytogeography,
taxonomy and phylogeny. All
genera including their number
of species and geographic distributions are listed. Extensive
literature lists are given at the
end of each main chapter.
Jan Thomas Johansson har
arbetat i många år som universitetslektor i systematisk botanik.
Han är mycket intresserad av
äldre svensk botanisk litteratur.

Adress: Blidvädersvägen 6 B,
222 28 Lund
E-post: janthomas.johansson@
telia.com
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Margaretas böcker
Margareta Edqvist har som vanligt i årets sista
häfte hittat några nya böcker med botanisk
anknytning som hon gärna delar med sig av.
Orkidéer i Skåne – en fälthandbok
Kristian Gärdsborn & Kjell-Arne Olsson 2014. Lunds
Botaniska Förening. 96 sidor. Pris 150 kr.

En bok för alla er som älskar
orkidéer. Här kan du lära känna
Skånes över trettio kända arter
och underarter. I början av boken
finns några inledande korta kapitel, bland annat om ”Orkidéernas
bästa vänner”, ” Några miljöer där
de trivs” och ”Förändringar och
försvinnanden” (några orkidéer
som tros ha försvunnit från Skåne
under andra halvan av 1900-talet är Adam och Eva,
vityxne och grönkulla).
Större delen av boken består av artbeskrivningar
med en kort text, en utbredningskarta samt rikligt
med informativa bilder som visar arterna i alla stadier, från knopp till frö. I slutet av boken får du också
tips om ett antal fina skånska orkidélokaler.

Sveriges landskapsträd
Kjell Westerlind 2014. Eget förlag. 253 sidor. Pris
241 kr på Bokus.com. Boken kan beställas från Gösta
Åslund, Sundsvall 060-17 60 44 eller via gosta.inge
mar@telia.com

År 1908 utsågs en blomma för
varje landskap – våra landskapsblommor. Läs historien om dem i
Stefan Grundströms artikel i Vilda
Växter nr 4/2014). Därefter har vi
fått många olika landskapssymboler – fåglar, djur, svampar, stenar, mossor, äpplen och maträtter
– men nu är det äntligen tid för
träden! Jag kan avslöja att Småland representeras
av enen; vi smålänningar är ju ett segt släkte!
Förutom information om de olika landskaps
träden så finns i boken en omfattande förteckning
av grova träd inklusive bilder på många av träden.
Här finns spännande uppgifter: I Värmland är den
grövsta almen 20 meter hög, och hade en omkrets
på 510 cm år 1999. I Skåne är den grövsta almen
också 20 meter hög och hade en omkrets på 540
cm år 2006.
Är du intresserad av träd så ska du helt klart läsa
denna bok!
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Muttos. Muddus nationalpark. Obändig
mångfald, kulturarv och skogshistoria
Ola Engelmark 2014. Votum. 159 sidor. Pris ca 250 kr.

I boken visas en tidningsartikel
från 1942, med rubriken ”Muddus
nationalpark, där gudarna bo och
trollen driva sitt spel”. Just denna
känsla får du när du läser denna
bok och med läsa menar jag både
läsandet av kunskapsrika texten,
men också inläsandet av alla
underbara bilder.
Vad har tallen med ”tusen årsringar” att berätta
för oss? Den som grodde i mitten av 1200-talet och
har överlevt minst sex bränder.
Tack vare denna bok kan du göra en resa i Muddus nationalpark utan att vara på plats. Men en sak
är säker, boken får dig att längta dit!

Mångfaldens utmark
Kelvin Ekeland 2014. 351 sidor. Carlsson. Pris ca
300 kr.

Jag brukar inte ta upp böcker
som jag ännu inte läst men jag
kan inte låta bli att ta med den
här. När jag fick inbjudan till
bokpresentationen kände jag att
detta var en bok för mig.
På inbjudan står det så här:
”Fäbodlandskapet, skogsbetesmarker, beteshagar och blommande ängar har i stor grad
ersatts av homogeniserade och
industrialiserade monokulturer. Vad detta betyder
beskrivs i boken med såväl naturvetarens fakta som
humanistens skönhetsbeskrivning.”

Inventering av mosippa i Västmanlands län
Bengt Stridh & Markus Rehnberg 2014. 104 sidor.
Länsstyrelsen Västmanlands län. Rapport 2014: 14.

