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Kantjordstjärna
kan förväxlas med
kamjordstjärna.

Höstens rökbollar –
jordstjärnor fascinerar

Fransig jordstjärna gillar kalkrik mark.

J

ordstjärnor är något som fascinerar många, inte bara
hängivna mykologer. Fördelen är att fruktkropparna finns
kvar under en stor del av året. Man behöver därför inte
ha så himla bråttom. Dessutom har de sin bästa säsong
under september till november det vill säga när många
kärlväxter har tackat för sig. De flesta jordstjärnor går bra att artbestämma redan i fält, det räcker med en vanlig handlupp med tio
gångers förstoring. I Sverige finns idag 21 kända arter jordstjärnor,
varav många är sällsynta.

Liknar en boll eller en lök innan den spricker
Jordstjärnor tillhör gruppen Gasteromycetes (buksvampar).
Sporerna utvecklas inuti fruktkroppen och släpps ut genom en
mynningspor. Från början liknar svampen en boll eller lök innan
den spricker upp i sina två lager och visar det säregna utseendet.
Inre lagret bildar rökbollen där sporerna utvecklas, och där de
också släpps ut. Området runt mynningsporen benämns peristom
och är viktigt för artbestämning. Rökbollen har ibland ett skaft.
Det yttre lagret bildar flikarna som lyfter upp rökbollen så att
sporerna lättare sprids. Flikarnas antal är vanligen 6–11. Några av
de mer sällsynta arterna är hygroskopiska. Med detta menas att
fruktkroppen i torka är ihoprullad. Vid väta rullar den ut sig igen.

Några vanliga arter i Sverige
◗ Kamjordstjärna är Sveriges vanligaste jordstjärna. Fruktkroppen
Kamjordstjärna är vanligast av alla svenska jordstjärnor.
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Fyrflikig jordstjärna finns på rödlistan.

mäter 2–12 centimeter mellan flikarna. Rökbollen har ett tydligt
skaft och nedre delen av rökbollen är längsstrimmig (kammad).

Peristomet är fårat (bildar som veck). Du hittar arten i äldre
barrskogar, gärna i närheten av myrstackar. Mer sällsynt växer
den i lövskogar eller öppen mark (då på barrmattan i enbuskar).
Kamjordstjärna är funnen från Skåne upp till norra Norrland.
◗ Kantjordstjärna kan förväxlas med kamjordstjärna. Fruktkroppen mäter 2–7 cm mellan flikarna. Rökbollen är hoptryckt
ovanifrån (liknar en basker). Den nedre delen av den skaftade
rökbollen har en skarpt avsatt kant (överhäng) vilket gör arten
lätt att känna igen. Peristomet är fårat. Kantjordstjärna växer i näringsrika lövskogar, i parker och trädgårdar. Även kalkpåverkade
barrskogar kan hysa arten. Funnen från Skåne till Medelpad.
◗ Fransig jordstjärna mäter 2–5 cm mellan flikarna. Rökbollen
är oskaftad, peristomet är fransat och otydligt avgränsat. Undersidan av fruktkroppen är täckt av jord och förnarester. Arten växer
i barr- och lövskogar, gärna på mer kalkrik mark. Den kan även
växa i öppen mark, då på barrmattan i enbuskar. Fransig jordstjärna växer från Skåne upp till norra Norrland.
◗ Fyrflikig jordstjärna är rödlistad i kategori NT (nära hotad).
Den mäter 1,5–4 cm och är lika hög som bred. Den spricker oftast
upp i fyra flikar, dessa lyfter fruktkroppen högt upp. Resterna av
mycelskiktet lossnar och bildar som en skål under jordstjärnan.
Rökbollen är skaftad, peristomet är slätt och tydligt avgränsat.
Arten förekommer i kalkbarrskogar där den växer på barrmattan.
Mer sällsynt påträffas den i lövskog eller mer öppen mark. I det
sistnämnda fallet växer den på barrmattan i enbuskar. Fyrflikig
jordstjärna har sin huvudsakliga utbredning i de östra delarna av
Götaland och Svealand.
vilda växter | 4.2014
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Ung entusiasm

Höstens rökbollar.

Det var i början av april som jag, tillsammans med två skickliga
botanister, intog Kullaberg för att skapa och förbereda något
helt nytt, nämligen ett botanikläger för unga. Berget stod ännu
i väntan på våren. Trädens grenar hade fyllda knoppar och
sköra stänglar av örter hade precis vågat sig upp ur jorden.
Men luftens friska vindar avslöjade att något nytt var på gång,
och både lungor och kropp fylldes av längtan.
Den sista helgen i april, då ungdomarna skulle komma,
närmade sig med stormsteg. Spänningen var hög, skulle tiden
räcka till för att våren skulle brista ut i rättan tid? I samband
med deltagarnas ankomst hade bokarnas knoppar precis
spruckit och berget kläddes av ett skirt ljusgrönt hav som
förstärktes av solens strålar. Tiden, platsen, stämningen kunde
inte ha varit bättre! Under tre strapatsfyllda dagar, sprängfyllda
av vårens växter, fick ett tiotal begeistrade ungdomar möjlighet
att studera floristik och ekologi på nära håll. Vilken lycka att få
dela med sig av botaniken, ”den älskliga vetenskapen”!
Svenska Botaniska Föreningen har, liksom flera andra föreningar i landet, en låg nyrekrytering av unga människor. Man
kan fråga sig vad det är vi behöver göra för att locka yngre generationer? Jag har svårt att tro att natur och växter skulle vara
ointressant för unga. Många kanske inte vet om att vi finns till
och vad vi har att erbjuda. Hur sprider vi information om den
botaniska verksamheten och i vilka media? Jag tror vi behöver
vara öppna för förändringar och göra botaniken tillgänglig på
flera olika sätt – både för redan frälsta och för noviser.
När jag introducerades till botaniken var det värdefullt att
ha en ”botanisk mentor”, för min del spelade Floragruppen i
Göingebygdens Biologiska Förening en viktig roll. Att någon
tar sig tid och följer upp kan vara avgörande för att hålla kvar
och utveckla intresset hos dem som fått upp ögonen för oss.
Som förening har vi ett ansvar
för att även i framtiden låta de botaniska ideella krafterna fortleva!

Randiga tallbarr är vanlig svamp.

Så skiljer du på mossviol och kärrviol.

Skogsfru – opålitlig barrskogsorkidé.

Så nycklar du vitgröe. En introduktion till gräs.

Frida Turander.

Ölands stora alvar.

Vilken är historien bakom växtvalen?

Brännässla.

Lär dig om de tre vanligaste typerna.

29

Vad händer i marken när det brinner?

Alskott.
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Höstglöd i årets sista nummer

10

18

Årets sista nummer av Vilda Växter präglas av hösten. Så här långt kommen har du säkert redan läst artikeln om jordstjärnor på sidorna 2-3 om
höstens rökbollar. Längre in i tidningen får du möta
Frida Turander, en kvinna som lever ett fascinerande
liv i norra Värmland där hon och hennes sambo slår
en äng och gör nya botaniska och entomologiska
upptäckter varje år. Du får även lära dig mer om mykorrhiza – ett knepigt namn på ett för de allra flesta
okänt fenomen. Pål Axel Olsson berättar om det
spännande samarbetet mellan svampar och växter.
		
Niklas Aronsson, redaktör.
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Från fältet
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Floraväktarna: Fältgentiana på fallrepet
FOTO: MARGARETA EDQVIST

sent blommande
växter att hålla utkik
efter resten av året

Hör till sporsäckssvamparna
Barrspricklingen hör till sporsäcksvamparna, ascomyceterna, och inom familjen
Rhytismaceae, dit den iögonfallande
lönntjärfläcken hör. Den senare är den
som bildar de karaktäristiska gula och
runda, svartkantade fläckarna på bladen

Viktigt att rapportera
En så vanlig och lätt igenkännbar svamp
är viktig att rapportera. För vad händer
om den i framtiden minskar? Minskar då
näringsomsättningen i de redan ofta rätt
magra tallskogarna?
Det är viktigt att via Artportalen tala
om för framtidens biologer att den nu
finns överallt. För hur ska de annars få
reda på att arten minskar – om den nu gör
det vill säga.
Hans Rydberg

Svampklubba ger tryffel som ett brev på posten
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Blodnävan är populär
som trädgårdsväxt,
men växer vilt i landet. Det är en flerårig
ört som hittas från
Skåne i söder upp till
Gästrikland i norr.

3. Baldersbrå
Namnet är en
förvanskning av det
folkliga namnet Balders ögonbryn, vilket
omtalas i Gylfaginning som är en del av
det verk som kallas
Snorres Edda.

4. Kråkvicker
Den är vanlig överallt
utom i fjälltrakterna.
Har odlats som foderväxt. Kan föväxlas
med flera andra arter
som luddvicker och
luktvicker, och kanske även häckvicker.

5. Röllika
FOTO: HANS BISTER

Under hösten är det hög tid att leta efter
svampklubbor, som hör till sporsäckssvamparna. Och hittar du någon av arterna är det
bara att gräva en decimeter ned för där finns
helt säkert en hjorttryfffel. Svampklubborna
parasiterar på hjorttryffeln som inte är ätlig
för oss människor, men som uppskattas av
till exempel rådjur och vildsvin. På bilden är
det smal svampklubba, tillsammans med en
hjorttryffel (den lilla bollen).

2. Blodnäva

Har använts på
många sätt inom
folkmedicinen, bland
annat för sårläkning.
Därför har den även
kallats soldatblomma, vilket ska syfta
på Akilles soldater.

Senblommande fältgentiana.
FOTO: HANS BISTER

av lönn, och som säkert varje skogsvandrare någon gång lagt märke till.
Av de drygt 100 arter som lever på
tallbarr, är barrspricklingen den vanligaste. Den tas inte upp i våra svampfloror,
vilket gör att den inte uppmärksammas.
Det finns visserligen 858 fynd av den i
Artportalen, men endast ett fåtal har rapporterat den. Som jämförelse kan nämnas
att den rödlistade talltickan i Artportalen
har nästan 11 000 registrerade fynd.

FOTO: HANS BISTER

Barrsprickling är en ytterst vanlig svamp
– ta en nypa tallbarr på marken, och
du ser svampen direkt. Den består av
långsträckta, svarta, cirka en millimeter
långa fruktkroppar, som på båda sidorna
avgränsas av en svart, något ”zigzag”gående tvärlinje.
Svampen skadar inte trädet utan utvecklas först på de döda barren.
Det finns två arter den kan förväxlas
med, dels tallskyttesvampen med ovala
fruktkroppar och lite otydliga, bruna
tvärlinjer och en tredje art där fruktkropparna är betydligt mindre än hos barrspricklingen.

FOTO: HANS BISTER

Randiga tallbarr är vanlig svamp

FOTO: HANS BISTER

Så här kan barrsprickling på ett tallbarr se ut.

Dalarnas ursprungliga landskapsblomma
(läs mer om landskapsblommor på
sidan 18). Blåklockan
är vanlig över hela
Norden på öppna,
torra marker.

FOTO: HANS BISTER

1. Liten blåklocka

Det ser allt mörkare ut för fältgentianan i
landet. Få andra svenska kärlväxter minskar så snabbt för tillfället.
– Det beror i första hand på igenväxning och brist på bete, men även på att
det på andra ställen betas för hårt, säger
Margareta Edqvist, Floraväktaransvarig.

