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Violer

TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

”Violer till mor”
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illa mor, violerna växa redan här och
de är så vackra där de står, med sin
blåa färg som från himlen lånad är.”
Strofen från den gamla visan Violer
till mor känns säkert igen och berättar
om hur folkkära violerna är. I visan är färgen
på violerna blå som himlen, kanske är det
ängsviol som avses, men annars är det väl färgen violett (från engelskans violet) som mest
förknippas med violsläktet.
Nu när det snart är Mors Dag kanske det
kan passa att bjuda på något från violsläktet.
Vi har cirka 20 arter av vildväxande violer i
Sverige, och några av dem är så pass vanliga
och välsmakande att de kan användas i sallader, bakverk och efterrätter.

Silverstreckad pärlemorfjäril är störst
bland pärlemorfjärilarna. Larverna,
som övervintrar i
barkspringor, söker
på våren upp violer
och mumsar i sig.

Blommar redan i april
Luktviolen är numera naturaliserad på flera ställen i södra Sverige och är en av få violarter som har en tydlig doft.
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Den trefärgade styvmorsviolen är landskapsblomma
i Ångermanland, men är vanlig i hela landet.
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En chokladmousse får en trevlig och ätbar dekoration med blåvioletta skogsviolblommor.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Skogsviol är mer ljusblå i färgen jämfört med luktviolen. Dessutom med vitt centrum i blomman.

Luktviolen med det vetenskapliga namnet
Viola odorata finns i den södra halvan av
landet, och de flesta förekomsterna är troligen
förvildade trädgårdsrymlingar. Den blommar
redan i slutet av mars och i början av april på
mullrik mark i människans fotspår.
Luktviolen är nog den viol som används
mest till bakverk och som godis. Blommorna
kan kanderas och man kan också tillverka en
olja för parfymtillverkning. Violsirap användes
förr mot hosta och består av socker och stötta
kronblad från luktviol. Även späda blad från luktviolen är ätbara,
även om de inte smakar särskilt mycket.
Flera sorters tablettaskar har ordet viol i namnet till exempel
Sockerbagarens Violpastiller och Fazers Violtabletter. Tabletterna
är dock numera tillverkade av syntetiska smakämnen som möjligen påminner i smak och doft om violer. Violetta tårtor prydda
med blommor av styvmorsviol eller trädgårdssläktingen pensé är
populära. Recept med violer som ingrediens kommer inte minst
från landskapet Ångermanland, som har styvmorsviol som landskapsblomma.
En försommarsallad och en välkomstdrink kan med fördel prydas med blommor av både styvmorsviol och den ljusgula åkerviolen. Båda dessa arter är såpass vanliga att plockning för husbehov
inte torde skada den långsiktiga överlevnaden. Plockning av vilda

örter brukar normalt räknas in under allemansrätten men tala
med markägaren först om de växer på odlad mark

Uppskattas av fjärilars larver
Nu är det inte bara människor som uppskattar violer. Flera av våra
vanliga dagfjärilar inom familjen pärlemorfjärilar livnär sig som
larver på violer. Det är flera vildväxande arter, skogsviol, lundviol,
kärrviol et cetera, som dessa larver äter av, och då främst bladen.
Skogspärlemorfjäril och prydlig pärlemorfjäril är ett par av de
vanligaste och de finns i större delen av landet. Dessa fjärilslarver
käkar violer på våren och försommaren och förpuppar sig sedan
under några veckor. De vuxna fjärilarna kläcks under högsommaren och efter äggläggningen hinner äggen utvecklas till larver
innan vintern.
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Koll på våren

”Violer till Mor.”

Den nya rödlistan har presenterats.

Den första Vårkollen har genomförts.

Livet efter skogsbranden i Västmanland..

Ellinor Delin.

Efterlysning av tre rödlistade arter.

Floraresa till vacker ö i Medelhavet.

Majviva.

Barbro Risberg berättar om våra ull.

Det finns mer än murklor därute.
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Varför är backtimjan med på nya rödlistan?
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Vi har nyligen genomfört kampanjen Vårkollen i samarbete
med Svenska fenologinätverket. Vårkollen och nätverket av
fenologiväktare är exempel på aktiviteter som kallas för medborgarforskning (”citizen science” på engelska) där man tar
tillvara allmänhetens observationer i sin närmiljö för forskningsändamål och samtidigt stimulerar ett naturintresse.
Hemma hos mig i Härnösandstrakten blommade blåsipporna under första halvan av april och vitsipporna kom igång
i mitten av månaden. När Vårkollen genomfördes under
Valborgshelgen var det svalt och blåsigt hos oss och våren hade
stannat upp ett tag. Jag kunde kryssa för att blåsippa, tussilago och sälg fortfarande blommade men att blomningen var i
avtagande, vitsipporna blommade som bäst medan häggar och
björkar ännu inte startat sin blomning respektive lövsprickning.
Jag uppfattar denna blomningstid för våra vanliga vårväxter
som ”normal” i denna del av landet, jämfört till exempel med
fjolåret då det var en tydligt tidigare blomning. Men eftersom
ett mannaminne är kort visar det sig att blomningen hos våra
vanliga vårblommor skedde betydligt senare för 100 år sedan.
En grov analys av de inrapporterade värdena för 2015 visar att
blåsippor och sälg startat cirka tre veckor tidigare i år än vad
som var ”medelvärdet” i tidigare fenologiforskning för perioden 1873-1919. Tack vare långa mätserier och landsomfattande
nätverk av frivilliga observatörer inom fenologin och annan
klimatforskning kan vi nu förstå, och det är allmänt accepterat, att det är en pågående förändring av klimatet. Halterna
av koldioxid i atmosfären har under 2014 och 2015 vid flera
tillfällen legat över 400 ppm (miljondelar), en gräns som vi för
några decennier sedan trodde var onåbar. Planeten Jorden får
en allt tjockare tröja av växthusgaser på sig, och vi får sakta
men säkert ett varmare klimat även om variationerna över tid
och på olika platser kan vara stora. Givetvis kommer det att få
konsekvenser även om det troligen inte är vi i norra Europa
som kommer att drabbas mest negativt.
Trots denna kunskap händer det tyvärr lite ute i världen
när det gäller att fasa ut fossila bränslen såsom kol, olja och
naturgas. Trots kunskapen om klimatförändringarna och trots
alla internationella överenskommelser går fortfarande merparten av alla investeringar som görs inom
energiområdet till fossila bränslen. Det finns
dock en del positiva
tecken ute i världen,
till exempel att allt fler
investerare inser att det
är klokare att investera
sina pengar i förnybar
energi istället.
Stefan Grundström,
ordförande i Svenska
Botaniska Föreningen
vilda växter | 2.2015
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Från fältet
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En gång om året delar Svenska Botaniska
Föreningen ut Guldluppen. Det är föreningens sätt att uppmärksamma värdefulla
insatser på botanikens område.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Fläderskära i Blekinge
I höstas hittade Bengt Nilsson fläderskära
vid en damm nära Bredåkra kyrka i Ronneby i Blekinge. Det är första fyndet i Sverige i alla fall i nutid. Växten finns kvar
nu i år och kan ses på platsen. Fläderskära räknas som invasiv växt och kommer
ursprungligen från Amerika.
6
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FOTO: HANS BISTER

Brandnäva till vänster och svedjenäva till höger är bägge så kallade fröbanksväxter. Deras
frön kan ligga vilande i jorden i flera hundra
år. Fröna gror vid temperaturer mellan 50 och
100 grader.

3. Mjölke
Nävor konkurreras
snabbt ut av arter
som den kvävegynnade mjölkörten.
Fröna sprider sig
snabbt med vinden
och en planta kan
ge 80 000 frön.

4. Brandskiktdyna
Svamp som uppträder på främst
klenare branddödade björkar, men
även på asp, ek
och sälg. Sporerna
sprider sig snabbt
med vinden.

5. Klibbticka
Även klibbtickan
är vanlig på brandfältet och lever där
ofta på försvagade
eller döda träd.
Björkticka och
rävticka är andra
arter med liknande
levnadssätt.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

I slutet av april presenterade ArtDatabanken den nya rödlistan som gäller de närmaste fem åren. Antalet arter som finns
med på listan har ökat, men samtidigt har
man bedömt fler arter. Andelen rödlistade
arter av det totala antalet arter ligger på
ungefär samma nivå som tidigare, cirka 20
procent.
Jämför man de olika organismgrupperna finns det flest rödlistade arter hos
storsvamparna, med kärlväxter på andra
plats. Alger kommer långt ned på listan,
men det beror sannolikt till stor del på
kunskapsbrist. Vi vet helt enkelt för lite
om hur det går för algerna.
För storsvampar och mossor är avverkning det ojämförligt största hotet, medan
det för kärlväxterna handlar om igenväxning och ökad näringsbelastning i första
hand, även om utdikning och igenplantering också påverkar negativt.
Michael Krikorev gav en tydlig bild av
förändringarna över tid. I dag dominerar
produktionsskogen fullständigt, vilket
oftast innebär en för mörk miljö för storsvampar. Förr var skogsmiljön så mycket
mer blandad med skogsbete, stormfällen,
olikåldriga träd, brynmiljöer och brand-

Michael Krikorev, mykolog på ArtDatabanken, presenterade tillsammans med Sebastian Sundberg, kärlväxtansvarig på ArtDatabanken, förändringarna i rödlistan inom deras respektive områden.

fält. Bland de arter på kärlväxtsidan som
nu gör entré på rödlistan finns backtimjan, majviva, etternässla, slåtterfibbla,
hedblomster, kösa, jordtistel, backsmörblomma, pilblad, brunklöver och hedjungfrulin. Dessutom ett stort antal fibblor

som är resultatet av en genomgång gjord
av Torbjörn Tyler.
Några arter försvinner också från rödlistan. Dessa är alvarmalört, kalkkrassing,
klotullört och strandviva.
		
