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Hur går det för våra svenska orkidéer?Årets växt: Ögonpyrola

Sötgräs och skogskorn

Gulyxne
Gulyxne Liparis loeselii är en av 
våra sällsyntare orkidéer. Den 
hittas i blöta, helst kustnära 
kalkkärr från Skåne till Gäst-
rikland. 

Gulyxnet har på många håll 
drabbats hårt av utdikningar 

och igenväxning, och är klassad 
som sårbar på senaste rödlistan.

De upprätta, blekt gulgröna 
blommornas kalkblad är smala 
och utspärrade. Två stora, 
glänsande blad sitter nertill på 
stjälken.

Arten har tidigare även 
kallats myggnycklar eller mygg-
nyckelblomster.

Läs mer om våra svenska 
orkidéer på sid. 4.
foto: Marita Westerlind. – Gotland, 
Hall s:n, Harudd, 30 juni 2013.



13  Joakim Ekman har upp-
märksammat att det växer 
praktsporre Gymnadenia 

conopsea subsp. densiflora i Eds kärret. 
Det är det första kända fyndet i Uppland.

36 Ringlaven Evernia divaricata 
minskar i Dalarna. Speciellt 
ligger små populationer i 

farozonen. Det är viktigt att alla tänkbara 
ringlavsträd i omgivningen sparas. 

58 Det var ovanligt gott om den 
lilla rariteten dvärgdraba 
Draba crassifolia i somras. 

Skarpsynta floraväktare lyckades hitta 
flera hundra plantor.

64 Ögonpyrola Mone-
ses uniflora  har 
valts till Årets växt 

2015. Den vackra lilla örten 
med sina blyga blommor har 
blivit allt ovanligare i takt med 
att varsamt brukade skogar 
försvinner. 

Skicka in dina observatio-
ner till Ulla-Britt Andersson 
eller lägg in dem direkt på 
Artportalen!

61 Vackra blommors mångfald 
utlovas under de två resor som 
anordnas i vår och sommar, till 

bergstrakter i Italien och Frankrike. Här ser vi 
kalkjungfrulin, Adam och Eva och smalbladig 
alpgentiana.
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foto: Leif Andersson & Carolina Edelstam

våra regionala föreningar
Sällskapet (BSIS) tillkom 1882 för att öka 
kontakterna mellan botanister i Stockholm. 
Behovet finns kvar, och kontaktfrämjandet är 
än idag föreningens främsta ändamål. Därtill 
finns en ambition att befordra kunskapen om 
floran samt bidra till att den bevaras. 

Vårt område är nu hela Sörmland 
och halva Uppland (drygt 20 mil 
fågelvägen från Vingåker till Singö 
med storstadsområdet mitt i). BSIS 
samordnar AB+D läns floraväkteri, 
och några av våra 200 medlemmar 
har kommit den vägen. Men vi är en 
salig blandning; spännvidden är stor 
i intressen, erfarenhet och ålder.

Nystart
I 50 år har BSIS hållit till på 
”Botan” i Frescati, botanik-
institutionen vid Stockholms 
universitet. Botaniken flyttar 
nu; vi testar nya idéer och 
ökar samarbetet med andra. 
Just nu har vi våra möten i 
Geovetenskapens hus och 
Naturhistoriska riksmuseet.

Botaniska Sällskapet i Stockholm

Webb  www.bsis.org • E-post: info@bsis.org 
Snigelpost  c/o Botaniska institutionen,
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Vi finns på Twitter (@BSIABD) och Facebook  
(”Botaniska Sällskapet i Stockholm”).
Ordförande  Magdalena Agestam, Stockholm 
(ordf@bsis.org)
Floraväkteri  Jan Andersson, Solna 
(fv@bsis.org)
Bokbeställningar  Bo Eknert, Stockholm 
(flora@bsis.org)

Medlemskap och prenumeration på Daphne: 
150 kr (för 2015) till plusgiro 196094-7.  
Ny medlem: använd helst vårt webbformulär!

i korth et – viktigt att veta

Gräddmåra  
i Rågsved

Galler i 
Frescati

Landskapsfloror
Båda landskapens
kärlväxtflora har
inventerats, och
presenteras med
många vackra bilder
i Sörmlands flora (2001)
och Upplands flora (2010).
Pris: 200:-/st.

… och äldre skrifter
Föreningens floror över Stockholmstrakten
(kärlväxter 1914, 1937, bladmossor 1964 och
lavar 1992–1998), liksom andra tidigare utgivna 
skrifter, är slutsålda. De listas på vår webbsajt; 
några av dem kan laddas ner som pdf.

På www.bsis.org kan man 
läsa om föreningens första 
möte, om exkursioner och 
föredrag genom åren, och 
förstås finns också program 
och annan aktuell info (t.ex. 
om fonder och stipendier).

Några programfavoriter 2014: växtmontering, 
bioblitz, skärgårdsfloraväkteri, promenader i
förorten, sörmlandsorkidéer, galler, mossor,
Strindbergs flora, julmöte med Ölandsbilder …

Daphne
Tidskriften Daphne (den gör 
vi och Upplands Botaniska 
Förening ihop) kommer ut 
med 2–4 häften per år; den 
nås via daphne@bsis.org. 
Redaktör är Niina Sallmén.
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omslagsbild Kustarun 
Centaurium littorale 
stärker besökarens livs-
mod på de karga och 
blåsiga strandängar där 
den växer. Det tycker 
i alla fall Åke Andrén-
Sandberg. Läs mer på 
sidan 56.
foto: Åke Andrén-Sand-
berg.
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Orkidéer – en port till botaniken

  ledare

Svenska Botaniska För-
eningen har gamla anor, 
en bit över hundra år, 
men vår danska motsva-
righet, Dansk Botanisk 
Forening, är faktiskt 
ännu äldre. De firar i vår 
sitt 175-års jubileum. 
Grattis! 

Både vår förening och den danska var 
länge ganska exklusiva akademiska sällskap, 
men har de senaste decennierna utveck-
lats till organisationer med en mycket stor 
spännvidd bland medlemmarna, med både 
yrkesbotanister, självlärda botanister och 
intresserade nybörjare. 

Ett par av artiklarna i det här häftet 
handlar om orkidéer och just orkidéer är för 
väldigt många en inkörsport till botanikens 
intressanta värld. De fascinerar och ibland 
är det svårt att förstå varför just denna 
grupp har en sådan lyskraft, det finns ju så 
många andra spännande växt familjer. 

Det började dock med orkidéer även för 
mig i början av 1980-talet. Jag var då bosatt 
i Jämtland och fick följa med rutinerade 
blomsterkännare till lokaler för brunkulla, 
guckusko och flugblomster. Orkidéer lockar 
fortfarande och våra resor till Medelhavet 
som har tonvikt på orkidéer är mycket 
populära. Vi skulle nog kunna fylla flera 
sådana resor under ett år. 

Föreningen har varje år en monter på 
trädgårdsmässan i Älvsjö där vi svarar på 
frågor om botanik, informerar om floraväk-
tarna, och säljer böcker, luppar med mera. 
Landskapsflororna är lite svåra att sälja, de 
är för tunga för att folk ska vilja bära med 

sig dem och ämnet är kanske lite för smalt 
för den mer allmänt växtintresserade. 

Guideböcker till botaniska utflyktsmål är 
däremot mer populära och om det fanns en 
aktuell bok om svenska orkidéer med kartor 
och vackra foton tror jag vi skulle kunna 
sälja en hel del. Många besökare i vår mon-
ter frågar om orkidéer och besöker gärna 
orkidélokaler i sina hemtrakter.  

Om ni har möjlighet är ni hjärtligt 
välkomna att besöka SBF:s monter  (nr 
C27: 63) på trädgårdsmässan den 26–29 
mars, där vi finns i närheten av flera andra 
naturföreningar, som Naturskyddsfören-
ingen och BirdLife Sverige.  

Ni som 
har anmält 
er till fören-
ingskonfe-
rensen den 
7–8 mars 
kan se fram 
emot ett 
fullspäckat 
program 
som vi ord-
nat tillsam-
mans med 
Sveriges 
Mykolo-

giska Förening. Vi har inget om orkidéer på 
programmet men däremot om flera andra 
roliga växt- och svampgrupper som låsbräk-
nar, skogsvaxingar, och mycket annat. Jag 
tror att det blir ovanligt bra och det kom-
mer att bli trevligt att få lära känna mykolo-
gerna lite närmare. 

stefan grundström
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Hur står det till med den 
svenska orkidéfloran?
Text och foto: SVEN HANSSON

D
en frågan har man haft anledning att ställa sig många 
gånger under de senaste femtio åren. Utveckligen har, 
med några undantag, inte varit positiv. Jag vill här peka 
på problem och möjligheter samt ta upp vissa speciellt 

intressanta arter till behandling.
Om vi börjar med olika hot så är nog igenväxningen av 

landskapet det värsta. Sverige växer igen på grund av ändrad 
mark användning, och ”mulens och liens” landskap blir alltmer 
sällsynt i såväl vårt land som i övriga Europa. Slåtterängar och 
betesmarker försvinner i rask takt. Bortåt tjugo procent av vår 
flora lär vara hotad på grund av igenväxningen och förändrad 
markanvändning. Detta har naturligtvis påverkat även djurlivet 
och till exempel fjällgåsens försvinnande har att göra med att 
älvslåttern nästan har upphört. 

Bland orkidéer som råkat illa ut kan nämnas honungs-
blomstret Herminium monorchis som gått tillbaka kraftigt. Kort-
siktigt kan dock igenväxningen gynna vissa arter som föredrar 
halvskugga. Till exempel har den grönvita nattviolen Platan thera 
chlorantha ökat medan däremot den ljusälskande nattviolen 
P. bifolia har minskat. Däremot tycks nya utdikningar inte vara 
så stort problem längre. Tidigare var detta ett stort hot mot våra 
kärrorkidéer och det har skördat många offer. Tvärtom så restau-
rerar man våtmarker numera.

Det moderna skogsbruket med dess kalhyggen är förstås en 
stor fara och det har inte minst nornan Calypso bulbosa (figur 1) 
fått känna på. Detta hot är i starkt tilltagande. Den pågående 
försurningen är också negativ då de flesta orkidéer trivs på 
kalkhaltig mark med högt pH-värde. Kalkhaltig mark har emel-
lertid relativt god förmåga att stå emot försurningen på grund 
av kalkens buffrande egenskaper. Däremot är väl uppgrävning 
måhända ett mindre hot numera. Tidigare fridlysningar riktade 
sig ofta mot botanister som samlade beläggexemplar. Dock har 
problem tillkommit med uppgrävning i stor skala för avsalu, ofta 
riktad just mot de ovanligaste och mest attraktiva arterna.

Bland positiva faktorer vill jag främst peka på den ökade 
kunskapen. Man har förstått att det inte bara räcker med att 
fridlysa en art utan man måste också skydda dess biotop. Därför 
har många orkidérika platser avsatts som naturreservat. Dock 
måste dessa underhållas så att de inte förstörs. Samtliga orkidéer 

Sven Hansson har följt 

den svenska orkidé

floran under många år, 

ända sedan han som 

barn förälskade sig i 

Adam och Eva …

figur 1. Norna Calypso bul
bosa blommar tidigt, strax efter 
tjällossningen, och är lätt att 
missa. Nornan hittas från norra 
Dalarna och norrut till Torne 
lappmark och Norrbotten, där 
den kanske har sina starkaste 
lokaler.
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är numera fridlysta i Sverige så att man slipper hålla reda på vilka 
arter som är fridlysta i olika län. Även uppvärmningen kan vara 
positiv för vår del ur just den här synvinkeln, då det varmare kli-
matet kommer att medföra att nya växter och djur kommer att 
vandra in i Sverige. Vi har redan sett tecken på detta (se nedan).

I och med Sveriges inträde i EU har vi fått ögonen på oss, och 
Sverige har utan tvekan ett Europaansvar för vissa växter och 
djur, däribland ett par orkidéarter – och det är bara bra.

Våra mest exklusiva arter
Här tänker jag främst på lappfela Platanthera oligantha och 
brudkulla Gymnadenia runei (figur 2). Lappfelan, som växer på 
kalkrika fjällhedar och i fjällbjörkskog, är ju i vårt land endast 
känd från fjället Nuoljas nordsluttning i Abisko samt på en lokal 
nära Torne träsk. En förekomst nära tågtunnelmynningen rasade 
för en del år sedan men i övrigt tycks den överleva. Lappfelan har 
upptäckts på flera platser på fjällets sluttning i relativt sen tid. 
Vår art, som även kan betraktas som en underart till den i Nord-
amerika förekommande P. obtusata, finns också på några lokaler i 
Nordnorge samt i Sibirien. Vi vet inte hur pass spridd den är där.

Brudkullan upptäcktes år 1961 av Olof Rune på fjället 
Rödingsnäset väster om Hemavan. Först trodde man att det 
rörde sig om en ovanligt röd form av brunkulla Gymnadenia nigra, 
men kemiska och molekylära analyser visade att det här är fråga 
om en fertil hybrid som uppstått efter korsning mellan brunkulla 
och brudsporre G. conopsea. 

Brudkullan har två stora livskraftiga lokaler i södra Lappland, 
nämligen fjället Rödingsnäset, där den växer på kalfjället, samt 
gräsmarker längs bäckar öster om sjön Ransaren. På sistnämnda 
lokal är den sannolikt spridd av renar som betar längs bäckarna 
och är i viss mån betesberoende. Därutöver är den känd från 
några små lokaler i södra Lappland.

De stora förlorarna
Honungsblomster Herminium monorchis, knottblomster Malaxis 
monophyllos, vityxne Pseudorchis albida och brunkulla Gymnadenia 
nigra tillhör de verkligt stora förlorarna i vår orkidéflora. 

Honungsblomstret (figur 3), som växer på kalkfuktängar och 
i extremrikkärr, är betesberoende och har gått tillbaka kraftigt 
i Götaland och Svealand det senaste århundradet. Det finns i 
dag bara kvar i Skåne, Öster- och Västergötlands kalkområden, 
Öland och Gotland, ett tiotal lokaler i Bohuslän, ett par lokaler 
i Södermanland och en i Uppland. Ett tragiskt öde. Kanske kan 
arten bli föremål för återintroduktion på lämpliga lokaler.

Knottblomstret (figur 3), som är en utpräglad extremrikkärrs-
växt, drabbades hårt av utdikningarna på 1800-talet. Det är näst 

figur 2. Två av Sveriges mest 
sällsynta orkidéer är lappfela 
Platanthera obtusata subsp. 
oligantha och brudkulla Gym
nadenia runei. Lappfelan är 
känd endast från Abisko där 
den hittades 1880. 

Brudkullan upptäcktes först 
1961 väster om Hemavan i 
södra Lappland. Arten har 
uppstått ur en korsning mellan 
brunkulla och brudsporre.
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lappfelan sannolikt vår mest fåtaliga orkidé, spridd från Öster- 
och Västergötland upp till Jämtland och Medelpad. Därefter har 
den en stor lucka i utbredningsområdet upp till Bottniska vikens 
kustland väster om Haparanda. Dessa lokaler hänger ihop med 
ett finskt utbredningsområde. 

Knottblomstret är nästan alltid fåtaligt på växtplatserna 
och svårt att upptäcka. Arten är dock lurig och kan ett år synas 
vara helt borta från växtplatsen för att nästa år återkomma med 
många exemplar.

Vityxne (figur 4), som är en slåtterängsväxt, har gått tillbaka 
kraftigt i sitt södra utbredningsområde, och har bara ungefär 
tjugo lokaler kvar i västra Småland, Västergötland och södra 
Halland. Däremot finns den i björkskog i fjällen från mellersta 
Härjedalen norrut till södra Lappland. I nordvästra Jämtland, 
bland annat på fjället Ansätten, finns relativt rika lokaler.

Dess nära släkting fjällyxne Pseudorchis straminea, som växer på 
kalfjäll på kalkrika hedar från mellersta Härjedalen och norrut 
till norra Lappland, tycks däremot klara sig bra.

Brunkullan var tidigare mycket vanlig i slåtterängar och hagar 
i Jämtland och i norra Härjedalen men har gått tillbaka drama-
tiskt på grund av igenväxning. Den har räddats kvar på ett fåtal 
platser genom skyddsinsatser (Projekt brunkulla) men finns idag 
bara i Jämtland samt på en lokal i norra Härjedalen. Då vår brun-
kulla inte är samma art som den som växer i Alperna har vi också 
ett Europaansvar för vår art.

figur 4. Vityxne Pseudorchis 
albida är en slåtterängsväxt 
som har gått mycket kraftigt 
tillbaka i sydvästra  Sverige.

figur 3. Honungsblomst-
rets Herminium monorchis 
väldoftande små blommor kan 
man ännu få njuta av på Öland 
och Gotland. På fastlandet har 
arten alltid varit sällsynt och har 
gått tillbaka ytterligare under 
1900-talet. Kalkrika fuktängar 
är dess förnämsta växtplats. 

Knottblomster Malaxis 
monophyllos trivs i blöta 
kalkkärr och har också den 
drabbats hårt av det gångna 
seklets utdikningsiver. Den 
saknas märkligt nog på Öland 
och Gotland.
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Arter med svenskt Europaansvar
Här talar vi förutom brunkulla om guckusko Cypripedium calceo
lus, skogsfru Epipogium aphyllum och norna Calypso bulbosa. 

Gucku skon (figur 5) är ju spridd från norra Götaland och 
norrut och har sina starkaste fästen i Sverige – och sannolikt i 
Europa – i Uppland och Jämtland.  Vid inventeringen av Upplands 
flora hittades den på ungefär 150 lokaler, långt bättre än väntat, 
medan antalet lokaler i Jämtland torde vara minst det dubbla. 

Även skogsfrun (figur 6) är spridd över nästan hela Sverige 
men alltid fåtalig och sällsynt utom i Jämtland och i viss mån i 
Medelpad där det finns på ett flertal växtplatser. Endast några 
områden i södra Tyskland torde kunna mäta sig med Jämtland 
när det gäller skogsfru.

Nornan (figur 1), som hos oss finns från Orsa finnmark och 
norrut till Norrbotten, är cirkumpolär och finns i fyra olika 
varieteter runt hela norra halvklotet. Den torde finnas på fler 
lokaler än man trott då dess växtplatser ofta varit föremål för 
hemlighetsmakeri. Vår största kända nornalokal ligger vid Sangis 
i Norrbottens kustland. 

Nornan är i vårt land vanligen fåtalig på lokalerna och den 
massblomning som kan förekomma i Nordamerika får vi tyvärr 
inte njuta av. Vi får dela europaansvaret med Finland, där den 
går sydligare än hos oss. Största hotet mot nornan är i dagsläget 
det moderna skogsbruket med dess kalhyggen men man undrar 
hur den globala uppvärmningen påverkar nornan. Den gynnas av 
långa och snörika vintrar eftersom knopparna riskerar att skadas 
av kylan under barmarksvintrar, varför det finns risk för att nor-
nan minskar i den södra delen av utbredningsområdet. 

figur 5. Guckuskons Cypri
pedium calceolus fantastiskt 
stora och anslående blommor 
upphör aldrig att fascinera. 
Blomningstiden är ovanligt 
lång, upp till två veckor. 

Guckuskon har sina 
starkaste svenska fästen i 
Norduppland och, framför allt, 
i Jämtland. I ett europeiskt per-
spektiv är de svenska förekom-
sterna mycket betydelsefulla.

figur 6. Skogsfru Epipogium 
aphyllum är en av tre klorofyll-
fria arter i den svenska orkidé-
floran. Dess märkliga utseende 
och dess ”meteoriska” uppträ-
dande har gett skogsfrun en 
särskild aura av mystik. 

Liksom för gucku skon är nog 
Jämtland dess starkaste fäste.
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Gotländska klenoder
Gotland har Sveriges förnämsta orkidémarker och hyser några 
arter som i vårt land bara finns där, nämligen stor skogslilja 
Cephalan thera damasonium, kärrnycklar Anacamptis palustris, alp-
nycklar Orchis spitzelii och gotlandsnycklar Dactylorhiza majalis 
subsp. elatior (se mer om den sistnämnda på s. 11). 

Stor skogslilja (figur 7) är bara känd från 16 lokaler och den 
största, i Klinte, är i planterad bokskog vilket är artens natur-
liga biotop i Mellaneuropa. Den är igenväxningstålig och växer 
ibland på mycket snåriga lokaler. 

Den vackra kärrnyckeln (figur 7) har gått tillbaka kraftigt 
på grund av utdikningarna och finns bara kvar på något tiotal 
lokaler. Så sent som på 1980-talet reglerades Träskmyr, en av öns 
bästa kärrnyckel lokaler, vilket ledde till att kärrnyckeln mins-
kade kraftigt. De rikaste växtplatserna finns i Hablingbo och är 
naturreservat. Antalet blommande individ varierar med neder-
bördsmängden under tillväxtperioden på försommaren.

Det väckte uppseende när Bengt Petersson fann alpnycklar på 
Gotland 1939 nära Stenkyrkehuk.  Hur den har kommit dit vet 
man inte; närmaste förekomster finns i Alperna där den liksom 
på Gotland växer i tallskog. Den tycks öka något på Gotland och 
torde ha minst trettio lokaler på ön. Så länge inga kalhyggen sker 
så klarar den sig bra.

Luktsporren Gymnadenia odoratissima (figur 8) finns utan-
för Gotland bara på ett par växtplatser i vardera Östergötland 
(Omberg) och Västergötland. På Gotland kan den förekomma i 
riklig mängd på vissa lokaler, speciellt på norra delen av ön.

Andra sällsyntheter
Här vill jag lyfta fram röd skogslilja Cephalanthera rubra, vit skogs-
lilja C. longifolia, flugblomster Ophrys insectifera och gulyxne Lipa
ris loeselii. Den röda skogsliljan (figur 7) är fortfarande vanlig på 
Gotland men mycket sällsynt på svenska fastlandet där lokalerna 
ofta bara har ett fåtal individ med oregelbunden blomning. Spridd 
sporadiskt upp till södra Uppland och mellersta Västmanland. 

Den vita skogsliljan har, förutom på Öland och Gotland, sitt 
starkaste fäste vid Upplandskusten. Vid inventeringen för Upp-
lands flora sågs den på ungefär sjuttio lokaler.

Flugblomster (figur 9), vår enda representant för det mångfor-
miga släktet Ophrys, och gulyxne (figur 11) älskar båda extremrik-
kärr och är förutom på Öland och Gotland spridda i våra kalk-
trakter från Skåne upp till Dalälven. Flugblomstret har dessutom 
ett isolerat utbredningsområde i Jämtland. Flugblomstret kan 
även växa på kalkfuktängar och kalkhällmarker. 

Landets kanske vackraste lokal för gulyxne ligger i ett strand-
kärr vid Sandemar sydost om Stockholm.

figur 7. Stor skogslilja Cepha
lanthera damasonium, röd 
skogslilja C. rubra och kärrnyck-
lar Ana camptis palustris har 
sina enda eller främsta svenska 
förekomster på Gotland.
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Skönheter i sydost
Göknycklar Anacamptis morio, johannesnycklar Orchis militaris 
och krutbrännare Neotinea ustulata (figur 10) har alla ungefär 
samma utbredningsområde i vårt land, nämligen Skåne, Blekinge 
(ej krutbrännare), Öland och Gotland. I Skåne har både krut-
brännare och göknycklar minskat kraftigt. 