I augusti var hon och 15 andra Floraväktare på läger i Skaraborg (nordöstra
delen av Västra Götalands län) med specialuppdraget att leta efter fältgentiana.
Totalt hann gruppen med att inventera
över 60 lokaler där tidigare inventeringar,
från 1980 och framåt, funnit växten.
– Vi hittade den på bara 17 lokaler,
alltså på ungefär 25 procent av lokalerna,
säger hon.
– På en del platser fanns det bara några
få individer och vi kan ha missat någon
här eller där, men inte särskilt många i alla
fall, säger hon.
Utförsbacken lär fortsätta så länge
inget radikalt görs, men vad kan man då
göra för att förhindra att fältgentianan
fortsätter att backa?
– Prata med markägare som har betesdjur om tidpunkten för betet. Precis när
växten kommer upp ur jorden är det risk
för att den betas av. När den kommit lite
längre skyr kor och hästar växten, liksom i
mindre utsträckning får gör, säger hon.
– Den måste få komma upp ibland och
blomma för att kunna fröså sig. Fältgentianan är tvåårig och har inte någon

Har du fyllt 25 men inte 30?

Håll utkik på hemsidan efter info om årsmötet
Nästa år hålls årsmötet med tillhörande konferens 7-8 mars i Uppsala. Information om hur du anmäler
dig och hur programmet ser ut
kommer att publiceras på SBF:s
webbsida www.svenskbotanik.se
kort efter att det sista numret av
Svensk Botanisk Tidskrift har kommit ut i december. Du kan redan nu
föreslå kandidater till Guldluppen.
Mejla ditt förslag till ordforande@
svenskbotanik.se.

Ögonpyrola är årets växt 2015, och tar därmed
över stafettpinnen från slåtterblomma.

längre frövila. På några ställen hade betet
kommit gång, efter att ha varit borta, och
där tror jag helt enkelt att det är för sent.
Det finns inga frön längre i jorden som
kan gro, säger hon.
Detta visar också vilken viktig funktion
som Floraväktarna fyller. För att vara med
behöver man inte vara en jätteerfaren
botaniker.
– Det var både superexperter med på
lägret och sådana som var rena nybörjare.
De som är nya brukar tycka att det är en
jättebra erfarenhet att få vara med på våra
tredagarsläger, säger Margareta Edqvist.
Totalt hann gruppen med att besöka
ett hundratal lokaler under lägrets tre dagar.
Niklas Aronsson

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till:
margareta.edqvist@telia.com.

Är du inte
medlem
i SBF ännu?

Om du är medlem och läser detta bör du ha fått inbetalningskorten för 2015.
Är du sedan 25 år, men har inte ännu fyllt 30 år, så finns det 240 goda anledningar att ta kontakt med Maria Redin på kansliet, antingen via mejl (kansliet@
svenskbotanik.se) eller på telefonnummer 018-471 28 91. Skälet är att styrelsen
har beslutat att höja åldersgränsen för ungdomsmedlemsskap från ej fyllda 25 år,
till ej fyllda 30 år. Den som är mellan 25 och 29 år gammal har alltså ett inbetalningskort där det står 340 kronor, men där det borde stå 100 kronor istället. En
skillnad på 240 kronor.

FOTO: MARGARETA EDQVIST

FOTO: HANS RYDBERG

Som medlem i
Svenska Botaniska
Föreningen (SBF) får
du sex nummer varje
år av Svensk Botanisk Tidskrift. Du får
dessutom fyra nummer av Vilda Växter.
Att vara medlem kostar 340 kronor per
år, alltså mindre än en krona per dag.
Familjemedlemskap kostar 50 kronor. För
ungdomar under 30 år kostar
medlemskapet 100 kronor per år.
För den som är boende utanför Sveriges
gränser kostar medlemskapet 495 kronor
inom EU, medan medlemmar utanför EU
betalar 595 kronor per år. Gå in på
www.svenskbotanik.se och klicka på
länken Vill du bli medlem.

vilda växter | 4.2014
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Boktips

Kniviga artpar
FOTO: MIIKA SILFVERBERG

Sista bandet av Nationalnyckeln?
arterna, slopad information om artnamnens etymologi samt utbredningskartor
som endast omfattar Sverige. Arturvalet är
likaså nu helt begränsat till de arter som är
funna i Sverige och de kortfattade engelskspråkiga beskrivningarna har strukits.
Ett större problem är att även om denna
volym, till skillnad från de tidigare, innehåller en huvudnyckel till alla i volymen
behandlade släkten saknas fortfarande en
nyckel till släktena i de tidigare behandlade
volymerna. En huvudnyckel till alla bladmossläkten var tidigare planerad för bandet som skulle komma ut sist, men tycks nu
endast komma att finnas som ett digitalt
dokument på nätet. Detta är en fatal brist
som gör att användare med otillräckliga
förkunskaper knappast kan använda
Nationalnyckeln som enda bestämningslitteratur. Härmed förfelas en av grundtankarna med projektet – att Nationalnyckeln
skulle kunna fungera som en inkörsport för
nybörjare till nya organismgrupper.

Titel: Nationalnyckeln bladmossor:
skirmossor-baronmossor.

Text: Lars Hedenäs, Tomas Hallingbäck.

Bild: Studiofotografier av Christopher

Reisborg. Fältfotografier främst av Lars
Hedenäs och Tomas Hallingbäck.

Pris: 495 kronor på Bokus.com.

Även om det ryktas att den nytillträdda regeringen önskar starta bokutgivningen på
nytt är den nyss utkomna 18:e volymen av
Nationalnyckeln enligt nu gällande beslut
den sista i serien som ursprungligen var
planerad att omfatta mer än 100 volymer.
Volymen behandlar de pleurokarpa (krypande/mattbildande) bladmossorna och
är naturligtvis, vilka brister den än må ha,
helt oumbärlig för alla som intresserar sig
för mossor.
Att volymen är tänkt att bli den sista i
serien markeras även av den jämfört med
tidigare volymer något nedbantade framställningen med aningen kortare texter om

Oklanderliga arttexter
I de två tidigare utkomna volymerna har
det varit bildmaterialet och i viss mån
artnycklarna som varit av störst värde och
som gjort dessa böcker helt oumbärliga.
Även i denna nya volym är bilderna av
mycket hög kvalité och med mycket få
undantag väl valda så att man i många fall
snabbt, och utan att ens ha läst arttexterna,
kan få en klar uppfattning om man kommit
rätt eller fel i nycklarna.
Arttexterna är vad jag hittills hunnit
konstatera också oklanderliga och i allmänhet tillräckliga även om de egentligen

inte tillför så mycket nytt utöver vad som
gått att hitta i annan litteratur.
Nycklarna är liksom i tidigare volymer
rikt illustrerade vilket är en mycket stor
fördel jämfört med de nycklar som tidigare
funnits att tillgå inom området, men rent
stilistiskt skiljer sig nycklarna i denna
volym ganska mycket från de i de bägge
tidigare. Nyckelstegen är genomgående
längre och inkluderar fler olika karaktärer
och kan därför säkert kännas snårigare för
den ovane användaren. Värre är egenheten
att nycklarna inte alltid leder ända fram.
Till exempel kommer den som försöker
nyckla den vanliga arten stor gräsmossa i
huvudnyckeln att efter många nyckelsteg
landa på ett steg som upplyser om att mossan tillhör något av de tre ganska artrika
släktena Brachythecium, Sciuro-hypnum
och Rhynchostegium, och därifrån finns
ingen nyckel som leder vidare till arterna!

Oumbärligt referensverk trots allt
Om detta blir den sista volymen av Nationalnyckeln kommer vi tvingas leva med
att dess behandling av mossorna i flera
avseenden aldrig blev någon riktigt färdig
och användarvänligt sammanhållen enhet,
och om bokutgivningen skulle komma
att återupptas enligt den ursprungliga
planen, kommer volymen om pleurokarpa
bladmossor tyvärr att sticka ut som relativt
sett enklare och mindre fullgången än de
övriga. Oavsett vilket kommer dock även
denna volym för lång tid framöver att
utgöra att oumbärligt referensverk för alla
som intresserar sig för mossor i Sverige.
Torbjörn Tyler

Ny bok guidar dig rätt på Öland
En guide till Ölands växtvärld har nyligen
utkommit på Svenska botaniska föreningens förlag. Det är medlemmar i Ölands
botaniska förening som skrivit boken där
67 öländska besöksmål presenteras – från
Långe Erik i norr till Långe Jan i söder.
Vid varje besöksmål finns en detaljerad
karta som ger bra vägledning. I den löpande
texten ges förslag till vandringar med angivna GPS-punkter.
Drygt 800 växter, båda vanliga och mer
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ovanliga, omnämns i texten. I faktarutor ges
ytterligare information både om Ölands natur och kultur. Boken är rikt illustrerad med
foton av miljöer och växter. Några inledande
kapitel ger en god inblick i den öländska
växtvärlden. Antalet sidor är 228 och
formatet passar att ta med ut i fält. Boken
köper du enklast genom att gå in på www.
svenskbotanik.se och gå vidare till fliken
”Försäljning”. Priset är 150 kr plus porto.
		
Niklas Aronsson

TEXT: STEFAN ERICSSON

Kärrviol

FOTO: ROLF ENGSTRAND

Mossviol

Högblad
högt upp på
blomskaftet.
Högblad en
bit ned på
blomskaftet.

Notera de två små högbladen som på mossviol
sitter högre upp än på
kärrviol, Kärrviolens bleka blomma står i skarp
kontrast till mossviolens
färgstarka lila blomma.

Kärrviol eller mossviol?

– oftast lätt, men se upp med luriga hybrider.
Det finns många violer att hålla reda på,
och dessutom gott om hybrider som ställer
till det. Men delar man in dem efter hur
bladen sitter (rosetter eller ej), hur stängeln ser ut (grenad eller ej), och lite till, får
man några hanterbara grupper. Kärrviol
och mossviol utgör en sådan grupp – låga
fuktmarksväxande violer med krypande
jordstammar från vilka ensamma blad och
blommor växer upp på ogrenade stänglar.

Titta på blommans storlek
Säkrast skiljer man dem när de blommar.
De två små högbladen på blomskaftet sitter nämligen högt upp hos mossviol, men
ungefär vid mitten hos kärrviol, och den
karaktären duger också när violerna gått
i frukt.
Även själva blomman brukar ge god
ledning: mossviolens är större, ända upp
till 20 millimeter lång, medan kärrviolens
är mindre, ibland bara 10 millimeter. Det
finns dock en knivig överlappning kring 15

millimeter-strecket. Kärrviolens blommor
är också blekare, nästan gråaktigt lila, mot
renare och kraftigare lila hos mossviolen.
Sällsynt finns dock bleka former av den
senare, de kan till och med vara vita.