Niklas Aronsson

Växter har klarat sig bättre än djur
I över 400 miljoner år har växter spelat
en väsentlig roll i nästan alla landmiljöer
på jordklotet. Under samma tid har jorden
drabbats av dramatiska händelser som utrotat både djur- och växtarter och som kraftigt
påverkat jordens ekosystem och biologiska
mångfald. Resultaten från en studie som utförts av forskare från Göteborgs universitet
och som har publicerats i New Phytologist
visar att naturkatastroferna drabbat växter
mindre än djur. Det tyder på att i allmänhet
har växter varit särskilt bra på att överleva
och återhämta sig igenom tuffa perioder.
Mest slående var detta när en asteroid för
cirka 66 miljoner år sedan slog ner utanför den mexikanska kusten och orsakade
en enorm förödelse. Händelsen hade stor
inverkan på livsmiljöerna på land och ledde
till utrotning av alla dinosaurier utom fåglar,
men överraskande nog hade händelsen
bara begränsad effekt på växtmångfalden.
Niklas Aronsson

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Glad guldluppsmottagare. Lennart Persson med
sjönajas i händerna.

Den 7 mars i år tillkännagavs att årets
Guldlupp gick till en botanist från Jönköping – Lennart Persson.
Lennart är självlärd amatörbotanist
och bördig från småländska höglandet.
Han lade ner mycket ideellt arbete med
Smålands Flora redan från början av
1980-talet. Lennart har inventerat, kvalitetssäkrat och skrivit. Efter Smålandsflorans färdigställande har Lennart varje
sommar inventerat floran i Norrbotten
och Pite lappmark. Det är få botanister,
om någon, som lägger lika mycket kärlek i
själva inventerandet.
Lennart har genom åren gjort många
fina botaniska upptäckter. Ett av de
finaste är fyndet av den mytomspunna
och extremt sällsynta orkidén skogsfru i
Jönköpingstrakten. Fyndet gjordes 1990.
Jönköpings Botaniska Sällskap

FOTO: HANS BISTER

FOTO: MARTIN SJÖDAHL

Guldluppen till Lennart Persson

1&2. Brandnäva och svedjenäva

FOTO: HANS BISTER

ens webbsida svenskbotanik.se och klicka
dig fram till De vilda blommornas dag där
ett program finns.
I skrivande stund finns sju aktiviteter listade i Småland och tre i Bohuslän,
men fler vandringar längs in vartefter så
förhoppningsvis finns det minst ett par
stycken som passar dig i just ditt närområde.

organismer som
gynnas av
skogsbränder

FOTO: HANS BISTER

I år äger De vilda blommornas dag rum
söndagen 14 juni. Det är Sveriges och
Nordens mest omfattande blomstervandringar som äger rum denna dag.
Förutom i Sveriges görs motsvarande
vandringar i Finland, Norge, Island, Danmark, Grönland och på Färöarna.
För att ta reda på vad som är på gång
där just du bor, kan du gå in på förening-

Många nya arter på den nya rödlistan

Stensöta.

Vilda växter
för bara
hundra kronor
Under året har du
möjlighet att få alla
fyra nummer av
Vilda Växter för bara
hundra kronor. Tipsa
gärna om detta.
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. Gå in på
www.svenskbotanik.se och klicka på
länken Vill du bli medlem.
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Noterat

Vårkollen

FOTO: NILS CRONBERG

FOTO: HANS RYDBERG

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Mångfruktmossa.

Fynd av rar mossa
Mångfruktmossa försvann på 1950-talet från de sista lokalerna i Sverige.
På 1990-talet och 2000-talet har den
återupptäckts på ett träd vardera på tre
lokaler i Halland och Västergötland. Nu
har det hänt igen. Johan Rydlöv la upp
en bild i gruppen mossor och lavar på
Facebook och berättade om en exkursion
i Skåne: ”På eftermiddagen hade vi 15
minuter över innan vi skulle köra hemåt.
Då stannar vi i en yngre bokskog med ett
alkärr i. Alain tittar på mig och säger ja
här kan man inte göra annat än försöka
hitta mångfruktsmossa åt dig. Efter 10
minuter pekar han på ett träd. Lars Hedenäs tycker fyndet ser ut som en konstig
Sciuro-hypnum. Jag håller med i det tysta.
Tolv timmar senare får jag ett mail från
Lars Hedenäs. Det visar sig att han samlat
in den märkliga Sciuro-hypnumen och
vi ( jag) fått ge oss. Det är mycket riktigt
Cryphaea heteromalla. I framtiden ska alla
unga bokbestånd inte hanteras så slentrianmässigt. Håll utkik! Cryphaea ökar i
Belgien och kanske kommer den expandera sin utbredning här också.”
Arten är rödlistad i hotkategorin Akut
hotad och tros ha försvunnit på grund av
luftföroreningar.
Niklas Aronsson

Erbjudande till läsarna
Vilda Växters läsare har nu möjlighet
att köpa boken Upplands flora för bara
50 kronor (normalpriset är 200 kronor)
Floran gavs ut 2010. För att göra det
går man in på
www.svenskbotanik.se och
klickar sig in
på webbutiken.
Lägg boken
i varukorgen
och vid kassan
anger man Uppland i fältet för
rabattkod.
Upplands flora.
8
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Vitsippans framryckning hindras de år då snön ligger kvar länge under våren.

Vridmaskros är vanlig i hela landet.

Maskrosornas tid är här och nu
Maj är maskrosornas månad. På bilden ser
du vridmaskros Taraxacum aequilobum
en ogräsmaskros som i typisk form är lätt
att känna igen på att den är storvuxen,
har långa blad med bredvingade, lätt
rödaktiga skaft, många sidoflikar (ofta 7-9
par), vilka är starkt konvexa på ryggsidan närmast bladets mittnerv för att mot

spetsen smalna av hastigt och bli utåt- eller uppåtböjd.
Har man sedan de karaktäristiskt
vridna – oregelbundna yttre holkfjällen
som syns på den lilla bilden kan man vara
säker. Vridmaskrosen är vanlig – mycket
vanlig över hela Sverige.
		
Hans Rydberg
FOTO: JÖRGEN PETERSSON

Kalkbrottet på Gotland
nu på regeringens bord
Den segdragna processen kring Nordkalks tillstånd att bryta kalk i området
kring Bunge på Gotland går vidare. För
närvarande är det regeringen som ska
ta ställning till det förslag om ett utökat
Natura 2000-område som om det bifalls
kommer att stänga alla planer på kalkbrott
i området definitivt.
Svenska Botaniska Föreningen föreslog
30 oktober 2014 att den världsunika
naturmiljön i Bunge och Bästeträsk skulle
skyddas som Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Gotlands län liksom Naturvårdsverket har överlämnat ett sådant
förslag till regeringen för beslut.
Det nya förslaget till Natura 2000-område Bästeträsk omfattar 6 540 hektar.
Göran Enander, statssekreterare på
Miljödepartementet, sa under Flora- och
Faunavårds-konferensen i Uppsala i slutet

Bergskrabba från Bungeområdet på Gotland.

av april att det enbart handlar om en
miljöfråga. Det innebär att det inte ska tas
hänsyn till påverkan på arbetstillfällen eller andra näringspolitiska frågeställningar.
Mark- och miljööverdomstolen har
meddelat att de avvaktar sin prövning av
ärendet mot miljöbalken tills regeringen
har gett besked. Om regeringen säger nej
till det utökade Natura 2000-området,
avgör domstolen utgången av ansökan om
kalkbrott.
Niklas Aronsson