Under de senaste tvåhundra åren
är mosippan känd från 83 lokaler i
länet, totalt besöktes 50 lokaler. På
28 lokaler återfann man mosippan,
totalt inräknades 409 plantor.
Glöm inte bort länsstyrelsernas
ofta intressanta rapporter! Gå in på
länsstyrelsens hemsida.
Skicka dina tips om botanisk litteratur till mig!

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com

Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

läsvärt
Norges vitmossor
Som gammal våtmarksinventerare och
myrvandrare blir Stefan Grundström
lycklig av den här fina boken om den
utomordentligt viktiga och intressanta
växtgrupp som vitmossorna utgör.
Boken är ett riktigt praktverk i stort
format.

Norges torvmoser
Kjell Ivar Flatberg 2013.
Akademika forlag, Oslo.
ISBN 9788232102945
307 sidor. Pris: 527 kr på Adlibris.

STEFAN GRUNDSTRÖM
I slutet av förra året kom ”Norges torv

moser” ut på Akademika forlag. Författaren
Kjell Ivar Flatberg, professor emeritus vid
NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, är
en av världens främste kännare av släktet
Sphagnum. Arterna i släktet täcker faktiskt
mellan två och tre procent av jordens land
yta och är en viktig regulator av klimatet,
både när det gäller metangas och koldioxid,
vilket beskrivs på ett utmärkt sätt i boken.
I Sverige kallar vi släktet för vitmossor
och detta namnskick har föranlett en del
debatt under åren. Detta bland annat eftersom allmänheten oftast kallar våra renlavar
och fönsterlav för vitmossor och släktnamnet vitmossor för Sphagnum-arterna därmed
inte är så väl förankrat.
I bokens första del finns beskrivningar
av klassificering, taxonomi, växtgeografi,
kulturhistoria och olika växtmiljöer. Intressant är avsnittet om myrterminologi där
det beskrivs termer som nedbørsmyr och
jordvannsmyr vilka motsvarar våra mossar
och kärr. Begreppen förklarar på ett bra sätt
Läsvärt

skillnaden mellan de två myrtyperna och
borde kanske användas även i Sverige.
Merparten av boken beskriver givetvis
de olika arterna, deras utbredning, biologi
och krav på växtplatsen. Norge har faktiskt
flest vitmossarter i Europa enligt Flatberg,
främst beroende på det fuktiga klimatet och
en stor temperaturskillnad i nord-sydlig led.
Femtiofem norska arter och några under
arter med norska namn inom sex undersläkten är beskrivna i boken och av dessa är
48 funna på det norska fastlandet. Motsvarande siffra för Sverige är lägre; enligt checklistan i Hallingbäck m.fl. (SBT nr 2/2006),
finns 42 arter beskrivna i Sverige. Samtliga
svenska arter är även funna i Norge.
Beskrivningarna av respektive art är
oerhört välgjorda och informativa. Det finns
bilder uppifrån, från sidan, bilder på enstaka
skott samt illustrationer av stam, stamblad
och grenblad.
Det jag speciellt gillar är de habitat
diagram som beskriver vilka växtmiljöer de
olika arterna föredrar, med kalkrikedomen
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figur 1. Den för Nord-Trøndelag endemiska Sphagnum troendelagicum som syns i mitten på bilden

beskrevs som ny för vetenskapen av Kjell Ivar Flatberg så sent som 1988. Den anses ha uppkommit ur en
hybrid mellan två vanliga fattigkärrsarter, ullvitmossa Sphagnum tenellum och flaggvitmossa Sphagnum
balticum, vilka på bilden omger ”tröndertorvmosen”. foto: Kjell Ivar Flatberg.

på den ena axeln och graden av blöthet på
den andra axeln. Exempelvis beskrivs den
relativt sällsynta knoppvitmossan Sphagnum teres så att den växer i intermediära till
kalkrika kärr och främst på fastmattor vilket
stämmer bra även för svenska förhållanden.
Ett avsnitt behandlar vitmossornas livscykel och morfologi. Här finns intressanta
fakta om att det även inom detta släkte uppstår nya arter via kromosomtalsfördubbling.
Ett bland flera exempel är brokvitmossa
Sphagnum russowii, som anses ha uppstått
genom hybridisering mellan granvitmossa
S. girgensohnii och rubinvitmossa S. rubellum.
Annars är de flesta arterna i släktet haploida
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i sin dominerande generation vilket också är
det vanligaste bland mossor överhuvudtaget.
Sammanfattningsvis en mycket fin bok
om en av våra ekologiskt viktigaste växtgrupper. Bilderna är bra och flera av arterna
är rena skönheter. Jag upphör aldrig att fascineras över färgskiftningarna, glansen och
symmetrin hos våra Sphagnum-arter.
Även om boken beskriver Norges vit
mossor och är skriven på norska så är den
ändå mycket användbar för svenska förhållanden. Eftersom vi ännu inte har en
Nationalnyckel för våra vitmossor så lär
detta bli standardverket även i Sverige under
lång tid.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)
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Tredje boken om
bladmossor
Den avslutande delen i Nationalnyckelns genomgång av våra egentliga
bladmossor har nyligen givits ut. Kristoffer Hylander har tittat närmare på
boken, som tyvärr verkar bli den sista
som ges ut i den nuvarande bokserien.

