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Program. Svensk Botanisk Tidskrift publicerar 
originalarbeten i botanik, främst systematik, flo- 
ristik, växtgeografi och växtekologi, samt över- 
siktsartiklar, 1 första hand antages kortare upp
satser (ej över 16 sidor) av nationellt och nor
diskt intresse. Huvudspråket är svenska, men 
även danska, norska och engelska texter accep
teras. Tidskriften utkommer sex gånger om året; 
varje volym (sex häften) omfattar ca 380 sidor.

Ägare. ® Svenska Botaniska Föreningen, Sek
tionerna för botanik. Naturhistoriska riksmu
seet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

Redaktör. Thomas Karlsson, Institutionen för 
taxonomisk botanik, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund. Telefon 046/13 83 00.

Ledningsgrupp. Stig Falk och Gunnar Harling,

Göteborg, Olov Hedberg och Rolf Santesson, 
Uppsala, Bengt Pettersson, Umeå, Nils Lund- 
qvist, Stockholm, Ingemar Björkqvist, Anders 
Kylin och Sven Snogerup, Lund.

Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser överstigande en sida. Ex
tra särtryck kan erhållas (prisuppgifter och be
ställningsformulär medföljer korrekturet).

Prenumeration. Prenumerationer och enstaka 
häften beställes hos Forskningsrådens Förlags- 
tjänst, Box 6710, 113 85 Stockholm. Telefon 
08-15 15 80. Postgirokonto nr 18 19 00-2.

Pris 1984 110 kr, vilket för privatpersoner inklu
derar medlemskap i Svenska Botaniska För
eningen.

Förlagstjänsten säljer även botanisk litteratur 
och annat som har anknytning till SBT. Beställ
ningar kan göras på postgiroblankett; ange tyd
ligt vad som önskas. Postgiro 18 19 00-2, För
lagstjänsten, FRN, Box 6710, 113 85 Stockholm. 
Eller ring 08-15 15 80!

Landskapsfloror
I samband med SBT utges en serie landskaps- 
och områdesfloror, som innehåller aktuell ' 
och uttömmande information om den vilda växt
världen i olika delar av Sverige. I böckerna ingår 
såväl beskrivningar av flora och vegetation som 
lokaluppgifter och utbredningskartor. Informa
tion om kommande delar ges i SBT. Hittills har 
tre floror utkommit:

Östergötlands Flora av Erik Genberg 1978. 216 
sidor, pris 65 kr. - Tillägg till Horan har tryckts i 
SBT 1979 häfte 6, 1981 häfte 3 och 1983 häfte 3.

Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
360 sidor, pris 110 kr.

Västmanlands flora av Ulf Malmgren 1982. 670 
sidor, pris 200 kronor.

SBT-vykort
1978 började vi göra vykort med motiven hämta
de från SBTs omslag. På baksidan av varje kort 
finns text om växten på svenska och engelska. 
Alla finns fortfarande att köpa:

1978 års motiv, 4 olika, 5 av varje, 20 kr
1979 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1980 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1981 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1982 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr

Omslagsbilden
Tibast, Daphne mezereum, är en tidig och väldof
tande vårblomma - kanske just därför odlas den 
mycket som prydnad. Alla delar av växten är 
giftiga, men fåglar måtte tåla bären, eftersom 
man ofta ser enstaka buskar i bryn och småskog 
nära bebyggelse, även i områden där tibast inte 
finns spontant. - Rolf Lundqvist fotograferade i 
maj 1981 vid Persänga i Enviken, Dalarna.
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Hybriden mellan mosippa och backsippa i Sörmland

Någon gång kring mitten av 1960-talet hittades på 
Kjula-åsen i Sörmland en Pulsatilla, som av allt 
att döma var en hybrid mellan mo- och backsippa 
(P. vernalis x vulgaris). Troligen var Allan Jo
hansson i Strängnäs en av de första, som såg 
växten. Hans dotter Ulla (som lämnat en hel del 
av underlaget till den här notisen) har i varje fall 
ett första foto av hybriden från 1968. Den 5 maj 
1969 var Nils Hylander och Erik Almquist på 
platsen och kunde bekräfta fyndet. Den 11 maj 
1971 var ”botanister från Uppsala” (bl a Örjan 
Nilsson) där och då togs ett skott, som sattes i

odling i botaniska trädgården i Uppsala. Det lev
de några år, men kom aldrig till blomning. Något 
herbariematerial insamlades aldrig då, men blad, 
blomma och fruktställning togs 1983 för depo
nering i Uppsala. De senaste tre åren har blom
knopparna knipsats av på ett tidigt stadium (av 
skogshare?), varför hybriden ”satts i bur”. Den 
publicerade bilden är tagen den 29 april 1975 kl 
7.30. Framåt dagen öppnar sig blommorna mer.

Ingmar Holmåsen, Bjurudden, S-640 32 Malm
köping.
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Jordtungor av släktet Microglossum i Sverige
JOHAN NITARE och SVENGUNNAR RYMAN

Nitare. J. & Ryman. S. 1984: Jordtungor av släktet Microglossum i Sverige. [The genus 
Microglossum (Geoglossaceae) in Sweden], Svensk Bot. Tidskr. 78: 63 - 69. Stockholm. 
ISSN 0039-646X.

Short descriptions, distribution maps and a key to the Swedish species of Microglossum and 
some similar taxa are presented. M. fuscorubens Boud. is reported as new for Sweden. It is 
closely related to M. olivaceum (Pers.: Fr.) Gill., but lacks the greenish tinge always present 
in this species. No intermediate specimens were seen, not even in mixed stands.

Johan Nitare, Inst för systematisk botanik, Box 541, S-751 21 Uppsala, Sweden.
Svengunnar Ryman, Inst för systematisk botanik, Box 541, S-751 21 Uppsala, Sweden.

Jordtungor är en grupp discomyceter inom famil
jen Geoglossaceae, vars fruktkroppar är finger- 
eller tunglika. De har tidigare även kallats för 
tungmurklor. I Sverige förekommer tre närståen
de släkten, av vilka vi här presenterar ett, Micro
glossum. Det representeras i Norden av två gröna 
arter, M. viride (grön jordtunga) och M. olivace
um (olivjordtunga), och en rödbrun, M. fuscoru
bens. Den förstnämnda har nyligen kort presen
terats i SBT (Nitare 1980). M. olivaceum varierar 
mycket i färg, och kan ha ett mer eller mindre 
stort inslag av brunt i det gröna. På grund av 
denna färgvariation har den helt bruna till röd
bruna arten länge inkluderats i M. olivaceum. 
Det stod emellertid klart redan för Boudier 
(1907) att denna jordtunga var skild från den 
gröna. Han gav den namnet M. fuscorubens. I 
den rikhaltiga litteraturen om jordtungor under 
1900-talet har märkligt nog denna svamp knap
past blivit omnämnd. Hakelier (1964) nämner 
den dock som en brun form av M. olivaceum.

Vid vår genomgång av materialet i de svenska 
herbarierna fann vi endast tre insamlingar av M. 
fuscorubens, som var korrekt bestämda. Ungefär 
hälften av det material som kallats för M. olivace
um utgjordes av M. fuscorubens. Denna art har 
även förväxlats med den till det yttre ofta lika 
Geoglossum atropurpureum.

Som svenskt namn för M. fuscorubens föreslår 
vi rödbrun jordtunga. Vi hoppas att fler insam
lingar från olika delar av landet skall öka känne
domen om dessa arters ekologi och utbredning.

Material och uppgifter från SBTs läsare mottages 
med tacksamhet.

Släktet Microglossum

Redan för drygt 40 år sedan inledde professor 
John Axel Nannfeldt (1942) sin uppsats om Sveri
ges geoglossaceer med att skriva: ”There are 
hardly any Discomycetes that have been the sub
ject of so many monographs as the Geo
glossaceae”. Sedan dess har ytterligare en mängd 
arbeten från olika delar av världen tillkommit. 
Därför skulle man kunna tro att denna lilla 
svampfamilj vore tillfredsställande utredd. Men 
nästan alla författare avgränsar släkten och arter 
olika. Olika vikt har lagts vid fruktkroppsfärg, 
sporfärg och sporseptering. De arter som nu förs 
till Microglossum har därför ibland förts till släk
tet Mitrula och ibland till Geoglossum.

Maas Geesteranus (1964) sökte efter nya 
karaktärer för att få en säkrare släktavgränsning. 
Han fann då att fruktkroppar av arter från olika 
släkten byggs upp av olikä typer av hyfer. Hans 
undersökningar baseras dock på ett fåtal frukt
kroppar, varför det är svårt att värdera vissa av 
karaktärerna. Vi har valt att här presentera släk
tet Microglossum med den numera mest accep
terade avgränsningen (jfr Dennis 1978).

Arterna inom släktet skiljer sig mycket lite åt 
på mikroskopiska karaktärer. De får därför be
stämmas på fruktkroppsfärg och fotens ytstruk
tur.
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Bestämningsnyckel till jordtungor

Nyckeln leder till art endast för släktet Microglos- 
sum, samt för Geoglossum atropurpureum, som 
utan en mikroskopisk undersökning kan förväx
las med M. fuscorubens (speciellt på torkat mate
rial). Övriga arter inom släktena Geoglossum 
(inkl Thuemenidium, syn. Corynetes) och Tri- 
choglossum kan bestämmas med hjälp av Nann- 
feldt (1942), Eckblad (1963) och Hakelier (1967).