Göknycklar är oftast en slåtterängsväxt och har tagit mycket 
stryk i hela Europa på grund av att slåtterängarna minskat. Vid 
ett besök i Kroatien i april 2014 såg jag slåtterängar som var röda 
av göknycklar, en syn som blir alltmer sällsynt.

figur 8. Den väldoftande 
luktsporren Gymnadenia 
odoratissima liknar mest en 
brudsporre men är till alla delar 
mindre och spädare. Sporren 
är kort och trubbig jämfört med 
brudsporrens mycket långa och 
spetsiga sporre.

Luktsporren hittas främst i 
kalkfuktängar på norra Gotland. 
I Öster- och Västergötland är 
den mycket sällsynt.
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Dactylorhizornas förlovade land – nya arter
Sverige är med sina många våtmarker något av handnycklarnas – 
dactylorhizornas – förlovade land. Ingen av våra handnycklar är 
idag direkt hotad och glädjande nog har vår flora begåvats med 
två nya representanter för släktet, nämligen baltnycklar Dactylo
rhiza majalis subsp. baltica (figur 10) och englandsnycklar D. maja
lis subsp. integrata. 

När jag år 1993 första gången såg baltnycklarna på en strand-
äng i västra Estland sade jag mig att den också borde finnas på 
Gotland. Mycket riktigt! Först dök den upp på norra Gotland, 

figur 9. Linné mötte flug-
blomstret Ophrys insectifera 
under sitt besök på Öland  
den 2 juni 1741 (13 juni  
enligt vår nuvarande kalender):  
”Des blommor äro så lika 
flugor, at en okunnog, som får 
henne se skulle tro, att 2 eller 
3 flugor sutto på stielken, ty 
naturen har giordt dem så lika, 
at ingen konst kan dem så 
noga efterapa.”

Flugblomstret pollineras av 
grävstekelhannar som lockas 
av blommornas utseende och 
doft.
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därefter på en mycket livskraftig lokal söder om Visby på ett 
gammalt militärområde. Därutöver har den setts i Piteå dit den 
sannolikt kommit med barken från timmer som importerats från 
Baltikum och västra Ryssland.

Englandsnycklar var först känd som ”Rörstrandsnycklar” då 
den växer i Lidköping nära Rörstrands gamla fabrik. Genetiska 
studier har visat att det sannolikt rör sig om englandsnycklar. 
Hur den har kommit dit kan man undra, möjligen har frön 
följt med importerad kalkhaltig lera som använts vid porslins-
tillverkningen.

På Gotland har man sedan lång tid tillbaka känt till utseende-
mässigt avvikande handnycklar i Viklau och Slite. Mikael 
Hedrén, forskare i Lund, har undersökt dem och beskrivit dem 
som en ny underart, D. majalis subsp. elatior. 

Växten har fått det svenska namnet gotlandsnycklar, och har 
uppstått genom hybridisering mellan ängsnycklar D. incarnata 
och skogsnycklar D. maculata subsp. fuchsii. Den här typen av 
lokala arter finns även på andra platser i Sverige, till exempel i 
Uppland.

Värmeeffekt?
Som jag nämnde tidigare kan den pågående uppvärmningen 
kanske gynna vår orkidéflora och ett exempel på det har vi 
måhända redan sett. Sankt Pers nycklar Orchis mascula, som har 
svensk nordgräns i norra Roslagen, har ökat sitt antal växtplatser 

figur 11. Gulyxnet Liparis 
loeselii har långa smala kalk-
blad som ger blomaxet ett lite 
spretigt utseende.

Arten har varit hårt drabbad 
av dikningar och igenväxning.

figur 10. Krutbrännare Neo
tinea ustulata är en ganska 
vanlig orkidé på Öland och 
Gotland, medan den har gått 
starkt tillbaka i Skåne. Den trivs 
på välhävdad och kalkrik men 
näringsfattig mark.

Baltnycklar Dactylo rhiza 
majalis subsp. baltica hittades i 
Piteå 2004 dit den förmodligen 
hade kommit med importerat 
timmer. Senare har den också 
upptäckts på Gotland på mer 
naturliga lokaler.
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påtagligt i såväl Uppland som Södermanland. Möjligen har detta 
att göra med att vintrarna blivit kortare och mildare.

Vi kan också hälsa en ny art välkommen till Sverige, nämligen 
bi-ofrys Ophrys apifera (figur 12) som är Europas mest spridda ofrys-
art. Den upptäcktes under 2000-talet på tre lokaler i Danmark 
varför man kunde förmoda att den skulle dyka upp också i Sve-
rige. I somras upptäcktes tre plantor i Trelleborgstrakten i Skåne.  

Nya fynd i Skåne lär nog komma. Arten självpollinerar sig 
vanligen, vilket innebär att den gjort sig tämligen oberoende av 
sin ursprungliga pollinatör. 

Min favorit
Min absoluta favorit sparar jag till sist. Det är Adam och Eva Dac
tylorhiza sambucina (figur 13). Det var den första orkidé jag lärde 
mig känna igen då vi färdades med min pappas motorbåt i Stock-
holms skärgård, där det fortfarande finns ganska gott om den. Då 
blev jag hopplöst förälskad och den kärleken står sig än!  

•  Thomas Karlsson tackas för kommentarer på texten.

figur 12. I somras hittades 
för första gången bi-ofrys 
Ophrys apifera i Sverige, i 
södra Skåne. Fyndet var inte 
helt oväntat med tanke på att 
arten nyligen hittats på tre nya 
lokaler i Danmark. Biblomster 
har föreslagits som nytt svenskt 
namn på arten.

figur 13. Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina. 
Men vlken färgform är Adam 
och vilken är Eva? Eller syftar 
namnet på rotknölarnas likhet 
med två människor tätt tryckta 
mot varandra? Kanske är båda 
förklaringarna riktiga. Vackra är 
de i alla fall!

Hansson, S. 2015: Hur står 
det till med den svenska 
orkidé floran? [Sweden’s orchids 
today.] Svensk Bot. Tidskr. 109: 
4–12.
A popular overview of the current 
situation for Swedish orchids is 
presented.

Sven Hansson är civilekonom 
och pensionerad bankman som 
ägnar mycket tid åt att studera vilda 
svenska och europeiska orkidéer. 
Sven har skrivit boken ”Orkidéer i 
svensk natur”.

Adress: Almvägen 50, 187 34 Täby 
Epost: g.ha@telia.com
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Praktsporre funnen i 
Uppland
Text och foto: JOAKIM EKMAN

P
å kvällen den 18 juli 2014 besökte jag Edskärret i Bör-
stils socken i nordöstra Uppland (figur 1). Det är ett vack-
ert litet extremrikkärr med bland annat axag Schoenus 
ferrugineus, näbbstarr Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa, 

kärrknipprot Epipactis palustris, flugblomster Ophrys insectifera 
och sumpnycklar Dactylorhiza majalis subsp. lapponica. 

Jag noterade då ett bestånd med knähöga bredbladiga brud-
sporrar med långa och täta ax av mörka blommor. De blommade 
som bäst vid besöket, medan de i kärret även förekommande 
mera normalfärgade brudsporrarna nu var i slutet av sin blom-
ning. Beståndet stämde väl överens med praktsporre Gymnadenia 
conopsea subsp. densiflora. 

Jag hade själv sett denna förekomst redan 23 juli 2009, då jag i 
Artportalen skrivit: ”Högvuxen, senblommande rikkärrsform. I 
bästa blomning nu. Minst 100 ex.”. Rimligtvis borde även andra 
ha noterat denna population då lokalen besöks regelbundet av 
botanister.

figur 1. Det artrika Edskärret 
bildas av kalkhaltigt grund-
vatten från Börstilsåsen. 
Lokalen är skyddad som natur-
reservat sedan 1986 och är 
även ett Natura 2000-område.  
– Edskärret, 19 juli 2014.
Edskärret is a species-rich calca-
reeous fen situated in northeast-
ern Uppland. It is protected both 
as a nature reserve and as a 
Natura 2000 site.

Strax norr om Östham

mar i nordöstra Upp

land ligger Edskärret, 

ett litet naturskyddat 

kalkkärr som är känt 

för sin rika och kalk

krävande flora. 

Joakim Ekman fick  

i somras ögonen på 

några avvikande brud

sporrar i kärret och han 

insåg snabbt att det 

måste vara underarten 

praktsporre, det nordli

gaste fyndet i Sverige.
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UTBREDNING
Praktsporre är bunden till extremrikkärr och har i Sverige tidi-
gare rapporterats från Skåne, Öland, Gotland och Västergötland 
(Weimarck 1963, Hylander 1966, Mossberg & Stenberg 2003). 
Om den verkligen har funnits i Skåne är oklart, inga vidimerade 
herbariebelägg finns från landskapet i Botaniska museet i Lund 
(Torbjörn Tyler, i e-brev). På både Öland och Gotland är ett stort 
antal lokaler kända. 

Inga tidigare publicerade uppgifter från Svealand finns. I 
Norge har den dock rapporterats längre norrifrån, från Nord-
land i de norra delarna av landet. Den är upptagen på den norska 
rödlistan (Bjerke & Strann 2009).

UTSEENDE
Praktsporren skiljer sig både morfologiskt, genetiskt och ekolo-
giskt från vanlig brudsporre Gymnadenia conopsea subsp. conopsea. 
Mycket tyder på att det kan finnas anledning att betrakta den 
som en egen art, och inte endast som underart (Bjerke & Strann 
2009). I Sverige är den enbart känd från extremrikkärr i våra 
mest utpräglade kalkområden. 

Praktsporren är grov och högvuxen, ofta halvmeterhög eller 
mer. Bladen är breda och långa, blomaxet är långt och tätblom-
migt (figur 3, 4), och de enskilda blommorna har en läpp som är 

figur 2. Praktsporren (till 
höger) skiljer sig från den 
vanliga brudsporren (ovan) 
bland annat genom att läppen 
är bredare än lång och att dess 
sidoflikar är större än mittfliken. 
Hos vanlig brudsporre är läp-
pen lika lång som bred och har 
tre likstora flikar. 

De sidoställda kalkbladen är 
riktade vågrätt rakt ut och trub-
biga. Hos vanlig brudsporre är 
de riktade nedåt och spetsiga.

De övre kalkbladen är böjda 
framåt som en hjälm. Hos 
vanlig brudsporre är de övre 
kalkbladen inte lika tydligt 
hjälmformade då det översta 
kalkbladet ofta står upp. – 
Edskärret, 18–19 juli 2014.
Gymnadenia conopsea subsp. 
densiflora (top right) differs from 
subsp. conopsea (above) in 
several floral characters.

Extremrikkärr. Kärr med 
kalkrikt vatten och en art-
rik flora, ofta med många 
orkidéer.
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bredare än lång (figur 2). Läppens sidoflikar är större än mitt-
fliken och blommornas sidoställda kalkblad är riktade vågrätt 
rakt ut och trubbiga, det allra översta kalkbladet böjer sig framåt 
så det bildas som en hjälm. Blomfärgen hos praktsporre är 
mörkare än hos vanlig brudsporre och den blommar ungefär två 
veckor senare än den vanliga brudsporren (figur 3). 

figur 3. Praktsporre (till 
vänster; exemplar 2 i tabellen 
nedan) skiljer sig från vanlig 
brudsporre (till höger) genom 
att den är grövre och mer hög-
vuxen, har längre och bredare 
blad och ett längre och betyd-
ligt mer tät- och mångblommigt 
ax. – Edskärret, 19 juli.
Gymnadenia conopsea subsp. 
densiflora (left), G. conopsea 
subsp. conopsea (right).

figur 4. Praktsporre (exemplar 
1 i tabellen till vänster). – 
Edskärret, 19 juli 2014.
Gymnadenia conopsea subsp. 
densiflora. 

Följande noteringar avseende fyra exemplar av praktsporre härrör från 
besöket i Edskärret den 19 juli 2014.

Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4

Höjd, cm 54 46 50 54

Bladbredd, nedersta 
bladet, mm 18 20 17 21

Bladbredd, tredje 
nedersta bladet, mm 15 21 13 17

Blomax, mm 145 130 110 130

Antal blommor i axet 47 47 49 54
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Praktsporren uppges ha en kryddig doft som hos klöver, 
medan vanlig brudsporre sägs dofta mer syrligt. Beskrivningen av 
praktsporren i litteraturen stämmer väl överens  med beståndet 
i Edskärret, även om jag inte kontrollerade doften så noga (Foley 
& Clarke 2005, Campbell m.fl. 2007, Bjerke & Strann 2009).

Totalt noterades minst ett tiotal exemplar av praktsporre 
i Edskärret 2014. Dessutom finns där vanlig brudsporre, som 
vid besöken detta år börjat vissna i nedre halvan av blomaxen. 
Enstaka exemplar med utseende som mellanformer noterades.

Antalet praktsporrar som påträffades 2014 är betydligt färre 
än vad som noterades 2009. Om det är en verklig minskning eller 
om det bara är en årsvariation får framtiden utvisa. 

Praktsporre är sålunda inte tidigare uppgiven från Uppland. 
Den nordöstra delen av landskapet har fortfarande ett antal 
kvarvarande extremrikkärr och vid besök i dessa bör man hålla 
utkik efter senblommande, högvuxna brudsporrar. Det kan vara 
praktsporre.  

•  Tack till Thomas Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet, Stock-
holm, för värdefulla synpunkter på manus och litteraturtips, och 
till Torbjörn Tyler, Botaniska museet, Lund, för uppgifter från 
Skåne.
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K
affesläktet härstammar från de 
tropiska delarna av Afrika och södra 
Asien. Det var i Etiopien människor 
började rosta, mala och brygga 

bönorna (som egentligen är fröna inuti de 
röda bären), varifrån kaffedrickandet via 
araberna nu har spritt sig över hela världen. 

Kaffesläktet består av cirka hundra arter 
och är städsegröna små träd (vilka klipps ner 
till buskar i odling). Den vanligaste arten i 
odling är arabiskt kaffe Coffea arabica som 
anses ha den bästa smaken, medan robusta-
kaffe C. canephora har en högre koffeinhalt 
och ofta används blandat med arabiskt kaffe.

Men koffein har funnits betydligt längre 
än det har funnits morgontrötta männ-
iskor. Koffein och andra alkaloider har 
förmodligen flera funktioner i naturen. 
Först och främst skyddar de växterna från 
skadegörande insekter och andra växtätare 
(Mithöfer och Boland 2012). Men studier av 
pollinerande bin tyder också på att koffeinet 
som finns i kaffeblommans nektar stärker 
pollinatörernas minne och därmed förbätt-
rar kaffeträdets fruktsättning (Wright m.fl. 
2013). 

Iakttagelsen att koffeinhalten är hög även 
i bladen skulle dessutom kunna tyda på att 
kaffeträden har en fördel i konkurrensen 
med andra arter eftersom koffeinet från 

från forskningsfronten

vissna löv på marken hindrar andra växter 
från att gro (Anaya m.fl. 2006). 

Forskare har nu kartlagt arvsmassan hos 
robustakaffe. Genomet innehåller 25 000 
proteinkodande gener (vilket kan jämföras 
med cirka 30 000 hos människan). Ett spän-
nande resultat som forskarna har funnit är 
att de gener som svarar för kaffets koffein-
produktion har utvecklats oberoende av 
motsvarande gener hos två andra populära 
koffeinproducenter, nämligen te och kakao 
(Denoeud m.fl. 2014). Koffeinet i en kopp 
kaffe har alltså en annan evolutionär historia 
än koffeinet i te eller choklad. 

Med hjälp av den kartlagda genuppsätt-
ningen hoppas forskarna nu bland annat 
kunna identifiera gener som skyddar kaffe-
busken mot sjukdomar som till exempel 
kafferost.  
Anaya, A. m.fl. 2006: Metabolism and ecology of purine 

alkaloids. Frontiers Biosci. 11: 2354–2370.
Denoeud, F. m.fl. 2014: The coffee genome provides insight 

into the convergent evolution of caffeine biosynthesis. 
Science 345: 1181–1184.

Mithöfer, A. & Boland, W. 2012: Plant defense against 
herbivores: chemical aspects. Annu. Rev. Plant Biol. 63: 
431–450.

Wright, G. A. m.fl. 2013: Caffeine in floral nectar enhances 
a pollinator’s memory of reward. Science 339: 1202–1204.

PER TORÄNG
Växtekologi och evolution, Uppsala universitet, Nor-
byv. 18 D, 752 36 Uppsala (per.torang@ebc.uu.se)

Tack vare, eller kanske snarare på 

grund av, koffeinet som finns i kaffe

trädets frukter börjar miljoner männ

iskor dagen med en rykande kopp 

kaffe. Över två miljarder koppar bryggs 

varje dag över hela jordklotet. 

Kaffets arvsmassa 
kartlagd

Arabiskt 
kaffe Coffea 
arabica. 
Handkolore-
rad litografi av 
Henry Sowerby 
ur Edward 
Hamiltons 
Flora homœo-
pathica från 
1852. 
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Sueciae IV. Han tycks därefter inte ha publi-
cerat något inom botaniken. 

Fler upplysningar om Carl Berg och hans 
insatser som botanist får man av några brev 
i Uppsala universitetsbiblioteks handskrifts-
samling. Bergs brev till Carl Hartman jr. 
innehåller en mängd uppgifter om växtfynd, 
som antyder att han var en duktig botanist 
och en nyfiken utforskare av Hudiksvalls-
trakten och norra Hälsingland, som ju var 
hans hemtrakter. 

Bland annat skrev han i brev 27 aug. 1858 
om följande botaniska nyheter från norra 
Hälsingland (mina förtydliganden anges 
inom hakparenteser):

Asperula odorata [Galium odoratum], Geranium 
pratense och bohemicum, Ophioglossum, Lemna 
trisulca, Hypericum perforatum, Potamogeton 
zosteraceus [P. pectinatus], Batrachium marinum 
(förr länge förbisedd) [Ranunculus peltatus 
subsp. baudotii].

Den 1 okt. 1858 skrev han till Carl Hartman 
jr. följande: 

Så beder jag dig ock tillställa din bror Robert 
Helsingfloran [Hartman 1854], nedkluddad 
igen, med anhållan att få den åter, sedan han 
tagit kännedom om de nyheter däri, som 
tillkommit, om han så för godt finner. – Jag 
vet ej, om jag icke måste vara småförargad på 
dig, för det du ej i din sista upplaga af Sveriges 
flora [Hartman 1849 eller senare] upptagit 
en mängd växtställen i Helsingland efter 
mina uppgifter till Robert i förra exemplaret 
af hans Helsingeflora. Säg mig det! Eller säg 
orsaken därtill! Denna brist, såsom jag ansett 

S
ötgräs Cinna latifolia är ett sällsynt 
skogsgräs som bedöms vara hotat av 
kalhyggesbruk (Långström 2009). 
Men det är svårt att hitta studier 

som följer en populations utveckling under 
lång tid genom alla faser, från mogen skog, 
genom kalhyggesfas och slyfas till ny skogs-
fas. Här presenteras en sådan studie, gjord 
på den lokal där arten först sågs i Sverige år 
1861.

Första fyndet av sötgräs i Sverige
Den första dokumentationen av sötgräs i 
Sverige tycks vara ett ark i herbariet i Upp-
sala, insamlat i Hassela, Älvåsen, Hälsing-
land år 1861 av C. Berg. Detta fynd tycks 
aldrig ha publicerats. Det har också tagit 
tid innan jag har funnit de ledtrådar som 
leder tillbaka till denne C. Berg och hans 
upptäckt.

CARL OLOF WILHELM BERG
Den som fann och samlade sötgräset 
på Älvåsen var Carl Olof Wilhelm Berg 
(1826–1884), lärare vid Hudiksvalls elemen-
tarläroverk 1849–1876 (Delin 2006). Hans 
far var Lars Olof Berg, prost i Norrbo och 
Bjuråkers socknar i Hudiksvalls kommun 
(Nylander 2000). 

Carl Berg disputerade 1851 under Elias 
Fries i Uppsala på De nordliga växter som 
hafva sin sydligaste gräns inom Sverige i Häl
singland, tryckt på insidan av titelbladet till 
Fries’ avhandling Monographia Cortinariorum 

Under 30 år har Anders Delin noggrant följt sötgräsets öden på 

dess först upptäckta svenska lokal. Vi får här även en beskriv

ning av sötgräsets upptäcktshistoria och dess märkliga biologi.

Kan sötgräs överleva en kalavverkning?
Erfarenheter under 30 år på sötgräsets svenska primärlokal

Text och foto: ANDERS DELIN
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det, hvilken låtit mig misstänka att upplagan 
är lika bristfällig eller lika litet förbättrad 
och tillökt i andra afseenden, har gjort att jag 
ännu ej köpt den – blott tittat i den gratis på 
boklådan.

Sötgräset, då kallat Mühlenbergia pendula 
eller Cinna pendula, nämndes i ett brev den 
27 nov. 1863: 

Blott en bit af Mühlenbergia funnen i Hassela 
på Elfåsen (jemte Poa sudetica [Poa remota, 
storgröe], Hieracium corymbosum [en av 
norrlandsfibblorna] … och prenanthoides mm) 
skickar jag här. Helt säkert skulle du få flere 
nya bidrag till din floras växtgeografi härifrån, 
om jag nådde dig med mina anteckningar på 
interfolierna [blanka blad mellan de tryckta 
bladen, inbundna i floran] i Roberts Helsinge-
flora; men dels är ej tid nu göra något utdrag 
deraf, än mindre fullständig afskrift deraf, dels 
har Robert i fjol haft mitt exemplar till låns, 
och troligen har han uppgifvit för dig, hvad 
han kunnat finna anmärkningsvärdt deraf, – 
hvarföre jag ingenting vidare nämner än möjl. 
Asperula odorata från Forsa, Ruppia rostellata 
[Ruppia maritima var. maritima] Hudiksvalls-
fjärden, Gackerön, Ceratophyllum demersum, 
här vid stranden, Ophioglossum vulg., Tjufskär 
o Saltvik, Ranunculus polyanthemos, Tuna vid 
Östanbräckssjön, Chimaphila umbellata, 
Ull sätersberget o Galgberget, Juncus balticus, 
Agön, Carex chordorrhiza forma sphagnicola, 
Rogsta, Drosera intermedia, d:o och Harm-
ånger. – jag tror, jag ej minnes flere utantill.

Fortsättning, i samma brev: 
hur jag har det … nästan ständig penningnöd 
… insyltad i en hop actieaffärer … och ej 
viljande eller kunnande få munnen ställd efter 
matsäcken … jag har fått den ljuvliga svenskan 
på min lott (i stället för botanik, som 
Wiström nu läser, så att all håg förloras därför 
hos lärjungarna) … Derföre går jag helst och 
mår jag bäst för mig sjelf i skogen och på sjön 
under guds fria himmel, och derföre är jag 

redan grånad i mitt skägg … Helsa din snälla 
maka! Säg att jag älskar henne, för att hon gör 
dig lycklig – Engström, Hallgren, Wretman, 
Svante bådo mig helsa dig igen. – Lef väl! – din 
redligt tillgifne Carl Berg.

I ett brev till Carl Hartman jr. den 13 sept. 
1868 beskriver han sig själv med orden: 

… bort besvara för länge sedan, men – det har 
ej blifvit af till följe af min sanguiniska natur, 
som blott tillåter mig att lefva för dagen och 
de löpande ärendena eller nöjena, dem stun-
den erbjuder …

Dessa brev ger så mycket av Carl Bergs 
personliga egenskaper att man lättare kan 
förstå, både att han lyckades urskilja den för 
Sverige och för honom nya arten Mühlenber
gia pendula och att han inte ansträngde sig 
för att publicera detta fynd.

figur 1. I en lucka med rätt belysning är sötgräset 
lätt att se. Vippornas toppar hänger alltid, ända från 
knoppstadiet till mogen frukt. – Älvåsbäckravinen, 
Hassela, 6 aug. 1986.
The inflorescence of Cinna latifolia is drooping in all 
stages of its development.