Hjärtlikt eller njurlikt?
Bladens form och behåringen på deras
undersida går att se även när blommor
saknas. Mossviolens blad, som gärna också
är större än kärrviolens, har oftast en utdragen spets som kärrviolen saknar. Även
om de vid första påseende är rätt lika, går
mossviolens bladform alltså mer åt det
hjärtlika, kärrviolens åt det njurlika. Att
syna behåringen på bladens undersida kan
sägas vara det klassiska sättet att skilja de
båda – kärrviolen är kal medan mossviolen
har små, styva ”glashår”, framförallt längs
nerverna.
Håren syns bäst om man böjer ett blad
runt fingret och håller det mot ljuset.
Tyvärr är det så att det visat sig att det

inte riktigt håller streck; det finns sällsynt
kärrvioler med enstaka hår och mossvioler som saknar dem.
Sedan var det det där med hybrider. De
är tydligen ej sällsynta, men arternas avvikelser i hårighet gör att de är svårare att
känna igen än man tidigare trott. Om man
misstänker att man hittat en hybrid måste
man försäkra sig om att fruktsättningen
misslyckats. Har den inte det är det troligen bara avvikande exemplar av någon av
de båda arterna.

Vanliga i en stor del av landet
Kärrviol är mycket allmän i nästan hela
Sverige, men den är sällsynt i norra
Norrlands inland och saknas märkligt nog
på Gotland. Mossviol är allmän i landets
norra halva men avtar nedåt i frekvens,
och är längst i söder mycket lokal och
starkt minskande. I Bohuslän och Blekinge, och på Öland och Gotland, saknas
den helt.
vilda växter | 4.2014
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Våra orkidéer

TEXT: BARBRO RISBERG

FOTO: BARBRO RISBERG

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

FOTO: HANS BISTER

Skogsfru.

Nyckfull skönhet i mossan
Barbro Risberg berättar om hennes första möte med skogsfru, en av våra mest
åtrådda orkidéer, kanske för att den är så nyckfull och på många växtplatser
bara visar sig vissa år.

S
10

om relativt nybliven botanikintresserad hade jag
tillsammans med min man Lennart och en studiecirkelgrupp i mitten av 1980-talet satt igång att inventera
mina hemmamarker i Hofors kommun i Gästrikland.
Det var en mycket spännande period med nya upptäckter och upplevelser, som väsentligt ökade kunskapen om omgivningarna.
Så småningom började det kristalliseras ut vad man kunde
vänta sig att finna och vad som var mindre sannolikt att stöta
på. En drömart som jag var övertygad om att aldrig få se under
våra strövtåg var orkidén skogsfru. Jag trodde inte det fanns en
enda fläck i vårt inventeringsområde, som var så lite påverkad av
mänsklig verksamhet, att den skulle motsvara skogsfruns krav på
växtplats.

för Lennart, när jag plötsligt skrek högt och länge. Att det var ett
glädjetjut var kanske inte så lätt att förstå. Han kom springande,
övertygad om att jag antingen brutit benet eller mött en björn.
Ingetdera av det stämde. Jag hade för första gången, och helt
oväntat för mig, hittat skogsfru. Visserligen hade de fem blommorna som stod framför mina fötter sett sina bästa dagar, men det
var ingen tvekan om vad det var.
Sedan dess har vi hittat den på ytterligare två platser i Hofors.
Här har järnhanteringen alltid varit viktig. För att smälta järnet
behövdes enorma mängder med träkol. Det förde med sig att skogarna hanterades hårdhänt, det talades ofta om virkesbrist, och
kolleveranserna kom från allt längre avstånd till hyttor och hammare. Bland annat därför trodde jag ingen av våra skogar kunde
passa skogsfru. Lyckligtvis hade jag fel!

Skrek högt rakt ut

Beroende av svamp för näringsupptag

Åren gick och kunskaperna ökade. Den 13 augusti 1990 kom vi
gående vid foten av en bergbrant. Jag gick några tiotal meter fram-

Skogsfruns viktigaste del är den underjordiska jordstammen.
Växten saknar klorofyll och är för sin näringsupptagning helt hän-
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Närkontakt med skogsfru.

visad till sin svamppartner. Vissa delar av jordstammen skickar ut
långa utlöpare som söker sig fram och breder ut sig. Är förutsättningarna på våren goda med rätt temperatur och rätt fuktighet,
kan jordstammen skicka upp skott för att blomma. Är den stor
med många utlöpare händer det oftare än om den är begränsad.
På vår rikaste lokal blommar skogsfrun varje år, däremot inte på
exakt samma ställen och med samma antal blommor. På andra
växtplatser kan det gå flera år mellan växtens blomningar.

Skogsfrun kunde visa sig för kolarna
Kanske är det därför växten fått namn efter den nyckfulla skogsfrun, en vacker kvinnovarelse, som sällan visar sig, och då till
synes slumpartat. Mytens skogsfru var kolarnas speciella beskyddare. När milan var tänd gällde det att vakta den dag och natt, och
se till att den pyrde långsamt, så att veden förkolnade. Om milan
brann var det katastrof. Då gick många veckors arbete och möjlighet till intäkt som behövdes för försörjningen upp i rök.
Sägnerna berättar att kolare som slumrat till, hört en knackning på kojans dörr, så att de vaknat och precis hunnit med att
släcka den uppflammande milan. Några av dem har då skymtat
en vacker kvinna med ljusa kläder och långt, blont hår. Någon

Skogsfrun i sin rätta miljö.

enstaka, som haft den synen framför ögonen, har också kunnat se
att kvinnans rygg var ihålig som ett baktråg och förstått vem det
var han hade att tacka för hjälpen. Åtminstone hände det för länge
sen. Om hon finns kvar i våra hårt brukade skogar är väl tveksamt.
I min tid har jag inte hört talas om att hon skulle ha visat sig och
kolningen är ju också den för länge sedan historia.

Kräver orörda platser för att växa
Däremot verkar det fortfarande som det kan finnas lämpliga
platser för orkidén skogsfru. Det handlar då om kombinationen
gran-asp/al/björkskog med rörligt markvatten, gärna med några
blottor i markskiktet, där vegetationen är gles eller obefintlig. Att
det är mörkt, spelar ingen roll, då växten inte är beroende av egen
fotosyntes, utan får näring från sin svamppartner. Det är också
nödvändigt att växtplatsen har varit orörd lång tid, så inte den
känsliga jordstammen och utlöparna skadats.
Blomsterkonungen Linné såg aldrig skogsfrun och även på
hans tid var det nog glest mellan växtplatserna.
Jag är glad över att jag lyckades finna växten på det sätt jag
gjorde, och även om inga mytiska skogsväsen var inblandade i
fyndet, var upplevelsen magisk för mig.
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Lär dig hitta i floran

TEXT OCH FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL

Del 6: Gräs

Finns överallt där
människor rör sig
I Gunnar Björndahls serie om nyckling av växter har turen kommit till gräsen.
Dessa växter finns runt omkring oss under årets alla årstider. I alla fall några av
dess representanter.

G

räsen har vi alltid kring oss, och åtminstone en art
blommar i stort sett hela den del av året som det är
barmark, nämligen vitgröe, som finns överallt på
trottoarer, parkgångar, stigar och andra platser där
människor rör sig.
Under stora delar av året kan man också se ax eller vippa av
de vanliga gräsen i gräsmattor – där gräsklipparen
inte har kommit åt. Under
sommaren bör man då kunna
hitta bland annat rödsvingel,
rödven och engelskt rajgräs.
När detta nummer är ute är
det väl dock snarare vitgröe
som är lättast att hitta.
För att nyckla gräsen
repeterar vi några saker och
tittar dessutom på hur småaxen är uppbyggda. Gräsens
vindpollinerade blommor
sitter alltså i småax, som
sedan sitter i ett ax eller en
vippa. Småaxens principiella
uppbyggnad finns skissad
på sidan 22 i ”Kroken”, och
på teckningarna till vänster,
som visar principen för ett
småax med tre blommor
(förenklat; en del detaljer är
utelämnade) respektive för
ett småax med en blomma.
Förenklade skisser på treblommigt resLängst ner på småaxet
pektive enblommigt småax. Rött: Skärmfinns
det två skärmfjäll, som
fjäll, grönt: Ytter- och inneragn, Blått:
Fruktämne med pistill, gult: Ståndare.
ibland är ganska små, ibland
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Bergsslok är ett medelstort gräs i ganska torr, stenig skog. Småaxen sitter
åtskilda och hänger ofta ner under den böjda stråtoppen.

Ståndarna är markerade gula, och fruktämnet blått, på teckningarna.
Då är det bara att börja titta på småaxens olika delar och försöka nyckla det vanliga gräset vitgröe.

Vi nycklar vitgröe

täcker i stort sett hela småaxet. De är rödmarkerade på
teckningarna.
En del småax innehåller
bara en blomma, andra flera.
Varje blomma omges av en
ytteragn och en inneragn. Det
är i första hand ytteragnarna
man kan se, om skärmfjällen
är kortare än småaxet. Både
ytteragnarna och inneragnarna är grönmarkerade på
teckningarna.

Vitgröe går att hitta med vippa så snart det är
barmark och temperatur över noll grader. Bladen har den typiska spetsen för gröe-släktet –
som stäven på en båt, och småaxen den typiska
äggrunda formen med kölade ytteragnar.

Vi slår upp sidan 173 i ”Kroken”. Här finns ”44 Fam. Poaceae,
Graminae, gräs”. Vi måste först välja rätt översiktsnyckel; och
för vitgröe blir det ”Småax el. småaxgyttringar skaftade, i vippa”
– översikt 2, sidan 174. 1-alternativen är om småaxen har tydligt
borst eller ej. Eftersom vitgröes småax inte har borst, så går vi
direkt ner till nedersta raden på sidan 175 och vidare på sidan
176.”24” gäller om vippan är uppbyggda av tvåsidiga ax eller
ej – och det är den inte. ”25” gäller om småaxen kanske är i täta
gyttringar, men så är fallet mest med de stora gräsen hundäxing
och rörflen, så det gäller inte här.
Då kommer vi till ”27”, om åtminstone översta bladslidan är
starkt vidgad – så är det inte!
”30” gäller snärpet – det är normalt, inte omvandlat till hår.
Då kommer vi till ”37”, om skärmfjällen täcker hela småaxet eller – som i det här fallet – är betydligt kortare än småaxet. Då är
vi på ”38”, om ytteragnarna är kölade – och det är de, alltså inte
rundade! ”39” gäller storleken på småaxen – och de är högst 1 cm
långa. Då kommer vi till släktet Poa, gröe.
Från sidan 196 ser man att släktet Poa i Sverige innehåller
åtminstone 14 arter, flera av dem med många underarter. Men vi
låter oss inte avskräckas, utan börjar nycklingen här. ”1” gäller
frågan om småaxen är vivipara, dvs. om det kommer ut små nya
gräsplantor direkt ur småaxen, utan att ta omvägen över frön. Så
är inte fallet. Då blir det alternativ ”6”, om skottbladslidorna är
väldigt starkt plattade, på storvuxna gräs, eller om slidorna är mer
rundade – och att det rör sig om små eller medelstora arter. Så
är förstås fallet. ”8” gäller om bladslidorna är mycket mjuka och
veka, och strån sällan över 20 cm höga, eller om bladslidorna är

Jättegröe är ett stort gräs, som växer i näringsrika sötvatten. Utöver på vippans och småaxens form känns det även igen på de platta bladslidorna.

fasta och stråna högre. Det första gäller, och här har vi bara två
arter att välja på; trampgröe och vitgröe. Vitgröets ståndarknappar ska vara cirka 0,7 mm långa, trampgröets cirka 1,5 mm. Men vi
kan ju läsa i texten på sidan 197 också. En avgörande karaktär för
trampgröe är att småaxen är gyttrade mot vippgrenarnas spets,
vilket inte är fallet hos vitgröe. Det står också att vitgröe växer på
kulturpåverkad mark, och att den är allmän hela vägen från Skåne
till Torne Lappmark, och att den blommar från våren till hösten!