1. Fruktkropp med grön färg, åtminstone i fotens 
kött, torkad ibland mörkt grön - nästan 
svart; sporer alltid hyalina, oftast
kortare än 20 gm..................................................... 2

- Fruktkropp tegelröd, brun eller svart, utan
grönt inslag; sporer hyalina eller bruna................. 3

2. Fot matt, småfjällig............... Microglossum viride
- Fot ± blank, slät............. Microglossum olivaceum
3. Alla sporer hyalina................................................... 4
- Åtminstone några sporer bruna.............................. 6
4. Parafyser hyalina, mycket tunna, trådlika,

ibland hopklibbade överst........................................5
- Parafyser bruna, grova, fria............... Geoglossum
5. Fruktkropp tegelröd-rödbrun-brun, torkad 

ibland mörkbrun; sporer ovala, spolformade 
eller halvmånformade, oftast kortare än 20 /tun .. .
...................................... Microglossum fuscorubens

- Fruktkropp mörkt brun eller svart, ibland
med en rödbrun ton; sporer cylindriska, raka 
eller svagt böjda, oftast längre än 20 gim.................
.................................. Geoglossum atropurpureum

6. Fot och hymcnium med svarta borst Trichoglossum
- Fot och hymenium utan borst............. Geoglossum

Microglossum fuscorubens Boud. - rödbrun jord
tunga
Syn. M. olivaceum var. rufescens Grel. (1946: 97), M. 
rufescens (Grel.) Bon (1970: 206), comb, illeg.

Fruktkroppar 2—1 cm höga, tunglika. Hymenium 
tydligt avgränsat mot foten, som är slät och mer 
eller mindre glänsande. Färgen varierar från 
tegelrött över rödbrunt till ljusbrunt (torkat ma
terial ibland mörkbrunt). Fotens kött är ljusare, 
rödbrunt. Parafyser trådsmala, ibland förgrena
de, i spetsen vanligen svagt utvidgade (fig 2A), 
hyalina, ibland inkrusterade av en amorf massa. 
Sporer vanligen kortare än 20 pm, hyalina och 
osepterade, ovaia, spolformade eiier halvmån
formade (fig 2A). I plasman finns ofta pärl- 
bandslikt ordnade oljedroppar.

Arten skiljer sig från M. olivaceum genom 
fruktkropparnas färg. Den har ofta förväxlats 
med G. atropurpureum, som dock har större och 
smalare sporer (fig 2B) och fruktkroppar som är 
mörkbruna-svarta.
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Växtmiljö. Arten växer vanligen i mossiga, 
ogödslade naturbetesmarker, ofta tillsammans 
med andra arter av jordtungor. Sådana marker 
blir nu allt mer ovanliga. Den kan också, liksom 
några andra jordtungor, någon gång växa i löv
skog på kalkrik mark. Detta kan antingen bero 
på att dessa jordtungors ursprungliga växtplatser 
är lövskog, eller på att många lövskogar tidigare 
har varit betes- och slåttermarker. Detta för
hållande gäller även andra svampar som synes 
bundna till naturliga betesmarker, t ex vissa vax- 
skivlingar (Hygrocybe) och rödskivlingar (Ento- 
loma undersläktet Leptonia).

Det är anmärkningsvärt att flera arter av så 
sällsynta svampar som jordtungor ofta växer 
blandat på en och samma plats. Upp till sex arter 
kan förekomma på en och samma lokal. Detta 
visar att ståndortskraven, vilka är avgörande för 
dessa svampars förekomst, uppfylls bara på be
gränsade ytor trots att omgivningarna kan verka 
helt likartade.

Liksom övriga svenska jordtungor är M. fusco
rubens en höstsvamp. De svenska fynden är gjor
da från september till början av november.

Utbredning. I Sverige tycks arten vara sydlig och 
gå upp ungefär till den biologiska norrlandsgrän
sen i inlandet; längs kusten går den till Medelpad 
(fig 3).

Diskussion. Microglossum fuscorubens beskrevs 
av Boudier (1907) från Frankrike, och han av
bildade den senare i sitt planschverk (Boudier 
1909). Hans bild återges här som fig IB. Van 
Brummelen (1969) har visat att Boudiers mått- 
uppgifter, vad gäller mikroskopiska karaktärer, 
genomgående är ca 10% för stora. Eftersom be
skrivningen inte stämde, kom svampen att be
skrivas som ny en andra gång, som M. olivaceum 
var. rufescens (Grelet 1946).

Sannolikt står M. fuscorubens mycket nära M. 
olivaceum. Vi har dock inte sett några övergångs
former. Att arterna ibland förekommer på sam
ma lokal är inget skäl att slå samman dem.

Några arter och varieteter beskrivna i 
1800-talslitteraturen kan tänkas vara identiska 
med M. fuscorubens. Vi har bl a tagit del av 
Schultz (1806) beskrivning av Geoglossum carne- 
um Schultz: Fr. I brist på typmaterial har vi dock 
inte vågat göra en tolkning. Det kan mycket väl 
ha varit en fingersvamp (Clavaria) som Schultz 
ursprungligen haft framför sig.
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Fig 1. A: Microglossum fuscorubens. Frystorkat material. Nedre raden ex som blötts upp i vatten. (Freeze dried 
material, that in lower row water-soaked). Skåne, Torekov, Hallands Väderö, 12.IX. 1980 S. Sunhede 7450 (UPS). 
Foto J. Nitare. - B: M. fuscorubens, plansch 426 hos Boudier (1909). Foto I. Holmåsen. - C: M. olivaceum. 
Uppland, Estuna, Hammarudden, 25.IX.1980 S. Ryman 6035 (UPS). Foto I. Holmåsen. — D: M. viride. 
Västerbotten, Umeå, N om Nydalasjön, 25.VIII.1979 J. Nitare (S). Foto J. Nitare.
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Fig 2. A: Microglossum fuscorubens, para- 
fyser, asci och sporer. Uppland, Ljusterö, 
Bolby, Norrnäs 8.XI. 1953 O. Persson (S). - 
B: Geoglossum atropurpureum, sporer. Bo
huslän, Tjärnö, N. Öddö, Plogjärnet 
12.X. 1980 T. Hansson (UPS).

Studerat material
Skåne. Kiaby sn, Kjugekull, på betesmark 9.X.1942 
Andersson (UPS; Andersson 1942 som Corynetes atro
purpureum). - Torekov sn, Hallands Väderö, ungt 
ädellövskogsparti med benved, lönn, körsbär, skogs- 
bingel, Eurhynchium sp., tills, med Trichoglossum hir- 
sutum 12.IX. 1980 Sunhede 7450 (UPS). - Blekinge. 
Rödeby sn, ca 300 m N om Åsarna gård, mossig betes
mark 30.IX. 1946 Lundell & Wikland (UPS), 14.X.1946 
Wikland 217 (UPS). - Gotland. Gammelgarn sn, V om 
Klinte, sandtäckt hällmark bland Juniperus 18.X,1953 
Pettersson 4579 (UPS). - Östergötland. Skedevi sn, 
Rejmyra, Långbrotäppan, under enbuskar 18.IX.1866 
von Post (S); Rejmyra, St. Hagen l.X.1866 von Post (a, 
b, c; S). - Västergötland. Finnerödja sn, S om Nolåsen, 
betesmark vid östra sidan av landsvägen 22.IX. 1962 
Hakelier (UPS). - Närke. Hallsberg sn, Skåle, betes
mark vid foten av Skåleklint 24.IX. 1961 Hakelier 
(UPS). - Rinkaby sn, betesmark strax NO om Gud- 
mundstorp [med M. olivaceum], 14.X. 1961 Hakelier 
(UPS). - Götlunda sn. Furuskallen, Furuskallen 1’, 
betesmark vid södra sidan av vägen mot Lunger 
15.X. 1961 Hakelier (UPS). - Kil sn. Nybråten, Ny
bråten l2, betesmark vid östra sidan av vägen 22.X. 1961 
Hakelier (UPS). - Uppland. Djurö sn, Runmarö, S om 
Vitträsk vid kanalen, ca 50 m S om en grind 30,IX.1953 
Rydberg (S); Runmarö [med M. olivaceum] Rydberg 
(S). - Ljusterö sn, S. Ljusterö, Bolby, Norrnäs 
8.XI. 1953 Persson (S); Norrnäs, blad gräs i ängsmarken 
3.X.1954 Persson (S); S. Ljusterö, gräsbevuxen betes
mark V om vägen mot Fagernäs, alldeles invid grinden 
100 m N om Norrstugan 3.X. 1954 Persson (S). - Gräsö 
sn, betesmark på norra delen av ön 7.X. 1964 Eriksson 
2506 (UPS). - Fasterna sn. N. Varleda. gräsmark i 
beteshage 1955 Rydberg & Suber (S). - Västmanland. 
Linde sn (Lindesberg), Öskebohyttan, Stenbäcken, 
betesmark vid östra sidan av vägen mitt emot missions
huset [med M. olivaceum] 15.IX. 1962 Hakelier (UPS). 
- Hjulsjö sn, Grängshyttan, SO om skolan, betesmark 
vid östra sidan av landsvägen 7.X. 1962 Hakelier (UPS); 
Övre Gunnarshult, betesmark vid västra sidan av vägen 
mot Björksjön 21.IX. 1963 Hakelier (UPS). - Viker sn. 
Älvhyttan, Älvhyttan 7"’, betesmark 8.IX. 1962 Hake

lier (UPS); Venen, betesmark 4.IX. 1963 Hakelier 
(UPS). - Medelpad. Tynderö sn, Märrgård, i en slåtter- 
äng 18.IX. 1979 Lindström 79203 (UPS; Lindström 1980 
som Thuemenidium atropurpureum). - Ljustorp sn. Fä- 
ren, i en slåtteräng 20.IX. 1979 Lindström 79087 (UPS; 
Lindström 1980 som Thuemenidium atropurpureum).

Microglossum olivaceum (Pers.: Fr.) Gill. - oliv- 
jordtunga

Fruktkroppar överensstämmer med M. fuscoru
bens till utseende och storlek. Färg intensivt 
mossgrön till brungrön. Fotens kött tydligt grönt i 
snitt. Mikroskopiska karaktärer som M. fuscoru
bens.