20 Svensk Botanisk Tidskrift 109:1 (2015)

Hvilket vackert fynd för Hels. af Calle Berg är 
icke Mühlenbergia? Wiström, som i sommar 
samlat den, har sändt mig exempl. och sade 
sig äfven skola sända den till dig och Farbror 
[Elias Fries] …

Mitt återfynd
Älvåsen är ett väldigt bergmassiv. I P. W. 
Wiströms förteckning från 1898 uppges söt-
gräset växa i ”Hassela, Älfåsen nära Fager-
näs”. Några hundra meter söder om gården 
Fagernäs passerar Älvåsbäcken. Den rinner 
från Älvsjön uppe i Älvåsmassivet och har 
bildat en djup ravin i finkorniga sediment 
ovan högsta kustlinjen på Älvåsens nordost-
sluttning. 

Jag letade längs denna bäck och hittade 
den 27 juli 1975 sötgräs i ravinen (vid koor-
dinaterna RT90 688304 155029). Sötgräset 
växer därifrån längs några hundra meter av 
bäcken i nordostlig riktning.

Detta torde vara den plats där sötgräset 
hittades 1861 eftersom där även finns ett 
litet bestånd med skogssvingel Drymochloa 
altissima (vid RT90 688309 155035). Wiström 
skrev nämligen till Th. M. Fries den 16 okt. 
1864: 

En Festuca medföljer, som jag ej rätt vet, hvad 
det är. Den synes likna arundinacea. Jag fann 
den växande sparsamt på Elfåsen ibland 
Mühlenbergia.

Denna Festuca nämns även i hans brev till 
Elias Fries den 16 januari 1865: 

… vexer uppe på berget i samma däld som 
Mühlenbergia och den egendomliga Festucan. 
Hvad denna sednare beträffar, fäste den mitt 
uppseende genom sitt höga strå, sina stora 
vippor, hvilka voro lutande. Den uppväxte 
ifrån en tufva på så sätt, att många strån 
syntes liksom utgå från en rot. Om dess skott 
voro bladiga från basen kan jag ej avgöra, 
emedan detta undgick min uppmärksamhet. 
Omkring 15 à 20 strån uppstego sålunda ifrån 
denna tufva och detta syntes äfven vara det 
enda växtställe, emedan jag ej varseblef den 
någon annorstädes.

JOHAN ALFRED WISTRÖM
Carl Bergs kollega vid Hudiksvalls elemen-
tarläroverk, Johan Alfred Wiström (1830–
1896), är upphovsman till den Hälsingeflora, 
som han i preliminär form utgav 1867 och 
som efter komplettering publicerades av Per 
Wilhelm Wiström 1898. 

J. A. Wiström kände på ett tidigt stadium 
till sötgräsfyndet på Älvåsen. I Uppsala lig-
ger ett ark märkt: ”Cinna pendula, E. Fries, 
Herb. Normale 1858–1864, Insamlare: J. 
Wiström”, med anteckningen: ”Jam prius e 
Norvegia data, nunc simul e Suecia exhibere 
licet”, vilket torde betyda ungefär: Redan 
förut funnen i Norge, nu även påvisad i 
Sverige. 

Wiström skriver också (1864): ”Några 
växter insamlade i Hassela, hvaribland 
den för Sveriges flora nya Mühlenbergia …”. 
Sötgräsfyndet blev tydligen snart känt bland 
botanisterna, eftersom det finns många kol-
lekter av sötgräs från Älvåsen i herbarierna.

Relationen mellan J. A. Wiström och Carl 
Berg framgår av det Wiström skriver i sin 
avhandling 1867: 

Slutligen må här nämnas de i inledningen 
antydda botanici, hvilka, sedan den förra 
floran författades, bemödat sig att närmare 
sprida ljus öfver Helsinglands vegetation och 
af hvilkas iakttagelser vår afhandling mer 
eller mindre varit i åtnjutande. Desse äro: 
Doktorerna R. Hartman, C. O. Berg och 
landtmätaren A. Hartman, hvilka alla, af gam-
malt Helsingeflorans vänner, med framgång 
fortsatt sina förra undersökningar och bland 
hvilka Doct. Berg, såsom bosatt i provinsen, 
med noggrannhet kunnat uppdaga sin hem-
bygds alster.

Bekräftelsen på att det verkligen var Carl 
Berg som upptäckte sötgräset vid Älvås-
bäcken finns i handskriftsamlingen i 
Uppsala universitetsbibliotek, i bandet G 70 
ca 9, ”Brev till Th. M. Fries”. Där ligger ett 
brev från Robert Wilhelm Hartman daterat 
i Gefle 9 nov. 1864, med beteckningen IX 59, 
där han skriver: 
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Två år senare var frågan om svingelns art-
tillhörighet fortfarande inte uppklarad. I 
brev till Th. M. Fries den 26 februari 1867 
skriver Wiström: 

… är osäker på den bredbladiga Festuca-formen 
som jag tog på Elfåsen i Hassela och sände 
till Professorn [Elias Fries], ville jag anhålla 
det du godhetsfullt underrättar mig om det är 
silvatica eller drymeja [?, svårläst ord], vilket då 
ej kunde afgöras, då det var oafgjordt om den 
egde underjordiska stoloner eller ej … 

I sin avhandling 1867 skriver Wiström emel-
lertid: 

Festuca silvatica Vill. R., Hassela Elfåsen, i 
samma dal, der Mühlenbergia växer.

Festuca silvatica är en synonym till Drymo
chloa altissima, skogssvingel. 

Sötgräs- och skogssvingellokalen vid 
Älvåsbäcken dyker också upp under ett 
annat namn: ”Haddånsnäsbäckens ravin”, 
där skogssvingel samlades år 1950 (Moberg 
1976). På dagens kartor finns gården Had-
dungsnäs söder om bäcken och Fagernäs 

norr därom, så det är inte konstigt om 
bäcken har haft två namn.

Sötgräsets biologi
Sötgräset är flerårigt, men plantorna växer 
ofta i extrema lägen och löper stor risk att dö. 
De dör av torka där de står på block, de spolas 
bort där de står på stubbar, rötter, stammar 
eller block på bäckstränder och de rasar ned 
där de växer i strandbrinkar som eroderas. 

Detta kompenseras av att de bildar 
mycket frö som lätt gror och etablerar nya 
plantor. Fröna tycks även bevaras i fröban-
ken. Fröna faller av tillsammans med hela 
småaxet, vars skärmfjäll bildar cirka 50 
graders vinkel, som vingarna på en dykande 
ladusvala.

Skärmfjällen sitter kvar, tillsammans med 
inner- och ytteragnar, även efter att fröet har 
bildat rot och blad, så att de färska plantorna 
lätt identifieras trots att de bara har ett eller 
två, omkring 1 mm breda blad. 

Under en torr sommar kan plantor på 
block torka ihjäl efter att de hunnit bilda 

figur 2. Sötgräsets småax är vid frömognaden formade som 
pilspetsar – eller dykande ladusvalor. Småaxets alla fjäll sitter 
kvar även efter att fröet har grott och utvecklat sitt hjärtblad. 
– Storröjnings moran, Skog, 18 aug. och 20 sept. 2010.
The spikelets of Cinna latifolia eventually become arrow-shaped. 
The spikelet with its bracts remain even after germination.
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På hösten behåller en del av tuvans skott 
sin grönska. Även när snön försvinner i april 
finns en del gröna blad på övervintrade 
skott, särskilt de unga.

Sötgräset är mycket torktolerant. Man 
kan se det överleva i början av augusti på 
block med torkdödad gran Picea abies och 
rönn Sorbus aucuparia. Vid torrt väder torkar 
bladen i spetsarna, men bevaras länge friska 
vid baserna samtidigt som växten lägger 
kraft på att få vippan att slå ut. Det är van-
ligt att vissa skott i plantan dör och att nya 
skott växer fram från överlevande delar när 
regnet kommer. 

Arten kan växa både solexponerad 
och kraftigt beskuggad. Den kan växa på 
bergkrön i renlavstuvor Cladonia. Det är 
dock vanligare att sötgräset är beskuggat, 
antingen av skog eller av ett högt och brant 
berg. Det växer och blommar även i normalt 
sluten gammal granskog.

År 2010 var det sorkår och i september 
hade alla blad och strån på sötgräs och andra 
gräsarter ätits upp på en undersökt lokal. 
Man fann bara två plantor som sorkarna 
hade missat, i ett bestånd som brukar 
omfatta många hundra. En ny generation 

blomma och frukt. När vädret blivit tillräck-
ligt fuktigt på hösten kan man då se strået 
ligga på mossan med nya plantor groende 
direkt ur vippan. Riklig fröspridning med 
vatten kan ses efter högt flöde i en bäck. 
Plantor på lågor som vilar över en bäck kan 
ha kommit dit med vatten, vind eller djur.

Plantan har inga utlöpare utan bildar 
en tuva med korta sidoskott, som kan bli 
många. Ett eller flera skott i plantan bildar 
strå och vippa. Tendensen att gå i blom är 
mycket stor. Från frögroning till blommande 
planta tar det under gynnsamma omständig-
heter bara ett år. Sötgräs blommar normalt 
samtidigt med mjölken Chamaenerion 
angusti folium. 

Utvecklingen av strå, blomställning och 
blommor styrs dels av plantans ålder och 
vigör, dels av vädret under försommaren. 
Utvecklingen kan bromsas av torka så att 
strået blir bara 10–20 cm långt och vippan 
liten. 

I gynnsamma fall blir stråna 190 cm höga, 
med stora tunga vippor. De största plan-
torna, stråna och vipporna finner man där 
skogen har öppnats genom avverkning eller 
vindfällen. 

figur 3. Redan när vippan kommer ur bladslidan 
och blommorna är i knopp har sötgräsets vippa sin 
typiskt hängande form.

 På de flesta bredbladiga gräs vänder sig bladet, 
så att den bladsida som är uppåt vid bladets fäste 
på strået blir undersida i den båge som bladets 
mittparti bildar. Men på sötgräs vänder sig inga 
blad, varken de vid basen eller på strået. Sötgräs-
bladets översida är alltså vänd uppåt hela vägen 
från fästet till bladspetsen. 

I Hälsingland är det framför allt hässlebrodd 
som kan förekomma i samma miljö, men dess blad 
skiljer sig från sötgräsets genom att de vänder sig 
redan på låga unga plantor. – Degermyren, Skog,  
8 juli 2013.
In contrast to most other broadleaved grasses, the 
leaves of Cinna latifolia do not bend over, a feature 
that separates this species from the otherwise quite 
similar Milium effusum.
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av sötgräsplantor var emellertid på väg i 
form av nygrodda frön med 1 cm långa blad. 
Redan året efter hade vissa av dessa nya 
plantor strå och vippa. Hässlebrodd Milium 
effusum och brunrör Calamagrostis phragmi
toides återhämtade sig långsammare.

Sötgräset är lätt att identifiera när det 
blommar eller har frö. Bladen på strået är 
då välutvecklade och vippan karaktäristiskt 
hängande, även när den är torr. Det finns 
bara ett annat gräs i Hälsingland som har en 
lika hängande vippa, glesgröe Glyceria lithu
anica, men den arten växer med rötterna i 
vatten, har flerblommiga småax och smalare 
blad som, när plantan ses rätt uppifrån, alla 
står i ett vertikalplan. 

Under alla årstider har sötgräsbladen en 
karaktär som skiljer dem från hässlebrodd 
och andra bredbladiga gräs i södra Norrland: 
bladen vänder sig inte. Denna karaktär är 
viktig speciellt under vår och försommar 
innan vippor finns att se. Det som är bladets 
översida där det utgår från strået fortsätter 
att vara vänt uppåt längs bladets hela längd, 
ända ut i den horisontellt stående eller något 
hängande spetsen. 

Hässlebrodd vänder (nästan) alltid sina 
blad, så att den sida som är översida vid blad-
basen blir undersida på mitten av bladet, där 
bladets båge har sitt krön. Om man granskar 
ett större antal plantor är detta alltid en 
säker karaktär. Däremot har vi inte funnit 
några artskiljande karaktärer i bladstruk-
tur, nervighet, etc., som går att använda vid 
granskning i stereolupp. Unga plantor av 
sötgräs har smalare blad än de äldre. Strå-
bladen är något kortare och bredare än 
bladen på de sterila skotten.

Sötgräs är mycket sällsynt och har aldrig 
setts sprida sig från lokaler där det är eta-
blerat. Trots snabb och riklig förökning med 
frö inom lokalen har det aldrig observerats 
på angränsande öppna ytor, till exempel 
vägmark. 

Arten växer i miljöer som ytligt sett före-
faller vara mycket olika, vid första anblicken 

till och med diametralt motsatta. Den ena 
miljötypen är torr, som renlavstuvor på ett 
bergkrön, isolerade stora block i granskog 
eller block i talus nedom en bergbrant. 

Dess andra typiska växtplats i Hälsing-
land är längs en bäck i granskog (figur 4), 
oftast hastigt strömmande men ibland 
långsam och meandrande. Vid en bäck står 
sötgräset helst på upp- eller utskjutande 
partier, på block, lågor, multnande rotvältor, 
rötter eller ställen där bäcken under vår-
floden har slitit loss någon del av torven. 
Den växer med rotsystemet ovan grund-
vattennivån. 

figur 4. Många av sötgräsets frön gror på platser 
där plantorna saknar konkurrens från andra arter 
men kommer att få svårt att överleva. Här på ett 
block i en bäck, där vattnet ibland spolar över. – 
Bondarvsvallsberget, Järvsö, 13 sept. 2011.
Cinna latifolia seeds often germinate at sites with 
little competition but where it will have to struggle to 
survive, such as on this boulder in a brook.
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andra gräsarter. Det växer gärna tillsammans 
med stensöta Polypodium vulgare, harsyra 
Oxalis acetosella och hallon Rubus idaeus på 
block (figur 5) och med diverse strandväxter 
vid en bäck, men det står sällan nära ett gräs-
täcke eller enstaka planta av hässlebrodd, 
brunrör, kruståtel Avenella flexuosa, tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa, bergslok Melica nutans 
eller lundelm Elymus caninus, som är de arter 
som oftast finns i närheten. När sötgräs 
växer på block är det sannolikt att frön ham-
nar även på marken kring blocket, men det 
är trots det ovanligt att se sötgräs växa där.

Sötgräs är i landskapsperspektiv en 
skogs art, som växer långt från hus och skyr 
mänskliga aktiviteter, både inom jord- och 
skogsbruk. Dess förhållande till brand har vi 
inga erfarenheter av, men de flesta växtplat-
serna ser ut att kunna vara platser som sällan 
brunnit.

Litteraturen ger viss information om 
sötgräsets första reaktion på skogsavverk-
ning. Söyrinki (1948) citerar Lepik (1940), 
som rapporterade att sötgräset kunde bli ett 
besvärligt hyggesogräs i Estland. Sötgräsets 
minskning under slyfasen efter avverkning 
har beskrivits av Ryneus (1988). Det var på 
berget Vädertupp i Rättvik, Dalarna. Det 
växer där längs 300–400 meter av en bäck. 
År 1967–68 kalhöggs lokalen. Den plantera-
des 1970–71 och lövröjdes 1984. 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-
talet var sötgräset där både högvuxet och 
talrikt. År 1987 och 1988 hade det minskat 
kraftigt både i antal och storlek, synbarligen på 
grund av konkurrens med annan vegetation, 
till exempel brunrör. På en provruta fanns 33 
vippor år 1984, men bara 5 vippor år 1988.

Älvåsbäckravinen
Jag har följt sötgräset på den lokal där det 
först upptäcktes i Sverige, Älvåsbäckravi-
nen i Hassela i norra Hälsingland, i gammal 
granskog, på hygge och i slyskog (Delin 1986, 
1992). Med mitt återbesök 2013, då det växte 
i ung gråalskog Alnus incana, blir det sam-

Den vanliga typen av växtplatser i Medel-
pad, branta raviner i finkorniga jordarter, 
saknas nästan helt i Hälsingland. Isälvs-
materialet är i Hälsingland mestadels grövre 
och bildar flackare slänter, som snabbare 
kläds av vanlig skogsvegetation.

Sötgräsets egendomliga, ”inkonsek-
venta” miljö- och substratval är omöjligt att 
förklara utifrån våra observationer i fält. 
Det finns bara ett par något så när tydliga 
gemensamma egenskaper hos dess annars 
mycket olikartade växtplatser: Sötgräs und-
viker träd och bärris. Det undviker också 

figur 5. Vippan blir liten i sluten skog. Här växer 
sötgräs i en av sina typiska miljöer, på block, i detta 
fall även på ett block på blocket, tillsammans med 
stensöta, harsyra, rönn, hallon och andra torktåliga 
arter. – Älvåsen, Hassela, 4 sept. 2013.
Cinna latifolia is often found in quite dry places, such 
as on this boulder together with, e.g., Polypodium 
vulgare and Oxalis acetosella.
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manlagt trettio år. Tyvärr var en stor del av 
skogen i Älvåsbäckravinen redan avverkad 
när jag började min undersökning, men längs 
en 60 meter lång sträcka av bäcken stod 
skogen tät när jag första gången räknade 
sötgräsplantorna. 

Älvåsmassivet består av sex toppar som 
når över 450 meter över havet. Högst når 
Luråsen, 493 meter. Omgiven av dessa berg 
ligger Älvsjön på 385 meter. Från Älvsjön rin-
ner Älvåsbäcken mot nordost till Hassela-
sjön som ligger 121 meter över havet. 

Ovan högsta kustlinjen, här cirka 250 
meter över havet, passerar bäcken genom 
massiva sandlager där den har grävt ur en 
djup ravin ända ner till den underliggande 
blockiga marken. Ravinen är maximalt 
omkring femton meter djup. Bäcken ström-
mar här brant mellan små och stora block. 

När bäcken närmar sig högsta kustlinjen 
blir ravinen grundare och bäckloppet min-
dre brant och bäcken delar sig i flera grenar i 
den av havet urspolade blockiga marken. Till 
slut rinner bäcken genom flack mark mellan 
gårdarna Fagernäs och Haddungsnäs ner till 
Hasselasjön. Det är i Älvåsbäckravinen och 
längs ett par hundra meter av bäcken nedom 
ravinen som sötgräset växer.

Stora delar av Älvåsens nordostslutt-
ning och även Älvåsbäckravinen kläds 
av granskog med hög bonitet och örtrikt 
fältskikt. Där förekommer flerstädes och 
rikligt hässle brodd, svart trolldruva Actaea 
spicata, blåsippa Hepatica nobilis, måbär Ribes 
alpinum, vårärt Lathyrus vernus, skogsvicker 
Vicia sylvatica, stinksyska Stachys sylvatica, 
torta Lactuca alpina, skogssallat L. muralis 
och skogstry Lonicera xylosteum. I Älvåsbäck-
ravinen tillkommer strutbräken Matteuccia 
struthio pteris, sötgräs, skogssvingel, under-
viol Viola mirabilis, dvärghäxört Circaea 
alpina och skogslind Tilia cordata. I en grun-
dare ravin söder därom, utan bäck men med 
en källa, finns köseven Agrostis clavata.

I Älvåsbäckravinen är skillnaden mycket 
stor mellan den brant som vetter mot sydost 

och den som vetter mot nordväst. Det 
mesta av den nämnda ört-, gräs- och orm-
bunksvegetationen finns dels på ravinbott-
nen, dels i den sydostvända branten som 
både har rörligt markvatten nära ytan och 
varmare klimat. Branten mot nordväst kläds 
till största delen av blåbärs- och lingonris 
(Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea) med inslag 
av föga krävande örter och gräs.

Fram till 1970-talet stod ungefär hundra-
årig granskog i ravinen och på större delen 
av Älvåsens ostsluttning. Under de följande 
åren har Älvåsbäckravinen med omgivningar 
kalavverkats i etapper. Älvåsbäcken löper 
nu, år 2014, genom gråalsdominerad ung 
lövskog med ett rikt buskskikt, där hallon, 
skogstry och måbär ingår och där planterad 
och spontan gran fortfarande är undertryckt 
av lövskogen.

Utveckling efter kalavverkning
Genom en lycklig slump hann jag detalj-
inventera en del av Älvåsbäckravinen just 
innan den kalavverkades. Tyvärr är det bara 
en sträcka på 60 meter längs bäcken, men 
hållpunkterna i terrängen är precisa, lång tid 
avsattes för inventeringen och antalet obser-
verade plantor är tillräckligt för en bedöm-
ning av förändringarna i populationen. 
15 sept. 1982. Första inventeringen gjordes i gammal 
granskog. En lina med markering för var tionde 
meter spändes längs bäcken, utgående från ett lätt 
identifierbart stort block. Alla kärlväxter inom varje 
tiometers avsnitt antecknades (redovisas dock inte 
här). För sötgräs antecknades även antal plantor 
och/eller antal fertila strån. 

Ungefär nedre hälften av ravinsluttningarna med-
togs. För sötgräs innebar detta ingen begränsning, 
eftersom alla sötgräsplantor som setts i ravinen har 
stått i omedelbar anslutning till bäckens huvudfåra 
eller någon av dess mestadels torra bifåror. Varje 
tiometersavsnitt tog 15–30 minuter i anspråk. 

Det avsnitt av bäckfåran där sötgräsets utveck-
ling kunde följas från 1982 till 2013 var 60 meter 
långt, från RT90 688302 155023 till 688303 155029. 
Inom detta avsnitt fanns år 1982 46 plantor. 
Vintern 1982–83 avverkades skogen med motorsåg. 
Ett glest bestånd av lövträd, mest gråal, lämnades. 
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området gjordes första inventeringen 1–2 år 
efter avverkning. De fortsatta inventering-
arna visar utvecklingen under de första åren 
av kalhyggesfasen och under igenväxnings-
fasen till slyskog och ung gråalskog. 

Inventeringen där år 1982 gav 57 vippor, 
1986 193 vippor, 1991 60 vippor och 1993 36 
vippor. År 2005 upptäcktes vid en hastigare 
genomgång ändå färre vippor. 

Dessa resultat visar en liknande tendens 
som inom det detaljinventerade området, 
med ökning under den första hyggesfasen 
och minskning när vegetationen åter sluter 
sig. Inom detta avsnitt var det år 1986 
mycket tydligt att sötgräset hade nykolo-
niserat vissa fläckar, till exempel brötar av 
grenar som bäcken hade lagt upp vid högt 
flöde. Troligen var orsaken den extrema 
regnsommaren 1985, då flödena kulminerade 
i början av september. 

Kalavverkning skadar sötgräset
Mina inventeringsresultat visar att sötgräset 
på mycket kort sikt gynnas av kalavverk-
ning, men att det efter 22 år kan vara borta 
inom en stor del av en kalavverkad lokal och 
ha minskat kraftigt inom andra delar. Detta 
beror på att sötgräset är tämligen konkur-
renssvagt i den täta hyggesvegetation som 
utvecklas på de bördiga jordar där det gärna 
växer. 

Efter 30 år hade sötgräset fortfarande 
en mycket liten population, men det fanns 
inom det detaljinventerade området då en 
nykolonisation på en rotvälta, med stor 
sannolikhet från fröbanken. En liknande 
nykolo nisation på rotvälta sågs då även utan-
för detta område. 