Många letade vårtecken
Björkarnas lövsprickning har hunnit 70-80 mil längre norrut i år än vad som var normalt vid Valborg för
hundra år sedan.
Det var ett av resultaten från Vårkollen som genomfördes första gången i år.
Nästan 4 000 observationer av tussilago,
blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg
rapporterades in under Valborgshelgen,
när Vårkollen efterlyste vårtecken från
hela landet. Det var frivilliga medborgare
som rapporterade från uppemot 700
platser i landet.
Under Valborgshelgen genomförde
Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet Vårkollen för första
gången. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data
om vårtecken som frivilliga rapporterat
in. Det är tänkt att bli en årligt återkommande undersökning av hur långt våren
kommit i landet, så att man kan se om och
hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringen.
– Vi är glada att så många deltog i
Vårkollen och hoppas så klart att detta
ska bidra till ett ökat engagemang för våra
vilda växter, säger Stefan Grundström,
ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Finns material att jämföra med
Under slutet av 1800-talet och början av

1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan
jämföras med hur det såg ut vid Valborg
för hundra år sedan. Till exempel var
det normalt att björkarnas lövsprickning
startade precis vid Valborg i södra Skåne
och i år har lövsprickningen redan skett i
hela Götaland och Svealand och här och
där längs Norrlandskusten. På samma
sätt hade sälgen börjat blomma i hela
Götaland och Sveland vid Valborg, enligt
den historiska databasen, men i år har den
redan setts blomma i Norrlands inland.
– Även om vi har forskningsresultat
som visar att lövsprickningen tidigarelagts ett par veckor sedan 1980-talet vet
vi att olika arter kommer att påverkas på
olika sätt av klimatförändringen. Därför
vill vi på olika sätt dokumentera hur
naturens kalender påverkas, säger Kjell
Bolmgren vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Mindre skillnad för tussilago
Enligt Vårkollen är det inte så stor skillnad
i hur långt upp i landet tussilagons blommor synts till i år, jämfört med hur det var
för hundra år sedan. Det kan förklaras av
att snötäcket fortfarande låg kvar i stora

Björkens
lövsprickning

Björkens lövsprickning sker mycket tidigare nu
mot för hundra år sedan.

delar av inlandet. Även vitsipporna verkar
ha hindrats. Däremot har enstaka rapporter av blommande hägg rapporterats in
från sydligaste Sverige.
På www.vårkollen.se presenteras alla
observationer som skickats in.
		
Niklas Aronsson
vilda växter | 2.2015
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Skogsbranden

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Vilda Växter har besökt
skogsområdet i Västmanland som eldhärjades i
somras. Svart sot och
brända träd, men också
spirande grönska i form
av svedjenävor. På marken trängs fruktkroppar
av skålsvampen stybbskål
med lungmossa och björnmossor.

J
Livet
återvänder
efter branden
10
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ag åker genom ett förkolnat landskap.
Det påminner mig om bilder från
skolårens historieböcker på krigshärjade landskap under första världskriget. Från bilfönstret är det lätt att se
att tallarna har klarat sig bättre än granarna.
Det är helt naturligt och beror på att tallen är
anpassad till brand genom sin höga krona och
kraftiga bark. Tallarna står där med sotade
stammar, medan bara stubbarna är kvar där
det har vuxit gran. Marken är överallt täckt
av ett tjockt och poröst lager av sot och aska.
I det svarta havet syns gröna mossöar och
brandgula skålsvampsfält.
Det är förbjudet att gå ut i brandområdet
eftersom träd kan falla. Därför är jag hänvisad
till den enda öppna vägen, vilken skär rakt
igenom brandområdet från samhället Framnäs
och österut.

Stybbskål och lungmossa
Arter som drar nytta av elden för sin egen
överlevnad kallas pyrofila. I Sverige är ett
40-tal insektsarter och ett 50-tal svamparter
beroende av brand för sin överlevnad, och
många fler är brandgynnade, bland dessa en
rad kärlväxter.
Trots att jag är hänvisad till området närmast den enda öppna vägen är det lätt att hitta
de brandgynnade arterna. Ur den sotsvarta
vilda växter | 2.2015 11

Skogsbranden
Inbjudan att inventera brandområdet

Skålsvampen stybbskål är mycket vanlig i brandområdet. Den bildade på sina håll rena mattor med sina
orange fruktkroppar.

Under 2015 kommer Botaniska Föreningen i
Västmanlands län (BFiV) att genomföra en
botanisk inventering i brandområdet med
följande mål och prioritet: 1. Räkna antal plantor
av svedjenäva. 2. Söka efter brandnäva, som
aldrig påträffats i Västmanland. 3. Notera andra
”brandväxter”.
Vi bjuder in botanister från hela landet att
delta i våra aktiviteter: Inventering av 1x1 km
rutor. Det finns 175 rutor som är möjliga att
boka. I en majoritet av de få rutor som hann
besökas 2014 påträffades svedjenäva, se fynd i
Artportalen.
Söndag 5 juli. Exkursion med BFiV. I syfte att
titta på blommande svedjenäva och inventera
minst en 1x1 km ruta
Fredag 10 juli – Söndag 12 juli. Inventeringshelg i brandområdet, med samling och genomgång på fredag kväll.
Läs mer på vår hemsida www.bfiv.se där det
finns en artikel om 2015 års inventering liksom
om fjolårets inventering.
Förfrågningar och intresseanmälan görs till
Bengt Stridh, stridh.bengt@telia.com, 021-522
58, 070-532 30 67 (mobil), Ordförande i Botaniska Föreningen i Västmanlands län.

Björnmossor av olika arter är snabba att komma
upp.

Svedjenävorna har börjat komma upp. I juni startar blomningen.
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Skålsvampsart med stybbskål runt fruktkroppen.

Lungmossa med groddkorn.

jorden tränger fruktkroppar av olika skålsvampar upp. Överlägset vanligast vid mitt
besök i slutet av april är stybbskål som
finns i stora bestånd längs hela vägen, men
jag noterar även flera andra arter, av vilka
många är svårbestämda. En del av de pyrofila skålsvamparna har namn som syftar på
brand, som svedjeskål och brandskål.
Jämte stybbskålen är lungmossa
en karaktärsart. Jag förvånas över den
tillväxthastighet som den smaragdgröna
lungmossan måste ha med tanke på hur
stora ytor som redan är täckta. På nära
håll ser mossans groddkorn ut som Fazers

gröna marmeladkulor i miniatyr.
Även olika arter av björnmossa är på
snabb framväxt och täcker redan delar av
diken och andra ytor.
Ett par kilometer in på vägen tittar
svedjenävorna nyfiket upp. En typisk
brandgynnad art som numera är rödlistad
som nära hotad, eftersom det brinner så
mycket mera sällan numera. Eftersom
branden skedde mitt i sommaren hann
bladrosetter komma upp. Dessa har
övervintrat och nu växer plantorna till för
att blomma från juni månad och framåt.
Den ännu mer sällsynta brandnävan, som
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här är nära sin nordligaste utpost, syns
däremot inte till.

Största skogsbranden på länge
Skogsbranden i Västmanland bröt ut
den 31 juli 2014. Efter en kaotisk vecka
var huvudbranden i praktiken släckt och
arbetet med eftersläckning startade. Totalt
eldhärjades nästan 14 000 hektar skog,
vilket gör skogsbranden till den största i
landet sedan 1950-talet. Det är ett område
stort som Tjörn på Västkusten som brann.
En människa omkom och de ekonomiska
förlusterna blev stora i form av nedbrun�-

Det är förbjudet att röra sig fritt i området. Bara en
väg har varit öppen i området.

Granar klarar elden sämre än tallar. Här är det vara
stubbarna som står kvar.

nen skog som ägdes av framför allt AB Karl
Hedin, Bergviks och Sveaskog.
Skogsbränder har varit naturliga fenomen i alla världens skogar under årmiljoner. Det är därför inte speciellt märkvärdigt att en rad organismer utnyttjar den
speciella nisch i ekosystemet som skapas
av en brand.
Under de senaste hundra åren har antalet skogsbränder minskat på många håll
till följd av mer effektiva släckningsmetoder, vilka utvecklats i takt med att skogen
har blivit allt mer värdefull. Dessutom är
landskapet idag mer fragmenterat, vilket

försvårar för bränder att sprida sig över ett
större område.

Sveaskog var en av tre skogsägare som drabbades
hårdast.

Nytt besök i sommar
Vilda Växter gör ett nytt besök i området
under sommaren, och ytterligare ett under
hösten. Syftet är att se vilka arter som drar
nytta av branden. Sannolikt kommer arter
som mjölke, mjölon, kruståtel, örnbräken,
asp, sälg och björk att gynnas, det vill säga
delvis samma arter som gynnas på kalhyggen av frigjort kväve. Under sommaren
kommer området också att inventeras (se
text här intill).

Elden har varit så intensiv på sina håll att stenar
har spruckit.
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Personligt

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

”På ekarna gömmer sig en
massa spännande hemligheter...”
Ellinor Delin är bara 20 år, men redan fullblodsproffs på
inventering. Skogen är favoritbiotopen, men en riktigt
gammal ek går också bra. Små mångformiga lavar lockar med sina färger och former.

E
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala är en skorplav som växer på
gamla ekar. Det är en signalart som
visar höga naturvärden. Fruktkropparna hos knapplavar ser ut som små
nålar eller spikar.