Växtmiljö som för M. fuscorubens. Båda arterna 
har sannolikt blivit mycket sällsynta i landet p g a 
ändrat markutnyttjande inom jordbruket.

Utbredning. I Sverige tycks arten vara sydlig lik
som M. fuscorubens. Det nordligaste svenska 
fyndet är dock från södra Dalarna (fig 3). I Fin
land är arten anmärkningsvärt nog rapporterad 
ända upp till Kuusamo (Ohenoja 1976).

Diskussion. Artens färgvariation är förvisso rätt 
stor, men har överdrivits genom att M. fusco
rubens har inkluderats.

Den väsentliga skillnaden mot föregående art 
är färgen på fruktkropparna. Det har aldrig inne
burit något problem att skilja arterna åt i blanda
de herbariekollekter.

Studerat material
Blekinge. Rödeby sn, ca 300 m N om Åsarna gård. 
mossig betesmark med Festuca ovina. Hieracium pilo-
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M. fuscorubens

M. virideM. olivaceum

Fig 3. Svenska fynd av de tre Microglossum-ancma

sella etc 30.IX.1946 Lundell & Wikland (Fungi Exsic. 
Suec. nr 1785: LD. S. UPS). - Gotland. Stenkyrka sn. 
Helge, barrblandskog 13.X. 1946 E. Th. Fries (UPS). - 
Östergötland. Skedevi sn 1866 von Post (Herb. E. Fries 
UPS). - Västergötland. Göteborg. Hisingen, Hedlunds 
park nära sydänden av Slättadammen. bland gräs och 
på bar jord längs en stig i lövskog 8.IX. 1946 Morander 
915 (Fungi Exsic. Suec. nr 1786; S. UPS). - Närke.

Rinkaby sn. betesmark strax NO om Gudmundstorp 
20.IX.1961. 14.X.1961. 13.X.1962 Hakelier (UPS). 
25.IX. 1961 Ryman (UPS). - Uppland. Värmdö sn. Bet- 
sede VII. 1888 Kugelberg (S). - Danderyd sn. 0.5 km V 
om kyrkan, på mull i gräsbacke med Avena pratensis 
och Filipendula vulgaris 28.IX. 1958 Sjörs (UPS). - Dju
rö sn. Runmarö, berget mellan Vånö och Vitträsk 
31.X. 1953 Rydberg (S); söder om Vitträsk vid kanalen.
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ca 40 m innanför grinden 31.X. 1953 Rydberg & Persson 
(S). - Ljusterö sn, S. Ljusterö, Bolby, Norrnäs, på 
gräsbevuxen betesmark 8.XI.1953 Persson (S). - Mun- 
sö sn, Munsö 5.X. 1980 Strid 16820 (S). - Fasterna sn, 
N. Varleda 1955 Suber (diabild; S). - Skokloster sn, 
Bagarbo, på gräsbevuxen mark 18.IX.1890 Starbäck 
(UPS). - Uppsala-Näs sn, Vreta udde 1891 Th. M. 
Fries (UPS). - Estuna sn. Hammarudden, på rik jord i 
tät lövskog 25.IX.1980 Ryman 6035 (UPS). - Västman
land. Linde sn (Lindesberg), Öskebohyttan, Sten
bäcken, betesmark vid östra sidan av vägen, mitt emot 
missionshuset 15.IX.1962 Hakelier (UPS). - Dalarna. 
Säter, Säterdalen, landtungan Ö om Näsåkerspussen, 
tills, med bl a Climaclum dendroides, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Aulacomnium sp. och Rubus arcticus 
12.IX. 1961 Eriksson (UME).

Microglossum viride (Schrad.: Fr.) Gill. - grön 
jordtunga

Fruktkroppar 1,5-5 cm höga, tunglika eller 
spatelformade, ibland med oregelbundet format 
hymenium, vilket är tydligt avgränsat mot foten, 
som ofta skjuter upp kilformigt i hymeniet på 
fruktkroppens platta sidor. Foten är matt och 
småfjälligt uppsprucken. Färgen varierar från 
ljust gröngul över mossgrön till mörkgrön. Mik
roskopiska karaktärer i huvudsak som föregåen
de arter.

Arten skiljes säkrast från M. olivaceum genom 
den fjälliga foten. Dessa fjäll har uppkommit ge
nom att fotens yttre cellager har spruckit upp vid 
fruktkroppens längdtillväxt. Corner (1930) har 
visat att unga fruktkroppar hos M. viride täcks av 
ett tunt velum som spricker upp vid tillväxten 
(hemiangiokarp fruktkroppsbildning). Någon 
motsvarande studie har inte gjorts på M. fuscoru- 
bens eller M. olivaceum. En jämförelse vore av 
intresse. Arter av släktena Geoglossum och 
Trichoglossum uppvisar en helt annorlunda 
(gymnokarp) fruktkroppsbildning (jfr Duff 1922, 
Corner 1930, Nannfeldt 1932).

Växtmiljö. Microglossum viride har ståndortskrav 
som avviker från övriga svenska jordtungors och 
den förekommer inte tillsammans med andra så
dana. Den växer på nästan naken jord eller bland 
mossor på fuktig jord i lövskog och under löv
snår, sällan mer öppet. Lämpliga miljöer utbildas 
ofta vid skuggiga dikeskanter, bäckar, skogskärr, 
sjöstränder etc. med en kontinuerligt hög fuktig
het (jfr Hakelier 1961, Nitare 1980, Dahlskog & 
Engelmark 1984).

Utbredning. Några fynd gjorda under de senaste 
åren indikerar att M. viride har en helt annan

utbredning i Sverige än vad som tidigare har an
tagits. Arten förekommer med stor sannolikhet 
spridd genom hela landet i lämpliga miljöer, men 
den gröna färgen gör den svårupptäckt. Dahlskog 
& Engelmark (1984) presenterar det första sven
ska fyndet norr om polcirkeln. Arten angavs först 
av Elias Fries från två Smålandslokaler (jfr Nann
feldt 1942). Inget material från dessa lokaler 
finns bevarat. Material tycks även saknas från 
Dalby Söderskog i Skåne, en lokal som anges av 
Andersson (1942). Vi har lagt in dessa tre uppgif
ter på utbredningskartan (fig 3) trots att vi inte 
sett något material. Sannolikt är M. viride idag 
den allmännaste av arterna i Sverige, till skillnad 
mot vad som brukar anges. Samma förhållande 
tycks råda i de övriga nordiska länderna där arten 
är rapporterad från Norge (Nannfeldt 1942, Eck- 
blad 1963, 1975, 1978), Danmark (Lind 1913, 
Bille-Flansen 1954, Knudsen & Sörensen 1980) 
och Finland (Massee 1897, Ohenoja 1976).

Studerat material
Skåne. Kiaby sn, Ivö, nordsidan av ön, sällskapligt på 
gångstig 28.IX. 1942 Andersson (UPS). - Balkåkra sn, 
Marsvinsholm 17.X.1951 Andersson (LD). - Riseberga 
sn, Skäralid, Kopparhatten, ovanför dalen, på mår- 
blandad jord under förna av boklöv i hedbokskog 
29.IX. 1954 Sjörs (UPS). - Västergötland. Göteborg, 
dalgång mellan S. Guldheden och Sahlgrenska sjuk
huset, på en fast, ca 1 fot hög jordvall beklädd med låga 
mossor, invid bäck under lövträd 12.VIII. 1953 Nat- 
horst-Windahl 5740 (UPS); Göteborg, Änggården, 
Finsmossen, under en björk i kanten av mossen 
3.X.1960 Nathorst-Windahl (GB). - Hova sn, ca 2 km 
N om Mälltorp, Sjömarken 22.VIII. 1981 C. Eriksson 
(S). - Halland. Fjärås sn, Fagered, skuggig betesmark 
bland glest gräs under lövträd, mest björk 6.IX.1964, 
10.IX.1966 Karlvall (GB), 5.IX.1965 Karlvall & Thun- 
gren (GB, UPS). - Värmland. Karlstad, Svinbäckstjär- 
net, på jord och bland mossa 1942 Svensson (UPS). - 
Hammarö sn, N om Skoghall, Djupsundsviken, fuktig 
jord i kärrkant med sälg, IX. 1981 Stålberg (UPS). - 
Norra Råda sn, nära Klarälven vid Bollåsen, gråalskog, 
på sandig jord 22.VIII.1977 Hallingbäck (GB). - När
ke. Hovsta sn, ca 300 m VSV om Klockarängen, strax S 
om vägen från Lillån, på bar jord under blandskog med 
sälg, klibbal. björk och gran 6.IX. 1960, 9.IX.1962, 
12.IX.1963 Hakelier (UPS), 22.IX.1962 Ryman (UPS). 
- Rinkaby sn, Myrö, hassellund strax SO om herrgår
den 31.VIII.1960 Hakelier (UPS). - Lännäs sn. Vinön, 
S. Vinön, SV om Storängen på stranden 14.X.1962 
Hakelier (UPS). - Lerbäck sn, Önnabo, betesmark 
2.X.1965 Hakelier (UPS). - Uppland. Alsike sn, Fred- 
rikslund (herb. E. Fries UPS); Uppsala, Stadsskogen. 
bakom skjutbanan 30.IX.1945 Fåhraus & Stenlid 
(UPS). - Västmanland. Viker sn, Snöbergshult, ca 500 
m NNO om gården, skogsäng 13.IX. 1963 Hakelier 
(UPS). - Dalarna. Falun, Brötsarvet, vägkant
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7.IX.1948 Morander 1967 (UPS). - Hedemora, Ing- 
vallsbenning 8.IX. 1979 Nilsson (UPS). - Garpenberg, 
under Alnus 29.VIII.1974 Knudsen (C). - Hälsingland. 
Alfta sn, Svabensverk, ca 400 m OSO om gården Uvbo, 
längs en bäckkant på norra och södra sidan av Get- 
ryggsvägen, under sälg, gråal, björk och gran, rikligt 
längs en 50 m lång sträcka, på lokalen även tryffeln 
Hydnotrya tulasnei 11.VIII.1983, 6.X.1983 Nitare 
(UPS). - Medelpad. Borgsjö sn, Lönnån, fuktig löv
skog, mest al, tämligen örtfattigt 12.IX. 1981 Muskos 
286 (S, UPS). - Västerbotten. Umeå, Brännland, Smör
bäckens fall nedför älvslänten, håligheter längs bäck
stränderna, på naken jord tills, med Pellia 15.IX.1973 
Eriksson (UME); Brännland, SV om järnvägssta
tionen, Smörbäckens strand 18.IX. 1973 Eriksson 
(UME); Brännland, eroderad bäckstrand, björkrötter, 
mossa 23.X.1977 Lidberg (UPS); Umeå, vid bäcken 
från Bäcksjön 11.IX.1975 Eriksson (UME); Umeå, ca 
500 m N om Nydalasjön, på dikesrenen under tätt bus
kage av björk och sälg, tills, med Marchantia polymor- 
pha etc 25.VIII. 1979 Nitare (S). - Lule lappmark. 
Jokkmokk sn, Kvikkjokk, vid Mertikbäcken i deltat 
4.IX. 1980 Engelmark & Dahlskog (S, UPS).
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Lösningen på bildgåtorna