Trots att kalavverkning inte har utrotat 
sötgräset från Älvåsbäckravinen kan man 
konstatera att populationen har mins-
kat. Klassningen av sötgräs som hotad av 
skogsbruk får stöd av mina observationer. 
Visserligen finns tecken på en återkolonisa-
tion från fröbanken i ett område där arten 
försvann på grund av kalavverkning, men 

Det går inte att köra i ravinen på grund av de branta 
sluttningarna. Virket vinschades därför upp till övre 
ravinkanten, där även större delen av grenarna lades 
av. Granplantor sattes 1986.
5 aug. 1986, tre år efter kalavverkning, var det nästan 
omöjligt att räkna antalet sötgräsplantor på grund av 
den yppiga hyggesvegetationen som effektivt dolde 
många av dem. Vipporna var lättare att urskilja, och 
jag räknade till 105 vippor längs den 60 meter långa 
detaljinventerade sträckan. Många av de synliga 
plantorna var då större än 1982. De observerade 105 
vipporna innebär en ökning av antalet plantor, men 
exakt hur stor denna ökning är går inte att säga. 
27 sept. 1991, i åtta år gammal slyskog, var fortfarande 
annan vegetation så störande att antalet sötgräs-
plantor inte kunde räknas. Då såg jag bara tio vippor 
av sötgräs.
1 sept. 1993, i tio år gammal slyskog, fanns fem vippor.
9 okt. 2005, i ungskog av gråal, var fältskikt och bot-
tenskikt åter tämligen lätta att se. Trots en timmes 
letande fann jag då inte en enda sötgräsvippa eller 
planta inom det detaljinventerade området.
30 aug. 2006. Inget sötgräs.
31 aug. 2012. Den nu något mer uppvuxna gråal-
skogen hade något mindre hindrande buskskikt. En 
ungefär 15 cm grov björk på vänstra stranden hade 
fallit vinkelrätt över bäcken. På rotvältans delvis 
nakna jord växte några stora plantor av sötgräs med 
sammanlagt fyra strån med vippor. På ett block 
i strandkanten, i det detaljinventerade områdets 
nedre gräns, fanns en planta med två strån med vipp-
por. Detta var första gången sedan 1993 som sötgräs 
observerades inom det detaljinventerade området.
4 sept. 2013. Inga ytterligare plantgrupper sågs, men 
den ovan nämnda gruppen på rotvältan hade nu tio 
stora strån med vippor. Plantan i områdets nedre 
gräns sågs inte.

Trots långvarigt sökande kan man känna 
sig osäker på om man har förbisett sötgräs-
plantor.  Den negativa utvecklingen är dock 
alldeles säker. Femton av de år 1982 räknade 
plantorna växte på en grov gammal tallåga, 
som vilar diagonalt över bäcken. Denna var 
lätt att identifiera vid de följande invente-
ringarna, och hade ännu 2013 nästan ingen 
vegetation och framför allt inga sötgräs-
plantor.

Inom ett 130 meter långt avsnitt av 
bäcken nordost om det detaljinventerade 
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längre observationstid än 30 år fordras för 
att avgöra om denna leder till fullständig 
återhämtning. Om naturvård även avser 
att låta människor uppleva naturvärden 
kan man konstatera att åtminstone en 

människo generation går miste om sötgräset 
efter kalavverkning av dess växtlokal.  

•  Tack till Peter Ståhl och en anonym 
granskare.

Delin, A. 2015: Kan sötgräs 
överleva en kalavverkning?
Erfarenheter under 30 år på 
sötgräsets svenska primär-
lokal. [Cinna latifolia does not 
endure clear-cutting.] Svensk Bot. 
Tidskr. 109: 18–27.
A population of the tall broad-
leaved forest grass Cinna latifolia 
was studied before and at several 
occasions during a 30-year 
period after clear-felling. The 
locality is a ravine with a brook 
at its bottom in the province 
of Hälsingland, C Sweden. A 
60-m-long section of the ravine 
bottom was examined. Cinna 
latifolia grows on boulders, on 
dead wood and on ground which 
is disturbed by the brook.

Picea abies dominated before 
cutting. Alnus incana and Betula 
pubescens formed the young forest 

that took over. The field layer 
contains many mull-craving 
species, e.g., Matteuccia struthio
pteris, Viola mirabilis and Lonicera 
xylosteum. 

During the first 3 years after 
cutting, C. latifolia increased and 
produced more flowers. 8 years 
after cutting the species was 
strongly suppressed by profusely 
growing grasses, herbs and 
bushes, and the decline of C. lati
folia continued to a total absence 
22 years after cutting. 

29 years after cutting, a small 
group of C. latifolia plants was 
found growing on soil created by 
a fallen tree, probably recruited 
from the seed bank. 

It is concluded that clear-cut-
ting represses C. latifolia strongly, 
but seems so far not to be able to 
eradicate it at this site.
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Ö
lands säregna natur påkallar sig 
uppmärksamhet från biologer 
med många olika intressen. Växt-
geografer fascineras av alvarets 

mångfald av arter med vitt skilda utbred-
ningsmönster; kanske speciellt de sydostliga 
stäpparterna med sina nordliga utposter på 
Öland (Ekstam & Forshed 2002). En annan 
fascinerande omständighet är den tydliga 
fördelningen av arterna från fuktiga till torra 
miljöer, vilket gör det möjligt att undersöka 
sambandet mellan olika arters egenskaper 
och deras utbredning.

Sötvattensekologer intresserar sig särskilt 
för den näringsfattiga miljön i de kransalgs-
dominerade grunda vattensamlingarna och 
för de mycket speciella alvarbäckarna. Dessa 
vattenmiljöer är mycket olika de m man 
möter i jordbrukslandskapet i övriga Sydsve-
rige och Danmark.

En gemensam egenhet både på land och i 
vatten på Öland är den låga tillgänglig heten 
på fosfor som beror på att fosforn sitter 
hårt bunden till kalkstenen. Men genom att 
utsöndra organiska syror (t.ex. oxalsyra) från 
sina rötter kan kalktåliga växter lösa upp och 
utnyttja fosfat. Rötterna avger även citron-
syra vilket gör att växterna kan komma åt 
järn, som också det sitter hårt bundet till kal-
ken (Ström m.fl. 2005, Tyler & Ström 2005). 

Mikroalger i kalkrika vatten skaffar sig 
fosfat genom att lösa kalkbindningen med 
ett enzym, alkalisk fosfa tas, medan krans-
algerna tar upp fosfat direkt från sedimentet. 
Hur de kan göra det, trots att de rotlika trå-
darna saknar ledningsvävnad, är inte klarlagt.

En annan mycket viktig utmaning på 
alvaret är den växlande vattenförsörjningen. 
Perioder med översvämning och rikligt med 
vatten i dammar och bäckar följs av uttork-
ning som begränsar organismernas aktivitet. 

Frågan är vilka konsekvenser fosfat-
bristen och den mycket växlande vatten-
försörjningen har för växtligheten på land, 
i vattendrag och i dammar. Under våra 
senaste besök på Ölands alvar har vi studerat 
växternas egenskaper och fördelning längs 
fuktighetsgradienter (1) samt produktionen 
och nedbrytningen i grunda, sommartorra 
alvarbäckar (2) och i mer permanenta vatten-
samlingar (3).

Varierande vattenförhållanden
Jordtäcket är tunt på de hårda kalkhällarna 
på alvaret. Fuktigheten i marken hänger 
tydligt samman med den växlande neder-
börden och avdunstningen under årets gång. 
Det våta och kyliga vinterhalvåret resulterar 
i översvämningar och den varma och torra 
sommaren skapar torka. 

Förhållandena på alvaret präglas av de extrema svängningarna i fuktighet mel

lan vår och sommar. En grupp forskare från Köpenhamn och Århus har studerat 

utmaningarna som alvarets växter står inför.

Mellan torka och översvämning 
på Öland 
KAJ SAND-JENSEN, LARS BAASTRUP-SPOHR, MIKKEL RENÉ ANDERSEN,  
JESPER PHILIP A. CHRISTENSEN, ANETTE BAISNER ALNOEE, THOMAS SAND JESPERSEN,  
TENNA RIIS & HANS HENRIK BRUUN
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Denna växling ställer dubbla krav på 
arternas tålighet. Eftersom översvämning 
nästan alltid är åtföljd av dålig syretillgång 
(både på grund av att syretransporten sker 
mycket långsammare i vatten än i luft och 
för att syreinnehållet är mycket lägre), är det 
säkert viktigt för växterna att översvämning-
arna sker under vinter och tidig vår. Då är 
temperaturen låg och växternas syre behov 
därmed minimalt. Sommartorkan orsakar å 
sin sida en påtvingad dvala eftersom växter-
nas ämnesomsättning inte kan upprätt hållas 
utan vatten i sommarhettans temperaturer 
på 40–50 °C (figur 1). 

Detta fysiologiska dubbelkrav på att 
överleva både vinteröversvämning och 
sommar torka har såvitt vi vet aldrig under-
sökts i detalj hos högre växter. Däremot har 
de vitt spridda mossorna, lavarna och cyano-
bakterierna på de kala kalkhällarna visat 
sig vara ytterst toleranta mot denna dubbla 
risk: de blir inaktiva i värme och torka, men 
sätter snabbt igång igen när vatten finns 
tillgängligt (Sand-Jensen & Hammer 2012, 
Sand-Jensen & Jespersen 2012).

Under våta vårar är en del landväxter 
aktiva under vattnet i sänkor i terrängen, att 
döma av de många luftbubblorna på bladen. 
Bubblorna består av syrgas som bildats vid 
fotosyntesen (figur 2). Ganska många gräs 
och starrar har istället en tunn, silverglän-

figur 2. Under våren är många landväxter över-
svämmade på alvaret. På den övre bilden avslöjar 
den glänsande gasfilmen på vitklövrets Trifolium 
repens blad att den står under vatten. Den undre 
bilden visar dvärgkämpar Plantago tenuiflora till-
sammans med vit fetknopp Sedum album. 
foto: Ole Pedersen.
During spring many terrestrial plants experience 
flooding on the alvar. The upper photo shows a shiny 
gas film on the leaf surface of Trifolium repens, while 
the lower photo shows flooded specimens of Plantago 
tenuiflora and Sedum album. 

figur 1. Dagliga maximi- () och minimi- () tempera-
turer på de öppna kalkstenshällarna på Greby alvar 
under perioden april till september 2010. Regniga 
perioder anges överst med vågrätta markeringar.
Daily maximum () and minimum () temperatures on 
the open limestone pavements at Greby Alvar from 
April to September. Wet periods are shown with hori-
zontal bars. From Sand-Jensen & Jespersen (2012).
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sande gasfilm på sina vattenavstötande blad. 
En sådan gasfilm gör det möjligt för vatten-
växter att hålla klyvöppningarna öppna även 
under vatten, och därigenom upprätthålla 
sin fotosyntes och respiration (cell andning) 
(Colmer & Pedersen 2007). 

I Frösslundabäcken på Stora alvaret står 
gräs och starr (t.ex. kärrkavle Alopecurus 
geniculatus och slankstarr Carex flacca) under 
vatten om vårarna med silverglänsande 
bladovansidor. I laboratorie försök har vi 
kunnat mäta en betydande fotosyntes under 
vatten, vilket tyder på att de kan bilda en 
gasfilm som säkrar utbytet av syrgas och 
koldioxid (Alnoee m.fl. 2014).

Även mycket små ändringar i topografin 
ändrar vattentillgången markant på alvaret, 
från en permanent vattenspegel i grunda 
dammar, via en god vattenförsörjning i den 
fuktiga jorden på dammarnas stränder, till 
kortvarig sommartorka längre bort och 
slutligen till utpräglad sommartorka på de 
nakna kalkhällarna (figur 3; Sand-Jensen 
m.fl. 2010). 

För en ekolog är det intressant att känna 
till hur nära kopplingen är mellan arternas 
fördelning och deras olika anpassningar 
längs en sådan fuktighetsgradient. Hur 

klarar växterna av de syrefria förhållandena 
i vattenmättade jordar vid den ena sidan av 
gradienten, och torkan på de nakna kalkhäl-
larna vid den motsatta änden av gradienten.

Det säkraste sättet för växter att skaffa 
syre till rötterna är att ha en välutvecklad 
luftvävnad, så att syrgasen snabbt kan 
strömma genom växten från blad och stam-
mar ner till rötterna. När vattenförsörj-
ningen är god är det också en fördel att ha 
stora och tunna blad som effektivt kan fånga 
ljus och koldioxid. 

Omvänt är det säkraste sättet att spara 
vatten att ha små, tjocka blad med få klyv-
öppningar och därigenom förlora så lite 
vatten som möjligt vid höga temperaturer. 

Förutsägbar artfördelning
Vi har undersökt växtarternas fördelning 
från grunda dammar till torra alvarhällar, 
och mätt sex egenskaper för att utröna om 
dessa kan användas för att förutsäga arter-
nas fördelning längs fuktighetsgradienten 
(Baastrup-Spohr m.fl. 2015).

Eftersom dessa studier genomfördes 
inom ett mindre område på Greby alvar så 
begränsas arternas fördelning troligen inte 
av några spridningshinder. 

figur 3. Antal arter per kvarts-
kvadratmeterruta längs en 
fuktighetsgradient, från öppet 
vatten i en damm (till vänster) 
till den utpräglade torkan uppe 
på alvarhällen (till höger), vid 
ett nedlagt stenbrott på Greby 
alvar.  
foto: Hans Henrik Bruun.
Number of species in 0.25-m2 
quadrats across a gradient in 
water availability from free water 
in ponds to severe draught on 
elevated parts of the limestone 
pavements at Greby Alvar. Data 
from Baastrup-Spohr et al. 2015.
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Arterna var ganska tydligt fördelade och 
artrikedomen ändrade sig mycket längs 
fuktighetsgradienten (figur 3). I permanenta 
dammar växer ganska få arter, huvudsakli-
gen knappsäv Eleocharis palustris, gäddnate 
Potamogeton natans, bredkaveldun Typha 
latifolia och sträfsen Chara. På stränderna, 
som är översvämmade om vintern och har 
fuktig jord om sommaren, växer många arter 
i en skön blandning. Vanligast var kärrkavle 
Alopecurus geniculatus, ryltåg Juncus articula
tus, stubbtåg J. compressus, storven Agrostis 
gigantea och hirsstarr Carex panicea. På de 
sommartorra kalkhällarna högst i terrängen 
växer också få arter, som till exempel vit 
fetknopp Sedum album, backtimjan Thymus 
serpyllum och luddlosta Bromus hordeaceus.

Man kan uppfatta ett växtsamhälles 
sammansättning som resultatet av miljöns 
filtrering eller urval bland de lokala arterna 
efter deras egenskaper. På så vis kommer 
enbart arter med lämpliga egenskaper att 
passera genom miljöns filter medan resten 
av artstocken sorteras bort. Urvalet begrän-
sar både nivå och variation av ett givet 
funktionellt drag hos arterna beroende på 
deras plats längs gradienten. Till exempel, 
under vatten och på fuktig jord kan det för-
väntas att det ställs stora krav på förekomst 
av luftvävnad i rötter och stammar för att 
upprätthålla syreförsörjningen, medan detta 
knappast gäller på den torra, luftiga jorden. 
Här kan det omvända förväntas, att vatten-
förlusten hålls minimal, medan detta inte är 
viktigt under vatten eller på fuktig jord. 

Våra analyser bekräftar båda förväntning-
arna. Vid den fuktiga änden av gradienten är 
det genomsnittliga innehållet av luftvävnad 
i rötterna högt, och det gäller hos alla arter 
– denna egenskap har alltså blivit kraftigt 
filtrerad. Vid den torra änden av gradien-
ten har plantorna ett genomsnittligt lägre 
innehåll av luftvävnad, men det varierar 
kraftigt mellan arterna vilket tyder på att 
denna egenskap är ofiltrerad. Bladytan är 
däremot låg och med lite variation för att 

trygga vattenförsörjningen hos arterna i den 
torra änden av gradienten, medan bladytan 
tvärtom är högre och mer varierande bland 
arterna i den fuktiga änden.

Arternas relativa vanlighet längs fuktig-
hetsgradienten gick att förutsäga med en 
samlad säkerhet av hela 66 procent, baserat 
på sex undersökta egenskaper (Baastrup-
Spohr m.fl. 2015). Bladytan och rötternas luft-
innehåll stod för huvudparten av förklarings-
graden. De fyra andra faktorer som alla hade 
en signifikant betydelse för fördelningen var 
vatten förlusten hos avklippta skott, blad ytan, 
blad vikten per ytenhet och plantornas höjd. 

Det är ett gott betyg på metodiken att 
sex enkelt mätbara egenskaper i så hög grad 
kan förutsäga var längs gradienten som de 
olika arterna är vanligast. Om man mäter 
ännu fler egenskaper, som fotosyntes, 
närings innehåll och temperaturtolerans, är 
det troligen möjligt att förutsäga arternas 
förekomst med ännu större säkerhet.

Med en sådan här analys flyttar vi 
botaniken från att endast beskriva arternas 
förekomst till att faktiskt förstå varför de 
växer där de växer.

Lågproduktiva alvarbäckar
De öländska vattendragen är märkliga. Om 
sommaren är de övre loppen torra och lig-
ger som uttorkade fåror på alvaret (figur 4). 
Under regnfattiga år kan den torra perioden 
börja i maj och sträcka sig in i oktober. De 
nedre avsnitten, nedanför alvaret, för vatten 
under större delen av året.

Som förväntat fanns det inga mätbara 
mängder av upplöst fosfat i de två under-
sökta vattendragen, Frösslundabäcken och 
Åbybäcken (Alnoee m.fl. 2014). Innehållet 
i alvarbäckarna var bara 5–15 mg fosfor per 
kubikmeter (mätt som totalfosfat). Det 
är ungefär 10–20 gånger lägre än i bäckar i 
jordbruksbygder i Sydsverige och Danmark. 
Det låga fosfat innehållet beror som nämnts 
på fosforns hårda bindning till kalken. Den 
långvariga sommartorkan, då det sker en viss 
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nedbrytning av organiskt material och den 
plötsliga återkomsten av vattnet vid hös-
tens häftiga regn kan dessutom leda till en 
ursköljning av det frigivna fosfatet, utan att 
algerna hinner ta upp det.

Det råder knappast något tvivel om att 
fosfat är en begränsande faktor för algernas 
tillväxt på bottnen. Uppe på själva alvaret 
var den uppmätta algbiomassan på försom-
maren mellan 30 och 100 mg klorofyll per 
kvadratmeter, vilket är 5–10 gånger lägre än 
de högsta uppmätta värdena i näringsrika 
vattendrag. Innehållet av ammonium-kväve 
var nästan noll. Nitratinnehållet i vatten-
dragen steg från noll på själva alvarytan till 
betydande värden (700–2000 mg kväve per 
kubikmeter) efter det att vattnet passerat 
3–4 km genom åkermark.

Mätningar av syrgasomsättningen i vat-
tendragen bekräftade två av våra hypoteser. 
På själva alvaret och omedelbart nedanför 
var både algernas fotosyntes och organis-
mernas samlade respiration mycket låg i 
maj, och de två processerna var någorlunda i 
balans (figur 5). Det organiska material som 
produceras omsätts alltså mycket snabbt. 
Trots den låga produktionen är det många 

och stora insektslarver i alvarbäckarna, 
speciellt nattsländor, som lever av algerna 
eller av dött organiskt material på bottnen. 
Omsättningen i näringsrika, permanenta 
vattendrag i Danmark är i jämförelse 5–10 
gånger större (figur 5).

Under hösten var nedbrytningen av 
organiskt material i alvarbäckarna större än 
algernas och växternas produktion. Detta 
kan nog bero på tillförsel av organiskt mate-
rial från omgivningen. I det nedre loppet av 
Åbybäcken öster om Gårdby var respiratio-
nen vid alla tillfällen markant högre än foto-
syntesen (stjärnmarkeringen i figur 5), ett 
tecken på att det är organiskt material som 
tillförts från den omgivande åkermarken 
som bryts ner. Denna nedre sträckning hade 
alltså ett lägre syrgasinne håll och en högre 
koldioxidhalt på grund av den förhöjda ned-
brytningen av organiskt material. Bäckarna 
uppe på alvaret innehöll däremot syrgas och 
koldioxid i nära jämvikt.

Alvarbäckarna representerar en egen-
artad typ av vattendrag i Nordeuropa. De 
är mycket näringsfattiga, lågproduktiva och 
har en jämvikt mellan fotosyntes och respi-
ration endast under vår och sommar. 

figur 4. Åbybäcken vid Ekelunda på Stora alvaret. På våren är det gott om vatten i bäcken (vänstra bil-
den), medan den torkar ut under sommaren (höger bild). 
foto: Ole Pedersen och Mikkel René Andersen.
This brook on Öland’s Great Alvar is wet from autumn to spring (left), but dry during summer (right). 
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Den varierande vattenföringen är troligen 
viktig för vattendragens egenart, eftersom 
sommarens torrperiod förhindrar utveck-
lingen av egentliga vattenväxter och den 
höga vattenföringen under höst och vinter 
sköljer ut det organiska materialet. Detta 
medför att bäckbottnen består av den rena 
kalkstensklippan eller enbart täcks av ett 
tunt sandlager när vårens algtillväxt börjar.

Dammar med kransalger
I dammarna i det nerlagda stenbrottet på 
Greby alvar utvecklas under våren en belägg-
ning av trådformiga alger på bottnarnas 
kalkslam. Längre fram på sommaren torkar 
en del av dammarna ut. Här är vattentill-
gången alltså en viktig begränsande faktor 

för växtligheten, liksom på alvaret och i 
bäckarna.

De djupare dammarna håller däremot 
ständigt vatten och här utvecklas täta 
bestånd av kransalger. Dessa sitter i den 
sex centimeter tjocka kalkgyttja som har 
avlagrats på kalkklippan under de tjugo till 
trettio år som gått sedan stenbrottet lades 
ner (figur 6).

Liksom i bäckarna på alvaret är innehål-
let av näringsämnen i dammarna nästan 
noll (Christensen m.fl. 2013). Men eftersom 
dammarna är permanenta kan kransalger 
likafullt under våren och sommaren gradvis 
bygga upp en tät vegetation. Därför blir 
fotosyntesen och respirationen också gan-
ska hög (omkring 10 g syrgas per kvadrat-
meter och dag i juli), eller 4–5 gånger högre 
än omsättningen i maj i alvarbäckarna (figur 
7). Eftersom dammarna trots allt är ganska 
grunda (under 50 cm) växlar temperaturen 
och syrgas- och koldioxidinnehållet mycket 
mellan dag och natt.

Under några soliga dagar i juli varierade 
temperaturen mellan 17 grader om nat-
ten och 32 grader på dagen. Under nattens 

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

25
Respiration

Fotosyntes

figur 5. Genomsnittlig fotosyntes och respiration 
(mätt som gram syrgas per kvadratmeter och dag) 
under perioden april–augusti i två ölandska och ett 
flertal danska bäckar. 

Från Öland visas värden för Frösslundabäcken 
uppe på alvaret () och ett stycke nedanför alvaret 
(), båda i maj, samt för Åbybäckens nedre del 
öster om Gårdby (). Mätningar i danska bäckar 
visas med . 