Hur förstår vi gräsen bättre?
Det är alltså ganska svårt att nyckla gräsen från början. Utrymmet
tillåter inte att vi beskriver alla detaljer på vanliga gräs, men som
i andra botaniska sammanhang kan man börja med att lära sig
några gräs intuitivt och sedan titta hur man letar i floran. Några
gräs som är lätta att känna igen direkt är vass, jättegröe, hundäxing, bergsslok, kvickrot, timotej och ängskavle. Åtminstone jättegröe och bergsslok borde också vara ganska lätta att nyckla. Så
småningom förstår man hur mångfasetterad gräsvärlden är!
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Personligt

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

”Jag brukar samla på mig sådant
som jag inte hinner bestämma...”
Det är en vackert regntung dag i oktober med höstlöv
som brinner i bergen runt Hagfors i norra Värmland.
Mitt i skogen, ett par mil bort, ligger ett paradis – en
dold slåtteräng med låsbräken, jordtungor och orkidéer.
Här bor Frida Turander och hennes sambo Björn
Karlsson i en stuga från 1890.

E

Sumpjordtunga.

Favoritlokal:
Hemmalokalen Malmbackarna i norra
Värmland. En slåtteräng som hävdats
i många år.

Önskeresan:
Till Gotland.

Växter som får det att
pulsera lite extra:
Grönkulla och diverse ängsväxter
som prästkrage och höskallra, samt
svampen grynknölfoting (finns på
Malmbackarna).

14
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n blå Volvo 745 väntar vid den
tillfälliga busshållplatsen i Hagfors alldeles intill Uddeholms
stålverk som ännu sysselsätter cirka 800 personer. Det är
fortfarande navet som samhället roterar
runt – men allt långsammare. Dagens
arbetsstyrka är långt från de tusentals
arbetare som sysselsattes i företaget under
många decennier. Då kunde man gå direkt
från avslutningen i nian till fast jobb på
järnverket. Nu är det avfolkningsbygd och
hyreshusen rivs ett efter ett. Skogen sluter
sig på nytt kring ett samhälle som brann
likt ett tomtebloss.
Två mil sydost om Hagfors, på vägen
mot Filipstad, ligger Sundsjön och Malmbackarna. Här finns en annan öppning i
skogen, mindre i yta, men ännu rikare på
liv. De som vakar över livet här är Frida
Turander och hennes sambo Björn Karlsson. Här har de bott sedan 1998. Varje
sommar slår de ängen med lie, hässjar och
bär in höet som sedan blir mat för fåren
och de andra djuren under vintern. Det är
ett arbete som tar fem veckor.

Svarta kroppar sticker upp
Frida hinner knappt parkera invid huset
förrän hon har stegat ut på slåtterängen,
som så här i oktober är rejält sank. Jag
hoppar efter på tuvorna för att undvika att
bli alltför blöt.
– Här! ropar hon och böjer sig ned i
gräset och viker undan ett par strån.
Några små svarta saker sticker upp
ur marken ett par centimeter – det är

jordtungor, fruktkroppar från en sorts
sporsäckssvampar.
– Det här är sumpjordtunga, säger
Frida medan hon känner på den.
Några meter längre upp, där det är något torrare, växer en annan art, klibbjordtunga. Totalt har hon funnit inte mindre
än ett tiotal jordtungsarter på ängen.
– De flesta kommer i augusti och
september och försvinner med frosten i
oktober, säger hon.
Vi går tillbaka till huset omgivet av
enorma, åldriga rönnar som kokar av
trastar som kalasar på mogna bär. På vägen
passerar vi några läckert färgade scharlakansröda vaxskivlingar. I en hage bakom
huset betar några lamm, en kalv, och en
highland cattle-ko. Frida ropar till sig djuren som gärna kommer fram och hälsar.
– Vi har inte börjat slakta några djur
ännu eftersom det har varit så varmt. Man
vill inte ha flugor i köttet, säger hon på
ett så självklart sätt att jag känner mig lätt
korkad som inte förstår.

Lever som förr i tiden
På bara några generationer har nästan all
kunskap om det förindustriella bondelivet
försvunnit, det liv som generationer levt i
tusentals år. För Frida och Björn är det en
livsstil. Delvis glömda kunskaper har de
erövrat på nytt.
– Det tog lång tid att lära sig att slå rätt
med lien, det kostade många blad, men
nu sitter det, säger Björn på den säregna
dialekt som utmärker bygden.
– När jag kom hit från Ludvika för att

Namn: Frida Turander.
Ålder: 42 år.
Bor:
Sundsjön Malmbackarna.
Familj: Sambo med två vuxna barn.
Aktuell: Har näsa för det som inte är
så vanligt. Har hittat en ny
nyckelpigsart för Sverige och
kanske även en ny art låsbräken, killåsbräken, som när
mast finns på Island. Fyndet
ska dock undersökas genetiskt först.
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Pärlan

Personligt
börja i åttan tänkte jag hela första veckan
att jag aldrig kommer att förstå vad de
säger, berättar Frida.
Vi sitter i köket, omgivna av torkade
svampar och växter och en del bestämningslitteratur.
– Jag brukar alltid samla på mig sådant
som jag inte har lyckats bestämma under
säsongen, så jag har något att syssla med
under hösten och vintern, säger hon.
Svampar är en stor passion, och har
nästan alltid varit det för Frida. Hon arbetar ibland för länsstyrelsen med svampinventering.
I övrigt är det självhushållning till stor
del. Matsvampar plockar paret och säljer
vidare – bäst betalt ger gula kantareller, medan det knappt är mödan värt att
plocka Karl-Johan.
Uppdraget att slå ängen renderar också
en del EU-bidrag. Men det viktiga är att
hålla ytan öppen. Sedan de flyttade in här
har slåtterängens areal ökat genom att de
har tagit bort en del granar som planterats
i sen tid.
Slåtterängen är hjärtat i Fridas och
Björns tillvaro. Det som ger livet mening.
– Ända sedan vi flyttade hit för att ta
hand om slåtterängen har jag letat efter
nya arter, och det finns verkligen mycket
att hitta, säger hon.

Slår en gång per år
För några år sedan hittade hon en nyckelpiga som inte tidigare varit känd i Sverige,
Hippodamia notata, men som fanns noterad från Norge.
– Nu har jag hittat den även i byarna
runt omkring, så den har bara varit förbisedd, säger hon nästan lite urskuldande.
Men det krävs också en speciell talang
att se det som andra missar. Och förstås en
del ambition och tålamod…
– Hon går fram som ett stort förstoringsglas därute, säger Björn och skrattar.
Han delar Fridas stora naturintresse
och är med i jakten på nya växter och
andra organismer.
– Vi var ganska jämsides i kunskaper,
men så fick vi Internet och då försvann
Frida vid horisonten.
Frida nickar, nätet har betytt massor,
inte minst Facebook med alla sina specialgrupper där människor med fackkunskaper kan möta varandra. Det var så hon
kom en ny art av låsbräken på spåren.
– Jag hade ju sett att vi hade låsbräken
här, framför allt månlåsbräken, och i år
16
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TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Plats: Ölands stora alvar, drygt 1,5 km öster
om Möckelmossen (stätta norr om vägen).
Typ av lokal: En lättillgänglig lokal på Stora
alvaret med flera av de spännande växter
som är typiska för den öländska alvarmarken.

Frida Turander älskar sin slåtteräng med dess rika liv.

bestämde jag mig tidigt för att försöka
hålla koll på just alla låsbräken. Det är ju
en väldigt vacker och speciell växt, säger
Frida.
Redan i maj månad kommer de första
skotten. Frida visste ganska exakt var på
slåtterängarna hon skulle hålla koll.
– Nästan direkt tyckte jag att bladformerna hos ett 40-50 tal individer avvek
från hur månlåsbräken ska se ut. Jag
kunde inte hitta vad det kunde vara i mina
bestämningsböcker. Men så hittade jag till
gruppen låsbräkenriddarna på Facebook.
– Jag lade upp några bilder där och
ganska snabbt blev en amerikansk expert
inkopplad.

Tycker om all natur
Experten var Donald R. Farrar på Iowa
State University. Han hade tidigt misstankar om att det kunde röra sig om killåsbräken Botrychium minganense, som i Europa
bara har noterats från Island tidigare.
Arten är annars en nordamerikansk art,

Bästa tid: Maj till juli, speciellt skiftet maj till‒
juni när ölandssolvändan blommar som allra
bäst.
Växter: Ölandssolvända, timjansnyltrot, purpurknipprot, liten sandlilja.

Fält med Ölandssolvända.

med spridning från Alaska i norr och ända
ned till Arizona i södra USA.
– Tyvärr kunde jag bara skicka torkade
exemplar till honom som inte går att
undersöka genetiskt. Däremot säger han
sig vara helt säker på att det exemplar jag
skickade till honom faktiskt är killåsbräken, säger hon.
Nu följer en tålamodsprövande väntan
innan maj månad är här och det står klart
om det kommer att dyka upp några späda
skott av samma plantor.
– Då ska jag försöka få iväg material
som kan DNA-sekvenseras så att det blir
helt säkerställt att det faktiskt är killåsbräken.
Vad det blir för artgrupp som hon
och Björn kommer nagelfara nästa år
vet hon inte ännu. Björn är lite sugen på
den orkidégrupp som går under namnet
handnyckelsläktet (Dactylorhiza), men
även mossor och lavar är tänkbara.
– Vad som blir årets grej kan man aldrig
veta på förhand, säger Frida Turander.

Purpurknipprot.

Världsarv med unik flora

S

tora alvaret på Öland utgör 27
procent av världens samlade
areal av alvarmark. Man kan
förundras över växternas
anpassning till de tuffa villkor
som råder. Växterna riskerar att bli
dränkta under höstregnen och uppfrysta
ur marken under vintern. På försommaren
torkar alvaret upp och marken blir stenhård, nästan som cement. Den gassande
sol och bitande vind som ofta råder på
Öland bidrar ytterligare till uttorkningen
av alvarmarken. Dessutom är den kalkrika
marken fattig på näringsämnen, speciellt
är halten av tillgängligt fosfor låg.

Präglat av betet
Människans boskap har betat alvaret i
flera tusen år och starkt bidragit till den
speciella flora som man kan uppleva idag.

Genom sitt vedsamlande har ölänningarna
hållit efter de fåtaliga träd och buskar som
försökt sig på konststycket att slå sig ner.
Evolutionen har gett alvarets invånare
olika strategier för att klara sig, och några
av dessa kan du möta vid ett besök.

parasit timjansnyltrot. När flera snyltrötter slår sig ner i samma tuva med backtimjan kan de ta livet av sin värd. Blomningen
hos snyltroten, som varierar mycket
mellan åren, är kort och inträffar i skiftet
juni juli.