Den här gången var julnötterna en aning för svårknäckta, tycks det. Att bilden på sidan 336 i 
förra årets SBT nr 6 föreställer en öppnad frökapsel av en viol har många sett. Men ingen av 
dem som skickat in svar hade klarat ut att bilden på sidan 350 visar ljung (Calluna vulgaris). 
Men just så ser en ung sidogren med sitt stödblad ut, titta efter får du se. - Så priset, SBTs 
väggkalender Botanik året om 1984, fick stanna på redaktionen!



Svenska Botaniska Föreningen 1983

Svenska Botaniska Föreningens syften är att sam
la och främja de botaniska intressena i landet och 
att verka som svensk riksförening för botanik (§1 
i stadgarna). Medlemmar är abonnenterna på 
SBT. Föreningen har två lokalföreningar, Gävle
borgs botaniska sällskap och Mariestads botani
ska förening. Information om möjligheten att 
starta lokalföreningar kan erhållas från styrelsen.

Styrelsen sammanträdde under 1983 den 5 juli i 
Älvkarleby och den 3 december i Stockholm. 
Årsmötet hölls den 6 juli i Älvkarleby. Till styrel
sen nyvaldes Stefan Ericsson, Umeå, efter Lars 
Ericson som undanbett sig omval.

Styrelsen beslöt att fortsätta understödja land- 
skapsfloraprojekten med bidrag. Sålunda erhöll 
projekten i Blekinge, Halland, Öland, Gotland, 
Sörmland och Hälsingland vardera 4 000 kr. 
Vidare erhöll Härjedalens landskapsfloraprojekt 
1 500 kr och Gävleborgs botaniska sällskap 2 500 
kr för en kartläggning av hotade och sällsynta 
växter i Gävle kommun. Dessutom erhöll fem 
studerande stipendier för att deltaga i botanik
dagarna.

Styrelsen har under året uppdragit åt Ove 
Eriksson, Umeå, att påbörja arbetet med en ny 
volym av tidskriftens generalregister.

Styrelsen hade under 1983 följande sammansättning: 
Nils Lundqvist ordförande, Carl-Johan Clemedson vice 
ordförande, Kåre Bremer sekreterare, Göran Lunde- 
berg kassör, Thomas Karlsson redaktör, och Per-Arne 
Andersson, Lars Arvidsson, Roland Carlsson, Lars 
Ericson, Nils Hakelier, Nadja Niordson samt Olle Pers
son övriga ledamöter.

Botanikdagarna i norra Uppland
Föreningens årliga botanikdagar var under 1983 
förlagda till Norduppland, Älvkarleby turist
hotell, 5-7 juli. Arrangörer och ledare var Bengt 
och Lena Jonsell.

Botanikdagarna inleddes efter lunch tisdagen den 
5 juli med exkursion till nedre Dalälven mellan 
Untrafjärden och Storfjärden med torpet Båtfors 
som utgångspunkt. På en gammal körväg och 
stigar tog sig exkursionen fram genom den block
rika och svårframkomliga terrängen till urskogs
områden på uddar och öar i denna egendomliga 
mosaik av land och vatten, som bildas genom att 
Dalälven delar upp sig i ett flertal vindlande ar
mar. Urskogsområdena har bitvis kraftiga inslag 
av lövträd, såsom ask, lönn, lind och ek och hyser 
i fältskiktet flera av de sällsynta lundgräsen, så
som långsvingel (Festuca gigantea), skogssvingel 
(F. altissima), lundskafting (Brachypodium syl- 
vaticum) och skogskorn (Flordelymus europaeus) 
samt andra lundväxter, t ex myska (Galium 
odoratum). Tyvärr hade en del av gräsen ännu 
inte gått i blom.

Efter middagen hölls två föredrag om Hållnäs 
socken, som skulle besökas under de båda kom
mande dagarna: Börje Karlsson, ordförande i 
Hållnäs hembygdsförening, talade om bygden 
och Bengt Jonsell om naturen med särskild ton
vikt på växter som visar speciell variation inom 
området.

Onsdagen den 6 juli: heldagsexkursion till norra 
delen av Hållnäs socken. Första anhalten gjordes 
vid Fräkensjön, som är en av de högst belägna 
och därmed äldsta sjöarna på halvön, trots att 
den bara ligger ca 16 m ö h. Sjön omges av 
myrmarker med en intressant blandning av fattig- 
och rikkärrsarter, av nordliga och sydliga arter, 
t ex brunag (Rhynchospora fusca), vitstarr (Ca- 
rex livida), tuvsäv (Scirpus cespitosus), kallgräs 
(Scheuchzeria palustris), ag (Cladium mariscus) 
och axag (Schoenus ferrugineus). Här kunde även 
ävjestarr (Carex bergrothii), klubbstarr (Carex 
buxbaumii) och myggblomster (Flammarbya pa- 
ludosa) studeras.

Färden gick vidare till kusten vid Storsands-



hålet, strax SV om Fågelsundet. På små, steniga 
strandängar mellan de blankspolade klipporna 
vid denna nordvända kust växer, utanför bestånd 
av havtorn, flera av de för området karakteristi
ska strandväxterna, t ex gultåtel (Deschampsia 
bottnica), östersjötåg (Juncus balticus), strand- 
rödtoppa (Odontites litoralis), en strandform av 
grå ögontröst (Euphrasia nemorosa) och ängs- 
nycklar (Dactylorhiza incarnata) med såväl 
fläckade som ofläckade blad. Ytterligare ett 
strandområde besöktes, nämligen det allra nord
ostligaste ”hörnet” vid Marören. I flador innan
för den halvt avsnörda ön kunde man medelst 
kratta eller gyttjebad fiska upp havsnajas (Najas 
marina), natearter (Potamogeton) och rikligt 
med kransalger. I skrevor mellan mer eller mind
re exponerade klippor växer klapperstarr (Carex 
glareosa), vejde (Isatis tinctoria) och strandloka 
(Ligusticum scoticum) och i små kärr på hällarna 
norskstarr (Carex mackenziei) och dess hybrid 
med gråstarr (Carex canescens) — C. x pseudo- 
helvola. På återfärden mot Älvkarleby gjordes 
ett kort besök vid den välkända flyttfågelslokalen 
vid Ledskär i södra delen av Lövstabukten. På de 
vidsträckta, betade strandängarna med tydlig 
vegetationszonering kunde man på saltfrätor visa 
bl a saltgräs (Puccinellia retroflexa) och glasört 
(Salicornia europaea).

Torsdagen den 7 juli: exkursion till ytterligare 
några naturtyper inom Hållnäs. På förmiddagen 
gjordes korta besök vid tre lokaler, först vid en 
för området typisk sjö, Gubbenshöllsjön (6 m ö 
h) med omgivande myrar i form av bitvis mosse,
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bitvis rikkärr, där främsta uppmärksamheten rik
tades mot gulyxne (Liparis loeselii) och sump- 
nycklar (Dactylorhiza traunsteineri). Vidare be
söktes en slåtteräng i Klungsten, vilken ännu häv
das genom sen slåtter en gång om året och nu 
visade en praktfullt blommande örtflora med 
ängsgentiana (Gentianella amarella), toppklocka 
(Campanula glomerata) och späd ögontröst 
(Euphrasia stricta var. tenuis) som främsta attrak
tioner. Ännu ett strandområde besågs, alldeles 
intill vägen till Killskär, med, innanför strand
ängen, ett smalt lundområde med al, lönn och ask 
och i fältskiktet bl a storrams (Polygonatum 
multiflorum), sårläka (Sanicula europaea) och 
hampflockel (Eupatorium cannabinum).

Eftermiddagen ägnades åt hagmarker på södra 
delen av Bondskäret inom det naturskyddade 
området vid Ängskärsviken. En rik flora kunde 
studeras i det gamla odlingslandskapet med beta
de, delvis trädbevuxna backar, kärrområden, 
stränder och små åkrar. Bland den stora mäng
den arter kan speciellt nämnas fältgentiana (Gen
tianella campestris), ängsskära (Serratula tincto
ria), natt och dag (Melampyrum nemorosum), 
kärrknipprot (Epipactis palustris) och glesstarr 
(Carex distans). Några av deltagarna hann även 
studera den konkreta effekten av landhöjningen 
på det båthus, som för omkring hundra år sedan 
byggdes vid vikens strand, men numera är helt 
omgivet av skog.