Bladmossor: Skirmossor – baronmos
sor: Bryophyta: Hookeria – Anomodon
Lars Hedenäs, Tomas Hallingbäck,
Christopher Reisborg 2014.
ArtDatabanken.
ISBN 9789188506849,
366 sidor. Pris ca 450 kr.

KRISTOFFER HYLANDER
Äntligen är pleurokarpdelen klar! Nu är det

dags att ge sig i kast med de krypande mattbildande mossorna som växer överallt.
Denna volym av Nationalnyckeln
behandlar alltså bladmossor precis som två
tidigare volymer. Denna gång är det dock
de så kallade pleurokarpa mossorna som är
i fokus. De flesta sådana mossor växer krypande på marken, trädbaser, död ved eller
klippor och bildar ofta vidsträckta mattor.
Jag tror de flesta känner igen husmossa Hylocomium splendens, vägmossa Pleurozium schreberi, gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus
och cypressfläta Hypnum cupressiforme även
om man kanske inte vet vad de heter.
Min känsla är att mossor, inte minst de
krypande, är ganska knepiga att avbilda. Det
blir lätt grötigt av skott kors och tvärs på ett
foto, och att teckna eller måla av dem blir
sällan lyckat. Därför blir jag väldigt imponerad när jag börjar bläddra i den här boken.
Helt fantastiska illustrationer som verkligen
fångar karaktären hos arterna. Titta till
exempel på palmmossa Climacium dendroides
Läsvärt

(sid. 69), husmossa Hylocomium splendens (sid.
269) eller sumpkrypmossa Pseudocampylium
radicale (sid. 113).
Även utomhusfotografierna är generellt
sett mycket bra. Dock skulle det nog gå att
få fram ännu bättre bilder för ganska många
arter med mer tid och pengar. Det är inte
så lätt att använda foton som bestämnings
underlag. Men det är ändå en intressant
utmaning att försöka hitta bra foton som
fångar karaktären av en art.
Som exempel kan nämnas skogsspärrmossa Campylophyllum sommerfeltii som är
presenterad i en närbild som inte riktigt
förmedlar känslan av arten, medan – på
samma uppslag – hakspärrmossans C. halleri
typiska utseende känns igen. Nästan alla
arter är avbildade med fotografier och för
mig är det första gången jag ser flera arter på
bild – både sådana jag redan sett i fält och
sådana jag hoppas få se en dag!
Det finns många arter som är lätta att lära
sig och där kan bilderna vara till stor hjälp.
Det är dock viktigt att vara medveten om
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att många pleurokarper är mycket svår
bestämda och kräver en hel del erfarenhet
och dessutom mikroskopstudier innan man
kan känna sig säker.
Ett problem med pleurokarperna är
också att släktena inte alltid är så självklara.
Ett bevis på det får man när man läser nyckeln i början av boken. Många släkten nycklas
ut på flera ställen. Man har löst det tekniskt
genom att skriva ”(delvis)” vid sådana ställen.
Dock skulle det underlättat om man också
skrivit dit vilka arter det gällde.
Något som är väldigt bra med denna
bok är att det finns nycklar till släkten (och
ibland arter) i början av boken. Det gör att
denna bok är lättare för nybörjare att ge sig i
kast med än böckerna om akrokarpa mossor
som inte har någon sådan nyckel. Det finns
många bra mikroskopbilder som underlättar
bestämningen, men som vanligt när man
börjar med en ny artgrupp måste man lära
sig en del nya termer (som finns beskrivna
på en bild i början av boken och i en ordlista
i slutet).
Jag har inte lusläst alla texter men de
verkar ha bra flyt och relevant innehåll och
tar ofta upp viktiga karaktärer att notera vid
jämförelser med potentiella förväxlingsarter.
Om man inte har hängt med i svängarna när det gäller de senaste ändringarna i
pleurokarpsystematiken, kommer man att
upptäcka att en hel del namn är nya. Dock
återfinns de flesta äldre namn i registret
så man hittar sin art även om man slår på
Brachythecium reflexum eller Pseudocalliergon
trifarium.

figur 1. Palmmossa Climacium dendroides.
foto: Christopher Reisborg.