Endemisk glädjespridare

Orkidé som klarar grus

Främst är det ölandssolvändan som i
skiftet maj–juni färgar alvarmarken i gult.
Den har funnits på alvaret sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 år sedan.
I första hand sker pollineringen genom
vinden, därav den koncentrerade och
rika blomningen. Varieteterna äkta och
filthårig ölandssolvända är endemiska för
Öland, det vill säga växer bara här i hela
världen.
På små höjder med dränerat vittringsgrus växer backtimjan och sällsynt dess

Att finna en orkidé ute i det bara, röda
kalkstensgruset känns osannolikt, men det
är här du har störst chans att finna purpurknipprot. Den blommar runt midsommar och blommorna skiftar i olika nyanser,
från purpurrött till rödbrunt, mer sällsynt
i grönt. Nära lokalen för purpurknipprot
har liten sandlilja slagit sig ner. Den blommar i början av juli månad. Besök gärna
dess växtplats en varm sommarkväll och
njut av de hundratals vita blomkalkarna
som rör sig lätt i kvällsbrisen.
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Landskapsblommor

TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

Populära signaturer för hemtrakten
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Visst är det roligt att ha
en växt att vara lite extra
stolt över – som representerar just det område
man kommer ifrån. Det
finns landskapsdjur,
landskapsfåglar, landskapsstenar och så
förstås även landskapsblommor. Märkligt nog
finns det ingen officiell
lista över vilka växterna
är.

P

å många orter runt om i Sverige
är man väl förtrogen med och
även stolt över sin landskapsblomma. En härjedaling känner
väl till mosippan, bohuslänningarna är oftast bekanta med sin väldoftande
vildkaprifol och de flesta värmlänningar
känner till den gracila skogsstjärnan. Sen
finns det en del landskap där man inte
riktigt är överens om vilken landskapsblomma som är den rätta och därför finns
det två alternativ på en del håll.
För att ta det här med landskapsblommor från början så bör först och främst
begreppet landskap förklaras. Det är ett
äldre sätt att dela in Sverige i, men som
fortfarande lever kvar i vissa sammanhang;
till exempel tilldelas ännu medlemmar ur
kungahuset hertigdömen i olika landskap.
Numera är Sverige uppdelat i län och
så har det varit sedan 1600-talet, men
länsgränserna förändras, till exempel
bildades Skåne län och Västra Götalands
län i slutet av 1900-talet då flera tidigare
län slogs ihop. Landskapen ändras dock
inte eftersom det är en indelning som idag
inte har någon politisk eller administrativ
innebörd. Därför är det också praktiskt att
använda landskapen, och även socknarna,
inom botaniken eftersom gränserna inte
kommer att ändras.
Det finns 25 svenska landskap men någon förteckning över landskapsblommor

18
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Provinsblommor ur Svenska Kalendern 1909

Provinsblommorna redovisades över två sidor i Svenska
Kalendern 1909. Listan är
till stor del densamma som
används idag.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Linnea, givetvis döpt efter Linné, är provinsblomma i hans hemlandskap Småland men är en vanlig skogsväxt i större delen av landet.

som är bestämd av någon myndighet eller
organisation finns inte.

Över 100 år gammal tradition
Landskapsblommor lanserades i Sverige i
början av 1900-talet efter en förebild från
USA där man tidigt hade utsett ”State flowers”. Det gjordes ett upprop i Stockholms
Dagblad 1908 där biologilärare uppmanades att föreslå lämpliga landskapsblommor. Den första listan som presenterades
innehöll delvis samma blommor som

används idag och för några landskap fanns
det flera alternativ att välja bland. Året
efter kom en lista över landskapsblommor; eller provinsblommor som det även
kallades för då; i Svenska Kalendern med
tillhörande akvareller av blommorna.
Kalendern hade stor spridning i landet
och gjorde snabbt begreppet provinsblommor känt. Denna lista är till stora delar
identisk med den som används än idag. I
flera landskap protesterade man dock mot
listans förslag och tyckte att den före-

slagna växten skulle ersättas med något
lämpligare.
Efterhand har inflytelserika personer
och föreningar i vissa landskap på eget
bevåg lanserat egna förslag, som med tiden
blivit mera accepterade. Till exempel hade
Härjedalen från början fjällviol som egen
blomma. Detta var troligen ett utslag av
ett Stockholmsperspektiv på floran att
de landskap där det fanns fjäll borde ha
en fjällväxt, även om landskapen dominerades av skogsland där större delen av
befolkningen fanns.
I Härjedalen byttes fjällviol senare
ut mot mosippa som för härjedalingarna
bättre symboliserade deras karga, men
ändock i huvudsak skogsklädda landskap.
Historien om hur det gick till att införa
landskapsblommor i Sverige är beskrivet i
boken Landskapsblommor och deras historia av Jan Vegelius från 1981.
Boken finns att köpa på antikvariat och
på begagnatsajter på nätet.

Västmanlands landskapsblomma, mistel, är en sällsynt växt i Sverige. Det är något så märkligt som en
trädlevande och vintergrön halvparasit. Misteln trivs bäst på lind och lönn men kan också finnas på asp och
poppelarter.
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Landskapsblommor
FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Smörbollar blev gran
I Medelpad tilldelades man gran som provinsblomma i Svenska kalendern men det
ursprungliga förslaget i Stockholms Dagblad var faktiskt smörbollar. Granen har
i och för sig blommor men ute bland allmänheten betraktas knappast gran som en
blomma. Därför har smörbollar levt kvar
som ett alternativ och det finns tryckta
bildekaler med smörbollar som Medelpads
blomma. Valet av gran i Medelpad och
även det ursprungliga förslaget i Hälsingland som var tall, var nog mera en eftergift
åt den då ekonomiskt så viktiga skogsindustrins betydelse för dessa landskap.

Bara på Öland

På Öland anses numera ölandssolvända vara landskapsblomma men det ursprungliga förslaget från
Svenska Kalendern var tovsippa. Det var Hembygdsförbundet på Öland som 1974 tog initiativet till att utse
ölandssolvända till landskapsblomma och därmed ersätta tovsippa.
FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Ölandssolvändan är den enda av våra landskapsblommor som bara finns vildväxande
i just det landskapet och ingen annanstans
i Sverige, medan flera av de övriga landskapens blommor är vanliga växter i hela
Sverige. Liljekonvalj (Gästrikland), ljung
(Västergötland), prästkrage (Skåne), äkta
förgätmigej (Dalsland), vit näckros (Sörmland) och styvmorsviol (Ångermanland)
är väl spridda arter som de flesta svenskar
känner igen. När det gäller ginst som
presenterades som Hallands ursprungliga
landskapsblomma är det egentligen ett
helt släkte av arter, och senare har man
preciserat det till att vara hårginst som är
den minst ovanliga av arterna i denna för
Halland så typiska grupp av växter.
Kungsängslilja har ända från början
varit Upplands blomma, men är ovanlig
som vildväxande i landskapet. Däremot är
det en väl spridd växt i trädgårdar, och den
finns förvildad på flera platser i Sverige.
Denna vackert rutiga(!) lilja blommar tidigt och upptäcktes under Linnés tid. Den
fick samma namn som platsen där den
upptäcktes – Kungsängen nära Uppsala.

Ovanlig i ”sitt” landskap

Landskapsblomman i Norrbotten, åkerbär, har
aldrig ifrågasatts då det är en ganska vanlig växt
i detta landskap och dessutom populär p.g.a. de
goda bären.

20
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Ängsklockan är en av två alternativa landskapsblommor i Dalarna, den andra är dess släkting liten
blåklocka. Ängsklockan finns enbart i odlingslandskapet och pryder många gamla slåttervallar.

Landskapet Västerbotten har fått kung
Karls spira med det ståtliga vetenskapliga
namnet Pedicularis sceptrum-carolinum
som egen blomma, men det är en ovanlig
växt i detta kustlandskap. Anledningen
till att blev så var att i det ursprungliga
förslaget från Stockholms Dagblad fanns
provinsen Lappland inte med, utan var
uppdelat på de två länen Norrbotten och
Västerbotten, vilket gjorde valet av kung
Karls spira mera logiskt. Senare när listan
i Svenska Kalendern publicerades och fick
spridning så hade Lappland fått en egen

Höstgullris är ”State flower” i delstaten Kentucky i USA. Det finns många arter av gullris (släktet Solidago) i Nordamerika och denna växer i öppna prärieliknande
landskap och vid vattendrag. Det storvuxna höstgullriset finns numera även i Sverige.
FOTO: HANS BISTER
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blomma, nämligen fjällsippa, men förslaget om kung Karls spira levde kvar ändå i
Västerbotten.

Även för äpplen och lavar
Landskapsdjuren kom till senare och numera finns det en mängd olika landskapssymboler: stenar, lavar, svampar, fåglar,
insekter et cetera, men även maträtter,
äpplesorter och grundämnen. Vissa av
landskapssymbolerna ansvarar respektive
riksförening för. Det gäller till exempel för
svampar och för insekter där Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening i samråd med sina regionala
föreningar under 1980- och 90-talet utsåg
landskapssvampar och landskapsinsekter.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns möjlighet att ändra på valet
av landskapsblommor om det finns ett gott
skäl till det, ungefär som man gjorde på
Öland på 1970-talet.
Ta chansen och lansera egna kandidater!

Fjällsippa – Lapplands landskapsblomma.
FOTO: HANS BISTER

Kungsängslilja – Upplands landskapsblomma.

Landskapsblomman i Västerbotten är den ståtliga
Kung Karls spira. Den är märkligt nog en ovanlig
växt i ”sitt” landskap. Skälet är att Lappland
representerades av de bägge länen Norrbotten och
Västerbotten (se bild på sidan 19).
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Växtbruk

Brännässla
Irriterande superväxt

B

rännässlan är en växt som
många människor har ett
mycket dubbelt förhållande till.
Den första tanke som dyker upp
när växten nämns är antagligen
negativ. De flesta har redan som små barn
lärt sig att nässlor gör ont, och för vuxna
trädgårdsentusiaster är nässlorna ett gissel, ett ogräs som är oerhört svårbekämpat
och dessutom smärtsamt att träffa på när
rabatter och trädgårdsland måste rensas.
Det är inte heller en särskilt vacker växt,
och än värre blir det när de envisa mattorna av nässlor blir till härvor av spånader
och otäcka, svarta, krälande larver som
glatt kalasar på de ogästvänliga värdväxterna.
Faktum är att denna trädgårdens förbannelse har en annan sida. Att nässlor är
ätliga är de flesta medvetna om, även om
man kanske drar sig för att plocka dem då
man lätt bränner sig. Nässelsoppa är en
god och klassisk vårprimör. Men detta är
inte det enda, för nässlan är i sanning en av
den svenska florans ”superväxter”. Den är
mat och medicin, textilfiber och färgningsväxt, skadedjursbekämpare, gödsel
och inte minst en viktig växt i trädgårdens
ekosystem, då den ger mat och skydd åt
mängder av fjärilar och andra nyttiga
insekter.