Punkter till vänster om den diagonala jämvikts-
linjen visar att respirationen är högre än fotosynte-
sen, alltså att det går åt mer syre än det bildas.
Daily photosynthesis and daily total respiration (g O2 
m–2 d–1) in brooks on Öland ( on the alvar,  imme-
diately downstream and  further downstream the 
alvar) and in Danish streams (). Recalculated from 
data in Alnoee et al. (2014).

figur 6. I en permanent vattenfylld damm i det 
nedlagda stenbrottet på Greby alvar ser man täta 
bestånd av kransalger (Characeae) på bottnen och 
en hel del gäddnate Potamogeton natans på ytan.
foto: Ole Pedersen.
Dense stands of charophytes in a permanent pond on 
Greby Alvar. 



34 Svensk Botanisk Tidskrift 109:1 (2015)

respiration förbrukas syre medan koldioxid 
frigörs. Om dagen får kransalgernas foto-
syntes syrgasinnehållet att åter stiga när de 
förbrukar koldioxid. Därvid stiger pH från 
omkring 7,5 på natten till 9,5 om dagen. 

Kransalger kan förutom koldioxid även 
utnyttja vätekarbonatjoner (HCO3

– ) som 
kolkälla för sin fotosyntes. Av dessa joner 
finns det i vattnet ungefär 100—1000 gånger 
mer än koldioxid. Även andra växter i vatt-
net kan utnyttja vätekarbonat, till exempel 
krusnate Potamogeton crispus och axslinga 
Myriophyllum spicatum. 

Denna förmåga är en förutsättning för att 
vattenväxterna ska kunna växa och överleva. 
Vid pH 9,5 finns det mycket lite koldioxid i 
vattnet; om inte växterna kunde komplet-
tera med vätekarbonat så skulle de inte 
kunna växa här. I denna näringsfattiga miljö 
råder mycket tuffa förhållanden med lite 

syre, högt pH och obetydliga mängder med 
koldioxid.

Även i de permanenta dammarna växlar 
vattenståndet mycket under sommaren 
(figur 7). Den sjunkande vattennivån för-
stärker de dagliga växlingarna i miljön, och 
kransalgerna i de grundaste partierna torkar 
ut. Överskottet av syrgas från fotosyntesen 
är störst från slutet av maj och en månad 
framåt. I juli, när vattendjupet har halverats, 
är respirationen större än fotosyntesen, och 
kransalgernas biomassa reduceras. Kom-
mer det regn, som fallet var i månadsskiftet 
juli–augusti, lever kransalgerna upp och 
dammens ämnesomsättning blir åter positiv 
(figur 7).  

•  Tack till Villum Kann Rasmussen-fonden 
och Carlsberg-fonden för ekonomiskt stöd 
till KSJ.  
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figur 7. Den övre figuren visar fotosyntes () och total respiration () under sommaren i en permanent 
damm med kransalger på Greby alvar. Staplarna i den nedre figuren visar skillnaden mellan fotosyntes och 
respiration (nettoekosystemproduktion, NEP). Varje punkt eller stapel är ett medelvärde från mätningar 
under fyra dagar. Värdena har enheten gram syrgas per kvadratmeter och dag. Den heldragna blå linjen i 
den nedre figuren visar förändringen i maximalt vattendjup i dammen under sommaren (skala till höger). I 
takt med att dammen delvis torkar ut i juli försvinner syrgasöverskottet från fotosyntesen och NEP sjunker 
til nästan noll. När vattennivån stiger i slutet av juli stiger NEP igen. 
Upper panel: daily photosynthesis () and total respiration () (g O2 m

–2 d–1) as mean values for four days in a 
permanent pond on Greby Alvar. Lower panel: NEP (net ecosystem production = photosynthesis – respiration) 
and maximum water depth (blue line). From Christensen et al. (2013).
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Spohr, L., Andersen, M. R., 
Christensen, J. P. A., Alnoee, 
A. B.,  Jespersen, T. S., Riis, T. 
& Bruun H. H. 2015: Mel-
lan torka och översvämning 
på Öland. [Caught between 
draught and flooding on Öland’s 
Great Alvar.] Svensk Bot. Tidskr. 
109: 28–35. 
The Great Alvar plain on the 
Swedish island of Öland is char-
acterized by thin soils covering 
the hard limestone pavements. 
This results in widely fluctuat-
ing water levels between winter 
flooding and summer draught 
and strong hydrological gradients 
along small changes in elevation. 

The semi-natural grassland, 
the intermittent streams and the 
ponds are all strongly influenced 
by the fluctuating water levels 
and the extremely low phospho-
rus availability. These factors 
have selected for phototrophs 
with low metabolic rates and 
growth, and communities with 
low levels of photosynthesis and 
respiration. We here present 
some of the results of our recent 
studies.

Plant species were distinc-
tively distributed according to 

their characteristic plant traits 
along water gradients from 
ponds to dry alvar. High root 
porosity to ensure efficient 
oxygen transport was strongly 
selected for among species in 
wet soils, while small, thick 
leaves were strongly selected for 
on thin, dry soils. Overall, six 
plant traits could predict 66% 
of the variation in abundance of 
plant species in the communities 
along the gradient. 

The alvar streams had only 
modest biomasses during maxi-
mum development of benthic 
algae in May, and community 
photosynthesis was 5–10 times 
lower than corresponding levels 
in nutrient-rich streams in cul-
tivated lowlands of Scandinavia. 
During June–September streams 
dried out and the re-establish-
ment of flow in winter and spring 
led to an export of nutrients. 

Shallow ponds also dried 
out during summer and had 
low metabolic rates just like 
streams, while permanent ponds 
developed dense stands of charo-
phytes, despite undetectable 
levels of N and P. Photosynthesis 
and community respiration were 
in approximate balance in per-

manent ponds. The maximum 
rates were comparable to those 
in eutrophic, phytoplankton-rich 
lakes.
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D
e svenska skogarna har förändrats 
kraftigt, speciellt sedan 1940-talet 
då man började kalhugga (Esseen 
m.fl. 1992). Stora arealer naturskog 

har avverkats, dikats ut och ersatts med 
likåldrig produktionsskog. I dessa skogar 
når träden sällan en ålder över hundra år. 
Döende och döda träd är ovanliga och den 
naturliga dynamiken hårt kontrollerad. Sko-
gen blir variationsfattig med få livsmiljöer 
för växter och djur. 

Idag är därför många arter undanträngda 
till områden som är (förhållandevis) opåver-
kade av det moderna skogsbruket (Linder 
& Östlund 1992, Larsson 2011). Sådana 
områden är sällan stora eller sammanhäng-
ande utan ligger som små isolerade öar i det 
fragmenterade skogslandskapet. 

En artgrupp som har påverkats negativt 
av detta intensiva skogsbruk är hänglavarna. 
De flesta hänglavar är knutna till områden 
med lång skoglig kontinuitet och med ett 
stabilt mikroklimat. Eftersom det råder brist 
på sådana miljöer har flera hänglavs arter 
minskat kraftigt, några har helt försvunnit 
(de Jong 2002, Hermansson m.fl. 2008). 

Populationsdynamik hos epifyter
När växt- och djurpopulationer går under 
är det vanligen som en följd av flera samver-
kande faktorer. Inte sällan börjar det med 
att förutsägbara orsaker, som till exempel 
avverkningar, gallringar eller bebyggelse, 
förstör och fragmenterar artens livsmiljö. En 

gång sammanhängande populationer splitt-
ras då upp i mindre delpopulationer som är 
mer eller mindre isolerade från varandra. 
Dessa bildar en så kallad metapopulation 
(Gyllenberg & Hanski 1992).

Utöver förhållandena på delpopulationer-
nas växtplats beror överlevnadschanserna 
hos metapopulationer till stor del på artens 
möjligheter att kolonisera nya livsmiljöer. 
Om kolonisation ska lyckas bestäms av 
spridningsförmågan, avståndet till den nya 
livsmiljön samt av hur det omgivande land-
skapet ser ut (Söderström & Jonsson 1992). 

Vissa arter förekommer naturligt i meta-
populationer och är anpassade till ett förän-
derligt landskap. Det gäller framförallt arter 
som har god spridningsförmåga och inte så 
höga krav på sin livsmiljö; de är generalister. 
För mer specialiserade arter, med begränsad 
förmåga att kolonisera nya livsmiljöer och 
med höga krav på sin omgivning, är frag-
menteringen av landskapet ett stort hot. 

Små (det vill säga med få bålar om det 
gäller lavar) och isolerade populationer blir 
extra känsliga för oförutsägbara föränd-
ringar i exempelvis väderleken och dessutom 
extra känsliga för slumpvisa förändringar 
av hur många individ som föds och dör. 
Dessutom utarmas den genetiska variatio-
nen vilket gör att populationen får svårt att 
anpassa sig till ändrade livsvillkor (Gaines 
m.fl. 1992). Det ena leder till det andra och 
snart är arten i en nedåtgående utdöende-
spiral (Gilpin & Soulé 1986).

Ett sammanhängande skogslandskap med gott om värdträd gyn

nar den sällsynta ringlaven. Risken för att ringlaven ska försvinna 

är större för små populationer. Detta är två slutsatser som Vilhelm 

Kroon och hans medförfattare drar av sin långtidsstudie.

Ringlaven minskar i Dalarna
VILHELM KROON, BRITA SVENSSON & URBAN GUNNARSSON
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I en studie av lunglav Lobaria pulmonaria, 
som förekommer i metapopulationer, visade 
Öckinger & Nilsson (2010) att laven minskat 
i ett område i Småland och att den försvunnit 
helt på flera lokaler under en tioårsperiod. 
Studieområdet var till stora delar en produk-
tionsskog där lavens habitat försämrats eller 
försvunnit under de senaste 150 åren. 

Under lunglavsstudiens gång hade dock 
kvaliteten i området inte förändrats. Minsk-
ningen bör därför bero på de förändringar 
som skett tidigare, och som alltså än idag 
påverkar populationen negativt. Detta 
fenomen kallas för utdöendeskuld och är 
vanligast hos långlivade arter med höga 
krav på sin livsmiljö. Populationerna lever 

figur 1. Ovan ses en typisk livsmiljö för ringlav. Området är 
fuktigt, intill en slingrande bäck, med inslag av gamla och döda 
träd. Till höger ett av de större ringlavsexemplaren som påträf-
fades under inventeringen. Bilden är från en lokal strax utanför 
Venjan i Dalarna.
foto: Vilhelm Kroon, 18 juni 2012.
Above a typical habitat for Evernia divaricata, a moist forest with 
old and standing dead trees. To the right a large specimen of 
E. divaricata growing on an old Norway spruce Picea abies.
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kvar i områden som inte längre tillgodoser 
deras behov (Tilman m.fl. 1994, Kuussaari 
m.fl. 2009). Om inte nya habitat bildas eller 
befintliga habitats kvalitet ökar så går popu-
lationen till slut under.

I Öckinger & Nilssons studie framgick 
även att de populationer som minskat eller 
dött ut var små redan från början. 

I den här studien undrar vi hur det har 
gått för ringlaven Evernia divaricata. Hur 
har antalet ringlavsbålar förändrats de 
senaste 10–15 åren? Har populationernas 
storlek någon betydelse för hur stor föränd-
ringen varit? Har antalet värdträd en positiv 
inverkan på antalet nytillkomna ringlavar? 
Har provytor som fått försämrad kvalitet 
som en följd av skogsbruk i omgivningen 
minskat mer än övriga provytor? Har sådana 
ytor en högre andel döda bålar och en sämre 
båltillväxt?

Ringlavens biologi
Ringlav är en sällsynt hänglav som förekom-
mer i områden med lång skoglig kontinuitet, 
företrädelsevis på lokaler skyddade från 

vind och med hög luftfuktighet, vanligen i 
sumpskogar och i anslutning till myrmark 
(figur 1, 2).

Ringlaven känner man igen på dess grön-
gula färg och på dess sammantrasslade trådar 
som hänger ned från grenar och stammar 
(figur 1). Lavens grenar är tillplattade och 
gropiga och förgrenar sig dikotomt, vilket 
innebär att det från varje tillväxtpunkt växer 
ut två nya grenar (upprepad delning). På 
grenarna finns ofta små spetsar som kallas 
hapterer. Dessa används troligen som fäst-
organ, men också som spridningsenheter. 
Ett ringlavsexemplar kan bli ganska långt, 
ibland 50 cm eller mer. 

Namnet ringlav kommer från att lavens 
bark spricker upp i ett ringliknande möns-
ter. Sprickorna blottar en vit, lucker märg-
sträng.

Lavar är känsliga för uttorkning. För att 
de ska fungera är de därför beroende av en 
stabil fuktighetsnivå (Conti & Cecchetti 
2001, Lidén 2009). Vid torrare förhållanden 
försämras lavarnas förmåga att producera 
klorofyll och då växer de långsammare 

figur 2. Myrkan-
ter är en annan 
typisk växtmiljö för 
ringlav. Bilden är 
från Laxtjärnen, 
en lokal nordöst 
om Rättvik, där 
ringlaven bara har 
minskat marginellt 
mellan invente-
ringsåren. 
foto: Vilhelm 
Kroon, 12 juni 2012.
Mire edges are 
another typical 
habitat for Evernia 
divaricata.
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(Hedenås & Ericson 2003). Därför är det 
möjligt att förändringar i miljön som påver-
kar luftfuktigheten (t.ex. skogsbruk) leder 
inte bara till en minskning i antalet bålar, 
utan också till försämrad båltillväxt eller att 
delar av bålen dör, nekros. Hos ringlav syns 
nekroser tydligt och framträder som svarta 
missfärgningar på lavbålen.

SPRIDNING
Ringlavens vanligaste spridningssätt är att 
delar av laven lossnar (ofta vid de ring-
formade sprickorna) och förs med vinden 
till andra delar av trädet eller till närliggande 
träd. Haptererna hjälper laven att haka fast 
sig på sitt nya ställe, men kan också möjlig-
göra att den kan spridas lite längre sträckor 
genom att fastna i till exempel pälsen hos 
däggdjur. Eftersom fåglar använder laven 
som bomaterial bidrar även de till sprid-
ningen. 

Fördelen med att sprida lavbålsbitar är 
att algkomponenten följer med, samt att 
de är relativt stora. De har då större chans 
att överleva på en trädstam där det redan 
finns andra lavar som de måste kämpa om 
utrymmet med. Nackdelen är att bålbitarna 
inte kan spridas över långa avstånd, samt att 
det alltid är samma genetiska material som 
sprids. 

Det innebär att en population som 
etablerats endast med denna typ av sprid-
ning riskerar att ha liten genetisk variation. 
Skulle miljön ändras är det inte säkert att 
det finns tillräckligt med variation för att 
populationen ska kunna anpassa sig till dessa 
nya livsvillkor (Jonsson m.fl. 2003).

Ett annat spridningssätt hos lavar är via 
soredier. Soredier är vegetativt bildade, 
mycket små nystan som bildar ett fint pulver 
som sprids med vinden och kan färdas längre 
distanser. Sorediebildning är dock ovanlig 
hos ringlav (Jonsson m.fl. 2003).

Sexuell förökning är också mycket 
sällsynt. När två svampindivid möts bildas 
sporer som är genetiskt skilda från föräld-

rarna. Sporerna kan färdas mycket långa 
sträckor, men kan inte överleva särskilt 
länge. Ytterligare ett problem är att sporerna 
måste hamna i närheten av en lämplig alg för 
att kunna bilda ett nytt lavindivid (Jonsson 
m.fl. 2003).

Ringlavens utbredning
I Sverige förekommer ringlav från Blekinge 
och norrut, men ofta mycket sparsamt. 
Utbredningsområdets tyngdpunkt lig-
ger i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, 
Lule lappmark samt i Östergötland och på 
Gotland. På gynnsamma lokaler kan den 
vara riklig. Ringlaven finns även i andra delar 
av Europa samt i Asien och Nordamerika 
(Jonsson m.fl. 2003).

De senaste åren har ringlaven försvunnit 
från flera lokaler och dess utbredning mins-
kat. Idag är den klassad som sårbar (VU) 
i rödlistan (Gärdenfors 2010). Orsakerna 
bakom minskningen är troligen flera, till 
exempel direkt habitatförstörelse i form av 
avverkningar eller gallringar, försämrad habi-
tatkvalitet till följd av åtgärder i omgivande 
marker samt luftföroreningar (Hultengren & 
Karström 1999, Jonsson m.fl. 2003).  

I Dalarna är arten känd från närmare 
sjuttio lokaler (Hermansson m.fl. 2008). 
Flera av dessa inventerades av Länsstyrel-
sen i Dalarnas län under 2006 och 2007. 
Några populationer inventerades även på 
1980- och 1990-talen, men då med en annan 
metodik (Oldhammer 1996) så jämförelser 
är tyvärr svåra att göra.

Arten har även inventerats av Läns-
styrelsen i Gävleborgs län under perioden 
1996–97 och återigen 2002. Resultaten visar 
att antalet ringlavsbålar har minskat på åtta 
lokaler och ökat på elva. Gemensamt för 
de lokaler där arten minskat är att de hyste 
färre än 150 bålar, det vill säga populatio-
nerna var små redan från början. Flera av 
lokalerna uppvisade ingen märkbar försäm-
ring vad gäller habitatets  kvalitet (Jonsson 
m.fl. 2003). 
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Undersökningen 2012 
VÅRA STUDIEOMRÅDEN
De ringlavspopulationer i Dalarna som vi 
har studerat var främst belägna i den norra 
delen medan populationerna i Gävleborgs 
län var mer jämnt spridda över länet (figur 3). 

Sexton provytor i Dalarnas län som 
inventerades 2006–07 återinventerades 
av en av oss (VK) under juni–juli 2012 som 
en del av ett examensarbete vid Uppsala 
universitet. 

För vissa analyser kunde vi även använda 
tidigare data insamlade från sjutton av de 
provytor som inventerades av länsstyrelsen i 
Gävleborgs län under perioden 1996–97 och 
som återinventerades 2002.

KARTERING AV RINGLAV
Vi använde samma metodik vid vår karte-
ring 2012 som vid inventeringen 2006–07 i 
Dalarna (16 provytor) och vid inventering-
arna 1996–97 och 2002 i Gävleborgs län (17 
provytor). Storleken på provytorna var 10 
gånger 20 meter (figur 4). 

I var och en av de sexton provytorna i 
Dalarnas län inventerades alla träd grövre än 
1 cm i brösthöjds diameter, samt alla mindre 
träd och buskar som hade ringlav och var 

över 20 cm höga. För varje träd noterades 
trädslag, höjd, vitalitet och diameter. 

På träd med ringlav räknades hur många 
ringlavsbålar det fanns upp till 2,5 meters 
höjd. Lavbålarna mättes till närmaste cm 
med tumstock och delades in i storleks-
klasser: 0–2 cm (vilka antogs vara nyetable-
ringar), 2–5 cm (små bålar), 5–10 cm (mellan-
stora bålar) samt över 10 cm (stora bålar). 

Dessutom mätte vi längden på de två 
längsta bålarna på varje träd. För varje lavbål 
noterade vi hur stor del av den som var 
nekrotisk. 

KARTERING AV OMGIVNINGEN
Från varje provytas hörn utgick två 50 meter 
långa transekter (heldragna linjer i figur 4). 
År 2006–07 noterades förekomsten av ring-
lav på samtliga träd som låg inom två meter 
från transekterna på ömse sidor (mörkgrå 
markeringar i figur 4). På grund av tidsbrist 
återinventerades inte transekterna 2012 men 
vi använde oss av resultaten från tidigare år i 
vissa analyser.

figur 4. Provytan (mörkgrön yta) är 10 × 
20 meter med 50 meter långa transekter 
(heldragna linjer) från varje hörn. Omgiv-
ningen definierades som det ljusgröna 
området inom den streckade linjen.
The study plot is 10 × 20 m (dark green 
area) with 50-m-long transects emanating 
from each corner (continuous black lines). 
The light green area within the dotted line 
was defined as the surrounding.

figur 3. Provytornas läge i Dalarnas och Gävleborgs län. 
Numreringen följer tidigare undersökningar.
Locations of the study plots in the Swedish counties of Dalarna 
and Gävleborg.

80 km
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Under inventeringen 2012 kartlade vi 
provytornas omgivning (ljusgröna ytor i 
figur 4) med avseende på förändringar i 
markanvändning som kunde tänkas påverka 
ringlaven. Vi noterade om störningar som 
exempelvis gallringar, avverkningar eller 
dikningar skett sedan senaste inventerings-
tillfället. 

Dalarna förlorar ringlav 
I tretton av de sexton provytorna i Dalarnas 
län har ringlavspopulationerna minskat i 
storlek från 2006–07 till 2012 (figur 5). För 
de sjutton provytorna i Gävleborgs län har 
det skett både minskningar och ökningar i 
antalet bålar, men sett över länet i stort har 
det inte skett någon signifikant förändring 
från 1996–97 till 2002 (figur 5). 

Provytor med färre än 150 bålar (som vi 
kallar riskytor) har minskat i populations-
storlek i båda länen (figur 6). Vår tolkning 
är att små populationer är extra känsliga för 
olika sorters slumpmässiga och oförutsäg-
bara störningar (Gaines m.fl. 1992).
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figur 5. Förändringen av antalet ringlavsbålar på de olika lokalerna i Dalarnas och Gävleborgs län. I Dalar-
nas län har ringlaven minskat mellan 2006–07 och 2012 sett över samtliga lokaler. I Gävleborgs län finns 
ingen statistiskt säkerställd förändring i antalet ringlavsbålar mellan 1996–97 och 2002 sett över samtliga 
lokaler.
Change in the number of Evernia divaricata thalli at the study plots in the counties of Dalarna and Gävleborg. In 
Dalarna there was a significant overall decrease in the number of thalli between 2006–07 and 2012 (ANCOVA: 
F1, 29 = 4.24, P = 0.048). In Gävleborg there was no significant difference in the number of thalli between 
1996–97 and 2002 (ANCOVA: F1, 31 = 2.50, P = 0.12).

figur 6. Förändring i antalet bålar av ringlav 
(medel värde ± standardfel, logaritmisk skala) sett 
över provytor med fler än 150 bålar (gröna cirklar) 
och provytor med färre än 150 bålar, så kallade 
riskytor (gula cirklar), för Dalarnas och Gävleborgs 
län. Ett värde under noll innebär en minskning och 
ett värde över noll en ökning.
Change in the number of Evernia divaricata thalli 
(means ± S.E.) at sites with >150 thalli (green 
symbols) and <150 thalli (yellow) for Dalarna and 
Gävleborg counties. Values below zero indicate a 
decrease and a value above zero an increase. There 
was a significant decrease at sites with <150 thalli 
(ANOVA: F1, 29 = 5.11, P = 0.032).
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Ett positivt resultat är att det i Gävle-
borgs län har skett en tydlig förstärkning 
i prov ytor med fler än 150 lavbålar så att 
dessa nu har fler bålar än förut (figur 6). Så 
är tyvärr inte fallet i Dalarna. Skillnaden 
kan till exempel bero på olika natur- och 
klimatförhållanden mellan länen eller att det 
är olika inventeringsperioder som jämförs i 
de bägge länen.

Det kan också bero på att det saknas 
”påfyllnadsmaterial” utanför provytan. I 
medeltal fanns det 35 träd med ringlav i 
omgivningen runt provytorna i Dalarna, 
medan det i Gävleborg fanns hela 64 träd 
med ringlav. Möjligheterna till återkolonisa-
tion är alltså större i Gävleborg än i Dalarna. 
Detta säger oss att det är mycket viktigt att 
skydda inte bara ett centralt område där vi 
har ringlav utan även markerna runtom. 