Växtsäsongen för kärlväxter är slut för
länge sedan när detta kommer i tryck och
kanske snön också ligger på backen när
du köpt denna bok. I så fall får din första
pleorokarpexkursion förslagsvis bli till
någon bergbrant där du säkert kan hitta
cypressfläta Hypnum cupressiforme, någon
sidenmossa Plagiothecium och säkert ytterligare ett antal arter. Till våren blir det
sedan dags att ge sig i kast med spännande
sumpskogar, rikkärr, död ved, bäckmiljöer…
Till nybörjaren vill jag säga: ha tålamod
och lägg svåra släkten åt sidan i början. Tyvärr
finns det en del vanliga arter i denna grupp.
Men det finns också många pleurokarper
som är lätta att känna igen och ju fler arter
man lärt sig känna igen desto lättare går det
med de svårare grupperna – så håll ut!

Du har väl betalat din medlemsavgift för nästa år?

Om inte, betala in din och eventuella familjemedlemmars avgift snarast till plusgirokonto
66 51 39-2. Ange ditt namn och gärna också ditt medlemsnummer som meddelande. Medlemsnumret hittar du på plastomslaget som din tidning kom i. Om du undrar över något,
kontakta Maria på kansliet så hjälper hon till (018-471 28 91, info@svenskbotanik.se).
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Efterlängtad
Ölandsguide
En lika efterlängtad som innehållsrik
guide till Ölands många spännande
växtlokaler finns nu att köpa. Evastina
Blomgren har läst den och är imponerad.
EVASTINA BLOMGREN
Den pågående inventeringen av kärlväxter
på Öland har burit frukt. En guide till Ölands
växtvärld har kommit ut på SBF:s förlag.
Det är en gedigen början på redovisningen
av den pågående inventeringen av landskapet, som bådar gott för den framtida
landskapsfloran. ”En bok som vi hoppas
ska följa med på dina strövtåg i de öländska
markerna”, som författarna skriver i bokens
förord.
I den serie av moderna landskapsfloror
som startade med Flora över Dal år 1981 har
hittills utkommit femton verk från olika
landskap fram till den senaste Närkes flora
2013. I de flesta av dessa finns ett avsnitt
där man beskriver intressanta växtlokaler.
Efterhand har dessa kapitel blivit allt mer
omfattande och 2006 utgavs den första fristående boken Botaniska utflykter i Bohuslän,
tänkt att kunna tas med ut i fält. Gotland
(Gotlands flora – en guide 2007) och nu Öland
har följt detta exempel med volymer som är
tänkta att tjäna som fälthandböcker.
Efter en inledande text om viktiga
växtmiljöer på Öland följer en sida om
Läsvärt

En guide till Ölands växtvärld
Thomas Gunnarsson (red.) 2014.
SBF-förlaget, Uppsala.
ISBN 978-91-980526-3-3
228 sidor. Pris: 150 kr + porto från SBF
(svenskbotanik.se/butik, 018-471 28 91).

allemansrätten och om vett och etikett i
markerna, något som är viktigt eftersom
inte alla människor numera har någon vana
att umgås med naturen. De 67 utflyktsmål
som är beskrivna visas på en översiktskarta,
som har delats på två sidor. På insidan av
frampärmen finner man den norra delen och
på insidan av bakpärmen den södra delen,
vilket gör det lätt att hitta dem.
Så är det dags för utflyktsmålen, som
alla har ungefär samma upplägg: Namnruta,
Vägbeskrivning, Naturtyper, Lokalbeskrivning,
Speciella arter, Förslag till vandring (ibland
cykeltur), Säsong, ibland lite Bonus eller Närliggande lokaler och den intressanta rubriken
Vet du att med framför allt kulturhistoriska
uppgifter. Dessutom finns alltid en tydlig
karta med, där dellokalerna är utsatta som
stjärnor. Namnrutan innehåller förutom
namn och lämplig parkeringsplats (som
också är utsatt på kartan) även koordinater i
rikets nät RT 90 och WGS84.
Dessutom ger färgen på namnrutan ytterligare information: Grön färg att lokalen är
lättillgänglig, gul att det kan behövas GPS
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Byxelkrok