FOTO: HANS BISTER

Tvåbyggare

26
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Den vanliga brännässlan är perenn, det
vill säga att samma plantor återkommer
år efter år på samma plats. Den sprider sig
både med frön och med rikt förgrenade
krypande jordstammar. Detta är en av de
egenskaper som gör att den kan etablera
sig så snabbt på en plats som den gör, och
det är just det som kännetecknar brännässlan. Den är både kväve- och stör-

ningsgynnad vilket betyder att den trivs på
mark påverkad av människan och ofta helt
kan ta över både tippar för trädgårdsavfall
och välgödslade trädgårdsland.
Nässlan är tvåbyggare, det vill säga
plantorna är enkönade, vissa plantor har
enbart honblommor med pistill och vissa
har enbart hanblommor med ståndare.
Växtens frön, som betecknas som ”nötter”,
utvecklas efter blomningen på de befruktade honplantorna. Blommorna är ljust
gröna och oansenliga, men märks ändå
tydligt där de hänger i täta klasar från
bladvecken.

Så bränns nässlan
Brännässlans blad har ett antal så kallade
brännhår vars topp bryts av vid beröring
och omvandlas till en naturlig injektionsnål. Denna injicerar effektivt ett slags gift
som innehåller flera ämnen som orsakar
irritation och smärta. Där ingår acetylkolin, histamin och serotonin, vilka alla tre
är ämnen som finns naturligt i kroppen
och som hos oss agerar som olika typer
av signalsubstanser. Särskilt histamin är
intressant i sammanhanget då det är ett
ämne som nog är välbekant för dem som
har allergiska besvär. Detta ämne är aktivt
främst i kroppens försvar vid infektioner
och orsakar inflammation (något som i
vanliga fall hjälper kroppen att försvara
sig mot angripande mikroskurkar). Det
är troligtvis histaminet som orsakar den
långvariga klådan som snabbt gör sig påmind efter den första brännande smärtan
vid kontakt med brännhåren.
Man har länge trott att den främsta
orsaken till den smärta och irritation man
känner vid nässelsting är myrsyra, ett
ämne som faktiskt finns med i nässelgiftets cocktail, men som nu tros ha en mer

Nordliga underarter
Fjällnässlan, underart av den vanliga
brännässlan, växer i örtrik fjällbjörkskog.
Den saknar brännhår och är i allmänhet
spensligare. Även den nordliga skogsnässlan saknar nästan brännhår. Om dessa
norrlandsarter sägs det ibland:
”Gud tyckte att det räckte med mygg”.

Vad betyder namnen?
Både det svenska och det engelska namnet
(nettle) tros ha stark släktskap med ordet
”nål” på olika germanska språk, liksom det
latinska ordet för att sy – nere.
Det vetenskapliga namnet Urtica kommer
av det latinska ordet för bränna – urere.
Även etternässlans artnamn – urens –
kommer av detta ord.
Artnamnet för den vanliga brännässlan –
dioica – betyder ”två hus” och är en vanlig
benämning på växter som är tvåbyggare,
det vill säga sådana som har han- och honblommor på olika plantor.
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underordnad roll i sammanhanget.
Intressant nog kan nässelte agera som
anti-histamin, troligtvis på grund av att
den innehåller just histamin, och kan på
så vis lindra mindre allvarliga allergiska
reaktioner, som till exempel hösnuva.
Ett snabbt och effektivt motmedel finns
faktiskt mot nässelbränna, och troligtvis
finns detta dessutom alltid nära till hands.
Blad av de olika arterna i släktet Rumex,
det vill säga skräppor och syror, kan lindra
om de gnuggas mot huden där det smärtar.
Dessa växter är liksom brännässlan vanliga trädgårdsogräs som också de gynnas
av näringsrik och nyligen störd mark. Om
du ser dig omkring hittar du med stor sannolikhet en planta av någon av dessa arter,
vare sig det är gårdsskräppa, tomtskräppa
eller krusskräppa. På torrare mark hittar
du kanske även ängssyra och bergsyra, och
när du ändå är i farten och plockar nässlor
kan ängssyran också göra sig fint i maten,
antingen som syrlig krydda, eller som
komplement i en färgstark grönsallad.

snart nya fina skott som du kan använda i
matlagningen när du skördar de fullvuxna
skotten!

Nässlor i blomkruka

Det händer inte så sällan att nässlor och vitplister
blandas ihop. Här i en artikel med kändiskocken
Tareq Taylor i tidningen Villaliv.

lor, och både amiral, påfågelöga och inte
minst den allt vanligare kartfjärilen lägger
helst sina ägg i nässelsnåren. Om inte nässlor fanns i mängd så skulle vi se betydligt
färre individer av dessa arter. Även flera
nattfjärilar har växten som favorit, detta
gäller till exempel allmän brokvecklare,
grönglänsande metallfly, purpurfärgat
metallfly och gul tigerspinnare.
Listan kan göras mycket längre, och
kanske ska vi vara glada för att dessa
vackra djur valt just nässlan som mat,
istället för att föredra våra mer omhuldade
trädgårdsväxter.

Torka nässlorna
Nässelsoppa är inte det enda sättet som
det går att äta nässlor på. Torkade nässlor
behåller de flesta av den färska växtens
egenskaper och har inte någon särskilt
påträngande smak. Om man torkar nässelblad och sedan smular dessa till pulver
kan detta användas i bröd eller direkt på
maten.
Varför skulle man då vilja göra detta
om den inte tillför så mycket till smaken? Nässlor innehåller inte några större
mängder näring i form av protein, fett
eller kolhydrater. Poängen ligger istället i
nässlors höga innehåll av en mängd viktiga
spårämnen och vitaminer. Först och
främst är nässlor mycket rika på c-vitamin,
och har även ett högt innehåll av järn.
Dessa två ämnen samverkar för att hjälpa
kroppen att tillgodogöra sig spårämnen
och har en allmänt stärkande effekt. De
tidigt framsprickande nässelskotten var,
i tider då grön c-vitaminrik föda var svår
att få tag på under den kalla årstiden, en
fantastisk kur efter en lång och näringsfattig vinter. Även om vi knappast saknar
c-vitaminkällor i våra liv idag så är den
tidiga vårens nässlor ändå värda sitt besvär
för den skjuts den ger vintertrötta kroppar.
Nässlan kan hjälpa även bortom den
dagliga dosen av vitaminer och mineraler. Den har traditionellt använts inom
folkmedicinen på en rad olika sätt, och är
24
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Enkelt att tillverka nässelvatten
Brännässlan är populär hos många
av våra vanliga fjärilslarver som lägger sina ägg på bladen.

ännu aktuell inom både konventionell och
alternativ medicin.
Den har bland annat visat sig kunna
vara behjälplig vid problem med riklig
menstruation, inte minst på grund av sitt
höga järninnehåll och sin förmåga att
underlätta kroppens järnupptag. Andra
problem som kan relateras till järnbrist
kan också lindras av te på torkade eller
färska nässlor. Ett te som i sig inte är en
alls oangenäm dryck. Nässlor används
också ibland för att behandla godartad
prostataförstoring.

Textil
Ett hantverk som fallit i glömska inför mer
lättarbetade växters fibrer är tillverkningen av nättelduk. Nässlans kraftiga och
fibrösa stjälk har rötats och spunnits till
tråd på samma sätt som lin. Resultatet blir
ett mjukt och fint tyg. Tyvärr är nässelfibrer relativt korta och därmed mer svårarbetade än lin och bomull. Ordet nättelduk
har dock blivit kvar som benämning på

vissa sorters tyger som har samma känsla
som den ursprungliga varan. Därmed kan
man alltså fortfarande köpa nättelduk i
tygaffären, om än (troligtvis) inte tillverkad av nässlor.

Barnkammare för fjärilar
En av de saker som man kanske inte tänker
på när det gäller nässlan som trädgårdsväxt (eller ”ogräs”), är att den är central
i många insekters liv, framförallt för våra
omtyckta fjärilar. Inte som föda för de
vuxna fjärilarna; nässlor är vindpollinerade och deras små, oansenliga blommor
producerar ingen nektar som kan locka
vuxna fjärilar. Däremot är nässelsnåren idealiska barnkammare. Nässlor är
näringsrika och de skyddar även sina
inneboende från predatorer genom sina
avskräckande brännhår och vagt obehagliga lukt.
Inte bara nässelfjärilen föder upp sina
larver här, utan också flera andra omtyckta
arter. Vinbärsfuksens larver äter ofta näss-

Nässelvatten är ett erkänt bra gödningsmedel, särskilt för växter där du vill gynna
ett frodigt bladverk, som till exempel bladgrönsaker eller marktäckare. Som tidigare
nämnts är nässlor kväveälskare och detta
innebär att växterna tar upp detta näringsämne i mängd, vilket kan komma andra
kvävegynnade växter till nytta.
Nässelvatten är enkelt att tillverka och
att använda. Man stuvar helt enkelt ner
ett stort knippe nässlor i en hink, fyller på
med vatten tills det täcker växterna och
lägger sedan på ett lock. Efter tre till sju
dagar har nässlorna börjat förmultna och
lösas upp i vattnet, som får en mörk färg,
och en stark lukt. Rör om då och då och
fyll på med vatten och nässlor allteftersom du använder nässelvattnet. Det bör
spädas ut med fem till tio delar vatten före
användning så att det får samma färg som
te. Gödsla med det en gång i veckan.
Nässelvattnet tycks främja tillväxten
av mikroorganismer i jorden, och därmed
nedbrytningen av dött växtmaterial och
frigörandet av än fler näringsämnen som
växterna kan använda. De hårdare delarna
av nässlorna som inte bryts ner så fort
kan du sila av och lägga på komposten för
att också där göra gott. Dessutom får du

Förutom att gynna fjärilar så kan nässelstånden agera barnkammare också åt en av
trädgårdens viktigaste skadedjursbekämpare, nämligen nyckelpigorna. Både vuxna
nyckelpigor och deras larver är bladlössens värsta fiender.
Man kan faktiskt ha brännässlor som
krukväxter också. Brännässlor har visat
sig skydda även närliggande växter från
angrepp av både mögelsvampar och skadeinsekter. Därmed finns det en poäng med
att låta några av de envisa brännässleskotten vara kvar i växthuset. Kanske kan du
till och med tänka dig att ha en kruka med
nässlor på balkongen?
En annan tillämpning av dessa skyddande egenskaper är att packa äpplen
(eller annan frukt) man vill förvara över
vintern tillsammans med torkade nässelblad för att förhindra röta och mögel.