Botanisk inspiration:
”Alla jag har varit ute med, och som
hjälpt mig att förstå vad det är jag ser
omkring mig i skogen”

Favoritplatsen:
”En urskogsrest i nordligaste Hälsingland som heter Ensjölokarna.”

Organismer som får det att
pulsera lite extra:
”Knappnålslavar, och speciellt vitskaftad svartspik. Ek bland kärlväxter.”

14
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llinor Delin älskar skogen, men
jag hämtar upp henne utanför
ett typiskt höghus byggt under miljonprogrammets dagar.
Området heter Flogsta och ligger
i Uppsalas västra utkant. Här bor många
av stadens studenter – som Ellinor. Under
vårterminen har hon läst nordiska språk,
dels för att hon är intresserad och vill bli
bättre på att skriva, som hon säger, men
också för att hon väntar på att få börja läsa
biologi i Göteborg till hösten.
– Jag började på en civilingenjörsutbildning här i Uppsala, men hoppade av
efter ett par terminer eftersom jag tyckte
det var för lite miljöinriktning. Nu vill jag
bli biolog istället, och i Göteborg verkar
biologin inte vara fullt så ”vit” som i Uppsala utan mer ”grön”, vilket passar mig,
säger hon.
Familjen har dessutom sommarhus i
Tanum och havet är en magnet.
– Jag tycker om att snorkla och det
finns många fina ställen i norra Bohuslän,
till exempel utanför Tjurpannans naturreservat.

Följer i Linnés fotspår
Flogsta ligger inte mer än det berömda
stenkastet från naturreservatet Hågadalen-Nåsten, som är verkligt klassisk mark.
Här har självaste Linné botaniserat och
undervisat. Besökaren kan följa i den stores fotspår på Linnéstigen längs Hågaån.
Ellinor sätter så hög fart att jag verkligen får tänja på stegen för att hänga med.

Hon har tagit sikte på en stor ek en bit in
i reservatet. Vi passerar några bestånd av
blommande skogsviol, där en våryster vinbärsfuks virvlar förbi. Från trädens grenar,
där musöron tittar fram, gör en nötväcka
sitt bästa för att överrösta oss med sina
alarmtjut.
Trots nötväckans envetna melodi snappar jag upp att Ellinor är född och uppvuxen i en mindre ort utanför Sandviken
som heter Järbo. Hennes pappa är den i
botaniska kretsar välbekante Anders Delin. Det är inte så svårt att förstå varifrån
det botaniska intresset stammar.
– Jag var alltid med mamma och pappa
i skogen. När jag var liten lekte jag med
kottdjur och byggde kojor. Ett och annat namn på växter fastnade. Med tiden
började jag hjälpa till med att inventera,
säger hon och halar fram en lupp som hon
har haft osynligt hängande runt halsen,
dold bakom den svarta jackan och tröjan
därunder.

Dammsuger ekens yta
Vi står vid den flera hundra år gamla eken,
med ett hål i stammen tillräckligt stort för
att rymma en normalstor människa. Ellinor dammsuger vant ekstammens yta. Hon
visar mig två organismer som är typiska
för gamla ekar, brun nållav och svampen
Proliferodiscus tricolor.
– På ekarna gömmer sig en massa spännande hemligheter, det är därför jag gillar
dem, säger hon.
Men mest av allt gillar hon gammel-

Namn: Ellinor Delin
Ålder: 20 år
Bor:
Uppsala
Aktuell: Arrangerar inventeringsläger
i Norrlands skogar för Fältbiologerna under sommaren.
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Floraväktarna

Personligt
skogen. Det är där hon känner sig riktigt
hemma.
För två år sedan fick hon ett miljöstipendium från Stiftelsen Claes-Göran
Erikssons minnesfond på 10 000 kronor
för sitt miljöengagemang. De senaste
åren har hon varit med om att organisera
inventeringsresor till skogar i Norrland för
Fältbiologerna. I år är det områden i Härjedalen som ska inventeras. De områden
som väljs ut är sådana som är avverkningsanmälda.
– Tanken är att om vi hittar höga naturvärden där så försöker vi stoppa avverkningen. Det finns ofta jättefina områden
som bolagen missar, säger Ellinor och
berättar om hygget i Strömsunds kommun
där de verkligen kom i grevens tid.
– Vi kom in i ett område där Holmens
skogsmaskiner redan var igång. Vi tyckte
skogen såg fin ut och gick in, medan maskinerna höll på.

TEXT: SEBASTIAN SUNDBERG & MARGARETA EDQVIST

Efterlysning

Floraväktarna är extra intresserade av att
få in uppgifter av sina floraväktare men
även från andra växtintresserade rörande
dessa tre arter 2015. En art som alla kan
hjälpa till med är slåtterfibbla. Känner du
till ställen där den växer rapportera gärna
in det på Artportalen www.artportalen.se
eller kontakta margareta.edqvist@telia.com.
Ange lokalens läge noggrant samt hur många
plantor det finns.

Lät sig motvilligt övertalas
Hon och hennes kompisar noterade höga
naturvärden i form av mycket död ved,
gamla granar med hackspår från tretåig
hackspett, och svampar som kötticka och
gränsticka.
– Jag gick och ringde distriktschefen
och berättade att de måste stoppa avverkningen. Till en början lät han väldigt
tveksam till att stoppa maskinerna bara för
att någon ringde. Jag sa till honom att vi
tänkte gå vidare och anmäla avverkningen
till FSC (eftersom skogen var FSC-certifierad). Jag vet inte om det var det som
avgjorde saken, men han lovade i alla fall
att han och en kollega skulle komma ut
nästa dag och titta på skogen.
Nästa dag visade
Ellinor och de andra
inventerarna de
ansvariga runt i skogen och pekade på
sådant som visade
på höga värden.
– De verkade
hålla med och nickade och hummade
och nästa dag drog
de tillbaka maskinerna. I nuläget vet
vi att ingen annan avverkning är planerad,
men tyvärr har vi inte fått Skogsstyrelsen
att åka dit. Det gör att vi inte känner oss
riktigt säkra på hur starkt skydd skogsområdet har, säger hon.

Luppen är alltid med i skogen. Mycket av det vackraste är litet och smått.

– Ett viktigt mål för inventeringsresorna är att tipsa Skogsstyrelsen om områden
som borde klassas som nyckelbiotoper,
eftersom dessa ska undantas avverkning
enligt FSC:s regler, säger hon.
Detta lyckades man bra med i somras
då hela 54,4 hektar skog blev klassat som
nyckelbiotop efter inventeringarna.

Färger och former lockar
Fascinationen inför växter, lavar, svampar och mossor är själva drivkraften för
Ellinor.
– Det finns så
mycket fina färger
och former. Det är
så förunderligt, och
blir bara roligare och
roligare ju mer man
håller på, säger hon.
Hon har haft god
hjälp med att lära sig
inventeringens grunder och att arrangera
inventeringsläger av
sin pappa Anders,
som grundade Forskningsresan i naturvårdens utmarker för länge sedan som ett
initiativ för att inventera Norrlandsskogar.
– Jag har varit med på massor av
sådana inventeringsresor. Numera har

” Inventeringar
är viktiga eftersom det finns så
få naturskogar
och så lite skog
som är skyddad.”

16
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pappa blivit avlöst av andra när det gäller
ansvaret för Forskningsresan. Det som
peppar mig mest just nu är Fältbiologernas
inventeringsresor, säger hon.
Inventerandet, parat med en stor portion social gemenskap, mynnar sedan ut i
en rapport som de försöker göra politik av
genom att uppvakta förtroendevalda och
myndighetspersoner.
– Inventeringar är viktiga eftersom det
finns så få naturskogar och så lite skog
som är skyddad, säger Ellinor.

Symboler för vår tid
Vi vänder tillbaka mot bilen längs Linnéstigen. Höghusen i Flogsta gör sig påminda
i fjärran som symboler som sista anhalt i
tidsresan som startar för flera hundra år
sedan vid den stora eken.
Carl von Linné hade troligen inte applåderat utvecklingen, än mindre kunnat
förutse den. Trots att det bara är cirka 250
år sedan han vandrade här på precis den
här platsen.
Det har blivit ännu lite varmare och
solen gör sitt bästa för att gjuta mod i lätt
vintersömndruckna citronfjärilar, påfågelögon och rapsfjärilar.
I träden sjunger bofinkar och rödhakar.
Det är inte gammelskog precis, men inte så
dumt i alla fall.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER

FOTO: SEBASTIAN SUNDBERG

Vit kattost sårbar (VU)

Slåtterfibbla sårbar (VU) Myrstarr starkt hotad (EN)

Vit kattost förekommer från Skåne till Värmland
och Uppland, men har försvunnit från det inre av
Småland. Den har sina starkaste fästen på Öland
och Gotland, i Uppland och sydvästra Skåne. Numera är den generellt sällsynt. Under 1800-talet
betraktades den som allmän på sina ställen, och
den var ett vanligt inslag i städernas gatu- och
gårdsmiljöer.
Vit kattost är en ettårig, relativt småvuxen
malva. Den är närings- och störningsgynnad och
växer främst i gårdsmiljöer, kring gödselstackar,
ladugårdsplaner, djurhägnader och som ”ogräs”
i trädgårdsland och andra odlingar, ibland även i
vägkanter. På senare år har den hittats på fågelgödslade öar i Bohuslän. Det är en nyttoväxt som
troligen kom in i landet med odlingskulturen. Den
odlades ännu i medeltidens örtagårdar. Vit kattost
är en i en rad gamla gårdsväxter som gått starkt
tillbaka, som lungrot, kransborre, kattmynta, hjärtstilla, bolmört och ulltistel. Flera är gamla nyttooch medicinalväxter som därmed är lika mycket
kulturhistoriska arv som naturarv.