Byxelkrok

strandkvickrot, sandtimotej och borst
tåtel. Tidigt på säsongen kan det löna
sig att leta efter fågelarv. På hösten
brukar stjälkröksvamp och grå stjälk
röksvamp kunna läggas till artlistan.

titta efter ramslök och bäckmärke. Strax
söderut i vägkanten finns vårskärvfrö,
rödmalva, rosentry, äkta kaprifol och
bolltistel. Fortsätt ca 200 m på vägen
och vik sedan av mot havet när du ser
resterna av ett gammalt grustag.

lika och ölandsmåra. Nu har du två
alternativ. Endera vänder du norrut
längs vägen eller så fortsätter du ca 300
m söderut till ⑤ (6354640/1571250) där
ljungsnärja växer i västra vägkanten.

och röd färg att lokalen kan
Vänd söderut igen och besök torrängen
I gropen mot havet väster om snärjan
med kvarnen vid Tokenäs udde. I betesPå den lätt fuktiga marken
blommar i juni månad en form av ängs
betraktas som en utmaning.
marken
(6355700/1571895) kan du
(6355450/1571775) finns flera buskar
nycklar med ljusrosa blommor. Stormed tur finna trubbstarr, lättast att se i
med klådris. Även äkta pimpinell,
vuxna hybridnycklar finns också på
Vägbeskrivning
maj månad. Strimklöver kan vissa år
rosettjungfrulin, tätört, flugblomster och lokalen. Vänder du norrut passeras på
Kör
söderut
från
Byxelkrok
längs
kustViktig och användbar inforvara riklig. På stranden väster om fyren
johannesnycklar växer i närheten. Lite
väg tillbaka en del förrymda trädgårdsvägen. Ca 500 m söder om vägkorset i
längre söderut i en gles tallskog
växter i vägkanten (6355015/1571550):
Byxelkrok, strax norr om Tokenäs udde, växer vejde, backvial, stor sötväppling,
strandkvanne och strandgråbo. Gå ut
(6355230/1571695) finns månlåsbrä
mation!
finns en P-plats väster om vägen.
tovsippa, styv fingerört, myskmalva och
mot kustvägen igen. När du passerar
ken, stallört, vildlin, purpurknipprot och kaukasisk förgätmigej.
bron över det lilla flödet kan du i diket
pysslingtåg. Ytterligare söderut
Naturtyper
Under rubriken Förslag till
(6355095/1571565) växer mer klådris.
Klapperstensstrand, sandstrand, torräng,
Säsong
På klapperstensstranden
(6355080/
fuktäng.
Juni–juli.
1571540) blommar i juni månad blekgul
vandring blir man guidad på
Lokalbeskrivning
nunneört. Denna trädgårdsväxt har
Bonus
Området söder om Byxeluppenbart naturaliserat sig i den kärva
med
Närbelägna Enerumsalvaret
krok är lättillgängligt och
lokalen, får reda på hur man
miljön. Fortsätt söderut, på en strandsalepsrot, en orkidé som blommar runt
spännande botaniskt. Flera
vall (6354985/1571505) finns hylsnej
midsommar, se bild sidan 28.
ovanliga växter finns på
ska gå och vilka växter man
stranden och i dess närhet.
Utsikten mot Blå Jungfrun
är spektakulär.
kan finna på de olika dellokaSpeciella arter
Klådris har under 70 år
lerna och man får dessutom
bitit sig fast på lokalen.
Martorn för en tynande
koordinater i RT90. Det
tillvaro medan blekgul
nunneört expanderar.
här med koordinater är bra.
Förslag till vandring
Strax väster om parkeringen
(6355790/
I många av föregångarna i
572065) växer några plantor med martorn. Fortsätde olika landskapen har det
ter du norrut 50–100 m på
sandstranden finner du
saltarv, baltisk marviol,
faktiskt varit svårt att hitta de
strandkål, strandvial,
sandstarr, sandsvingel,
uppräknade växterna, framför
5. Byxelkrok
knölgröe, sandlosta,
30
31
allt beroende på att detaljfigur 1. Ett uppslag ur boken.
kartor saknats eller inte varit
tillräckligt noggranna.
Men det är ändå inget måste med en GPS. – men i den situation som nu råder, där naturSå klart är det ett bra hjälpmedel som många vård kämpar mot exploatering och andra
numera har med sig i telefonen, men även
ekonomiska intressen, skulle det vara bra
den som inte har en GPS kan säkert hitta
om vi kunde öka antalet intresserade, som
rätt eftersom kartorna är mycket tydliga.
har ett personligt förhållande till naturen.
Hela upplägget är oerhört ambitiöst.
Men jag kanske har helt fel! I stället är det
Inte bara kärlväxter utan även kransalger,
kanske just ett starkt engagemang för natusvampar (mest jordstjärnor), lavar (vad har
ren som denna lilla innehållsrika bok kan
mossorna gjort för ont?), och ibland också
skapa, genom sin höga kvalitet och genom att
fåglar, tas upp på de olika lokalerna liksom
det finns så många ingångsnycklar som berör
kulturhistoria, som är ett mycket värdefullt
högre växter, lavar, svampar, fåglar och kultur.
komplement och ofta ger historiska tillbakaEn guide till Ölands växtvärld är som sagt
blickar och andra intressanta upplysningar i
en otroligt innehållsrik och dessutom välvitt skilda ämnen.
gjord fälthandbok med mjuka pärmar, som
En guide till Ölands växtvärld är alltså en
gör den lätt att ha med ute. Omslagsbilden,
minst sagt innehållsrik bok, vilket får mig
en mycket detaljrik akvarell av Emma Tinatt fundera över om den kanske skjuter lite
nert, är lite tam och jag tycker inte riktigt att
över målet. En intresserad men kanske ännu den motsvarar den nästan explosiva kraften i
inte så kunnig nybörjare, som vill se vackra
bokens innehåll.
blommor och njuta av naturens skönhet
Nästa vår och försommar, då Öland
kanske skräms bort av de tättskrivna sidorna återigen översvämmas av fågelskådare,
orkidéentusiaster, andra blomsterälskare
och mängden information.
och botanister av alla slag borde författarnas
Den lite mer avancerade botanisten, som
önskan om boken som följeslagare slå in.
dessutom har börjat intressera sig för andra
organismgrupper, passar förmodligen bättre Själv kommer jag i alla fall redan till våren att
in. Det betyder att boken kanske framför allt vandra i de öländska markerna med denna
vänder sig till de redan frälsta. Inget ont i det guide som min viktigaste reskamrat!
③