Deltagarna återvände till Älvkarleby på sena 
eftermiddagen.

Kåre Bremer och Lena Jonsell
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John Christoffersson, Ruda, betrak
tar svärdtåg, Juncus ensifolius, på 
dess lokal i Annerstad. September 
1983. Foto förf.

Juncus ensifolius, svärdtäg, funnen i Sverige
INGVAR CHRISTOFFERSSON

En dag i slutet av augusti fann jag i min brevlåda 
fragment av fröstänglar av en för mig okänd Jun
cus- art. Eftersom inga noteringar hade bifogats 
lade jag dem åt sidan i avvaktan på att överläm- 
naren skulle ge sig till känna.

Det var Rita Gustafsson, Ljungby, som påträf
fat arten, då hon varit ute för att samla fröstånda
re för prydnadsändamål. Hon var vänlig nog att 
visa mig lokalen, som är ett dike vid väg 545 
Boasjön—Lidhult, Annerstad sn, ca 3 mil från 
Ljungby i SV Småland. Diket togs upp i samband 
med vägens byggnad 1968.

Eftersom jag inte själv kunde bestämma väx
ten med hjälp av tillgängliga floror, insamlades 
ett exemplar, som skickades till professor Sven 
Snogerup. Det förvaras nu i LD. Arten visade sig 
vara Juncus ensifolius Wikstr. Den har sitt hem
land i Nordamerika, där huvudformen uppträder 
från Oregon, Alberta och Saskatchewan till Alas
ka och Aleuterna samt kring Jamesbukten i Hud
sonviken. Vidare anges den förekomma i Japan 
och på Kurilerna. I Nordamerika växer den bl a 
vid kuster, flodstränder och på våta ängar. Den 
växer gärna i starkt kulturpräglad vegetation.



SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1984)

Arten har tidigare påträffats på ett fåtal platser 
i Europa. I Norden finns den för närvarande 
också på en lokal i Espoo, södra Finland. Där 
anträffades den 1971 (Pohjakallio & Hämet-Ahti 
1974). På museet i Helsingfors finns även ett 
herbarieexemplar från Kuusamo i norra Finland, 
men där har den inte kunnat återfinnas (L. Hä
met-Ahti i brev). I Holland fann man den 1974 på 
en kanalbank, där den då hade ett tjugotal blom
ställningar. Emellertid försvann den senare. Den 
är också rapporterad från England (Adema & 
Mennema 1976).

Juncus ensifolius är den enda art av undersläk
tet Ensifolii, som påträffats i Europa (Snogerup 
1980). Gruppen kännetecknas bland annat av väl
utvecklade jordstammar och från sidorna (svärds- 
liljelikt) plattade stråblad. Vegetativt liknar arten 
därför mycket t ex myrlilja. Hos Juncus ensifoli
us, som föreslagits få det svenska namnet svärd
tåg (Karlsson 1982) är stråna 25-80 cm, plattade 
och smalt vingade. Blomställningarna består av 
1—6 klotrunda, bruna, mångblommiga huvuden. 
Blommornas kalkblad är tillspetsade. Ståndarna 
är hälften så långa som dessa. Kapseln är lika 
lång som eller något längre än kalkbladen, rundat 
trekantig och har en kort, avsatt udd.

Enligt Bo Mossberg och Lennart Stenberg, vil
ka sett den finska lokalen 1983, växer arten där 
under betingelser, som påminner om dem i 
Annerstad. En skillnad är att den finska vägen, 
som också blev färdig 1968, vid växtplatsen går 
fram genom odlad mark, medan den småländska 
fyndlokalen finns i ett skogsområde med glaciflu- 
viala bildningar och sänkorna utfyllda av myr
mark.

I Annerstad växer Juncus ensifolius på botten 
av diket. Det har inte rensats sedan det grävdes 
1968, men flera gånger röjts med slaghacka. Di- 
kesbottnen täcks med vitmossor, främst Sphag
num fallax, samt björnmossa, Polytrichum com
mune. Vidare märks rödven, blåtåtel, ängsull, 
gråstarr, stjärnstarr, småstarr, knapptåg, veketåg 
och ryltåg (Agrostis tenuis, Molinia caerulea, 
Eriophorum angustifolium, Carex canescens, C. 
echinata, C. nigra, Juncus conglomeratus, J. effu- 
sus och J. articulatus). På något torrare slänter 
uppträder bl a Salix-arter, björkplantor, ljung 
och bärris. Arten är utbredd över en yta av ca 3

Svärdtåg. Juncus ensifolius, från Espoo. Nyland. Fin 
land, målad av Bo Mossberg 15.6.1983.
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kvadratmeter och antalet blommande strån torde 
1983 ha varit omkring 300. Medelhöjden på strå
na var ca 40 cm.

Hur Juncus ensifolius hamnat i Annerstad och 
kunnat utveckla ett av allt att döma livskraftigt 
bestånd är svårt att utröna med säkerhet. Troli
gast är, att frön funnits med i den gräsfröbland- 
ning, med vilken vägkanterna besåddes 1968. 
Det har inte gått att spåra ursprunget på den 
fröblandning som användes. Bengt Björklund, 
Weibulls grässektion, meddelar emellertid, att 
den gräsfröblandning för vägslänter, som hans 
firma säljer, fram till mitten av 1970-talet inne
höll nordamerikansk rödven. Det finns starka 
skäl som talar för att rödvenen kommer från od
lingar i Oregon, som är det stora odlingsdistriktet 
för gräsfrö i USA. - Man kan naturligtvis inte 
bortse från möjligheten att frön följt med något 
landsvägsfordon. Det bör också nämnas, att flyg
vapnet har anläggningar i anslutning till vägen.

Fyndet ger under alla omständigheter invente-

rarna i Smålands Flora några nyttiga påminnel
ser. Dels bör till synes ointressanta kulturbetinga- 
de miljöer ägnas uppmärksamhet, dels bör varje 
innehavare av en inventeringsruta göra invente
ringen känd i trakten och efterlysa växter hos 
dem som känner bygden. Rita Gustafsson är inte 
botanist men rapporterade sitt fynd därför att 
hon tyckte växten var vacker och såg ovanlig ut. 
Därigenom bidrog hon till att upptäcka en ny art i 
landets flora.
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Västergötlands Botaniska Förening har bildats

Ordnaren önskar, att denna förteckning, som nu fram
träder utan något anspråk, måtte hlifva en ringa utgångs
punkt, hvarifrån ... styres hän mot målet: en fullständig 
flora öfver Västergötland.

Så skriver August Rudberg 1902 i förordet till sin 
Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och 
kärlkryptogamer. Genom Karl Hasselrots Väster
götlands flora 1967 närmade man sig målet ytterli
gare ett stycke, men det är idag fortfarande en 
lång väg kvar att vandra.

Att inventera ett landskaps växtlighet är nume
ra i högsta grad ett ”teamwork”. Västergötland in
venteras redan på skilda håll av olika grupper. För 
att samordna och utöka deras aktivitet, och för att 
locka nya in venterare, har i mars i år bildats Väs
tergötlands Botaniska Förening. Denna har som 
syfte att främja kännedomen om Västergötlands 
flora, bl a genom att utgöra en fast organisation 
för inventeringsarbetet, och i framtiden utarbeta 
den flora, som inventeringen skall leda till.

Inventeringen sker i 5x5 km-rutor, och en art
lista har utarbetats för att underlätta fältarbetet. 
Årliga sammanställningar av inventeringens fort
skridande kommer att publiceras.

Kanske du skulle vilja inventera en ruta, eller

något annat avgränsat område? Kanske du besit
ter värdefull kunskap om något område, och skul
le vilja dela med dig av denna? Kanske vill du först 
ha mera utförliga upplysningar? Tag kontakt med 
någon av följande personer, som mycket gärna 
står till tjänst med lämnande av information, och 
som även är rapportmottagare.
Anders Bertilsson Mats Geijer R. Ivarsson
Box 28 Kronogårdsg 28 Kråkekärrsg 26
565 00 Mullsjö 461 53 Trollhättan 502 39 Borås
0392-128 31 0520-753 47 033-13 55 63

Medlemskap i Västergötlands Botaniska För
ening kostar 25 kr 1984, 10 kr för familjemedlem. 
Det erhålls lättast genom att kontakta underteck
nad. Föreningen biträder inventerarna bl a genom 
utsändande av artlistor, inventeringsinstruktion 
m m samt hjälp med artbestämningar av svåra och 
kritiska arter. Ett botaniskt läger anordnas en helg 
i juni, för att vi skall lära känna varandra, utöka 
vårt kunnande, och inventera ett stycke Väster
götland.

Vi skall hjälpas åt att göra en bra flora över 
Västergötland!

Mats Geijer
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Ranunculus lingua och Littorella uniflora i Asele lappmark
CHRISTER NILSSON

Nilsson, C. 1984: Ranunculus lingua och Littorella uniflora i Åsele lappmark. [Ranunculus 
lingua and Littorella uniflora in Åsele lappmark]. Svensk Bot. Tidskr. 78: 75 — 76. Stock
holm. ISSN 0039-646X.

The paper reports on finds of Ranunculus lingua and Littorella uniflora \n southern Lapp
land, N. Sweden. These species have not earlier been known for sure in Åsele lappmark. R. 
lingua was found at its hitherto highest altitude in northern Sweden in the small Stamsjöån 
river. Littorella was found as a bare-ground colonist close to the damming-level along a 
newly-built reservoir in the large Ångermanälven river.

Christer Nilsson, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, 
Sweden.