Arter att förväxla
Etternässlan är en närstående art som är
lätt att förväxla med brännässlan. Den är
betydligt mindre och har mer rundade
blad. Till skillnad från brännässlan är den
sambyggare, med enkönade blommor precis som den vanliga brännässlan, men med
både han- och honblommor på samma
planta. Den är också ettårig istället för –
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Etternässla påminner om brännässla.

som brännässlan – flerårig, och därtill betydligt ovanligare än denna. Etternässlan
har mycket tätare brännhår, därav namnet,
men har i stort samma egenskaper som
den vanliga nässlan och förväxling är därmed inget egentligt problem.
Vitplister är en helt obesläktad art som
är lik brännässla, främst när den inte är i
blom. Den kallas ibland till och med för
”blindnässla”. De vita blommorna avslöjar
den snabbt, men de späda skotten kan
vara svåra att skilja från nässlans. Att de
dessutom gärna finns i samma miljöer gör
det inte lättare. Om du skulle råka förväxla
dem är dock ingen skada skedd. Vitplister
är inte giftig, och går att äta även om den
inte alls är lika god och nyttig som nässlan.
Förutom de två naturligt förekommande arterna i släktet Urtica, dyker även
andra arter ibland upp i Sverige, införda
på ett eller annat vis. Bland dessa kan man
nämna hampnässla som är en kinesisk art
med djupt flikiga blad, romersk nässla, en
sydeuropeisk art som skiljer sig från den
vanliga nässlan genom sina stora spikklubbelika frukter, och bandnässla som har
blomställningar som är kraftigare och står
styvt rakt ut från stjälken.
Det finns mycket mer att lära sig om
nässlor, men jag hoppas att detta smakprov
kan ge en djupare förståelse för att detta,
ett av våra mest hatade ogräs tillsammans
med maskrosen och kirskålen, har mycket
mer att ge än bara irritation!

FOTO: HANS BISTER

Vitplister förväxlas ibland med nässlor.
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lavtäcket i en skog kan det vimla av svampmycel och man kan
känna en mustig doft av jord och svampar. Själva mykorrhizan är
de finaste rotspetsarna, koloniserade av svamp. Rötter som har
mykorrhiza ser ut som små fingrar, och ofta sitter de i korallika
grupper. De kan vara blanka eller ludna av mycel, och de får svampens färg. De rötter som är koloniserade med violett ametistskivling blir till exempel lila till färgen. Mykorrhiza är lättast att se på
tallens rötter eftersom de ändrar sitt utseende mycket efter det att
mycelet vuxit in.
De andra sorterna mykorrhiza kan man egentligen bara se
med hjälp av mikroskop och infärgning. Arbuskulär mykorrhiza
kan i vissa fall göra lökväxters rötter gula. Men för att verkligen
se svampen i roten måste man först göra roten genomskinlig
med hjälp av kaliumhydroxid, och sedan färga in svampen med
till exempel bläck. Efter det kan man se mykorrhizasvampen i
rötterna med hjälp av ett bra preparermikroskop. Det man ser
är deras mycel som växer mellan cellerna. På detta mycel finns
blåsor (vesikler) som lagrar fett som tillverkats av de kolhydrater
som tagits upp från växten. Man kan också se att vissa växtceller
är fyllda av finförgrenade svamptrådar (arbuskler) och det är här
som mycket av näringsutbyte och kommunikation mellan svamp
och växt sker. Ljungmykorrhiza finns i de finaste, trådformiga,
rötter som ljungväxterna har och i dem kan ofta växtcellerna vara
packade av svampmycel.

Mykorrhiza och jorden

Gultrådskinn som bildar mykorrhiza med tallens rötter.

Underjordiskt samarbete
Ett av de mer mystiska samarbetena mellan organismer i stor skala sker under
marken, det pågår nästan överallt – men det är alltid svårsett och ofta så smått
att det är osynligt för våra ögon. Med ett finare ord kallas samarbetet för mykorrhiza, en symbios mellan växter och svampar.

U

nder marken pågår växternas samspel med jorden och
de organismer som finns där. I de flesta rötter sker ett
nära och intensivt samarbete med svampar, genom en
symbios som kallas mykorrhiza. Genom denna symbios får svampen kolhydrater från växten, och växten
får i utbyte andra näringsämnen. Samarbetet bygger på att de
gröna växterna tillverkar kolhydrater genom fotosyntesen. Svamparna kan inte själva binda luftens koldioxid, utan är beroende av
kolhydrater som har sitt ursprung i växternas fotosyntes.
När man talar om svamp tänker de flesta kanske på deras
fruktkroppar som kan vara ätliga och läckra och ofta hamnar i
en stekpanna på hösten. Men hela året lever svamparna som ett
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nätverk av tunna trådar (mycel) i marken eller i multnande virke.
Genom detta mycel är svampar mycket bra på att ta upp näringsämnen från marken, som de sedan ger till växterna. I fossiler av de
första landväxterna ser man spår som liknar kolonisering av mykorrhizasvampar. Kanske var denna symbios en förutsättning för
att växterna överhuvudtaget skulle kunna kolonisera landmiljön.

Går mykorrhiza att se?
I naturen kan vi se växterna och många svampar, men hur ser
det ut där själva symbiosen sker? Det är egentligen främst trädens ektomykorrhiza (se ruta på nästa sida) som går att se med
blotta ögat, eller med en lupp. Om man lyfter på mosstäcket eller

Mykorrhizasymbiosen är en anpassning hos växter för att klara av
näringsstress. De växter som till stor del är beroende av symbiosen missgynnas därför vid gödsling och kvävenedfall och kan
konkurreras ut av andra arter. Även mykorrhizasvamparna missgynnas vid ökad näringstillgång eftersom växterna då använder
sina kolhydrater själva.
I kalkmarker binds fosfor hårt till olika mineral och blir svårt
för växterna att få tag på. De svampar som bildar arbuskulär
mykorrhiza är särskilt bra på att ta upp fosfor, och de är därför
vanliga i kalkrika marker. Väldigt många växter är utvecklade i
denna miljö och därför finns arbuskulär mykorrhiza mest i blom-

De vanligaste formerna av mykorrhiza
Mykorrhiza i dess olika former finns över hela jordklotet i alla naturtyper.
De vanligaste formerna är arbuskulär mykorrhiza, ektomykorrhiza och ljungmykorrhiza. I Sydsveriges tempererade lövskogar och
kalkrika ängar är arbuskulär mykorrhiza vanlig. Den är vanligast på
jordar som bildats under högsta kustlinjen vid senaste istiden. Havsstränder, ängar, hagar alvar, frodiga lövskogar, buskmarker, trädesfält,
och kalkrika berg är alla områden där växtrötter ofta är fulla med
arbuskulär mykorrhiza. Arbuskulär mykorrhiza finns i många artrika
och blomrika miljöer, och den bidrar till en hög artrikedom av växter i
gräsmarkerna. Utan den hade många av de små örterna blivit utkonkurrerade av gräsen.
I bokskogsbältet på sur berggrund blir ektomykorrhiza dominerande, för att sedan vara det över hela den vittbredda barrskogstajgan.
På tundran är det ofta ljungväxter som dominerar, och därmed
ljungmykorrhiza. Men ljungväxterna finns över hela Sverige på högmossar och ljunghedar. Och i skogen finns ofta ljungväxter i skuggan under
träden. I fjällbjörkskogen är det oftast kråkbär och ripbär, i granskogen
är det blåbär, på tallmon lingon och odon där det är fuktigt.

Arbuskulär mykorrhiza i roten av strandpryl. Bilden visar en rotcell som är fylld
av svampens mycel.

rika marker med hög biologisk mångfald.
I de sura podsoljordarna i de nordiska barrskogarna går
nedbrytningen långsamt och det är därför ont om tillgängligt
kväve. Den största delen av kvävet är bundet i döda växtdelar och
humus. Ektomykorrhizasvamparna är bra på att ta upp kväve, ofta
i form av ammonium och de är därför väldigt viktiga för skogsträden. Det är först när svampar och bakterier bryter ned humus och
växtdelar som det bildas ammonium. Mykorrhizasvamparna tar
sedan upp ammonium och levererar till träden.
Ljungväxterna växer där det är som fattigast i marken. Det
kan vara torrt som på sandhedarna eller fuktigt som på myrar och
mossar, men överallt där de växer är det mycket ont om tillgängligt kväve och oftast ett lågt pH. Ljungväxternas mykorrhizasvampar kan utnyttja kväve som är organiskt bundet, och de klarar att
göra det även när marken är mycket sur. Under sådana förhållanden är det få andra arter som kan konkurrera.

Vilka är växterna som bildar mykorrhiza?
Det är enklare att räkna upp vilka växter som inte bildar mykorrhiza än tvärtom. Man brukar säga att 80 procent av jordens
landväxter har mykorrhiza, och jag skulle tro att det är ungefär
det samma för svenska växter. Undantagen är många mållväxter,
korsblommiga växter och nejlikväxter, som oftast saknar mykorrhiza. Dessutom saknas mykorrhiza vanligtvis hos halvgräsen och
slidknäväxterna (pilörtar, skräppor och syror). Dessa växter har
olika sätt att klara sig utan svamparna. Många av dem är ettåriga,
anpassade efter att snabbt växa till och bilda frö när det finns
näring tillgänglig. Andra kan ha egna anpassningar till mycket
stressade miljöer, de kan till exempel vara salttåliga eller de kan
utsöndra organiska syror för att själv klara näringsupptaget i
fattiga jordar. Även hos parasitiska växter saknas mykorrhiza.
Snyltrötter, vätteros och snärjor har nog med att parasitera och
samleva med sina värdar och har tydligen inte utrymme för något
samarbete med svampar.
Arbuskulär mykorrhiza är den absolut vanligaste typen vad
gäller antal växtarter och den bildas av de flesta fröväxter och
kärlkryptogamer samt hos en del mossor, särskilt levermossor.
Ektomykorrhiza är vanligast i skogarna. Den finns hos många
vedväxter – träd, buskar och ris. De nordiska skogarnas vanligaste
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Svedjenäva var den första art som blommade på det sotsvarta
brandfältet. Det skedde redan cirka 2 månader efter branden.

Fruktkroppar av hedfingersvamp som bildar ljungmykorrhiza.

Bokens ektomykorrhiza.

träd är gran, tall, björk, bok och ek, trädslag som alla enbart har
ektomykorrhiza. Även de flesta andra träd och en hel del buskar
har ektomykorrhiza. Det finns ett antal träd och buskar som har
både ektomykorrhiza och arbuskulär mykorrhiza. Det gäller till
exempel alm och viden.
Det är enkelt att tala om vilka växter som har ljungmykorrhiza eftersom det är just ljungväxterna. I Norden finns det nitton
olika ljungväxter. Hos oss är ljung, blåbär, lingon, tranbär och
kråkbär några av de vanligaste ljungväxterna. Vi har inte många
arter jämfört med ljungväxternas eldorado framför andra: Sydafrika. Där, i den färgstarkt blommande buskvegetationen som kallas
fynbos, finns flera hundra arter.

Svamparna som bildar mykorrhiza
I en nordisk barrskog finns det ofta mer än 100 000 rotspetsar med ektomykorrhiza i varje kvadratmeter jord. I tallskog,
granskog, ekskog och bokskog vävs rötterna in av svamparna som
växer där. En stor del av de vanliga svamparna i skogen bildar
ektomykorrhiza. Viktiga mykorrhizabildare är taggsvampar,
flugsvampar, soppar, spindelskivlingar, fränskivlingar, riskor och
kremlor. I de nordiska skogarna finns det till exempel över 200
arter spindelskivlingar, av vilka alla lever i symbios med träden.
Symbios är det som gäller också hos alla de över hundra arterna
kremlor och de nästan lika många riskorna. I första hand är det
basidiesvamparna som bildar mykorrhiza och i en svampbok står
det ofta vilka dessa är. Men ektomykorrhiza bildas inte bara av
hattsvampar, utan även andra som till exempel av skålsvampar och
sporsäckssvampar.
Mykorrhizasvamparna hos örter och gräs lever ett dolt liv i
marken. Den bildas av svampar som inte har några fruktkroppar
ovan marken, utan som istället bildar sporer direkt på mycelet i
marken. Eftersom de lever i symbios med kanske 80 procent av
jordens alla växter är de vanliga i de mest skiftande miljöer. Svamparna som bildar arbuskulär mykorrhiza är en grupp med namnet
Glomeromycota. Det är en av jordens vanligaste organismgrupper
och de sammanväver de flesta örtartade växters rötter. Namnet
arbuskel betyder ”litet träd” eftersom hyferna ser ut som små träd
när de växer in i rotcellerna.
Ljungmykorrhizan bildas av skålsvampar. Under mycket lång
tid visste man bara att i ljungväxternas rötter kunde ses mycel av
svampar som var bruna och växte långsamt. I Sheffield ägnade
forskaren David Read dessa svampar stor uppmärksamhet och
han ville ta reda på vilken vilka det var som fanns i ljungrötterna.
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Tallens ektomykorrhiza.