Slåtterfibbla finns främst i södra Sverige upp till
södra och mellersta Norrland, med enstaka lokaler i de södra delarna av norra Norrland.
Arten är flerårig, ofta långlivad och fortfarande
ganska vanlig på sina ställen. Den växer i torra till
friska, ogödslade gräsmarker eller i glesa, gärna
betade, skogar.
Numera finner man den också i vägkanter
och i kraftledningsgator. Normalt är slåtterfibbla
fåtalig på sina växtplatser, men det finns lokaler
med flera hundra plantor, gärna då i gräsmarker
på åsar. Den är en karismatisk gräsmarksart som
många känner igen.
Slåtterfibblan blommar efter midsommar
och är en av de växter bönderna använde förr
i tiden som signal för slåtterperiodens början.
Slåtterfibblan har vanligen en eller två stora, gula
blomkorgar på en styv och hög, bladlös stjälk som
utgår från en stor, basal bladrosett. Rosettbladen
har en röd mittnerv och är tryckta intill marken,
vilket innebär att den är slåttergynnad, men också
att den klarar ganska hårt bete.

Myrstarr finns numera kvar bara i landskapen
norr om den biologiska norrlandsgränsen limes
norrlandicus, utom i Värmland och Gästrikland
där arten sannolikt har försvunnit.
Den är idag minst sällsynt kring Pajala i Norrbotten län. Myrstarr fanns förr sällsynt i stora
delar av Svealand och på en lokal i Östergötland.
Myrstarr är ett flerårigt och ganska lågvuxet
halvgräs som bildar glesa bestånd i blöta, gärna
källpåverkade rikkärr.
Myrstarr omfattas av det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Arten har
minskat mycket starkt i antal i åtminstone södra
delen av sitt utbredningsområde, och den gynnas
av en hävdform (slåtter) som behöver utökas och
utvecklas till att bli mer rationell.
Under rikkärrsinventeringen av Jämtlands
kalkstensområde åren 1996–2000 påträffades
myrstarr i endast fyra av 490 rikkärr, medan den
påträffades i 63 ytor under våtmarksinventeringen av Norrbottens län åren 1995–2004, vilket
visar på minskningen.
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Kreta på våren

TEXT OCH FOTO: ÅSA LUNDQVIST

Gammal olivlund.

Endemtäta Kreta
Vem vill inte tjuvstarta våren i milda sköna Medelhavet? I år har Svenska Botaniska Föreningen för första gången arrangerat floraresor i samarbete med
BirdLife Sveriges resebolag Avifauna. Den första resan gick till Kreta.

A

tt få uppleva vår/försommar i
Medelhavsområdet, har länge
varit en dröm för mig. Och så, i
ett nummer av Svensk Botanisk
Tidskrift, fanns information
om 2015-års botaniska resor. Min blick
fastnade vid blomsterresan till Kreta. Jag

18
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lämnade en intresseanmälan, sedan var
det bara att vänta. Strax före jul fick jag
reda på att jag kommit med, som en av
femton deltagare. Jag kunde nästan inte
tro att det var sant!
Vi besökte många intressanta lokaler,
till exempel Omalosplatån, stranden vid

Falassarna och Imbros-ravinen. Det hade
varit en kall vinter på Kreta och våren var
sen. Dagarna innan vi anlände hade det varit riktigt dåligt väder och fallit en hel del
snö uppe i bergen, så en del växter hade
inte riktigt kommit igång med blomningen. Ändå var det en blomprakt jag aldrig

Aristolochia cretica (endem).

Ophrys heldreichii.

Tulipa saxatilis blommade rikligt på en kulle vid
Gios-Kambos.

Anemone coronaria, bukettanemon, på Omalosplatån.

Endemen Solenopsis minuta spp.annua hade precis
börjat blomma.

Barlia robertianum, jättenycklar.

tidigare sett! Redan första dagen kunde vi
pricka av cirka 70 arter på vår växtlista,
varav 9 orkidéer. En annan av dagarna
besöktes Spili-området med kullarna vid
Gios-Kambos och träffade då på hela 23
olika orkidéer!
I en vägslänt nära Mélambes växte
Aristolochia cretica, en hålrotsläkting
som är endem och bara finns på Kreta.
Alldeles innan vi hittade den sällsynta
Aristolochian (hålrot) flög en hålrotsfjäril
förbi (Zerynthia cerysi f. cretica).

Även fåglar och fjärilar
De vandringar vi gjorde var både korta
och långa, gick såväl uppför som nedför,
på smala och steniga stigar, genom taggiga
snår och på små slingrande byvägar. Vand-
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Rödlistad

Kreta på våren

TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

FOTO: HÅKAN SUNDIN

På Öland och Gotland har majvivan klarat sig allra bäst, och är där starkt kopplad till betade strandängar.

Majviva i utförsbacke

M

På Omalos-Platån kom en flock får förbi.

Endemen Ebenus cretica hade precis börjat
blomma I Plakias.

20
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ringen genom Imbros-ravinen var längst,
nio kilometer. På de branta klippväggarna
växte många Kreta-endemer som det gula
trädlinet Linum arboreum och det spektakulära kungsljuset Verbascum arcturus.
Den sista dagen gick vi ner mot sydkusten och vadade sista biten över floden
Megalo Potamos, där den kretensiska
dadelpalmen Phoenix theophrasti växer
(endem).
Ibland stannade vi till och blickade
uppåt, för att spana efter fåglar. Varje dag
såg vi gåsgamar cirkla och lyftas av termiken mellan de höga bergstopparna. Dryga
femtiotalet fågelarter noterades under
veckan och 19 olika fjärilar. Denna resa
var ett samarrangemang mellan Svenska

Botaniska Föreningen och AviFauna och
även om det var en botanisk resa, var
deltagarna en blandning av ornitologer,
botanister och glada amatörer inom båda
områdena.

Totalupplevelse
Reseledaren Caroline Edelstam gjorde allt
för att vi skulle få uppleva så mycket som
möjligt. Luncherna åt vi ute i fält på någon
blomrik plats och de bestod av bland annat
lokala ostar, tomater, oliver, apelsiner och
nybakt bröd. Inget saknades!
Jag kan varmt rekommendera en sådan
här blomsterresa. Detta var min första och
det kommer att bli fler – om möjligheten
ges.

ajviva Primula farinosa är
numera på den svenska
rödlistan över hotade arter.
Majviva har minskat kraftigt
i större delen av landet och
missgynnas främst av igenväxning och
minskad hävd. Den är således en av många
arter som finns på rödlistan på grund av
nedläggning av jordbruk.

Kräver kalk på växtplatsen
Förr var den starkt knuten till fuktiga slåtterhävdade ängsmarker, en naturtyp som
nu är i stort sett borta i Sverige. Majvivan
är placerad i kategorin Nära hotad (NT)
men enligt ArtDatabanken är minskningstakten så pass stor att den är nära att bli
placerad i kategorin Sårbar (VU). Fuktiga
gräsmarker, stränder och kärr är huvudbiotoperna men den kräver också kalk på
sina växtplatser.
På Öland och på Gotland har den klarat
sig bäst och där finns också en variant med
mycket kort stjälk, troligen en anpassning

till mycket långvarig betesdrift. Det vetenskapliga artnamnet farinosa kommer av
latinets farina som betyder mjöl och syftar
på bladens undersidor som är vitmjöliga.

Blommar under vår och försommar
Majvivan blommar från maj till början av
juni. Den har en tydlig doft som lockar till
sig fjärilar och andra insekter som hjälper
till med pollineringen. Även den starka
rosa färgen på blomman bidrar till att den
är attraktiv för pollinerande insekter.
Vid forskning som bedrivits angående
dess pollinering har man sett att smultronvisslare är en vanlig besökare på majviva
och är troligen också en viktig pollinatör
av växten.