Det finns en gammal uppgift (Melander 1883) om 
en förekomst av Ranunculus lingua (sjöranunkel) 
i Lappland, nämligen i Viskaån (-bäcken) nära 
Fredrika samhälle i landskapets SÖ delar. Arten 
har dock inte kunnat återfinnas på denna lokal 
(Nilsson 1977). Belägg saknas också. Sedan 
sommaren 1983 är emellertid R. lingua en 
ovedersäglig medlem av Lapplandsfloran. Så
ledes växer den i Stamsjöån ej långt från Åsele 
samhälle, dels med två mindre bestånd i lugn
flytande partier av ån mellan Lomsjöbäckens in
lopp och väg 354 (koordinater enl rikets nät 
71231 15552, 71227 15558), dels med ett litet 
bestånd omkring 15 km längre nerströms ån i ett 
sel mittemellan Sviksjön och Stamsjön (71203 
15690). De förra bestånden växer på ett smalt 
strandplan utanför tvärbranta, knappt meterhöga 
strandbrinkar som i sin tur avgränsar övergivna 
strandslåttermarker. Det senare växer på en 
sandrevel i ungefär halvmeterdjupt vatten ute i 
ett sel som däms svagt av det nyuppförda Åsele 
kraftverk. Förutom av R. lingua domineras vege
tationen på denna revel av Lysimachia thyrsiflora 
(topplösa), Equisetum fluviatile (sjöfräken), 
Sparganium sp. (en igelknopp-art) och Scirpus 
lacustris (säv). Lokalerna ligger alla i ett område 
med näringsfattig berggrund (revsundsgranit; se 
Gavelin & Kulling 1955).

Mildred och Magnus Edin, Sollefteå, upptäck
te det nedersta beståndet 1982 och visade mig 
detsamma 11.8.1983. Det bestod då av 35 skott

varav åtta blommade. Deras upptäckt har sam
band med vattenutbyggnaden i Ångermanälven 
såtillvida att seiet med R. lingua efter dämningen 
blivit lätt att nå med båt från nerströmssidan. 
Tidigare avgränsades det av forsar på ömse sidor. 
De övre bestånden hittade jag själv samma dag 
genom att helt enkelt leta längs de strömsträckor 
som ligger närmast uppströms det först funna 
beståndet. Huvuddelen av ån är alltså fortfarande 
outforskad varför förekomsten kan vara större.

Lokalerna för R. lingua i Åsele är med sina 
altituder 320 resp 305 m ö h de hittills högst 
belägna i Norrland. Av de tidigare kända lokaler
na ligger den i Fjälån i Jämtland högst (300 m ö h; 
lokal 9 enl Nilsson 1982), en höjd som den delar 
med den uppgivna lokalen i Fredrika (Samuels
son 1934). Höjdrekordet för landet torde innehas 
av lokalerna i Älvdalen (ca 480 m ö h enl 
Samuelsson 1934).

Lokalgruppen i Åsele avviker från de flesta 
andra lokaler av R. lingua N om Gästrikland 
därigenom att den ligger ganska långt ovanför 
HK (den högsta kustlinjen), såväl vertikalt som 
horisontellt. Huvuddelen av förekomsterna i 
Norrland har annars ett mycket nära samband 
med HK vilket jag närmast velat se som en relikt 
avspegling av en speciell invandringshistoria 
(Nilsson 1977, 1982). Allt fler fakta, bl a om geo- 
morfologi, klimat och ekologi, talar nu för att 
invandringen (betingad av vattenspridning) kan 
knytas till ett relativt kortvarigt, och troligtvis
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ganska sent skede av Ancylussjöns historia, i nä
ra samband med att HK utbildades. Vidare var 
många växter, framför allt vattenväxter, in
volverade. De flesta växter har därefter spritts 
vidare över landet, eller i hög grad dött ut, men 
några behåller ännu en anrikning kring HK. R. 
lingua är en av de arter som bäst konserverat det 
ursprungliga utbredningsmönstret. Om Åsele- 
lokalerna ingår i detta må lämnas osagt, men det 
kan inte uteslutas eftersom de ligger ovanför och 
ej under HK. Jag ska dock här inte gå närmare in 
på de stöd jag har för denna invandringshypotes 
utan låter saken bero i väntan på kompletterande 
undersökningar.

Littorella uniflora (strandpryl) var tidigare inte 
känd från Åsele lappmark. Jag hittade 16.8.1982 
denna art på S stranden av Ångermanälven i höjd 
med den överdämda Volgsjöforsen nära Vilhel
mina samhälle (71605 15438). Fram tills för ett 
fåtal år sedan fanns här en artrik strandvegetation 
på grovblockrik morän utanför en backe med 
barrskog. Vid en undersökning 31.8.1979 identi
fierade jag totalt 106 kärlväxtarter längs en 200 m 
lång sträcka av geolitoralen. En sådan artrike
dom står i paritet med den längs de artrikaste 
stränderna av Laisälven och Vindelälven (Nilsson 
1979).

År 1982 var forsen överdämd och området 
längs dämningsgränsen hade skotts med breda, 
utplanade strängar av ganska finmaterialrik, än
nu mycket löst packad morän. Dessa jord
strängar var ytterst sparsamt bevuxna. Totalt 
fanns enstaka individ av 40 kärlväxtarter omkring 
dämningsgränsen längs en 200 m lång sträcka i 
höjd med den först undersökta. Tjugotre av ar
terna tillhörde floran även före dämningen. De 
tillkommande arterna var ogräs såsom Trifolium 
pratense (rödklöver), Matricaria inodora 
(baldersbrå), Poa annua (vitgröe), Rumex aceto- 
sella (bergssyra) och Tussilago farfara (hästhov) 
samt dessutom flera vattenväxter. Vattenväxt- 
floran undersöktes inte 1979 på grund av högt

vattenstånd men kan inte ha varit speciellt välut
bildad längs den ganska strida forsen. Vid däm
ningsgränsen växte nu bl a Subularia aquatica 
(sylört), Myosotis caespitosa (sumpförgätmigej), 
Myriophyllum alterniflorum (hårslinga), Scirpus 
acicularis (nålsäv) och Littorella. Den senare 
företedde två individ av vilka det ena blommade. 
Att döma av Vretlind (1935; jfr Wistrand 1962) 
har blommande individ av Littorella aldrig hittats 
i det nordnorrländska inlandet. I allmänhet tycks 
den vara submers med enbart vegetativ förökning 
(genom utlöpare). I Lappland är den sällsynt 
överhuvudtaget. Som nämnts är den aldrig tidiga
re funnen i Åsele lappmark, och från de övriga 
lappmarkerna är bara en handfull lokaler kända 
(se Hultén 1971 för översikt och Vretlind 1935, 
Wistrand 1962 och Lundqvist m fl 1974 för nog
grannare angivelser).
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Son av Finnerödja
ERNST NILSSON

Socknens läge är lätt att beskriva och lätt att återfinna 
på kartan. Den utgör landområdet mellan de båda stora 
sjöarna Skagern och Unden. Dess gräns i nordväst föl
jer Skagerns strand och i sydost Undens.

Detta klara besked får man av Gustaf Neander, 
men eftersom denne sysslar så mycket med växt
ligheten i Finnerödja kan det vara intressant att 
veta något om, vad det var för slags mark han 
botaniserade på.

Albert Blomberg säger i beskrivningen till det 
geologiska kartbladet att området ”kan med en
dast få undantag sägas bestå af oländiga, ofta 
ödsliga skogs- och bergstrakter, hvilkas otillgäng
lighet inom lägre områden förökas genom talrika 
och ofta stora mossmarker”.

När jag började läsa kom jag underfund med att 
Sverige inte överallt såg ut som Fjärlövs by i 
Gumlösa, och det var en ödets nyck att i det 
enkla hemmets bokskåp utom bibel, psalmbok, 
ett par postillor och Berlins ”Läsebok i Naturlä
ran för Sweriges Allmoge” också fanns ett 
exemplar av Herman Hofbergs ”Genom Sveriges 
bygder” i en artonhundratalsupplaga med det 
övermåttan ”fosterländska” titelbladet. Hofberg 
skildrade här landet i dess växlande framträdande 
i dåtid och forntid med livaktig framställning.

Allt var ju nytt och att i en vanlig skog, ungefär 
som den hemmavid, kunde vara en ständig kamp 
om kungakronan och annat, att den kunde bli 
nära nog helt folktom genom ”den stora döden” 
och mera därtill gjorde en sådan trakt som Tive
den nästan sagolikt overklig.

Herman Hofberg, som levde mellan 1823 och 
1883 och från början var medicinare för att sedan 
bli museiman och kulturforskare, gav ut många 
böcker i hithörande ämnen, varibland några om 
Närke inkl Tiveden, och även en rent botanisk 
skrift om ”Södermanlands phanerogamer och fi- 
lices” (1852).

I Hofbergs ”Nerikes gamla minnen” (1868) 
kan vi enligt kung Sverres saga finna ”tolvmi- 
la-skogen (...) så vild och ödslig, att då Sverre om 
våren 1177 drog deröfver (...)

måste han och hans följeslagare i sex eller sju dagar, 
lifnära sig af barr, som legat under snön öfver vintern, 
samt af träsaf och bark. emedan de under hela färden 
icke kunde träffa en mensklig boning. De stora skogar
na voro dertill beryktade för röfvare och stigmän, och 
det var en sed. att den, som östan om Vettern ämnade 
sig öfver skogen inåt Nerike, i kapellet vid Husbyfjöl 
tog nattvarden och befallde sitt lif i Guds hand.”