För att ytterligare utröna omgivningens 
betydelse jämförde vi antalet nytillkomna 
ringlavsbålar (< 2 cm långa) med hur många 
träd med ringlav det fanns i omgivningen. 
Ju fler ringlavsträd längs med 50-meters-
transekterna, desto fler nytillkomna 
ringlavsbålar fanns det provytorna (figur 7). 
Att dynamiken hos ringlaven på detta vis är 
beroende av omgivande landskap stämmer 
väl överens med andra studier på epifytiska 
lavar (Snäll m.fl. 2005, Johansson m.fl. 2012). 

Bålstorlekarna skiljer sig åt
Generellt kan man säga att i en livskraftig 
population så måste det finnas flest små 
(= unga) individ och minst antal av de största 
(= äldsta), det vill säga en ”vänster vriden” 
fördelning. Så är inte fallet i något av länen 
(figur 8). Det betyder att när de stora lav-
bålarna försvinner (av olika anledningar) så 
finns det bara några få nya, unga bålar som 
kan fylla på populationen. Detta är speciellt 
tydligt i Dalarna. 

Den högervridna populationsstrukturen 
skulle kunna vara ett tecken på en åldrande 
population med dålig nyrekrytering. Å andra 
sidan skulle en hög andel stora bålar kunna 
vara ett tecken på gynnsamma tillväxtförhål-
landen. Eftersom ringlaven huvudsakligen 
sprids via fragmentering är det också möjligt 
att det främst är de stora bålarna som frag-
menteras, och att det också är de som bidrar 
mest till nykolonisering. 

Det vore naturligtvis intressant med mer 
djuplodande studier av enskilda lavindivid. 
Hur ser de lavbålar ut som nykoloniserar? 
Hur stora är de? Hur långt bortifrån kom-
mer de? Att studera den genetiska variatio-
nen i och mellan olika populationer samt 
hur den skiljer sig mellan lokaler med få 
bålar och lokaler med många bålar, skulle 
också ge en ökad förståelse om arten.

figur 7. Sambandet mellan antalet ringlavsbålar 
som tillkommit till provytan sedan första inven-
teringsperioden och antalet värdträd längs med 
50-meterstransekterna.
Number of newly recruited Evernia divaricata thalli in 
relation to the number of host trees in the surrounding 
area. There was a significant positive correlation  
(R2 = 0.23, P = 0.005).
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Tillväxt och värdträdens diameter
Förhållandet mellan antalet ringlavsbålar på 
ett träd och trädets brösthöjdsdiameter kan 
tydliggöras genom att anpassa en andra-
gradsfunktion (figur 9). För våra ringlavs-
bålar gäller att antalet bålar per träd ökar 
till en diameter på cirka 20 cm, men planar 
sedan ut eller minskar för träd med större 
diametrar. 

Då ringlav lever i fuktiga sumpskogs-
miljöer där vatten hämmar trädens tillväxt 
är ringlavens värdträd ofta senvuxna. Dessa 
fuktiga miljöer blir ofta kvar oavverkade vid 
ett normalt hänsynstagande vid skogsbruk, 
vilket också borde ha gynnat ringlaven. 

Å andra sidan har antalet senvuxna träd 
minskat som en följd av den utdikning av 
skogsmarker som skett under de två senaste 
århundradena, och vars syfte varit att öka 
just trädtillväxten och virkesuttaget. Det 
kan vara så att träden med större diameter 
inte längre är de äldsta träden och att de 
därför inte har flest ringlavsbålar.

figur 8. Andelen ringlavsbålar i genomsnitt (± standardfel) i de olika storleksklasserna (1: nyetableringar, 
2: små, 3: mellan, 4: stora) vid inventeringstillfälle 1 (blå cirklar) och 2 (gula cirklar) i Dalarnas respektive 
Gävleborgs län.
Average proportions of Evernia divaricata thalli (± S.E.) in four size classes (1: new establishments, 2: small, 
3: medium, 4: large) at the first (blue) and second (yellow) inventory in Dalarna (left) and Gävleborg (right). There 
was a difference in population structure between the two counties. The sites in Dalarna had fewer thalli in the 
smallest size class and more in the large size class.
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figur 9. Sambandet mellan antalet ringlavsbålar på 
värdträden och deras diameter i brösthöjd.
A second-degree equation (the fitted line, R2 = 0.20, 
P =0.03) illustrates the relationship between average 
number of Evernia divaricata thalli and breast height 
diameter of the host tree.
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Skogsbruk i omgivningen
I Dalarnas län hade tre av de sexton prov-
ytorna blivit störda genom skogsbruk sedan 
inventeringen 2006–07. I omgivningen till 
dessa har det gallrats eller avverkats. En 
direkt följd av detta är att både värdträd 
och potentiella värdträd i omgivningen har 
försvunnit. Lavförekomsten har minskat 
i de tre provytorna med i genomsnitt 22 
procent; motsvarande värde för de övriga 
tretton ytorna var en minskning med 7 
procent. 

Samtliga 16 inventerade provytor ligger i 
mindre skogspartier som inte slutavverkats, 
men tio av dem ligger mindre än hundra 
meter från hyggen eller ungskog. Ringlavs-
lokalerna kan, som ett resultat av detta, 
antas ha påverkats negativt under årens lopp 
(såväl i yta som i populationsstorlek). 

Det är rimligt att anta att avverkningar 
i anslutning till ringlavslokalerna påverkar 
ringlaven negativt också framgent, vilket 
skulle innebära att flera av områdena bär 
på en utdöendeskuld. Något som kan 
förklara varför ringlav minskat i provytor 
som varken är riskytor eller blivit utsatta 
för störning. Det är viktigt att fortsätta att 
följa utvecklingen för att skilja naturliga 
variationer i populationerna från långsiktiga 
trender.

Vad gäller andelen död bål hade de tre 
störda ytorna ett medelvärde på 7 procent. 
Motsvarande värde för de övriga 13 ytorna 
var 1 procent; skillnaden är dock inte statis-
tiskt säkerställd. De störda ytorna hade inte 
heller en sämre båltillväxt. 

Undersökningen visar också att det inte 
finns någon skillnad i båltillväxt mellan åren. 
Det går därför inte att avgöra om störning 
haft någon effekt på variabeln. Att bålläng-
den inte ökat mellan inventeringarna kan 
bero på att väder förhållandena skiftat mel-
lan inventeringsåren. Det kan också bero på 
lavarnas långsamma tillväxt. 

Betydelse för naturvårdsarbetet
I denna undersökning har vi visat att ett 
sammanhängande landskap med gott om 
värdträd gynnar ringlaven. Likaså har vi 
visat att risken för att ringlav ska försvinna 
är större för små populationer, det vill säga 
populationer med få lavbålar. 

Vi har också lyft fram några av de proces-
ser som påverkar populationsdynamiken. 
Resultaten visar att det krävs rejäla buffert-
zoner runt kända ringlavslokaler samt att 
alla tänkbara ringlavsträd runt en lokal 
bör sparas. Därför är det viktigt att perso-
ner med naturvårds kompetens anlitas vid 
gallringar eller andra ingrepp i närheten av 
ringlavs lokaler, både för att kunna till godose 
en ändamålsenlig miljöhänsyn och för att 
kunna bedöma vilka träd som är tänkbara 
värdträd.

Det finns en stor variation mellan prov-
ytorna. Det understryker vikten av fortsatta 
inventeringar av ringlaven och studier av 
förhållandena på dess växtplatser. På så vis 
kan man få långtidsdata som kan tydliggöra 
de bakomliggande orsakerna till eventuella 
förändringar. 

Inventeringar behövs också för att finna 
nya ringlavslokaler. Då börjar man lämpligen 
i omgivningarna till befintliga lokaler för att 
i första hand skydda närliggande delpopu-
lationer. Genom att skydda lokaler med 
ringlav skyddar man också områden som 
generellt sett har höga naturvärden.  

•  Undersökningen är en del av den regio-
nala miljö övervakningen i Dalarnas och 
Gävleborgs län. Stort tack till Olle Kellner 
och Thomas Troschke på Läns styrelsen i 
Gävleborg för lärorika fältdagar våren 2012. 
Vi tackar Rut Svahn för boende i Orsa, 
Lovisa Kroon för hjälp med figurer och Love 
Johansson för fält assistans. Göran Thor 
gav värdefulla kommentarer på en tidigare 
version av texten.
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We have investigated the 
population dynamics of 
the endangered lichen 
Evernia divaricata in 
the Swedish counties of 
Dalarna and Gävleborg. 

Between the years 
2006–2007 and 2012 
(Dalarna) and 1996–1997 
and 2002 (Gävleborg), the 
number of thalli per study 
plot decreased in Dalarna 
but not in Gävleborg. 
In Dalarna, the largest 
decrease was in plots that 
had been disturbed by 

forestry between the two 
inventories. 

For both counties, 
small-sized populations 
decreased significantly 
more than large ones. The 
decrease in non-disturbed 
plots with relatively large 
population sizes can 
indicate an extinction 
debt: populations are still 
responding negatively to 
past forestry.

The positive correla-
tion between establish-
ment of new thalli and the 
number of host trees in 
the immediate surround-
ing, highlights the impor-
tance of the diaspore pool 
in the vicinity. 

The results emphasize 
the importance of saving 
all potential host trees 

and creating buffer zones 
around E. divaricata sites.
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S
kogskorn Hordelymus europaeus är ett flerårigt, löst tuvat 
och högvuxet gräs som, tillsammans med bland andra 
strävlosta Bromopsis benekenii, skogssvingel Drymochloa 
sylvatica, långsvingel Schedonorus giganteus, storgröe Poa 

remota, lundelm Elymus caninus och hässlebrodd Milium effusum, 
ofta benämns ”bredbladiga lundgräs”. 

Skogskornet har en sydostlig utbredning i Sverige. Vanligast 
är det på Öland och Gotland. Förekomster på fastlandet finns 
i Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och 
Gästrikland (figur 1). Skogskorn föredrar ädellövskog, men 
förekommer i Uppland främst i örtrika gran- och blandskogar, 
så kallade ängs- eller kalkgranskogar. På den nationella rödlistan 
flyttades skogskorn år 2005 från kategorin Missgynnad (NT) till 
de hotade arterna i kategorin Sårbar (VU).

Förekomsterna i östra Uppland (figur 2), som tidigare har räk-
nats och beskrivits av Bergström & Stighäll (1991), inventerades 
på nytt år 2002 (Bergström m.fl. 2003).

Undersökningen 2003–2012
Efter inventeringen 2002 valde jag ut sju av lokalerna för en 
ny systematisk inventering och årlig räkning av antalet ax 
(= ax bärande strån) under tioårsperioden 2003–2012. Dessutom 
tillkom en av Gillis Aronsson år 2002 nyupptäckt förekomst 
på Västra Tvärnö (nr 15 i tabell 1). Min avsikt var att studera 
skogskornets variation från år till år och att försöka bedöma den 
långsiktiga utvecklingen.

För att göra arbetsinsatsen överkomlig var det nödvändigt att 
utesluta de tre största förekomsterna (Hammaren, Pansarudden 
och Fagerön), alla med över femtusen ax både 1991 och 2002.

Istället gjorde jag alltså ett urval av åtta små och medelstora 
lokaler, vardera med mindre än tusen axbärande strån år 2002. 
Förhoppningsvis kan dessa lokaler återspegla både årsvisa varia-
tioner och förändringar under längre tid (figur 3).

Antalet ax räknades mycket noggrant på de åtta lokalerna en 
gång per år, i regel i mitten av juli, då axen hunnit utvecklas. Jag 
antecknade påtagliga förändringar såsom kullblåsta träd, liksom 

Skogskorn i östra  
Uppland – resultat av 
en ny 10-årig studie
EBBE ZACHRISSON

figur 1. Utbredning av skogs-
korn i Sverige. Ofyllda ringar 
markerar fynd före 1980. 
Lokalerna som följts i den här 
studien ligger inom den blå 
ringen. Efter Aronsson (1999).
Hordelymus europaeus is a 
rare grass in Sweden. It is most 
common on Öland and Gotland. 
Sites that have been monitored 
in the present study lie inside the 
blue circle.

År 2003 redovisade 

Ebbe Zachrisson och 

hans medarbetare 

resultatet av noggranna 

inventeringar av skogs

kornets förekomster i 

östra Uppland. Här pre

senterar Ebbe årsvisa 

räkningar under ytterli

gare tio år för några av 

lokalerna. Skogskornet 

har glädjande nog ökat 

på flera av dem.
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observationer av rödlistade och andra sär-
skilt intressanta arter (se lokalbeskrivning-
arna, sid. 53).

Avverkning på eller i direkt anslutning 
till någon av lokalerna har inte förekommit 
under perioden. På en av lokalerna (nr 7, 
Simonstorpet) har efter tillstånd från läns-
styrelsen ett fåtal träd fällts för att öka ljus-
insläppet. På flera av lokalerna har naturliga 
ljusluckor skapats genom stormfällning.

Skogskorn i östra Uppland
Tabell 1 presenterar en sammanställning av 
de 15 förekomster av skogskorn som finns 
(eller har funnits) i östra Uppland. Den 
baseras på räkning eller skattning av antalet 
axbärande strån (ax) på varje lokal (”lokal” 
används här synonymt med förekomst, 
medan ”bestånd” i regel betecknar del av en 
förekomst). 

figur 2. Skogskornslokaler i östra Uppland 2012. 
Cirklarnas storlek indikerar antalet axbärande strån.  
© Lantmäteriverket Gävle 2003. Medgivande 
M2003/5356. Modifierad efter Bergström m.fl. 2003.
Sites with Hordelymus europaeus in eastern Uppland. 
Circle size reflects the number of culms found.
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figur 3. Förändringar 
av antalet axbärande 
strån under perioden 
2002–2012 för sju av 
de utvalda lokalerna 
med skogskorn i östra 
Uppland.
Changes from 2002 to 
2012 in the number of 
culms at seven Hordely
mus europaeus sites in 
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Svealand”. Hans material och slutsatser 
bygger i huvudsak på undersökningar på 21 
lokaler i Södermanland, men endast från en 
av dessa, Hammarberget vid Tyresö, rappor-
terade Ryberg förekomst av skogskorn.

I landskapsfloran över Sörmland beteck-
nade Rydberg & Wanntorp (2001) skogskorn 
som mycket sällsynt i Sörmland: ”endast på 
Södertörn – (5 lokaler)”. Naturförhållandena 
i östra Uppland överensstämmer i stort med 
dem i östra Södermanland. 

Med hänvisning till Raunkiær (1895–1899) 
anger Ryberg (1967, s. 400–401): 

att flertalet av lundgräsen har treårig skott-
utveckling, att skotten första årets höst är knop-
par eller svaga axillskott, som nästa år genom-
löper ett vegetativt förstärkningsstadium och det 
tredje året går upp i blom, sätter frukt och dör.

Populationsutvecklingen för de åtta 
förekomsterna förefaller stabil eller svagt 
ökande (figur 3). Fem av de åtta förekom-
sterna har ökat i storlek mellan 2002/2004 
och 2012. De förhållandevis stora mellan-
årsvariationerna gör det dock svårt att 
avgöra om det finns någon entydig trend. 
För att man säkert ska kunna bedöma 
skogskornets utveckling i östra Uppland 
som helhet är en förnyad räkning av även 
de tre största förekomsterna (Hammaren, 
Pansarudden och Fagerön) nödvändig.

Plantornas utveckling och livslängd
En av de kanske viktigaste och mest ingå-
ende beskrivningarna av lundgräsen i Sverige 
publicerades av Måns Ryberg 1967: ”Några 
synpunkter på lundgräsens ekologi i östra 

tabell 1. Antal ax på lokaler med skogskorn i östra Uppland. De åtta utvalda lokalerna är markerade 
med färgade band. P: privatägd mark, NR: naturreservat, B: bolagsmark, MV: medelvärde 2002–2012.
Numbers of culms of Hordelymus europaeus recorded at known sites in E. Uppland. 

Inventeringsår 

Lokal, socken Status 1991 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MV

15. Västra Tvärnö, Börstil P       781 675 818 893 1358 842 1148 737 593 872

14. Fagerön, Harg NR  
huvudbeståndet NR 14700  

mindre bestånd NR 100 1067  

13. Mässmyrfallet, Ekeby NR   135   129 167 206 276 323 282 176 143 159 193

12. Landsättern, Ekeby B   4 0 0 0 0 0 0 0 14 4 3 2

11. O om Nyboda, Ekeby B   80 40   41 35 44 65 52 27 22 34 44

10. Rörmyran, Ekeby B 831 1797 2555  

9. Valkrör, Harg NR 0 0  

8. Kolarmoraån, Bladåker B 0 0  

7. Simonstorpet, Edebo NR 281 96 169 439 677 579 639 977 649 692 339 774 548

6. S om Aspdal, Bladåker NR 756 986 523 1526 2576 1914 2496 2971 2220 2326 1531 2017 1917

5. N om Brobol, Bladåker NR 940 801 361 1103 1158 802 1212 1221 1329 1126 1114 1670 1082

4. Pansarudden, Bladåker NR 5705 5389  

3. Ramsdals odling, Edsbro B 1826 888 914 979 1040 1190 1286 1016 829 288 388 925 886

2. Östra Mörtsjön, Estuna P 523 869 1139  

1. Hammaren, Estuna P 8633 7629                    

S:a för lokalerna 3, 5–7, 11–13, 15: 3803 2990 2139 4997 6334 5544 6846 7931 6203 5797 4078 6175
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Ryberg menar vidare att lägst vitalitet och 
kortast livslängd bland lundgräsen har bland 
annat skogskorn som 

verkar att kunna ’blomma ihjäl sig’. Flera 
individ har producerat kraftiga strån med 
stora blomsamlingar och dött vid frukt-
mognaden vid endast ett par års ålder. 
Axillskotten har inte förmått utvecklas 
utan vissnat. All kraft har således gått till 
fruktsättningen. Ju större plantorna har 
varit, desto större tycks möjligheterna vara 
att de skall dö.

Men förloppet kan variera. Det är inte 
säkert att plantan dör efter blomningen, 
utan lever kvar i försvagat skick genom 
sidoskott. En planta kan även blomma redan 
under sitt andra levnadsår och utveckla 
blommande ax två eller flera år i följd.

Brunet (1994, s. 103) skriver beträffande 
skogskornets utveckling att 

Knoppar eller småskott bildas under som-
maren och hösten vid basen av både vegeta-
tiva och blommande skott. Det tar minst 2–3 
år innan ett skott nått blomstadiet … Skott 
som blommat dör dock helt på hösten.

Typiskt för skogskorn, liksom för lundgräsen 
i allmänhet, är således axill- eller sidoskotts-

bildningen, det vill säga att knoppar och små-
skott utvecklas från lågbladsveck eller äldre 
skottbaser. Detta leder i regel till tuvbildning, 
hos skogskorn dock endast med lösa, mindre 
tuvor, som inte är särskilt framträdande.

Denna utveckling av skogskornets skott-
byggnad tycks ibland återspeglas i lokalernas 
kortsiktiga variationer och kan ge upphov 
till treåriga cyklar med en successiv ökning 
av antalet axbärande strån (se t.ex. perioden 
2006–2008 för flera lokaler i figur 3). 

Efter ett toppår med riklig blomning fal-
ler antalet axbärande strån kraftigt tillbaka 
och det kan ta ett par år innan plantorna i 
bestånden på nytt når full blomning. Sådana 
mönster kan förväntas om flera plantor 
eller bestånd befinner sig i samma fas av den 
oftast treåriga utvecklingen.

Antalet plantor i förhållande till 
axbärande strån
Ett skogskornsbestånd består av en bland-
ning av 1-, 2- eller 3-åriga plantor, uppkomna 
antingen som frösådda plantor eller genom 
ovan nämnda vegetativa sidoskottsbildning 
(klonal förökning). I båda fallen genom-
lever de en i stort sett 3-årig livscykel; som 

figur 4. Täta skogs-
kornsbestånd i natur-
området Gårdskärs-
kusten, Förrådsskogen, 
Älvkarleby. I förekomster 
av detta slag går det 
bra att räkna antalet ax, 
men knappast antalet 
plantor. 

Området kommer 
inom kort att skyddas 
som naturreservat.
foto: L.-T. Nordin, augusti 
2004.
Dense stand of Horde
lymus europaeus at För-
rådsskogen in Älvkarleby 
in northernmost Uppland.
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Antalet axbärande strån i ett bestånd 
skulle i så fall främst styras av de 3-åriga, 
blommande plantorna. Tyvärr har ingen 
detaljerad studie av åldersfördelningen i 
en skogskornspopulation utförts. Mina 
fåtaliga observationer (se figur 5) antyder 
emellertid att ursprungsplantan vid första 
blomningstillfället i regel endast utvecklar 
ett axbärande strå, medan den under det 
(de) följande åren utbildar axbärande strån 
även från ett eller ett par av de vegetativa 
sidoskotten.

Metoden att räkna antalet axbärande 
strån är troligen det bästa och troligen enda 
praktiskt genomförbara sättet att beräkna 
populationsstorleken av en skogskorns-

groddplanta eller sidoskott det första året, 
en vegetativ förstärkningsfas (ibland med 
ett första axbärande strå) det andra året, och 
med axbildning, blomning och frösättning 
det tredje året.

Om man utgår från att det finns lika 
många plantor (en tredjedel) av vardera 
slaget och att proportionen dem emellan 
är konstant över tiden skulle det räknade 
antalet axbärande strån kunna ligga till grund 
för att beräkna totala antalet plantor. Detta 
förutsatt att plantorna första året saknar ax, 
att andra årets plantor kan ha ett axbärande 
strå, medan tredje årets plantor (som svarar 
för huvuddelen av de axbärande stråna) har 
ett till flera ax. 

figur 5. Exempel på en 
skogskornsplantas utveckling 
och uppbyggnad.

1. Ursprungsplanta som 
blommat. Det axbärande 
strået har dött men ett sido-
skott från ett nedre bladveck 
lever kvar.

2. Axbärande, blommande 
strå, troligen ett sidoskott, i 
nära kontakt med ursprungs-
plantan och i huvudsak med 
gemensamma rötter med 
denna.

3. Sidoskott som vissnat 
och dött, troligen på grund av 
att det blommande strået tagit 
nästan all näring. Sannolikt 
kommer hela plantan att dö 
efter avslutad blomning. 

Belägg från Förrådsskogen, 
Älvkarleby, juli 2014. Knappt 
1/2 nat. storlek. 
Development of a typical Hor
delymus europaeus plant.

1

2

3
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förekomst. Uppgifterna blir objektiva och 
bör ge överensstämmande resultat även om 
räkningen utförts av olika inventerare. Det 
är sannolikt att antalet axbärande strån och 
det totala antalet plantor i en skogskorns-
förekomst visar god överensstämmelse.

Klimat och väderlek
Ett försök gjordes att utvärdera några av 
de klimatfaktorer som kan tänkas påverka 
skogskornets förekomst och utbredning. På 
basis av årsmedelvärden för de tre närmaste 
liggande väderstationerna – Örskär, Film 
och Uppsala – beräknades genomsnittliga 
årsvärden (2002–2012) för temperatur, anta-
let solskenstimmar, nederbörd och antalet 
nederbördsdagar, faktorer som kan tänkas 
ha betydelse för skogskornets levnads-
betingelser i östra Uppland. 