②

④

⑥

①

Blekgul nunneört Pseudofumaria alba på stenstranden söder om Byxelkrok.
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Annons

En mossig värld i miniatyr
Råttsvansar, guldlockar, fiskekrokar och andra spännande arter
i höstens nya bok. Beställ din bok på www.nationalnyckeln.se.

Föreningssidor Svenska Botaniska Föreningen

Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala
lördagen den 7 mars 2015, kl. 16.00, på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Eventuella
motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda före 23 januari. Dagordningen tar upp följande
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsperson
Dagordningens godkännande
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen

9. Fastställande av årsavgift för 2016
10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar
11. Inkomna motioner
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av övriga styrelsemedlemmar och
funktionärer för kommande period
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

Föreningskonferens 7–8 mars i Uppsala
Helgen den 7–8 mars 2015 hälsar vi alla välkomna till en spännande och intressant föreningskonferens i Uppsala.
Den här gången anordnar vi en gemensam
konferens med Sveriges Mykologiska Förening
(SMF), där vi tror att många av bidragen ska ha
intresse för både växt- och svampintresserade.
Huvudtemat för konferensen blir ”Botanik
och mykologi på nätet”. Det bjuds bland annat
på information om Rödlistan 2015, Virtuella
herbariet, Artportalen, Naturens kalender, våra
Facebooksidor med mera.
Andra presentationer kommer att handla om
spännande artgrupper som låsbräkenväxter och
skogsvaxingar.

Ett detaljerat program kommer att läggas ut
på SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se).
Konferensen kommer att äga rum på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Anmälan sker via SBF:s hemsida eller till Maria van der
Wie (tel: 018-471 28 91). Sista anmälningsdag: 22 februari.
Konferensen kostar 400 kr. Då ingår fika
lördag och söndag, samt lunch och middag/eftersits på lördagen. Ange om du önskar specialkost.
Nytt för i år är du kan betala din deltagaravgift
direkt på hemsidan.
Kom till konferensen i Uppsala för att träffa
andra botanikintresserade och lära dig något nytt
i en avspänd men stimulerande omgivning!