Tre nära släktingar
I Sverige finns även tre andra närbesläktade vivor med mer eller mindre rosacerisfärgade blommor, smalviva, fjällviva
och strandviva, alla med nordlig utbredning.
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Ulligt

TEXT: BARBRO RISBERG

Lyser upp myren

FOTO: BARBRO RISBERG

Nordliga arter
Polarull finns i fuktiga miljöer i fjälltrakterna, där den kan bilda stora bestånd till
exempel vid stränder. Ulltussen, som är en
enda, är stor och klotformig.
Myrull påminner om en späd tuvull.
Det är en ovanlig art på fuktig, näringsrik
och lerig mark i norr.
Om det vållar ett visst bryderi att skilja
de vitulliga arterna åt är det enkelt att
inse att man träffat på rostull, om man nu
haft den turen. Det är en ganska sällsynt
art, som fortsätter sitt nordliga svenska
utbredningsområde österut in i finska
Lappland, där jag sett den i mängder på en
myr i Sodankylätrakten.

Nyttoaspekter
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Tuvull, viktig för orre och tjäder

Ängsull, gräsull och kärrull

Tuvull är en vanlig växt i rätt miljö, som i
det här fallet är olika typer av näringsfattiga myrar, tallsumpskogar eller sanka
stränder vid skogsstjärnar. Tuvull har ett
enda upprätt ax, som efter blomningen
bildar en vit tuss. Vackrast tycker jag den

Släktingen ängsull har en grenad blomställning med flera ulltussar, där tuvull
bara har en enda. Den finns i alla typer
av myrar, från näringsrika till fattigare
sådana.
Den art i släktet som har krav på en
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rikare miljö är gräsull, som ibland också
har kallats för bredbladig ängsull. Den kan
växa på rikmyrar och vara granne med orkidéer som ängsnycklar. Om man är osäker
på vilken art man ser, ängsull eller gräsull,
så finns det ett knep att ta till: för den
tunna stjälken på ulltussen mot den känsliga huden ovanför överläppen. Känner du
då en viss strävhet handlar det om gräsull,
medan en glatt stjälk aviserar ängsull.
Mera sällan kan man på myrar också
hitta en ull som ser ut som en späd ängsull.
Den har till exempel. en mindre ulltuss.
Då handlar det om kärrull. Den arten ska
finnas i större delen av Sverige, men har
minskat starkt i söder. Den kan säkert
också vara förbisedd, då det måste till en
ordentlig granskning för att skilja den från
den vanligare ängsullen.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: BARBRO RISBERG

Rostull.

FOTO: BARBRO RISBERG

är en sommarnatt, som aldrig blir mer än
skymning, när de vita ulltussarna lyser
som vita prickar på en stor myryta. Det
är kanske inte många som lägger märke
till tuvull när den blommar, som en av de
tidigaste och faktiskt också mest betydelsefulla vårblommorna. Tuvullens gula
pollen är en av de viktigaste energikällorna
för hönsfåglarna orre och tjäder inför deras häckning, i en tid då inte mycket annat
erbjuds i den miljön.

Myrull.

Gräsull.
FOTO: BARBRO RISBERG

U

ll är fleråriga halvgräs som
har ett ensamt upprätt ax i
toppen eller flera hängande
ax på veka skaft. I Sverige har
det anträffats sju olika arter av
ull. I hela landet finns ängsull och tuvull.
Gräsull saknas allra längst i norr och kärrull finns inte i fjällkedjan. Polarull, myrull
och rostull är nordliga arter. Alla arterna
utom rostull har vita ulltussar. Precis som
namnet säger har den rostfärgade tussar.

Tuvull.
FOTO: BARBRO RISBERG

De är svåra att missa. Till och med på långt håll syns de som små ljus på myren.
Barbro Risberg har koll på landets sju arter.

Olika arter ull är viktig föda för bland annat orrar.

FOTO: BARBRO RISBERG

FOTO: BARBRO RISBERG

Ängsull på myr.

Naturligtvis har man förr försökt dra nytta
av ullen, som med det mesta man fann i
naturen. Den användes till stoppning av
madrasser, täcken och kuddar. Tyvärr var
resultatet inte särskilt lyckat, då ullen
bildade klumpar och blev knölig. Fattiga
människor fick hålla tillgodo med den
ändå.
På Island spanns den och användes till
vekar i lampor, som ansågs vara lika goda
eller bättre än bomullsvekar. Man försökte
spinna garn av ullen och andra dunväxter,
som mjölke och jolster, och fick ett vitt,
silkeslent, glänsande garn som inte liknade
något annat, men tyvärr var fibrerna för
spröda, så de gick inte att använda. Conrad
Quensel skriver: ”Till hattar för fruntimmer som ej kommer med dem i regn, och
icke vid varje hälsning hanterar dem, kan
ängsullen vara god, men till karlhattar är
den otjänlig.”
En av de vackraste bilderna som jag
sett av en ängsullsmyr finns i Trollboken
av Rolf Lidberg. Jag citerar lite ur texten
av Jan Lööf : ”Och så tog trollmor med sig
barnen ut på myren för att plocka ängsull.
Den minsta flickan somnade men Lena-Fia
och hennes lillebror hjälpte trollmor att
fylla säck efter säck med den finaste vita
ängsull. Sedan spann trollmor garn av ullen.
Garnet vävde hon till tyg och av tyget sydde
hon trollkläder. Tjocka, varma trollkläder
att ha när det blev vinter.”
Kanske är det så att det behövs trollkonster och magi för att spinna ängsull
och väva ett hållbart tyg av den.
Trollmor lär behålla sin hemlighet om
tekniken, och idag är det kanske inte ens
någon som är intresserad av den kunskapen.

Kärrull.

Polarull.
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Växtbruk

TEXT, FOTO & ILLUSTRATION: FRIDA NETTELBLADT

Stenmurklan och den bleka stenmurklan (bilden) är
två snarlika arter som numera anses giftiga trots att
de var vanliga som matsvampar förr. Undvik dessa
helt och satsa på andra, lika goda men helt riskfria
vårsvampar istället!

Vårsvampar
Inte bara murklor

V

i ska än en gång göra en utflykt
bort från kärlväxterna. Nu under våren är det läge att plocka
svamp! Inte det första man
tänker på när det gäller våren
kanske, men det finns faktiskt en hel del
fina svampsorter även under denna tid på
året. Dessutom så finns det mer man kan
ta sig för med vårens svampar än att bara
att äta dem.

Svavelticka
Svaveltickan är en relativt okänd matsvamp i Sverige och det kan bero på att
den nedvärderats i flera svenska svampböcker. Tricket med svaveltickan är att ge
akt på värdträdet. Denna ticka växer vanligen på ek men ibland även på ask, sälg,
oxel, al och körsbär. Exemplar som vuxit
på ek tenderar att vara kärva och behöver
förvällas i upp till två omgångar för att bli
behagliga att äta, men i gengäld försvinner
nästan all smak. Kärvheten hänger troligen samman med de garvämnen som finns
i ekens bark och ved.
Har tickan däremot vuxit på körsbär så
ska den i både konsistens och smak påminna om kyckling. Den har därför faktiskt
fått det engelska trivialnamnet Chicken of
the Woods. Man äter bara unga exemplar,
som helt enkelt har en behaglig konsistens
och en aningen syrlig doft. Äldre exemplar
luktar illa och ska inte plockas. Även när
det gäller unga exemplar kan det vara en
bra idé att ansa bort den äldsta delen, vil26
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ket är den som suttit fästad vid veden.
Svampen ska tillagas för att vara helt
säker att äta, men även då kan
det vara en god idé att först
smaka mycket försiktigt,
vissa människor kan vara
överkänsliga mot denna art.
Har man gjort allt rätt är
detta en högt rekommenderad matsvamp,
men se till att du har
studerat din svamplitteratur innan du ger dig ut i skogen
och sedan in i köket.
Förutom att vara god att
äta har svaveltickan visat
sig ha en kraftigt dämpande
effekt på bakterietillväxt, vilket
gör den intressant också i ett medicinskt sammanhang.

Fjällticka
Fjälltickan är en annan ätlig ticka
som har fått blandade recensioner. Det viktigaste med tickor
tycks vara att helt undvika de
exemplar som börjar bli läderartade och hålla sig till mycket
unga och spröda exemplar.
När det gäller fjällticka kan det
vara bra att pröva den med svampkniven innan du plockar den; går kniven lätt
rakt igenom så är det fritt fram, är det för
mycket motstånd låt den vara. Ett annat
tips är att titta på hur tjockt lagret med rör
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Växtbruk
på undersidan har hunnit bli. Det ska vara
så tunt som möjligt helst knappast tjockare
än ett par millimeter. När den är ung och i
tillväxt anses fjälltickan lukta lite som vattenmelonskal, ett slags grön och söt doft
som är mycket speciell.
Svampen blir lätt seg om den tillagas
för länge, så det bästa är att steka den
snabbt och hett i smör, gärna först panerad. Den kan vara bra i soppor men uppfattas lätt som seg, så det bästa är att mixa

svampen tillsammans med buljong efter
kokning och använda som bas i en soppa.
Fjällticka kan lätt förväxlas med andra
tickor om man inte har bra koll på karaktärerna, till exempel med vårticka, sommarticka och stenticka.