Rörande vissa omständigheter stämmer skild
ringen väl med vad Linné mäler i sin ”Wästgö- 
ta-Resa" 1746 (tryck 1747):

TIFWEDEN, en stor skog med sandmo, utan synnerli
ga berg eller högar, begyntes här, och sträkte sig hela 3 
milen. Denna har i forna tider warit namnkunnig af 
Röfware, (...) men nu är hela Swerige så säkert at 
genomresa, som något land i Europa.

Linnés intresse för Tiveden har för övrigt tydligen 
varit rätt svalt. Efter övernattning i Bodarne mel
lan 16 och 17 juni 1746 (före 1753!) följde en 
dagsresa utan att man funnit något väsentligt att 
notera, och det gäller också den resa Linnés lär
junge Pehr Kalm gjorde denna väg fyra år innan 
(Pehr Kalms Västgöta och Bohusländska resa. 
Claes Krantz utgåva 1977).

Senare har emellertid Gustaf Neander i ”Med 
Linné genom Stora Tiveden” (Sv. Linnésällsk. 
Årsskr. 1931), gjort Linnés reseberättelse mer 
fängslande genom att tala om vad Linné verkli
gen sett under ritten fast han inte ansåg det värt 
att relateras, bråttom som han hade att komma 
söderut.

Tiveden så som den är i dag har Hans Lidman 
även med talande bilder skildrat i de två böcker
na ”Gudanatt" och Munkakliv” - men Lidman 
har också haft sällskap och tankeutbyte med gu
den Ti, som bär på rik erfarenhet och många 
minnen, däribland vemodiga.
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Nu övergår granen mer och mer till en åkergrö
da, och en sådan tolererar inga inkräktare eller, 
som de Candolle betecknar ogräsen, ”ofrivilligt 
kultiverade växter”. Därför går granfrämjandet 
hand i hand med björkbekämpandet, och guden 
Ti vågar inte lita på en lysande ålderdom. Lyck
ligtvis har man varit förstående nog att avsätta ett 
område som ”undantag” åt honom så att han inte 
skall bli alldeles hemlös (Sture och Britt Karls
son: Tiveden, 1981).

Vid ett besök hos Klinkowströms slottsträdgårds- 
mästare Manfred Eriksson på Stavsund fick jag 
först kännedom om Gustaf Neander. Det var i ett 
stort samlingsverk (Finnerödja. En socken i Väs
tergötland. 1945), vars närvaro här berodde på 
att Manfred var Finnerödja-pojke och fyllt något 
jämnt tiotal av år.

Neander fångade omedelbart intresset - boken 
var avsedd som en ersättning för den brett upp
lagda monografi över Finnerödja som denne på 
grund av sitt frånfälle blev förhindrad att fullbor
da.

Det var Neanders intresse för Stora Tivedens 
flora jag särskilt fäste mig vid. Utom det som 
skulle bli första kapitlet i hans verk och som 
återgives i ”Finnerödja” och även i ”Kring min
net av Gustaf Neander” (1942), var redan något 
som han kallade ”Flora Fennorodiae” fullbordat 
och tryckt i Svensk Botanisk Tidskrift (33, 1939) 
som ”Finnerödja sockens kärlväxtflora”. En 
översikt av denna hans verksamhet fanns som en 
introduktion i den nämnda erinringsvolymen (C. 
Åke Roslund: Gustaf Neander och Finnerödjas 
flora).

Att jag skulle komma att ytterligare utveckla 
denna kontakt hade jag ingen orsak att vänta; 
eller, vilket är nära nog detsamma, med det topo
grafiska område som i en bok av Joel Haugard 
presenterats som ”Norra Vättersbygden” (1922). 
Men det oväntade inträffade. - Fem år efter den 
sporadiska kontakten på Stavsund blev jag erbju
den att hålla min sommarsemester hos en gam
mal kollega på hans ”torp”, visserligen ej på 
Tiveden men mitt emot på östra sidan om Vät
tern, på Tylöskogen alltså.

Efter ytterligare två år blev jag bofast på ett 
tunnlandsstort före detta torp strax intill. - Vad 
gör man då? - Jag lade mig till med en uppsätt
ning kartor, benämnda topografiska, ekonomis
ka och geologiska, och vad som kunde spåras av

botanik i tryck om den östliga Tylöskogen och 
västliga Tiveden. Det var särtryck och separat, 
urklipp, kopior, ja, till och med avskrifter in ex
tenso oavsett sidoantalet. Därav blev ett ungefär 
två tum tjockt klotband utöver motsvarande om 
Fagertärn i en lika tjock ringpärm.

Jag tyckte mig nu ha skaffat mig ett slags hem
ortsrätt i Norra Vättersbygden, och den blev ock
så mitt sommarhem ett kvartssekel.

Efter att Gustaf Neander irrat hit och dit i det 
föregående utan att få fotfäste, vore det kanske 
på tiden att närmare och mer exakt presentera 
honom (sedan kan han nog tala för sig själv).

Gustaf Neander levde mellan 1874 och 1941. 
Hans fader var folkskollärare i Finnerödja och 
efter studentexamen i Örebro 1894 läste Gustaf 
medicin i Uppsala och blev med kand 1901 och 
med lic i Stockholm 1908 samt slutligen med he
dersdoktor i Uppsala 1927. Han praktiserade in
om tuberkulosvården sen 1916. Härom säger 
Gustaf Asplund i ”Kring minnet av Gustaf Nean
der” (1942) att ”i själva verket löpte alla tuberku
losvårdens trådar samman i hans hand”.

Gustaf Neander och en kollega, Axel Höjer, 
låg båda i hård kamp mot Mycobacterium tuber
culosis fast på olika fronter och kommenderande 
olika vapenslag, och Höjer har om den neander- 
ska fronten sagt att Neander hade glädjen att före 
sin bortgång se sina önskemål ”i stort sett realise
rade” (”En läkares väg”, 1975), och vid båren 
yttrade generaldirektören i Medicinalstyrelsen 
Axel Höjer (idem!): ”Hans förtjänst är det till 
stor del, att under den senaste mannaåldern för
tvivlan och hopplöshet bytts i hopp och förtrös
tan”, och: ”Så länge minnet av sjukdomen och 
dess härjningar lever i svenska bygder, skall Gus
taf Neander nämnas med vördnad, beundran, 
tillgivenhet, ja ömhet över allt landet”.

#

När Gustaf Neanders far dött utan att lämna 
mycket jordiskt efter sig, blev kampen för den 
barnrika familjen mer betungande än förut. Hur 
det går att med en lön som ”aldrig översteg tusen 
kronor om året, hålla åtta barn i skola, är inte lätt 
att förstå med detsamma” men, fortsätter Nean
der: ”Det viktigaste bland de moment, som gjor
de det omöjliga möjligt kan jag säga i förtroende: 
det var, att skolläraren hade den hustru han ha
de”.
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Men att som änka hålla det påbörjade fort
gående ...! - I en uppsats av signaturen ”Miss” 
under rubriken ”Mor har slitit” talas i en äldre 
årgång av ”Husmodern” med beundran om att 
det gick och hur det gick.

Vi måste nöja oss med detta och låta Gustaf 
Neander fortsätta att berätta (kap. 1 i hans mono
grafi).

När barndomshemmet blivit upplöst och jag kommit ut 
i egen verksamhet, var hembygden under flera årtion
den så gott som likgiltig för mig (...) Minnet av bekym
mer och svårigheter var knutet vid mina sista år i hem
bygden. Jag fick min verksamhet, och en verksamhet, 
som helt fyllde min själ och skänkte mig stor glädje, i en 
alldeles annan del av landet, mer än hundra mil från 
barndomshemmet.

”Likgiltighet” - ja, kan man inte våga säga en 
form av acedia vis-å-vis en oförstående, ja, kan
ske avundsam och nedlåtande barnsbygd. - Men 
låt det med acedia gälla för vad det kan: för 
Neanders del blev den, hur som helst, ej kronisk.

I sina ”Minnen” (1834) säger Geijer om vä
sentliga författare: ”det positiva är, att de verka 
stärkande, gifva känslan af själens helsa (...) Me
dicina mentis - själens läkedom och spis - se der 
den underbara kraft, hvarmed de blifvit begåfva- 
de.” Men denna medicina mentis behöver ej nöd
vändigt hällas ur ett kärl med humaniora: Nean
der förfogade över en profylaktisk form av annan 
tappning från början inbyggd i sin andliga struk
tur.

I ”Kring minnet av Gustaf Neander” säger 
Gustaf Asplund: ”Hans välordnade och synnerli
gen fullständiga herbarium var hans ögonsten” — 
och det var dock insamlat i hans, som han fann 
den, ogästvänliga barndomstrakt. Själv säger han 
i det då och då nämnda ”första kapitlet”:

Ett intresse, som fyllde mina sommarferier från första 
dagen till den sista, var botaniken (...). Så småningom 
blev jag ganska förtrogen med hembygdens flora och 
mitt hembygdsherbarium blev tämligen fullständigt. 
Det följde mig sedan och blev eget nog icke fullständigt 
spolierat under de årtionden jag levde skild hemifrån.

Denna roll som själsmedicin har botaniken, med 
eller utan herbarium, spelat i många fall, stund
om som profylax och stundom som bot. I Nean
ders fall hade den med sig en radikal sinnesför- 
ändring, ett händelseförlopp som vi snart blir 
inblandade i, sedan vi citerat något som vi läst om 
blomstrens påtalade verkan även som odlade:

1 vår örtagård har vi många medicinalväxter, men frå-

Gustaf Neander (1874-1941). Fotot, från 1908, tillhör 
Bergianska Stiftelsens ikonotek.

gan är om inte alla växter på torpet är eller skulle vara 
medicinalväxter, vilkas droger kunde ingå i medicina 
mentis.