De grova förlopp som framkom kan 
emellertid knappast läggas till grund för 
några säkra utvärderingar. Mer detaljerad 
statistik med månads- i stället för årsmedel-
värden skulle behövas. Andra betydelsefulla 
parametrar kan vara snötäcke, barmarks-
frost, tjäldjup och inte minst vegetationspe-
riodens längd (se t.ex. Upplands flora 2010).

En komplicerande omständighet är att 
väderlekens påverkan på det treåriga gräsets 
utveckling och axbildning ofta kan avläsas 
först ett eller ett antal år senare. Detta 
gör att en direkt jämförelse mellan årets 
väderleksförhållanden och antalet ax samma 
år inte behöver bli rättvisande. Möjligen 
kan man ana att hög nederbördsmängd har 
större positiv betydelse för skogskornet än 
antalet solskenstimmar.

Höjdläge och maximal ålder
Med hjälp av skogskornslokalernas nuva-
rande höjdläge över havet kan man få 
ett mått på deras maximala ålder. Ingen 
förekomst kan nämligen vara äldre än den 
maximiålder som anges i tabell 2, efter-
som området vid en tidigare tidpunkt 
fort farande stod under vatten. Av kända 

förekomster i Uppland och Gästrikland kan 
således ingen vara äldre än ungefär 6500 år, 
alltså från slutet av äldre stenåldern.

Redan Eriksson & Persson (1987, s. 181) 
påpekade att höjden över havet ger ”en 
ungefärlig uppfattning om lokalens ålder”. 
Man måste emellertid vara medveten om att 
förekomsten kan vara betydligt yngre än så. 
Även om de tunga fröna i allmänhet faller 
ner i närheten av plantan, kan både män-
niska och djur ha bidragit till spridning och 
etablering vid ett senare tillfälle.

Som framgår av tabell 2 ligger de högst 
belägna skogskornsförekomsterna i Uppland 
på Harön i nedre Dalälvens forsområde, 
inom Båtfors naturreservat. Ungefär lika 
högt ligger lokalerna vid Sävasjön i östligaste 
Gästrikland.

Beträffande förekomsterna i Dalälvens 
forsområde manar Almqvist (1929, s. 466) 
till försiktighet och tror inte att det rör sig 
om stenåldersrelikter. Han skriver att ”de 
arter som hittat dit haft god tid på sig” och 
således kan vara betydligt yngre än före-
komsternas höjdläge antyder. Ståhl (1984) 
konstaterar till och med att Sävasjölokalerna 
”may possibly be the result of fairly recent 
dispersal”.

Med minskande höjd över havet och avta-
gande maximiålder sprider förekomsterna 
av skogskorn längs hela tidsskalan, från äldre 
stenålder (ca 4500 år f.Kr.) fram till nyare tid 
(1500 år e.Kr.).

En stor ansamling av lokaler är belägna på 
cirka 15 meters höjd över havet: sex lokaler 
på östra sidan om Vällen samt Simonstorpet 
vid Aspdalssjön. De kan inte vara äldre än 
cirka 3000 år, alltså från mitten av brons-
åldern.

De yngsta förekomsterna, Fagerön och 
Förrådsskogen, är belägna på cirka fem eller 
mindre än fem meter över havet. 

Etablering på den uppstigande strand-
remsan kan vara en indikator på skogskor-
nets kalkberoende: Samuelsson (1922) ansåg 
att gräset var kalkgynnat, och Almqvist 
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(1929) tycks instämma; Ståhl (1984) påpe-
kade att skogskornet vid Sävasjön växer 
i en miljö med starkt kalkkrävande arter, 
bl.a. guckusko; och Brunet (1994) nämner 
att experiment visar att jordarna i urbergs-
områdena i norra och centrala Skåne är för 
sura för lundgräsen. 

Som jämförelse kan nämnas att gulyxne 
Liparis loeselii i nordöstra Uppland enligt  
Bengt och Lena Jonsell växer i små rikkärr 
belägna mindre än fem meter över havet, där 
kalken ännu inte hunnit lakas ur.

Några slutsatser
• Ingen av de nuvarande skogskornsföre-

komsterna i Uppland kan vara äldre än 
cirka 6500 år.

• Skogskornsbestånden har varit tämligen 
stabila, dock med en påtaglig ökning 
under den senaste tioårsperioden.

• Det är sannolikt att antalet axbärande 
strån och antalet plantor i en skogskorns-
förekomst visar god överensstämmelse.

• Mellanårsvariationerna är tydliga, visar i 
regel följsamhet mellan de olika lokalerna 

tabell 2. Höjdläge och maximal ålder för skogskornslokalerna i Uppland och Gästrikland.
Altitude and maximum age for Hordelymus europaeus sites in Uppland and Gästrikland.

  Meter 
ö.h.

Ålder (år)

Antal 
lokaler 

med denna 
maximi-

ålder

Arkeo-
logiskt 
skedeLokal, kommun före nutid e./f.Kr.

0 0 1950
Nyare tid

Förrådsskogen, Älvkarleby 2 450 1500 1
Fagerön, Östhammar 5 1100 850 1

Jä
rn

ål
de

r

V. Tvärnö, Östhammar 7 1500 450 1
Ramsmoraön (2), Värmdö 8 1700 250 2

9 1950 0
Munkö (2), Värmdö  

 
 
 


10 2050 100 5
Hemön, Värmdö
Morträsket, Värmdö
Hummelmora, Österåker

Dragmossen, Älvkarleby   


12 450 2Söderängen, Värmdö

B
ro

ns
ål

de
r

Vällenlokaler (3), Uppsala    
 

15 2920 970 7Vällenlokaler (3), Östhammar
Simonstorpet, Norrtälje

Hammaren, Norrtälje 18 3400 1450 1
Ö. Mörtsjön, Norrtälje 20 3700 1750 1

Yn
gr

e 
st

en
ål

de
rRamsdals odl., Norrtälje 23 4100 2150 1

Kryddgårdsbotten, Tierp    
 

25 4400 2450 3Lämpesbo, Tierp
Mässmyrfallet, Östhammar

Långhäll, Gävle 30 5050 3100 1
St. Fulön (2), Tierp 35 5650 3700 2
Karlsäter Tierp 38 6000 4050 1

Ä
ld

re
 s

te
nå

ld
er

Vallatorp SV, Tierp   


40 6220 4270 2Björkön, Älvkarleby

Harön, Älvkarleby   


42 6450 4500 3Sävasjön (2), Gävle
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och kan i någon mån relateras till skogs-
kornets i huvudsak treåriga utvecklings-
cykel.

• De flesta av skogskornslokalerna åtnjuter 
tillräckligt skydde, antingen i naturreser-
vat eller på ”skyddad” bolagsmark.

• Det är angeläget att populationerna i de 
stora förekomsterna, med äldre uppgifter 
från 1991–2006, räknas på nytt.

Lokaler
Beskrivning eller kommentarer lämnas här 
beträffande samtliga de i tabell 1 upptagna 
förekomsterna, och utgör ett komplement 
till de lokalbeskrivningar som redovisades i 
Bergström m.fl. (2003). Lokalnumreringarna 
från år 2003 (nr 1–14) har bibehållits och 
lokal nr 15 har lagts till. Inom parentes anges 
floraväktarnummer och koordinater enligt 
RT90).

För de åtta lokaler (nr 3, 5–7, 11–13, 15) 
som ingått i min tioåriga, nu avslutade 
inventering, redovisas nya observationer 
och viktigare förändringar.
1. Hammaren, Estuna s:n. Breda udden på Erkens 
norra sida (AB-Nor-0905, 6639950/1652500). 

Förekomsten har ej räknats under perioden, 
och någon information (utöver en mindre post på 
225 strån år 2005; C. & H. Andersson) har ej heller 
inrapporterats till Artportalen. Ett stort behov av en 
ny inventering föreligger således.

2. Östra Mörtsjön, Estuna s:n. 260 m SSV 
om Östra Mörtsjöns södra vik (AB-Nor-0906, 
6641150/1652450). 

Vid besöket 2002 påträffades flera grupper av 
skogskorn, vilket tolkades som att skogskornet 
börjat sprida sig. Förhoppningarna infriades. Vid 
kontroll år 2005 hade antalet axbärande strån ökat 
med ca 30 % till 1139. Förekomsten flyttas därför 
upp en kategori i storleksklassificeringen till ≥ 1000 
ax (se karta, figur 2).

3. Ramsdals odling, Edsbro s:n. 1 km NV 
(till V) om ödetorpet Ramsdal (AB-Nor-0904, 
6650700/1644900).

Vid början av 1990-talet var förekomsten 
betydligt rikare. År 1991 räknades 1826 axbärande 
strån. Efter avverkning 1993 hade beståndet 2002 
stabiliserats på en betydligt lägre nivå. Efter en 
kontinuerlig, långsam återhämtning nåddes 2007 
ett nytt, tillfälligt maximum med 1286 ax, men 

fortfarande således lägre än före avverkningen. Åren 
2008–2010 innebar en kraftig nedgång, troligen 
beroende på att lövsly och högörter försvårade för 
plantorna på den tidigare kalavverkade ytan. Detta 
kompenserades i viss mån genom nyetablerade 
bestånd i den fuktiga, glesa ängsgranskogen längre 
åt sydväst, där stormfällning skapat några ljusluckor. 
Denna nyetablering förklarar ökningen av antalet ax 
under åren 2011–2012.

Medelvärdet för undersökningsperioden liksom 
antalet ax vid dess början och slut visar att beståndet 
fortfarande endast når upp till ca 50 % av storleken 
före avverkningen år 1993.

4. Pansarudden, Bladåkers s:n. 150 m O till 550 
m SO om Vällsåns inflöde i Vällen (C-Upp-0138, 
6653500/1641600 (centrum)). 

Förekomsten har inte besökts under invente-
ringsperioden.

5. N om Brobol, Bladåkers s:n. Vällens SO-
strand, 1100m N om Brobol (C-Upp-0136, 
6655650/1642040 (centrum)). 

Alla de förekomster och bestånd som rap-
porterades år 2002 och som sammanfördes som 
lokal 5, finns fortfarande kvar. Skogen längs stigen 
(Upplandsleden) är i stort sett oförändrad; ett antal 
efterhand kullblåsta träd har bidragit till att luckig-
heten behållits.

Ökningen av det totala antalet ax beror delvis på 
att nya bestånd påträffats i sänkan ca 30 m öster om 
stigen vid ung. 6655660N.

Brobolförekomsterna har varit relativt stabila 
under tjugoårsperioden.

Förekomsten lyfts ett steg i storleksskalan till  
≥ 1000 ax.

6. S om Aspdal. Bladåkers s:n. 500 m SSO 
gamla bebyggelsen i Aspdal (C-Upp-0135, 
6656090/1642090).

Förekomsten har under perioden gynnats av att 
flera träd, bl.a. en mycket stor gran, fallit för stor-
men, vilket lett till en naturlig reglering av ljusinsläp-
pet. Den stora ökningen av axantalet fram t.o.m. år 
2008 ligger kring den kullblåsta granen. 
Inventeringen visar ett mycket tydligt treårigt 
variationsmönster som upprepar sig 2003–2005 och 
2006–2008, vilket antyder att flera av bestånden 
kommit in i en likartad utvecklingsfas dessa år.

Förekomsten har i stort sett fördubblat sin 
numerär från 2002 till 2012 och flyttas upp ett steg i 
storleksklassificeringen till ≥ 1000 ax.

7. Simonstorpet, Edeby s:n. 300 m SO om 
husgrunden vid Simonstorpet (AB-Nor-0903, 
6657970/1647920).

Under perioden 2003–2012 har ett par träd tagits 
ner för att öka ljusinsläppet. Antalet ax har ökat 
nästan 8-faldigt, procentuellt mest för det mindre 
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beståndet (från 9 till 270 ax). Nedgången från 977 
ax år 2008 till 774 ax år 2012 visar att det kan vara 
aktuellt att på nytt öka ljusinsläppet genom att ta 
ner eller ringbarka ett par större granar.

Förekomsten flyttas upp ett steg i storleks-
klassificeringen till ≥ 100 ax.

8. Kolarmoraån, Bladåkers s:n. Kolarmoraån 
 från Vällen och ca 1 km nedströms (ca 6660700/ 
1641900).

Förekomsten, som endast rapporterats av P.-M. 
Nilsson (1975), har inte ingått i undersökningen. Vid 
ett besök år 2014 kunde skogskorn inte återfinnas i 
området efter de tidigare avverkningarna.

9. Valkrör, Harg s:n. 400 m SO om Valkrörsåsen 
(ca 6662700/1646300).

Lokalen har inte följts under perioden. Den rika 
lundgräslokalen, med bl.a. skogskorn (P.-M. Nilsson, 
1975), storgröe och långsvingel, besöktes dock 2014, 
men utan att skogskorn kunde påvisas.

10. Rörmyran, Ekeby s:n. Område på Vällens östra 
sida (C-Öst-0624, 6665880/1638900 (centrum)).

Förekomsterna vid Rörmyran redovisas även 
under separata floraväktarnummer. Ingen heltäck-
ande, systematisk räkning har utförts under perio-
den, endast av delpopulationer åren 2003 och 2006.

Sammanlagt uppgår säkerligen antalet axbärande 
strån till ≥ 1000, och förekomsten har flyttats upp 
ett steg i storleksklassificeringen.

En totalinventering av bestånden är önskvärd.

11. O om Nyboda, Ekeby s:n. Vällens östra sida 
(C-Öst-0623, 6666750/1638150).

Förekomsten har under hela perioden 2003–2012 
varit tynande men relativt stabil, dock utan att på 
egna meriter nå upp till utgångsvärdet på 80 ax år 
2002. De högre siffrorna vid mitten av perioden 
beror på upptäckten av ett nytt litet bestånd, ca 40 
m öster om ursprungslokalen, i en glänta i den upp-
växande, planterade granskogen. Från ett maximum 
på 30 ax år 2009 är det nya beståndet emellertid på 
väg att dö ut på grund av beskuggningen.

Förutsättningen för en positiv utveckling på 
lokalen bedöms som liten. Gallring önskvärd.

12. Landsättern, Ekeby s:n. Vällens östra sida, 
800 m söder om sjöns nordspets (C-Öst-0622, 
6667200/1638030).

Efter senaste inventeringen skrev vi (Bergström 
m.fl. 2003) att år 2002 kunde bli sista året som 
skogskornet vid Landsättern trotsade konkurren-
sen. Mycket riktigt: 2003–2009 återfanns inga axbä-
rande strån. År 2010 dök dock skogskornet upp på 
nytt med 14 ax, och därefter med 3–4 ax årligen. Det 
växer i kraftig högörtsvegetation på f.d. åkermark i 
nordvästspetsen av åkern. Framtiden för skogskor-
net är ytterst osäker.

Strävlosta växer 50 m söderut och ca 180 m 
öster ut i skogsbrynen; tillsammans ett 50-tal vippor.

13. Mässmyrfallet, Ekeby s:n. 700 m NV om 
Måsjön (C-Öst-0315, 6669170/1639230).

figur 6. Skogskorn på Västra Tvärnö (lokal nr 
15). Växtplatsen utgörs av ett fuktstråk i en gles 
barrblandskog.
foto: Ebbe Zachrisson, 16 juli 2014.
Hordelymus europaeus on the island of Västra 
Tvärnö. This site was found as recently as 2003.
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Beståndet ökade under de fem första åren av peri-
oden, från 135 ax till en topp på 323 ax år 2008, men har 
därefter återigen fallit tillbaka, till 159 ax år 2012.

Anledningen är troligen en långsam igenväxning. 
Nedtagning eller ringbarkning av några granar och 
viss lövslyröjning skulle troligen på några års sikt 
kunna ha gynnsam effekt.

14. Fagerön, Harg s:n. Fageröns naturreservat 
(C-Öst-0315, 6679000/1646780 (centrum för huvud-
beståndet)).

Huvudlokalen har inte räknats sedan 1991. Inte 
heller de mindre bestånden i reservatet har besökts 
eller inventerats sedan 2002.

För att få en uppfattning om Fagerö-reservatets 
totala skogskornsbestånd måste en nyinvente-
ring genomföras, vilken kan bli arbetskrävande. 
Uppgifter om ytterligare bestånd, registrerade av 
G. Aronsson sommaren 2001 (Aronsson 2002), bör 
också kontrolleras.

15. Västra Tvärnö, Börstils s:n. 700 m NO om 
Karlholm (C-Öst-0326, 6681090/1649400).

Gillis Aronsson upptäckte denna förekomst (2 
m2) på Tvärnö år 2003, men fyndet kom till vår kän-
nedom först efter att vi publicerat vår sammanställ-
ning (Bergström m.fl. 2003).

Växtplatsen, ca 20 × 50 m, utgöres av ett fuktstråk 
i en gles barrblandskog med lövinslag (figur 6), strax 
söder om en privat liten bilväg som går fram till ett 
fritidshus på Korsskäret. En gammal markväg passe-
rar den sydostligaste delen av skogskornsbeståndet.

År 2010 upptäcktes att skogskornet även börjat 
sprida sig (42 ax) till likartad miljö omedelbart norr 
om nämnda bilväg, ökande till 69 ax år 2012.

Förekomsten placeras i kategorin < 1000 ax, även 
om antalet ax åren 2008 och 2010 översteg 1000. 

I området observerades också några vippor av 
strävlosta och tio ex av kal tallört.  

•  Stort tack till Lena Jonsell, Hans Rydberg och 
Göran Mattiasson för värdefulla synpunkter, och 
till Kristoffer Stighäll och Peter Ståhl för mate-
rial från Ramsdals odling respektive Gästrikland.
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Kustarun  
– en pigg gentianasläkting
Text och foto: ÅKE ANDRÉN-SANDBERG

A
rterna i Centaurium kallas på svenska aruner och består 
av små, en- eller tvååriga örter som förekommer på 
strandängar längs Sveriges kust upp till södra Norrland 
samt på Öland och Gotland. Någon gång påträffas de 

lite längre in i landet, kanske i ett torrt skogsbryn eller på en 
torräng. 

Arterna i arunsläktet kan särskiljas från sina kusiner gentia-
norna i släktena Gentiana och Gentianella genom att de har stån-
darknappar som är skruvlikt vridna när de öppnar sig (se figur). 
Liksom hos Gentiana sitter blommorna i upprepat tvåsidigt 
förgrenade knippen – mycket elegant när man skärskådar detal-
jerna. Våra svenska arter har rosa blommor medan gentianornas 
blommor är blå, lila eller purpurröda.

Kustarun Centaurium littorale är tvåårig. Den är lågvuxen 
(5–30 cm) med upprätt stjälk och motsatta, helbräddade, tung-
lika till brett ovala blad. Blomman är cirka tio mm bred och har 

För lekmannen är 

gentianan en vacker 

blå blomma som tävlar 

med edelweiss om att 

bli besjungen uppe på 

alptopparna, medan 

medicinarna är bekanta 

med namnet genom 

gentianaviolett, ett 

klassiskt färgämne. 

Botanisten vet dock 

att det finns en mängd 

olika släkten och arter 

i den stora gentiana

familjen, varav släktet 

Centaurium är ett.
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fem långt sammanväxta kronblad. Fodret är ungefär lika långt 
som krontuben, vilket ger arten en likhet med en del gentianor. 
Kronan har utbredda kronflikar som är minst fem millimeter 
långa. 

Kustarun blommar i juli och augusti och utmärker sig för 
blommornas säregna, ljusa och klara rosenröda till rosa färg och 
som ter sig osedvanligt skarpa i konturerna. Kustarun är vanlig 
på leriga och steniga havsstränder från Bohuslän till Gästrikland, 
men sällsynt längre norrut. Växtplatserna är inte sällan sådana att 
de emellanåt är översvämmade vid högvatten.

Artnamnet littorale kommer av latinets litus (strand, kust) och 
tolkas således ”växer på havsstränder”, vilket ju stämmer bra 
med våra svenska erfarenheter. Släktnamnet Centaurium kom-
mer av grekiskans kentaurion, ett växtnamn som förekommer hos 
Hippokrates (400 f.Kr.). På medeltiden tolkades det emellertid 
som centum aurei, ”hundra gyllen”, eller ”tusengyllen” som är ett 
gammalt provinsnamn för arterna i släktet. ”Vårt folkspråk har 
bevarat det gamla, dyrbara namnet Arun, som måste föredragas”, 
pläderade dock Elias Fries 1880. 

Som svensk benämning kom arun in i den botaniska littera-
turen med Linné, som under sin skånska resa upptecknade det 
i Everöds socken i östra Skåne. Ordet arun har ansetts vara en 
förkortning av Centaurium.

Gentianaväxter har mycket besk smak och användes förr 
också i Sverige som medicin på flera olika sätt, framför allt i 
magdroppar. Enligt Retzius (1806) fick man ett bra magmedel 
om man lät arun och rot av kalmus Acorus calamus dra i brännvin. 
Dekokt på arun ansågs också vara verksam mot skabb och annan 
ohyra.

Arterna i släktet är variabla och uppfattningen om vad som 
utgör arter har varierat genom åren. Flera tidigare erkända arter 
betraktas numera bara som varieteter. Uppgifter om enskilda 
arters användning och publicering av första fynd är därför 
osäkra. 

Alla blommor är vackra, en del är mycket vackra. När det gäl-
ler kustarun är den otvivelaktigt mycket vacker både i färg och 
form när man ser närmre på den, men det är ändå inte det som 
gör den mig särskilt kär. 

Istället är det dess förnöjsamhet i sin karga och blåsiga 
omgivning som imponerar. Kustarunen sträcker sig så piggt och 
modigt någon decimeter över stenarna och leran och lyser rakt 
upp med sina små blommor så att man blir glad när man ser dem. 

Kan denna lilla blomma lysa så piggt i denna tuffa värld så 
måste också jag kunna klara av en hel del, även när förutsättning-
arna inte är de bästa. Tack kustarun för den glädje och tillförsikt 
du sprider!  

Kustarun är en utpräglad 
havsstrandsväxt som hittas 
längs Östersjöns kuster, längs 
Kattegatt och Skagerrak och 
vidare utefter Nordsjökusten 
ner till nordvästra Frankrike och 
Storbritannien.

Arunsläktet innefattar ett 
tjugo tal arter. Många återfinns  
i Sydvästeuropa.

Åke Andrén-Sandberg är 
professor i kirurgi vid Karo-
linska universitetssjuk huset 
och ivrigt fotograferande 
amatörbiolog.

Adress: Vintrosagatan 17, 
124 73 Hagsätra 
Epost: ake.andren- 
sandberg@karolinska.se
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Två sällsynta drabor – 
kanske vanligare än vi tror?
SOFIA LUND

S
ommaren 2014 var exceptionellt varm. Under flera 
juliveckor låg temperaturen på runt 25 °C.  Det gjorde 
att de få ettåriga arter som finns i fjällmiljö, som lapp-
ögontröst Euphrasia salisburgensis subsp. salisburgensis och 

dvärgsyra Koenigia islandica, hade ett bra år. Lappögontrösten såg 
vi i oräkneligt antal. 

Dvärgdraba 
En annan småväxt art är dvärgdraba Draba crassifolia. Dvärg-
draban växer i snölegor och hinner sannolikt inte komma i blom 
och frukt varje år. En del år kanske växtplatsen inte ens smälter 
fram. I år hann den både blomma och gå i frukt redan under juli–
augusti och det i ganska stora antal.

Dvärgdraban är tidigare känd från drygt tio lokaler längs 
svenska fjällkedjan. I modern tid finns uppgifter från tre lokaler: 
Vuorek tjåkko i Lycksele lappmark, Kapasåive i Padjelanta natio-
nalpark i Lule lappmark och Näitatjåkko i Pite lappmark.