Men murklorna då?
Men det är ju knappast förlåtligt att
prata om vår och svampar och inte nämna
murklorna. Diskussionen om våra älskade

murklors hälsofara har pågått under en
längre tid. Stenmurklan har gått från
omtyckt delikatess till livsfarlig giftsvamp,
men vad är egentligen sant? Kan man äta
murklor eller inte?
Många fortsätter envist med att torka
och koka stenmurklor och lever långa liv
ändå, andra råkar ut för akut förgiftning.
Man bör vet att det även finns risk för
långsiktiga skador orsakat av cancerframkallande ämnen i svampen.

Alla stenmurklor är inte lika giftiga. Beroende på marken där murklan har vuxit
kan giftmängden variera från nästan inget
till en mängd som är allvarligt skadlig, eller till och med dödlig!
Min slutsats är att det inte är värt
risken med ett så svårbedömt lotteri. Du
kan aldrig veta hur giftig just den murkla
som du har i handen är, så låt den vara och
utforska andra delikatesser som finns i
närheten!

Snällare släktingar
Det finns mycket snällare kusiner till
stenmurklan. Toppmurklan och den runda
toppmurklan är svagt giftiga de också, men
efter tillagning så kan du vara rätt så säker
på att giftet oskadliggjorts. Det är också
mindre risk att blanda ihop dessa med
andra, definitivt giftiga, släktingar som
biskopsmössa, lömsk biskopsmössa, blek
stenmurkla samt stenmurkla.
Murklorna av släktet Morchella kal�las av engelsmännen för ”true morels”,
till skillnad från övriga arter i släktena
Gyromitra och Verpa som kallas för ”false
morels”
I både Europa och Amerika anses
Morchella-arterna också vara bland de
absolut främsta av alla matsvampar. Fransmännen brukar kunna sin matlagning, och
de fullständigt avgudar denna svamp.
Det kan vara värt att notera att det
finns några arter som liknar toppmurklan
som inte är giftiga men som inte heller är
goda att äta. Dessa är bland andra hättmurkla, klockmurkla som anges som ätlig
men som kan orsaka en reaktion hos vissa
personer, och vindlad klockmurkla som är
helt oätlig.

Måste tillagas före användning

Murklor är mycket variabla och det kan vara svårt att skilja de olika arterna åt. Här är tre olika varianter av släktet Morchella, som alla är ofarliga efter tillagning
och mycket omtyckta matvampar på hela norra halvklotet.

26
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Sammanfattningsvis: Undvik stenmurklor
och andra arter i släktet Gyromitra. Sikta
istället på ordentligt tillagade toppmurklor. Murklorna måste tillagas innan
konsumtion, helst förvällas och vattnet
hällas bort.
Håll koll på vilka karaktärer som avgör
vilken murkelart det är! Murklor är extremt variabla och avgränsningarna mellan
arterna är under ständig revidering, så jag
ska inte gå närmare in på artbestämningen
här.
Chansa ALDRIG när du plockar svamp!
Se till att ha en bra svampbok och helst
en kunnig vän med på svampturen om du
känner dig osäker.

Fjälltickan har en mycket speciell smak och doft när den är ung och i tillväxt som påminner om
vattenmelonskal.

Gör papper av vedsvamp
Man kan faktiskt ganska enkelt tillverka papper av vedsvampar som är fibrösa; det kan vara långt
lättare att göra papper av svamp än av växtmaterial. För att göra papper av till exempel tickor, välj
arter som är vanliga och som finns i miljöer där du får plocka dem utan att något speciellt tillstånd
krävs. Vanliga arter man kan använda är bland andra fnöskticka, klibbticka, sälgticka, björkticka och
sidenticka. Färgen på papperet varierar från helt svart till gråvitt och kan användas både till konstnärliga ändamål som papper för till exempel pastellteckning, och till andra saker som till exempel
växtpressning. Det är lätt att hitta recept på hur man gör papperet på nätet, där verkar sidentickan
vara mest populär att använda för detta ändamål. Svampen sönderdelas med vatten i en vanlig
köksmixer till en jämn smet som sedan används precis som växtfiberbaserad pappersmassa.
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Orkidémysteriet

TEXT OCH FOTO: ÅKE ANDRÉN-SANDBERG

Har jag sett
englandsnycklar?

F

ör en amatörbotaniker är det en glädje att se speciellt fina
exemplar av en art eller att se någon mycket ovanlig art
– kanske till och med någon blomma som man aldrig sett
tidigare. När man förstår att det är just denna blomma,
som man tidigare bara sett på bild, kan man känna en lätt
rysning längs ryggraden och en stilla lycka.
Men någon gång inträffar olyckan att man visserligen ser att
det är en ”ny” blomma, men att man inte kan förstå vad det är
för växt – trots idogt letande i flera olika floror. Helt plötsligt kan
lyckan förvandlas till det motsatta, eftersom upptäckten är näst
intill värdelös utan namn på blomman.
I de gamla isländska vikingasagorna är det ett genomgående
tema att det var viktigt att få fram namnet på, och släktskapen
med, den person man mötte – kände man inte främlingens namn
var vederbörande farlig, men om man visste hans eller hennes
namn och vem som var far och mor till den man mötte blev främlingskapet neutraliserat. Omvänt kunde därför en okänd person
vägra att säga sitt namn eftersom det gjorde vederbörande svårare
att sätta in i ett sammanhang, vilket vanliDen gåtfulla.
gen kunde vara till skydd för bägge parter.
Lite av detta kan jag känna när jag möter
en växt; vet jag vad den heter kan jag
känna ett personligt band till den, men om
jag inte kan nyckla den till rätt släkte eller
art känner jag en oro nästan gränsande till
sorgsenhet. Jag vill veta vilka blommor
jag ser.

Oskarpa avgränsningar
De flesta amatörbotaniker omger sig med
mer än en flora och tycker då alltid att det
är störande om en och samma blomma har
olika namn i olika böcker.
Namnskillnaderna kan visserligen bero
på att någon vetenskaplig kommitté givit
gamla arter nya namn, att en växt haft mer
än ett namn över tid eller i olika landsändar eller att det förekommer oskarpa
avgränsningar mellan olika arter – men
allt är lika otillfredsställande för den som
vill veta.
Ett exempel på de oskarpa avgränsningarna är det släkte av orkidéer som heter
Dactylorhiza. Där ingår Jungfru Marie
nycklar, också kallad fläckigt nyckelblomster, men också Adam
och Eva samt ängsnycklar. Dem känner vi igen i sina typiska
former, men vet då samtidigt att exempelvis de minsta nyckelblomstren kanske bara är 15 centimeter medan de största är 40
centimeter eller mera. Ännu mer eländigt är att de rosa-violetta
blommornas teckning, form och färgton kan variera så mycket.
Att skilja Jungfru Marie nycklar från skogsnycklar kan vara en
10 000-kronorsfråga, liksom att skilja mellan ängsnycklar och
majnycklar.

Varierar i det oändliga
Inom Dactylorhiza-släktet finns en stor mängd olika arter och
underarter, men även stora skillnader mellan olika länder och
olika områden gör systematiken svår eller hopplös. Nästan vilken
28
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(europeisk) orkidé som helst med rotknölar kan korsas med vilken annan som helst. I vissa fall blir hybriderna ytterst storvuxna
och vitala, i vissa fall mer anspråkslösa och kanske kan de inte
reproducera sig eftersom många arter i naturen har specifika
pollinatörer, som inte klarar av de ”nya” blommorna. Det gör att
många hybrider bara uppstår i laboratoriemiljö.
Florornas bilder använder vi amatörbotaniker oss ofta av för
artbestämning. När det gäller Dactylorhizorna är det emellertid
sällsynt att ens de mest karaktäristiska exemplarens enskilda
blommor ser ut som i flororna; färger och mönster är så variabla,
och indragningarna runt läppen och läppens storlek och riktning kan se så olika ut, trots att det i övrigt tycks stå klart vilken
blomma det är fråga om. Fick jag bestämma skulle Dactylorihzornas blommor genast tvingas vara mer standardiserade.

Gåtfull orkidé
När jag nyligen var i England fick jag på kalk- och kritarik mark
se en 40 centimeter hög orkidé som jag aldrig tidigare sett. I den
medhavda floran var det inte någon art
jag kunde få att överensstämma helt med
den växt jag såg framför mig, men mest
liknade blomställningen majnycklar eller
ängsnycklar. Inte ens internet eller en nyinköpt engelsk flora kunde helt säkert ge
mig namnet på den typiska Dactylorhiza
jag såg framför mig.
Blomman hade många av de karaktäristika som anges för mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola men de stämde också
väl in på englandsnycklar Dactylorhiza
praetermissa. Riktigt förvirrande blir det
då när det i en flora anges att Dactylorhiza praetermissa kallas mossnycklar,
eftersom den trivs bäst i mossar och mossiga kärrområden. I en annan flora anges
uppmuntrande att ”Englandsnycklar är
mycket variabel men oftast är blomman
ganska mörkt rosa, bladen kraftiga och
helgröna.” Min förvirring snarast ökade
ju fler floror jag läste om växten i.