Genom att mycket noggrant tvätta bort alla andra hyfer som satt
fast på rötterna på unga ljungplantor gick det att locka fram mycelet på odlingsplattor. Det kunde på så sätt undersökas, men det
gick ändå inte att artbestämma svampen eftersom den inte bildade
några fruktkroppar. Men så hände det sig att David glömde att
städa undan några odlingsplattor med mycel. De fick ligga kvar
i fönsterkarmen i laboratoriet och så småningom torkade de ut.
Senare upptäcktes att det hänt något med mycelen under denna
uttorkning: vita, skålformade fruktkroppar hade bildats. Man
kunde ge dem det latinska namnet Pezizella ericae. Senare ändrades namnet till Hymenoscyphus ericae.
Det verkar som om det är denna svamp som koloniserar de
allra flesta av ljungväxterna, men man har på senare tid också funnit andra svampar. Bland dessa finns en del som också är vanliga
som jordsvampar och växer i de flesta nordiska barrskogar. De
går under släktnamnet Oidiodendron. Hur vanliga dessa är som
mykorrhizabildare i naturen är okänt.
Det finns fortfarande oerhört mycket att upptäcka om livet i
marken, och ljungväxternas svampar vet man alldeles för lite om.
Hedfingersvamp är en sådan art som borde undersökas närmare.
Den tros kunna bilda ljungmykorrhiza, men för att veta hur viktig
den är för ljungen och vice versa, behövs mycket fler undersökningar. Många svampars liv ovan marken är välkänt, medan deras
liv under marken fortfarande till stor del är höljt i dunkel.

Svamptrådar och sporer av svampen Rhizophagus irregulare som bildar arbuskulär mykorrhiza.

Elden kommer med svedjenävan
Barbro Risberg har följt ett brandfält i Gästrikland under flera somrar och vet
vad som händer åren efter det har brunnit. Här är hennes erfarenheter.

M

ed färska bilder från årets
stora skogsbrand i Västmanland kan det vara på
sin plats att fundera över
vad som kommer att hända
med de kolsvarta områdena, där sotiga
stammar antingen ligger kullfallna eller
sträcker sig mot himlen. Bilden ger intryck
av total förintelse och kaos, men livet är
inte långt borta. Från 2008 har jag haft
möjlighet att följa ett skogsbrandområde
och har sett växter och djur återvända dit.
Det tar inte lång tid förrän det till och med
är svårt att se vad som hänt, åtminstone
för den som inte är medveten om att det
brunnit här.
Branden ägde rum i juni 2008. Det som
var tänkt att vara en begränsad naturvårdsbränning på 14 hektar med syftet att

gynna brandberoende skalbaggar, såg först
ut att bli som planerat. När brandfältet
varit helt rökfritt i tre dagar togs brandslangarna bort. Dagen efter började det
blåsa, en vind som ökade till stormbyar
och elden tog fart på nytt. Den spred sig
i den hårda vinden och nu tog det flera
dygn att få den under kontroll. När den så
småningom släcktes hade 173 hektar brunnit på berget Storåsen i Hofors kommun i
Gästrikland. Det var till stora delar hygge
och ungskog, men även en del äldre skog.

Svedjenävan kommer först
Det första besöket där skedde i början av
augusti. Då var det svart och sotigt överallt, med en del grova kullfallna stammar
på det som varit ett hygge med tallöverståndare. På ett annat ställe stod en brun�-

nen tallungskog kvar, med svarta stammar.
Vi gick över brandfältet och såg i stort
sett ingenting förrän vi kom till en brant
sydsluttning. Där grönskade bladrosetter
av svedjenäva, som snart skulle vara fulla
av blommor. Kulmen för blomningen nåddes i september. Svedjenävan fanns enbart
inom två delområden, dels i den nämnda
sydsluttningen, dels i en kant mot den
stående döda skogen.

Fröna behöver upphettning
Svedjenävan har okänt ursprung i Sverige,
men den finns också österut, i Finland
till exempel. Om den förts in till oss med
svedjefinnar vet vi inte, det kan vi bara
spekulera om. Säkert är i alla fall att deras
markanvändning med svedjebruket gynnade svedjenävan. Arten har nämligen den
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egenheten att fröna måste värmas upp till
minst 60 grader innan de gror. När detta
händer sker växtens utveckling snabbt.
Nävan bildar stora tuvor med många
blommor och fortsätter att blomma tills
frosten kommer. Fröbildningen är riklig
och fröna är grobara efter mycket lång tid.
Det troligaste är att nästa blomning inte
äger rum förrän skogen i området brinner
igen och även om det skulle dröja upp
emot hundra år, kan de frön som bildades
efter den här branden då ge upphov till
nästa generation av svedjenävor.

Enbjörnmossa var den vanligaste
marktäckaren på brandfältet när några
år hade gått efter branden. Här syns de
färggranna hanorganen som utvecklas
på våren.

Klarar inte konkurrensen
Våren efter branden kom enstaka plantor
av svedjenävan igen, men när gräs och
andra örter började spira klarade den inte
konkurrensen från dem.
Den har utvecklat strategin att vara
snabbast för att undvika att behöva tävla
med andra arter om utrymme. Plantorna
kan bli några decimeter höga, men
betydligt större i sin utbredning i sidled.
Stjälkarna är håriga och hela plantan luktar ganska illa. Den kan ha många tiotal blå
blommor, som ganska snart bildar spetsiga
frökapslar, som blir svarta när de mognar.
Den vissnade plantan blir rödaktig.
Eftersom det brinner mera sällan nuförtiden är svedjenävan numera ovanlig.
Den kommer inte heller på alla
brandfält. Den måste först finnas där som
fröreserv i marken, men den kräver också
näringsrik mark för att växa. Vid just den
här branden var berggrunden grönsten,
en basisk bergart, som verkar passa arten
bra. Det är faktiskt inte nödvändigt att
det brinner för att svedjenävan ska visa
sig. Om mörk jord i en södersluttning blir
blottlagd eller omrörd kan det räcka för
att nävan ska gro. Så har jag sett den ett
antal gånger, men då alltid i mindre antal.
Undantaget var ett hygge där det brutits
stubbar så att det närmast såg ut som en
krigsskådeplats. Där räknade jag till 800
plantor av svedjenäva.

Brandnäva
Brandnäva är nära besläktad med svedjenäva. Arterna har samma ekologiska
krav och är snarlika till utseendet. Det är
bara några små detaljer som skiljer dem
åt. Brandnäva har ett liten vitt parti vid
basen av kronbladen, och pistillen har
röda märken, medan svedjenävan har vita.
Brandnäva är mycket sällsynt och har
ett begränsat utbredningsområde längs
30
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Den krusiga blomkålssvampen växte på en sotig stubbe redan första hösten efter branden.

Ryggradsdjur
Redan första hösten grodde massor med rosetter av mjölkört. Blomningen kulminerade den tredje sommaren efter branden, då hela området var en orgie i rosarött.

ostkusten från Småland upp till södra
Uppland.

Andra tidiga växter
Vid basen av småbjörkar som såg ut att
ha dödats i branden spirade redan efter
några veckor kvistar med friskt gröna blad.
Vissa ärtväxter var nästan lika snabba i
starten som svedjenäva. Det var käringtand, skogsvicker och den mera ovanliga
backvialen. Särskilt skogsvicker förekom
rikligt och gör det fortfarande när det nu
gått sju somrar sen branden.
Ärtväxterna grodde från frön som
hade överlevt branden. Första sommaren
blommade också rikligt med bergkorsört.
Senare kunde man se massor med små

bladrosetter av mjölkört. De blommade
sommaren därpå, men blomningen kulminerade tredje sommaren efter branden, då
hela brandfältet var en orgie i rosarött!

också fläckvis goda förekomster av. Fem år
efter branden fann vi några exemplar av
biskopsmössa.

Svampar på brandfältet

Redan från början kom rikligt med lungmossa, särskilt i sänkor, där det samlats
lite fukt. Fruktsättningen med de spännande parasolliknande honorganen var
god. En art som många år efter branden
täckte stora delar av marken på hygget
var enbjörnmossa, som också hade riklig
fruktsättning, där särskilt de i gult och rött
färgade hanorganen drog blickarna till
sig på våren. Det var också gott om vanlig
nickmossa, som gärna växte på brända
kullfallna stammar.

När svedjenäva blommade på brandfältet den första hösten fanns också några
svampar som var ett påtagligt inslag, mest
de orangefärgade små stybbskålarna, men
också ett praktfullt exemplar av krusig
blomkålssvamp som växte på en sotig
stubbe.
Våren efter var det gott om toppmurkla
i den brända skogen, en art som annars
är ovanlig i trakten. Stenmurkla, lömsk
biskopsmössa och rotmurkla fanns det

Lungmossa och björnmossa

Naturligtvis var det en slump att det här
brandfältet låg inom ett vargrevir, och jag
såg faktiskt vargspår i den sotiga jorden,
första gången jag besökte området efter
branden.
En annan ovanlig art som snabbt hittade till den stående döda skogen var den
tretåiga hackspetten. Den fann uppenbarligen insekter under barken på de döda
tallarna. Området hade flera häckningar
av tretåig hackspett de närmaste åren efter
branden, och man kunde vara säker på
att få se den när man besökte brandfältet.
De senaste åren har jag även regelbundet
sett bland annat tornfalk, gråspett och
ortolansparv här, där den sistnämnda är
ovanligast.

Framtidsutsikter
Många av de stående träden har fällts av

snö och vind. I skogen påminner flera
delar nu om ett plockepinnspel med fallna
stammar kors och tvärs, och det kan vara
mycket svårt att ta sig fram där. Hygget är
planterat med granplantor, men det som
dominerar fullständigt är vårtbjörkarna,
som fortfarande är så små att de inte utgör
något hinder för framkomligheten. Det
kommer snart att förändras.
Min prognos är att det kommer att vara
svårt att överhuvudtaget gå över brandfältet inom några år. Granarna får förmodligen hjälp att ta sig, genom att björken röjs
bort. Så kommer området att bli till en
vanlig produktionsskog, som gömmer en
fröbank av svedjenäva.
När och om den får chansen att väckas
till liv av en ny brand kommer slumpen
att avgöra, om man inte någon gång i
framtiden bestämmer sig för att göra en
naturvårdsbränning här.
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Alskott.