Resa till Nordnorge
Följ med Norsk Botanisk Forening på deras Botanikkdagene i
norra Norge 31 juli till 5 augusti 2015. Det blir botanisering i
Skibotndalen som har en rik och unik flora med många nordöstliga inslag.
Det finns flera mycket sällsynta arter i dalen, som till exempel
grönlandsstarr Carex scirpoidea, laestadiusvallmo, lappvallmo
(Papaver radicatum subsp. laestadianum och subsp. hyper
boreum) och lappfela Platanthera obtusata subsp. oligantha för
att välja de mest berömda. Se mer information på vår hemsida.
Det blir övernattning på Hotel Lyngskroa med frukost, middag, lunchsmörgåspaket samt buss i fyra dagar med chaufför
och guide. Förhandling om priserna pågår, men kommer att
hamna på ungefär 8 000 norska kronor.
Intresseanmälan görs till Kristin Vigander (kristvi@gmail.com).
Observera att det endast finns tio platser för SBF:s medlemmar.
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Förutom Kretaresan som
presenteras här till höger
kommer två andra SBF-resor
att äga rum under nästa år
i samarbete med AviFauna
(www.avifauna.se). En till
Monti Sibillini i italienska
Apenninerna den 10–17
maj, reseledare Caroline
Edelstam, och en till franska
Alperna i början av juli, reseledare Leif Andersson.
Program och mer
information kommer i nästa
nummer av SBT.
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Svenska Botaniska Föreningen anordnar
tillsammans med AviFauna en resa till Kreta
10–17 april nästa år, då orkidéer och vildtulpaner står i full blom. Resan riktar sig
inte bara till erfarna botaniker utan även till
nybörjare och andra som är intresserade av
Kretas växter, natur och kultur. Reseledare är
Caroline Edelstam.
Kreta är en bergig ö med många djupa raviner
och flera höga toppar över tvåtusen meter. Öns
sedan länge isolerade läge i Medelhavet, på
skärningspunkten mellan tre kontinenter, har gett
upphov till en rik och varierad flora. Här finns över
1800 kärlväxter, varav cirka tio procent är endemer och inte finns någon annanstans.
Kreta är bland annat känt för sina orkidéer,
som i april blommar i stor mängd. Här finns
också ett urgammalt kulturlandskap med betande
flockar av får och getter, vin- och olivodlingar,
doftande apelsinlundar och små vitkalkade byar.
Vi gör vandringar i lugn takt längs småvägar
och stigar över blommande bergssluttningar,
högplatåer i bergen, odlingsterrasser med gamla
olivträd, platan och äkta kastanj, genom djupa
raviner med klippväggarna fulla av endemer fram
till vidsträckta sand- och klippstränder. Ingen
vandring är längre än ungefär tio kilometer, men
terrängen kan vara både stenig och kuperad.
De första dagarna utgår vi från nordkusten
på västra Kreta. Vi vandrar vid Polyrinia och
bekantar oss med den typiska medelhavsfloran,
besöker Omalosplatån, en högslätt betad av får
och getter med anemoner i olika färger, vildtulpaner och en liten källvattensjö, och gör en utflykt
till sandstranden vid Falasarna med många
intressanta strandarter. Vi gör en vandring genom
den mäktiga Imbrosravinen där de branta klipp
stupen smyckas av många Kretaendemer och
kommer så fram till sydkusten. Vid Preveli vandrar
vi genom det småskaliga odlingslandskapet över
lågvuxen frygana ned till palmstranden där den

www.svenskbotanik.se

Föreningssidor

kretensiska dadelpalmen växer. På de orkidérika
kullarna ovanför byn Spili botaniserar vi bland
borstnycklar, kretanycklar, spökyxne, praktofrys,
tulpaner, iris och en mängd andra växter.
Boendet blir på två hotell av god klass, de
fyra första dagarna i Platanias (18 kilometer
väster om Chania) på norra sidan av ön, därefter
i Plakias på sydkusten. Picknick-luncherna intas i
fält på någon vacker blomrik plats.
Pris: 13 900 kr (10–15 deltagare), enkelrumstillägg 1 900 kr. I priset ingår flygresa Köpenhamn–Chania t.o.r, lokala transporter (mindre
buss med chaufför), del i dubbelrum, frukost och
fältlunch varje dag samt tre middagar, inträdes
avgifter, reseledare och reserapport med artlista.
Resfakta och utförlig förhandsinformation skickas
ut till alla deltagare i god tid före avresa. I priset
ingår ej reseförsäkring (obligatoriskt), övriga
måltider, dryck m.m.
Anmälan görs till Avifauna (www.avifauna.se),
tel. 0485-444 40, e-post: avifauna@sofab.se.
Efter bekräftelse inbetalas anmälningsavgiften
1500 kr på AviFaunas pg. 55 95 29–3 (bindande).
Deltagarantalet är begränsat, så dröj inte med
din anmälan! Såväl SBF:s medlemmar som Avi
Faunas botanikintresserade resenärer är varmt
välkomna att delta.