Växte vid havet
Den blomma jag såg hade kalkblad
som var lätt rosa. Läppens mitt var vit
och kraftigt markerad med små purpurrosa prickar och streck.
Blomställningen var tät som hos en salepsrot, men de enskilda
blommorna var större. Läppens kant var nedåtvikt. Växtintrycket
var kraftigt som Johannesnycklar eller strandnycklar (som jag
dock enbart sett på bild). Den växte i en sumpliknande miljö vid
en havsstrand.
Jag undrar vad jag såg. Kanske var det sumpnycklar, kanske
englandsnycklar – de vandrare jag frågade hade inte en aning och
flororna hjälpte mig föga. Tills vidare kallar jag den för Engelska
nycklar, för det kan jag stå för. Men… roligast hade det ju varit om
jag kunde sätta in den i mitt virtuella fotoherbarium med namn
på latin och svenska och med stämpeln ”Säkert namn” på. Tills
vidare får jag nöja mig med att hoppas att jag en dag ska vakna
och veta – men hittills kan jag bara drömma om det.
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SKICKA DINA FRÅGOR TILL: NIKLAS.ARONSSON@SVENSKBOTANIK.SE
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eller mindre alla införda arter som blivit
bofasta hos oss räknas som invasiva, eftersom alla arter torde påverka någon annan
art på något sätt.
För att få en snävare definition brukar
man därför ibland ställa krav på att växten
sprider sig med viss (hög) hastighet, bildar
stora och täta bestånd, eller uppenbart
konkurrerar ut någon inhemsk art. I vissa
definitioner tar man dessutom hänsyn
till påverkan på oss människor, det vill
säga att en art för att kallas invasiv ska ha
negativa effekter på människors hälsa och/
eller ekonomi.
Alla dessa snävare kriterier har dock
det gemensamt att de är svåra att definiera
och mäta, och bedömningarna tenderar
därför att bli subjektiva. Andra faktorer
som kan vara relevanta att väga in när
man bedömer om en växt är invasiv eller
ej är om den är införd från ett grannland
eller en annan kontinent, hur länge den
har funnits i landet, i vilken miljö den
etablerat sig och om den har förmåga att
korsa sig och sprida sina gener till någon
inhemsk växt.
Man bör i sammanhanget inte heller
glömma bort att införda arter även kan ha
positiva effekter på inhemska arter, till exempel genom att utgöra föda eller substrat
för dem.

Varför har
backtimjan
hamnat på
rödlistan?

D

en så kallade rödlistan har ju
kommit ut nyligen. Där har
backtimjan blivit rödlistad. Jag
blev förvånad över att den är
med på listan och tycker att
jag ser rätt mycket av växten när jag är
ute i naturen. Den är rätt vanlig på många
ställen på Öland där jag vistas, men den
kanske är ovanligare på andra ställen?
Anders Lundquist, Färjestaden
Ulla-Britt Andersson svarar: Vart 5:e år
tar ArtDatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket, fram en nationell rödlista. Vid
denna rödlistning av växter, svampar och
djur utvärderar olika expertkommittéer
risken för att en art ska dö ut inom Sveriges gränser. De landskapsinventeringar
som under det senaste decenniet redovisats i bokform är en värdefull kunskapskälla vid denna bedömning.
Backtimjan finns främst i den södra
tredjedelen av Sverige (Götaland och delar
av östra Svealand). Växtplatserna är torra,
sandiga naturbetesmarker men den växer
även på hävdade gravfält, hällmarker, vid
vägkanter och i övergivna grustag. Den enskilda plantan kan bli mycket långlivad. På
sikt hotar utebliven hävd med påföljande
igenväxning dess existens. Även gödsling
missgynnar arten, som då kommer att
konkurreras ut av mer högväxta, kvävegynnade arter.
I Skåne, Bohuslän och Uppland har en

Torbjörn Tyler från
Lund är en Sveriges
skickligaste botaniker.
Han är museiintendent på Lunds universitet med ansvar för
de botaniska samlingarna. Erkänt duktig
på det mesta som rör
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars
snåriga systematik han har grottat ned sig i.
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tionens gång, men det kan likaväl vara en
tillfällighet att ett specifikt giftigt ämne
förekommer i vissa svampar. Att definiera
vad som är ett gift är heller inte lätt, utan
beror mycket på sammanhanget. Effekten
av att exponeras för ett ämne kan bero
på vem, när, hur och i vilken mängd vi
exponeras, och vad som är giftigt för en art
kan vara nyttigt och livsnödvändigt för en
annan.
Det finns flera seglivade myter om hur
svampplockare kan skilja mellan ätliga och
giftiga svampar. Här är tre av de vanligaste
missuppfattningarna:
1. Om andra djur har ätit av svampen
kan den inte vara giftig – Det stämmer
inte eftersom sniglar, insekter och en del
däggdjur kan äta svampar som är dödligt
giftiga för oss människor!
2. Om svampen smakar gott är den ätlig
– Ett direkt felaktigt påstående eftersom
många av våra allra farligaste giftsvampar
har en mild smak!
3. Om jag kokar av svampen försvinner alla svampgifter – Gifterna som finns i
våra farligaste giftsvampar är inte vattenlösligt och försvinner INTE vid avkokning,
oavsett hur länge du kokar den!
FOTO: MICHAEL KRIKOREV

Varför är
svampar giftiga?
Backtimjan är nu rödlistad i kategorin nära hotad. Den är fortfarande vanlig på många håll, men minskar
snabbt i antal. Hedblåvinge födosöker.

klar minskning av backtimjan konstaterats
vid de avslutade floraprojekten, medan
arten fortfarande har goda förekomster på
Öland och Gotland. Minskningstakten bedöms på fastlandet vara minst 25 procent
på 100 år, vilket gör att den hamnar i röd-

Ulla-Britt Andersson
bor på Öland där hon
tillsammans med maken
Thomas Gunnarsson har
koll på allt som växer.
Hon är med i Svenska
Botaniska Föreningens
styrelse och är pensionerad läkare. Ulla-Britt
svarar på allt från artbestämning till hur giftiga
växter påverkar människokroppen.

listningskategorin NT (nära hotad). Mer
pessimistiska bedömningar ger en minskningstakt på mellan 75 och 85 procent!
De magra betesmarker som varit backtimjans viktigaste växtplats är idag en allt
mer ovanlig naturmiljö. När såg du senast

Michael Krikorev
arbetar på ArtDatabanken som mykolog,
vilket alltså innebär
att han är expert på
svampar i alla dess
former. Michael
driver också sajten
svampguiden.com
där allmänheten kan få svar på artfrågor kring
svampar och tips i största allmänhet.

en sådan betesmark? Så även om du kan
hitta gott om backtimjan, exempelvis på
Ölands Stora alvar har arten det svårare på
fastlandet vilket gjort att den hamnar på
rödlistan 2015.

Vad är en invasiv växt?

Ibland hör man att en växt är invasiv. Vad
menas med det egentligen?
Lotta Larsson, Gunnilse
Torbjörn Tyler svarar: Den enklaste definitionen av vad som är en invasiv växt är
att det är en växt som vi människor flyttat
från ett geografiskt område till ett annat,
och som sedan etablerat sig och börjat
sprida sig i det nya landet på ett sådant sätt
att den påverkar någon inhemsk art eller
ekosystemets funktion.
Med den definitionen kan dock mer

Det varnas ofta för giftiga svampar. Varför
är svampar så farliga? Är det en tillfällighet att så många svampar är farliga för oss
eller fyller giftigheten någon funktion?
Sara Westerstad, Borgholm
Michael Krikorev svarar: Svampar är
kapabla att bilda många olika sorters
kemiska ämnen, som kan vara till både
nytta och skada. Av de cirka 5 000 arter
storsvampar vi har i landet är det bara
ett drygt tiotal vi känner till som dödligt
giftiga för oss människor. Några av dem är
vanliga under svampsäsongen, som till exempel vit flugsvamp och toppig giftspindling, och varje svampplockare bör lära sig
känna igen dem.
Vi känner till att vissa växter har
utvecklat giftiga och illasmakande ämnen
som gör att växtätare undviker dem. På
samma sätt har säkerligen kemiska ämnen
i svampar fyllt viktiga funktioner för
enskilda arters överlevnad under evolu-

Vit flugsvamp.
FOTO: MICHAEL KRIKOREV

Toppig giftspindling.
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Kungsängsliljan är Upplands
landskapsblomma. Arten är införd
i Sverige och naturaliserad här.
Den är ovanlig överallt utom i östra
Svealand.