Vid Kapasåive finns två växtplatser söder om toppen där det 
2012 räknades till 2+26 exemplar (Henrik Wegelius, Bo Karls-
son, Tiina Laantee, Anders Erixon m.fl.) och fyra växtplatser vid 
toppområdet där det 2005 räknades till 1 + 1 + 17 + 19 exemplar 
(Hans Thulin, Owe Rosengren, Torbjörn Vik, Tor Jonzon m.fl.). 
På Näitatjåkko hittade Sture Westerberg  2 exemplar 2008.

Sommaren 2014 hittades dvärgdraban på följande lokaler:
• Näitatjåkko, Pite lappmark – ett hundratal exemplar nära norra top-

pen (Sofia Lund, Mora Aronsson, Niklas Lönnell och Birgitta Öster).
• Gardetjåkka, Torne lappmark – två växtplatser med 1 exemplar och 

27 exemplar. På den senare växtplatsen växte dvärgdraba tillsammans 
med rödnörel Minuartia rubella, purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
och gulldraba Draba alpina i övre delen av en sydvänd snölega på 
kalkrik mineraljord (Anders Jacobson, Mora Aronsson, Niklas Lön-
nell och Sofia Lund).

• Sjangelitjåkka, Torne lappmark – 180 exemplar växte i en nordost-
vänd snölega på kalkgrus (Anders Jacobson, Mora Aronsson, Niklas 
Lönnell och Sofia Lund).

• Ruopsuk, Torne lappmark – sex växtplatser med sammanlagt 144 
exemplar (Anders Jacobson, Mora Aronsson, Niklas Lönnell och 
Sofia Lund).

• Alitåive, Lule lappmark – minst 10 exemplar (Niklas Lönnell och 
Henrik Weibull).

Sommaren 2014 hade 

Sofia Lund förmånen 

att floraväkta i fjällen. 

Dels inom projekt ”Pite 

lappmarks flora”, dels 

på uppdrag åt Natur

vårdsverket. 

Bland de många fina 

fynden märktes två 

kanske lite ano nyma 

rariteter, dvärgdraba 

och ragg draba, arter 

som kanhända finns på 

fler platser än vi känner 

till.

figur 1. Dvärgdraba Draba 
crassifolia på Gardetjåkka. 
foto: Mora Aronsson, 2014.
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Fyndet vid Alitåive är en helt ny lokal. Lokalerna vid Garde-
tjåkka, Sjangelitjåkka och Ruopsuk har varit kända sedan 1920-
talet då Harry Smith och Thore C. E. Fries utforskade sällan 
besökta fjällområden.

Kanske arten inte hinner upp alla år, kanske den kommer upp 
men först så sent på säsongen så att botanister missar den. I år 
var den dock synlig och vi fick en ganska bra bild av dess livs-
miljö. 

Dvärgdraban växer på kalkgrus och mineraljord i snölegor, 
ofta tillsammans med grusnarv Arenaria humifusa, rödnörel och 
purpurbräcka. Sök gärna efter den på platser med smältande 
snölegor nästa gång du är i fjällen.

Raggdraba
År 1996 hittade Erik Ljungstrand raggdraba Draba subcapitata på 
Årjep Saulo i Pite lappmark. Vid ett återbesök 1997 räknade han 
till 13 exemplar nära toppröset och 15 exemplar längs den nord-
västra kammen. År 2008 hittade Sture Westerberg raggdraba på 
Nissontjårro i Torne lappmark. Vid en floraväktarinsats 2009 
räknades till tolv exemplar på Nissontjårro. 

Sommaren 2014 återbesöktes båda dessa platser. Torbjörn 
Vik besökte Nissontjårro 11 juli och räknade då till sammanlagt 
69 exemplar på två olika dellokaler. Bengt Westman hittade tre 
dagar senare ytterligare fyra exemplar på den ena av de två del-
lokalerna.

Vi (Sofia Lund, Mora Aronsson och Niklas Lönnell) gjorde en 
toppbestigning av Årjep Saulo den 23 juli och kunde då räkna in 
hela 66 exemplar av raggdraba uppe på Årjep Saulo. Arten växer 

figur 3. Raggdraba Draba 
subcapitata på Nissontjårro.
foto: Sofia Lund, 2009.

figur 2. Dvärgdraban växer 
på kalkgrus och mineraljord i 
snölegor. Här floraväktare ”in 
action” vid lokalen på Sjangeli-
tjåkka. 
foto: Mora Aronsson, 2014.
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dels uppe på toppen nära toppröset och dels spridd längs den 
nordvästra kammen. Troligen finns fler exemplar längs kammen.

Två dagar tidigare hittade vi en helt ny lokal i passet mellan 
Årjep Saulo och Näitatjåkko. Där räknades 46 exemplar. Denna 
miljö skiljer sig från de två andra genom att inte utgöras av en 
topp eller ett krön. Det är en vindpinad plats med vinderoderat 
fint kalkgrus. Raggdraban växte spridd både i kalkgruset och i 
mer sluten vegetation. Bland annat på ett antal fågeltoppar.

Flera olika fågelarter, bland annat fjällripa, fjällabb och 
fjälluggla sitter ofta på platser med bra utsikt. De rovlevande 
arterna för att spana efter byte, riporna för att ha koll på rovdjur. 
Efterhand som högen med spillning och spybollar växer till och 
vegetationen blir frodigare blir platsen ännu mer attraktiv för 
fåglarna. 

I passet mellan Årjep Saulo och Näitatjåkko finns ett par 
sådana fågeltoppar och till vår förvåning växte raggdraba i vege-
tationen på dessa toppar. På flera andra platser såg vi drabor med 
avknipsade skidor. Kanske var det fjällripor som ätit dem och 
sedan transporterat fröna, via tarmkanalen, till de små fågel-
topparna där raggdraborna nu verkar trivas.

Med den nya kunskapen om raggdrabans livsmiljöer och att 
de kan vara ganska olika, kan man tänka sig att arten förekom-
mer på fler platser än vad som är känt idag.

Jag hoppas att detta inspirerar fler till att leta efter drabor i 
fjällen!   

•  Tack till Naturvårdsverket, ArtDatabanken, SBF:s floraväkteri 
i fjällen och föreningen Pite lappmarks flora för finansiering av 
inventeringarna. Tack till Mora Aronsson, Niklas Lönnell, Bir-
gitta Öster, Anders Jacobson och Henrik Weibull för sällskap på 
fjället. Samtliga fynd finns inlagda på ArtPortalen.

figur 4. De raggdrabalokaler 
vi känner till idag är högalpina, 
exponerade platser. Här växt-
platsen på Årjep Saulos topp.
foto: Mora Aronsson, 2014.

Lund, S. 2015: Två sällsynta 
drabor – kanske vanligare än 
vi tror? [New Swedish finds of 
Draba crassifolia and D. subcapi-
tata.]. Svensk Bot. Tidskr. 109: 
58–60.

Sofia Lund är naturvårdskonsult 
till professionen och ägnar fritiden 
åt att leta arter och lära sig deras 
livsmiljöer.

Adress: Brearedsvägen 75,  
432 38 Varberg 
Epost: sofia@enetjarnnatur.se
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”Jag hoppas att detta 
inspirerar fler till att  
leta efter drabor i  
fjällen!”
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Möt våren i Monti  
Sibillini, Italien!
Svenska Botaniska Föreningen anordnar 
tillsammans med AviFauna en resa till Monti 
Sibillini i Italien den 10–17 maj. Denna pion-
järresa till centrala Apenninerna riktar sig till 
dig som främst är intresserad av växter och 
botanik, men vandring och i viss mån den 
lokala matkulturen ingår också i programmet. 
Reseledare är Caroline Edelstam.

Monti Sibillini är ett vackert och varierat bergs-
område mitt på den italienska halvön. Många 
bergstoppar når över 2000 meter. Högslätter 
med doliner och slukhål, rasbranter och bergs-
klyftor bidrar till dramatiken och skönheten i 
landskapet. 

På bergssluttningarna växer lövskogar som 
hör till de äldsta i Europa, med mossbelupna 
gamla hamlade bokar och andra jätteträd. Där-
emellan breder kilometervis med blomsterrika 
ängar och betesmarker ut sig. I Monti Sibillini, 
som också är nationalpark, finns ca 1800 kärl-
växter med såväl medelhavsvegetation som 
alpina arter och lokala endemer. 

Naturen och människan har i detta urgamla 
kulturlandskap samverkat under årtusenden. 
Den traditionella herdekulturen lever kvar med 
betande flockar av får och getter, vaktade av 
någon herde med sina hundar. Både varg och 
björn finns i de omgivande skogarna och inte 
sällan ser man kungsörn. 

I de medeltida bergsbyarna i Monti Sibillini 
håller man fast vid gamla mattraditioner. Lokala 
varianter av pecorino, salami, prosciutto och inte 
minst tryffel, hör till områdets specialiteter. 

De första dagarna tillbringar vi i norra delen av 
nationalparken som ligger i regionen Marche. Vi 
botaniserar i de blomsterrika ängsmarkerna vid 
Prati di Ragnolo med Adam och Eva i mängd, 
violer, gullviva och vårgentiana. Vid Santuario di 
Macereto är orkidérikedomen stor med arter som 
Sankt Pers nycklar, stornycklar, spindelofrys och 
tätyxne. Uppe på Monte Coglia finns en mäktig 
bokskog med både idegran och järnek.

Nästa anhalt blir Montefortino på den östra 
sidan av kalkstensmassivet. Vi gör en vandring i 
Gole dell’Infernaccio, en imponerande bergs-
klyfta med branta klippväggar som reser sig högt  
ovanför floden Tenna. Stigen letar sig genom den 
trånga klyftan och följer första biten en porlande 
bäck innan det öppnar sig mot den inbjudande 
dalgången med betade gräsmarker och löv-
skogar.

Vi avslutar i Umbrien och den kanske mest 
kända delen av Monti Sibillini, högplatån Pian 
Grande di Castelluccio som ligger ungefär 
1350 m.ö.h. Här odlas linser på små åkrar 
som också är mycket rika på ogräs. Den stora 
högslätten omges av vidsträckta betesmarker 
och branta bergssluttningar. Pärlhyacint, krokus, 
blåstjärnor, snödroppar och nunneörter, lik-
som späd klocklilja Fritillaria montana och den 
endemiska violen Viola eugeniae, hör till den 
rika vårblomningen. Vi gör en vandring genom 
dalgången Val Canatra där stigen kantas av 
gamla bokskogar och vi med lite tur kan få se den 
sällsynta bergpionen Paeonia officinalis. 

Innan vi lämnar Monti Sibillini hinner vi med ett 
besök i den ringmursomgärdade lilla staden Nor-
cia med flera medeltida kyrkor och byggnader, 
lokala matvarubutiker ”Norcineria” m.m.  

Vandringarnas längd och kuperingsgrad 
varierar men ingen är längre än 11–12 km.

Boendet blir på tre olika så kallade ”agri-
turismo”, ombyggda och moderniserade 
lantgårdar. Rummen är av god standard, oftast 
med eget badrum. Stor omsorg läggs vid maten 
och middagarna lagas mest på lokala råvaror. 
Luncherna intas i fält.

Tid: 10–17 maj 2015
Deltagare: 10–15 personer.
Pris: 15 800 kr, enkelrumstillägg 1000 kr. 

Flygresa sker från Stockholm Arlanda till Rom Fiu-
micino. I priset ingår flygresa, lokala transporter 
(minibuss eller bilar), del i dubbel rum, helpension, 
svensk rese ledare, extrachaufför från AviFauna, 
någon dag lokal naturguide, utförlig förhands-
information, reserapport med artlista. I priset 
ingår ej reseförsäkring (obliga toriskt), dryck m.m.

Anmälan: Om du vill åka med sätter du in 
anmälningsavgiften 1 500 kr på pg. 55 95 29–3 
(AviFauna). Observera att vissa resor snabbt blir 
fullbokade. Är du osäker på bokningsläget bör 
du först kontakta AviFauna (tel. 0485-444 40, 
avifauna@sofab.se).

Högplatån Pian Grande med Viola eugeniae 
och Monte Vettore (2476 m) i bakgrunden. 
foto: Caroline Edelstam.
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franska Alperna
SBF ordnar den 2–10 juli tillsammans med 
AviFauna en resa till franska Alperna. Resan 
vänder sig främst till dig som inte botaniserat 
i Alperna tidigare. Reseledare är Leif Anders-
son.

Vi kommer att besöka en lång rad olika biotoper 
och vegetationstyper och bekanta oss med väx-
terna i dessa. Om vädret tillåter så kommer vi att 
besöka lokaler på höjder från 200 till 2500 meter 
över havet.

Vi kommer dels att göra utflykter i trakterna 
runt Grenoble som ligger i den dalgång där flo-
den Isère rinner fram, dels längre in i Alperna vid 
Col du Lautaret och Briançon. På så sätt kommer 
vi att hinna med dramatiskt olika klimatzoner och 
berggrund från massiv kalk till fattigaste granit. 
Nästan 1300 olika arter och underarter är note-
rade på de lokaler vi besöker.

Även om resan främst är för nybörjare på 
Alpernas flora så är naturligtvis kännedom om 
svensk eller centraleuropeisk flora till hjälp. Fran-
ska guider kommer att vara med oss de flesta 
dagar – någon av dessa talar engelska men 
översättning kommer att ske när vi har fransk-
talande guider. 

Boendet är förhållandevis enkelt i två- eller 
trebäddsrum (motsvarande bra svenskt vand-
rarhemsboende) men eftersom vi är i matlandet 
Frankrike så brukar maten ligga på en hög nivå. 
Förhoppningsvis ger resan en bra inblick i fransk 
husmanskost. Luncherna kommer under ett antal 
dagar att intas i fält. 

Vi kommer någon dag att vandra drygt en halv 
mil, nivåskillnaden kan bli uppemot 600 meter 
men då i huvudsak nedför. Terrängen kan ibland 
vara svårgången, men i de flesta fall följer vi stigar 
eller mindre vägar.

Vi bor först fyra nätter i Lans-en-Vercors och 
reser sedan till Villar d’Arêne och bor där ytterli-
gare fyra nätter. 

De första dagarna är vi i närheten av Greno-
ble och botaniserar i torra sluttningar med doft 
av medelhavsflora nära staden, studerar rikkärr 
på lägre nivåer, flodbankar i dalbotten, vandrar på 
ängar, sluttningar och skogsmarker i det kalkrika 
Vercorsmassivet och i silikatmarker runt vinter-
sportorten Chamrousse. 

I den senare delen av resan, i det inre av 
Alperna, ska vi titta närmare på de blomsterrika 
ängarna runt Col du Lautaret, högalpin vege-
tation på Col du Galibier, torra sluttningar med 

rasmarker i dalbottnarna, stäppvegetation och 
torra tallskogar vid Briançon samt skogar, fäbo-
dar, ängar och rasmarker vid Col de l’Izoard.

Tid: 2–10 juli 2015.
Deltagare: 14–16 personer.
Pris: 17 500 kr. Flygresa sker från Stock-

holm, Göteborg eller Köpenhamn till Lyon (tillägg 
800 kr från Göteborg). Enkelrumstillägg 1000 
kr. Antalet enkelrum är begränsat. I priset ingår 
flygresa, alla transporter (buss, linbana), logi i 
dubbelrum eller tre personsrum, frukost, lunch 
och middag alla heldagar, enklare lunch samt 
middag den 2 juli och frukost den 10 juli, svensk 
reseledare, fransk guide de flesta dagar, utförlig 
förhandsinformation inkl artlistor, reserapport. I 
priset ingår ej reseförsäkring (obligatorisk), mel-
lanmål och dryck utöver vatten.

Anmälan: Om du vill åka med sätter du in 
anmälningsavgiften 2 500 kr på pg. 55 95 29–3 
(AviFauna). Observera att vissa resor snabbt blir 
fullbokade. Är du osäker på bokningsläget bör 
du först kontakta AviFauna (tel. 0485-444 40, 
avifauna@sofab.se).

Sluttning i Vercorsmassivet. 
foto: Leif Andersson.

Alpmynta Clinopodium alpinum. 
foto: Leif Andersson.
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Välkommen till inventeringsläger i Pite lappmark!
Sommaren 2015 har du för näst sista 
gången möjlighet att vara med och 
utforska den botaniskt minst kända 
svenska floraprovinsen under ett sex 
dagar långt inventeringsläger. Arrangör är 
Föreningen Pite lappmarks flora. Gratis logi 
erbjuds!

Styrelsen i föreningen bestämde i höstas att vi 
ska genomföra organiserad lägerverksamhet 
under två somrar till.

Inventeringsområdena har genom åren 
fördelats rättvist mellan våra båda kommuner 
Arvidsjaur och Arjeplog. I år är det Arjeplogs 
tur, och plats för logi blir campingplatsen i 
Slagnäs längst söderut i kommunen, nära 
gränsen till Västerbottens län.

Vi tar utgångspunkt där vi bor och invente-
rar inom en radie på ungefär 3 mil, företrädes-
vis inom de många ”nollrutor” som helt saknar 
angivelser av kärlväxter, även de vanligaste. 

Alla är välkomna, även nybörjare! 
Som exempel på trevliga och för provinsen 

sällsynta växter vi kan hitta kan nämnas en 
rad olika låsbräknar, örnbräken, odonvide, röd 
trolldruva, humleblomster, käringtand, lapsk 
getväppling, harsyra, skuggviol, skogsviol, 
dvärghäxört, smaldunört, källdunört,  mysk-
måra, vägarnika, liljekonvalj, svalting, taigastarr, 
blekstarr, visp starr, vasstarr, kvarnven och 
kanadaråg. 

Lägret pågår från lördagskvällen 11 juli till 
lördag 16 juli, sex aktiva och jag kan försäkra 
mycket givande fältdagar! Men du kan förstås 
delta kortare tid om du vill.  

Anmälan sker senast 15 maj (men helst 
tidigare!) till Charlotte Nordgren (tel.: 0961-
104 70 eller 076-82 555 62, e-post: thure.jo 
@telia.com).

Vi vill gärna att du anger om du kommer 
med bil och hur länge du stannar.

Du får mer information efter anmälan!

Inventera vita fläckar i Lule lappmark i sommar!
Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i som-
mar med inventeringar i Lule lappmarks 
skogsland. 
Förläggning blir i stugby i Gällivare, under 
perioden 5–11 juli med Lars Fröberg som 
ledare. Vi kommer att hålla till i delvis outfors-
kade trakter öster om det stora myrlandet 

Sjaunja och nationalparken Muddus. Boende 
och bilresor under inventeringarna bekostas 
av projektet. Närmare information skickas ut till 
dem som anmäler sig 

Anmälan senast 1 juni till: Lars Fröberg 
(tel. 076-848 99 45, lars.froberg@biol.lu.se). 
Ange vilka dagar du deltar, samt om du har 
tillgång till bil.

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av bota-
nik? Då ska du söka ett stipendium till årets 
Botanikdagar i södra Lappland (se sid. 352 i 
SBT nr 6/2014). Botanikdagarna är ett fan-
tastiskt tillfälle att få närkontakt med floran och 
träffa andra botaniskt intresserade.

SBF delar ut två stycken stipendier för del-
tagande i Botanik dagarna. Stipendierna täcker 
kostnaderna för resor, mat och logi. 

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

Om någon vill få tillgång till SBF:s års-
redovisning och verksamhetsberättelse 
inför årsmötet i Uppsala den 7 mars, 
kontakta Maria van der Wie på vårt kansli 
(018-471 28 91, info@svenskbotanik.se).

Rättelse
Översta fotot i figur 16 (sid. 268) i Barbro 
Risbergs artikel i SBT nr 5/2014 föreställer 
inte den korgblommiga Arctogeron grami
neum utan ranunkelväxten Callian themum 
sajanense. Tack Henrik Zetterlund!
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Den vackra ögonpyrolan klarar inte 
modernt skogsbruk och minskar i stora 
delar av Sverige. I år har den därför utsetts 
till Årets växt. Rapportera in dina fynd så vi 
får en bättre bild av ögonpyrolans situation! 

Ögonpyrola tillhör familjen ljungväxter Erica-
ceae. Den fleråriga örten blir 5–15 cm hög. De 
vintergröna bladen är rundade, kortskaftade 
med en sågad kant. Bladen sitter oftast tre till-
sammans och bildar som en rosett nära mark-
ytan. Den ensamma, lutande blomman sitter 
i stjälkens topp. Blomman är vit, väldoftande 
och har fem djupt inskurna flikar. I förhållande 
till växten i övrigt är blomman oproportionellt 
stor. Blomningen sker i juni eller juli. Kapseln 
är upprätt. Ögonpyrolan kan föröka sig vege-
tativt och uppträder tack vare det ofta i små 
bestånd.  

Ögonpyrola växer i hela vårt land, från 
Skåne i söder till Torne lappmark i norr. Växt-
platserna är skuggiga och fuktiga, gärna med 
rörligt grundvatten. Äldre, mossrika gransko-
gar av fuktig till frisk typ är den vanligaste 
miljön för arten. Mer sällsynt växer den längs 
skogsvägar, i myrkanter och längs bäckar. 
Ögonpyrola förefaller ha svårt att etablera sig 
i ungskogar men kan påträffas i igenväxande 
sand- och grustag samt i planterade tallskogar 
på inte alltför urlakad sand. En viss kalk-
påverkan förefaller vara gynnsamt. I Bohuslän 
växer ögonpyrolan gärna på skalgrus och i 
Småland på grönsten. 

I delar av främst södra och mellersta 
Sverige har en klar minskning skett, något 
som dokumenterats i flera av de landskaps-
floror som utkommit på senare år. Ögon-
pyrolan klarar inte modernt skogsbruk med 
slut avverkningar och skogsdikningar. Även 
upphört skogsbete har missgynnat arten.

Ögonljus är ett äldre namn, något som 
anspelar på det tidigare bruket av arten som 
medicinalväxt vid olika ögonåkommor. Linné 

uppger att ”mot röda eller på annat sätt sjuka 
ögon påläggs i Norrland och Norge örten 
tuggad eller infusion av densamma såsom ett 
utmärkt läkemedel”. Artepitetet uniflora syftar 
förstås på den enda blomman. 

Du är välkommen att rapportera fynd av 
ögonpyrola under 2015. Lägg in dina fynd 
direkt på Artportalen (www.artportalen.se). Fyll 
gärna i biotop och om notera om något uppen-
bart hot finns mot växtplatsen. Du kan även gå 
in på SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) 
och klicka dig vidare till fliken ”Årets växt”. Där 
hittar du en rapportblankett som du kan skriva 
ut, fylla i för hand och skicka in till mig. 

Anteckna gärna eventuella följeväxter. I 
äldre, något torrare barrskogar kan du exem-
pelvis finna den närbesläktade rylen Chima
phila umbellata och orkidén knärot Goodyera 
repens, båda rödlistade. 

Skicka in dina rapporter senast 15 oktober 
2015 till Ulla-Britt Andersson, Kummelvägen 
12, 386 92 Färjestaden (tel: 0485-332 24, 
070-536 78 36, e-post: ullabritt.oland@gmail.
com). Har du några frågor om inventeringen 
kan du kontakta mig. Jag tar också gärna emot 
förslag på lämpliga kandidater till kommande 
Årets växt.

Jag ser fram emot dina fynd!  

2015
årets växt

Ögonpyrola

Ögonpyrola Moneses uniflora.
foto: Thomas Gunnarsson.
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