Bukettanemoner på Omalosplatån. På bilden
ovan syns de orkidérika kullarna ovanför Spili.

foto: Caroline Edelstam.
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Välkomna till
Botanikdagarna i
södra Lappland!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
till Tärnaby 19–23 juli nästa år.
Tärna socken i västligaste delen av Lycksele
lappmark utgör en för botanister spännande
del av fjällkedjan med stora förekomster av
kalk- och serpentinberggrund. Höjdskillnaderna och övergången från kontinentala till
maritima förhållanden bidrar till den varierade
floran. Människan har också satt sin prägel
på landskapet: rendrift här funnits här sedan
gammalt, medan odlarmödan i dalgångar och
på fjällägenheter utgör nyare inslag som nu
är på tillbakagång. Det senaste halvseklet har
präglats av en lokal men brutal exploatering av
naturresurser som skapar motsättningar.
Årets botanikdagar omfattar tre exkursioner
där vi hoppas alla kan delta. På två av turerna
finns växterna nära vägar och gångsträckorna
är korta, men god kondition underlättar naturligtvis. Norra turen är mer ansträngande, men
innehåller också en lösning för dem som inte
orkar med branta stigningar. Under kvällarna
blir det korta föredrag.
Västra turen följer Jovattsåns dalgång och
tillägnas kalkmyr och serpentin. Viktigaste
stopp är Rövattsliden söder om Västansjö med
kalkvegetation i björskogsbältet, där vi får se
lappnycklar, och Krutvassröddiken på norska
sidan med spektakulära serpentinfält med rik
förekomst av grusnarv.
Södra turen går genom Björkvattsdalen.
Viktigaste stopp är Vojtjajaures spektakulära
strandflora, Rönnbäck med av nickelbrytning
hotad serpentinflora med särskilda raser av
fjällnejlika, ängssyra, hönsarv och rödblära,
och strandnära rikkärr. Dessutom besöker vi
den ännu levande fjällägenheten Virisen vid
den opåverkade sjön med samma namn.
Norra turen ägnas åt kalkfjäll och går till
Rödingsnäset i Tängvattsdalen med rik flora
och typlokalen för brudkulla. Uppstigningen
sker via en kort helikoptertur från Rönäs. De
med svaga ben kan åka både upp och ned
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Brudkullan Gymnadenia runei blir nog en av
Botanikdagarnas höjdpunkter. foto: Hans Gardfjell.

med helikoptern. För övriga sker nedstigningen
via en snitslad led som passerar förekomster
av vityxne. På tillbakavägen besöker vi Fjäll
botaniska trädgården i Hemavan.
Samling och registrering sker på kvällen
söndag 19/7 på Tärnaby Fjällby.
Boende. Tärnaby Fjällby är ett hotell med
stugby beläget nära busstationen i västra
delen av Tärnaby. Rummen och stugorna har
toalett och dusch, och i huvudbyggnaden finns
restaurang och samlingslokal. Bakom hotellet
vidtar Laxfjällets fot med örtrik barrskog, strax
ovan följer fjällbjörkskog och sedan kalfjället.
Kostnad. I priset ingår husrum, inklusive linne,
och all kost från söndag kväll 19/7 till torsdag
morgon 23/7. Pris per person: enkelrum (ett
fåtal) 5000 kr; dubbelrum 4100 kr; boende i
stuga (våningssängar; 4 personer i 6-bäddsstuga eller 6 personer i 8-bäddsstuga) 3350
kr. Eget boende finns ej.
Anmälan är bindande och görs antingen via
SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) eller
per telefon (018-471 28 91) från och med
den 2 februari. Om det blir fulltecknat redan
första anmälningsdagen, kommer lottning att
ske mellan dem som då anmält sig. Vid anmälan
ange: namn, adress, telefon och e-postadress.
Anmäler du flera personer, ange vem som ska
betala. Sista anmälningsdag är 6 februari.
Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie
på SBF:s kansli (018-471 28  91, info@
svenskbotanik.se) eller Stefan Ericsson (076821 42  25, stefan.ericsson@emg.umu.se). Fullständiga resevillkor finns att hämta på www.
svenskbotanik.se eller kan fås från kansliet.
Svensk Botanisk Tidskrift 108:6 (2014)