När Skårman publicerade sin botaniska topografi 
”Bidrag till nordöstra Västergötlands flora” 
(Svensk Bot. Tidskr. 18, 1924) hade han haft 
”förmånen mottaga en hel del uppgifter om växt- 
fynd från flera personer”, varibland ”doktor 
Gust. Neander, Stockholm, vilken senare under 
uppväxtåren haft sitt hem härstädes”. - Detta 
enligt Skårman själv, och Neander säger i sitt 
inledningskapitel till den påbörjade monografien:

Så kom en dag, när jag var bortåt 50 år gammal, en vän 
till mig, lektor/. A. O. Skårman och berättade att han 
höll på att undersöka några tivedensocknars flora och 
frågade, om jag ville lämna honom några upplysningar 
om en av dem. Jag följde med honom ditned, stannade 
några dagar, vandrade på fordom välkända stigar, åter
såg ställen som jag icke sett sedan jag var barn, och då 
skedde ett under med mig. Jag blev gripen av hemläng
tan, våldsamt, smärtsamt.
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Nu gällde det inte längre enbart hembygdsfloran 
och sockenherbariet utan ”bygden, stenarna och 
marken”. Det var nostalgia i akut form, och ”en
ligt min personliga erfarenhet”, säger Neander, 
”uppträder sjukdomen alltså litet före den ålder, 
då kräftan hotar och då åderförkalkningen stund
om börjar uppträda”.

”Enligt min personliga erfarenhet”, ja - ”men 
nu låter jag de lärde tvista om problemet, huruvi
da hemlängtan är ett uttryck för avtagande själs- 
förmögenheter eller för samlad livserfarenhet, 
ökad mognad och fördjupad syn på tillvarons frå
gor”.

Det ena eller det andra! - Följden blev enligt 
Neander själv två beslut: (1) ”att jag skulle flytta 
hem” och (2) ”att jag skulle samla material till en 
beskrivning över hembygden”, varför jag skulle 
”vara hemma alla mina semesterveckor och and
ra lediga dagar”.

För att kunna genomföra detta hyrde Neander 
en stuga vid Skagern som blev utgångspunkten 
för sju somrars sonderingar i naturen och bland 
människorna i bygden i programmets intresse.

Till sist blev han ägare till en egen fastighet, 
Lilla Ramsnäs, en gång ägd av Constantia Erics- 
dotter, varvid man med Eric menar Erik XIV. - 
”Det finns ganska gott om vasaättlingar i Tive
den.”

Min gård är icke stor, blott femtio tunnland, därav fyra 
tunnland öppen odlad jord, resten skog och äng till lika 
storlek. (...) Från gården sluttar marken ned mot en 
sjö, som heter Unden. Det finns nog ingen sjö på jor
den, som har klarare vatten.

Göres oss mera vittne behov, vänder vi oss till 
Frans G. Bengtsson (För nöjes skull, 1947). Det 
finns många sjöar i Sverige, stora och små

men jag tror knappt det bland dem finns så värst många 
som i skönhet överträffa Unden. (...) Var gång jag sett 
Unden har dess vida yta legat blankstilla, här och där 
lätt vattrad som på gamla stålstick; dess färg är en 
särskild sorts mjuk blåhet i ädelstensstil, som tycks vara 
dess egenart.

Vill man utan mannamån höra fler kännare, är 
det oärligt att hoppa över vad Elans Lidman har 
att säga i ”Munkakliv” (1974), en av hans två 
digra Tivedenböcker:

Sjön är i dag det mest intagande vatten som tänkas kan, 
en blandning av oemotståndlig idyll och mäktigt insjö
hav. (...) Just nu ligger den över två mil långa och drygt 
hälften så breda vattenytan helt spegelblänk. (Jämför 
härmed bilden på dubbelsidorna 105-107!)

Men låt oss gå i land!

Till min gård hör en löväng, den är 23 tunnland vid, 
Fordom voro lövängar vanliga i bygden. Nu är denna 
säkert den enda i trakten, kanske den enda i hela Väs
tergötland, som vårdas på det gamla sättet. (...) På de 
stora, fria planerna är örtfloran yppig och rik, delvis 
bestående av rariteter, vilkas namn jag endast törs viska 
i örat på invigda, som svurit tysthetsed.

Så skriver Neander, och: "Där dominerar över 
alla andra Tivedens särskilda ört, hästfiblan (Ar
nica montana)”. - "I högsommaren, strax före 
slåttern, lyser hela ängen saffransgul av arnica- 
blommor.” - och som han påpekar ägnade också 
Pehr Kalm och Linné slåttergubbens blomrike
dom - (”strax före slåttern”) - sin uppmärksam
het. Kalm som var först yttrar:

Litet på andra sidan om Finnerödja kyrka, som är belä
gen i en liten by mitt på skogen, blev jag på denna resa 
för första gången varse Doronicum (Linn. Fl. Suec. 
884) eller den så kallade Arnica, växande ymnigt uti 
skogsängarna; den fanns sedermera stå i stor mycken
het mest på alla för solen öppet liggande skogsbackar 
och lundar uti hela Västergötland.

Likt Linné ansåg Kalm att det med denna 
blomsterrikedom för ögonen inte var befogat att 
importera Flores Arnicae från Tyskland, men 
Linné upplyser oss dessutom om att blommorna 
hos Arnica ”ständigt wände sig efter Solen be
ständigare än någon Solblomma; hon hade fåt 
privilegium af Skaparen, at wara fri för kor och 
oxar".

(Som kuriosum: I min barndomsbygd i Västra 
Göinge kallades Arnica ”mesommarurter”, som 
eljest brukar avse Geranium sylvaticum).

"På gården står ett vårdträd, en gammal lönn 
med ihålig stam”, talar Neander om, och: ”1 den 
bygger Minervas egen fågel - Ugglan - varje år 
sitt bo”. - Detta har också Gustaf Ewald nämnt i 
”Svenska vårdträd" (1983). Däremot har jag ej 
kunnat finna något därom i den två delar stora 
utgivningen 1945 i stencilerad maskinskrift, men i 
stället ett annat träd vid Kavelbron i Finnerödja, 
troligen ”Sveriges näst största lönn”. Två ut
märkta bilder finns i Neander: "Finnerödja soc
kens kärlväxtflora” s 149 och 150.

Flera träd sattes och bokfördes noggrant på 
Lilla Ramsnäs; det var kanske mer minnesträd än 
vårdträd sensu stricto.

Det första var ”Erikseken” 1933. Vem Erik var 
behöver knappast omtalas, helst som den ett par 
år efter följdes av ”Konstantia-linden” (Nean-
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Från Gustaf Neanders slåtteräng vid Lilla Ramsnäs. Foto C.G. Alm juli 1930.
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ders stavning). Ytterligare tre minnesträd är om
talade och därtill några som fått sin plats här på 
grund av sina botaniska förtjänster: en ormgran, 
en björk med ovanlig bladform och ympningar av 
den från Finnerödja bekanta rönnoxeln (Sorbus 
aucuparia x suecica) på grundstam av rönn och 
oxel. (Preciseringen behövs för att under tidens 
lopp det svenska namnet rönnoxel har betecknat 
minst tre olika taxa!)

Det är mer att säga om Neanders Ramsnäs, 
men det viktigaste spörsmålet är: Hur är det nu 
med denna plats? Jag har inte krafter nog att göra 
nödiga undersökningar. - Vid en minnesfest i 
sällskapet S.H.T. har Sten Selander i en lång 
erinringsdikt infört denna strof:

Din löväng vid Ramsnäs 
sörjer sin vän.
Den är dömd att glömmas 
och växa igen.

Men alla domar går inte i verkställighet. - När jag 
bläddrade i Sture och Britt Karlssons praktfulla 
”Tiveden” fann jag i varje fall den trösterika 
upplysningen: ”Vid Lilla Ramsnäs, vackert belä

get på en udde i norra Unden, finns dock en 
löväng kvar som alltjämt hävdas” - och boken 
trycktes 1981.

När Neanders Finnerödja-flora förelåg tryckt fick 
den - och något annat kunde man knappast befa
ra - ett aktningsfullt mottagande. Alfred Stalin 
skrev bland annat i brev:

Den är, om jag nu skall säga min uppriktiga mening, ett 
monumentum aere perennius. Det är icke blott en yp
perlig rent floristisk behandling utan också en levande 
framställning av de skiftande allmänna naturtyperna.

Han framhöll också det kulturella innehållet och 
betecknade de åtgärder Neander vidtog med Lilla 
Ramsnäs löväng som ”föredömliga”.

Angående det som ligger utanför den rent 
spontana florans område ”skulle jag”, skriver 
Rutger Sernander, "som min åsikt vilja uttala, att 
det är ganska sällsynt nu för tiden att en sådan 
omsorg ägnas blomstertäppan och vårdträden”.

När Neander enligt egen utsago blev hastigt drab
bad av nostalgi var då han biträdde Skärman med
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Carl Jonas Reinhold Elgenstjerna (1831-1899). Fotot, 
från 1880-talet, tillhör Bergianska Stiftelsens ikonotek.
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kompletterande upplysningar till dennes ”Bidrag 
till nordöstra Västergötlands flora” (1924) under 
gemensamma exkursioner. Det förefaller som om 
han, när han återvände till hembygden, återupp
tog sina floristiska studier på allvar för att föra 
dem till den fullbordan som förelåg 1939, femton 
år efter Skårmans skrift om nordöstra Tiveden.

Neander säger också själv: ”Under de senaste 
femton åren har jag varje sommar vistats i sock
nen några veckor och under denna tid dels på 
egen hand och dels med bistånd av mera sakkun
niga sökt vidare utforska dess vegetation”. Han 
påpekar att efter Skärman 1924 ”har ett icke 
obetydligt antal nya fynd gjorts inom socknen”, 
varjämte dess vegetationsförhållanden ytterligare 
studerats. ”På grund härav”, heter det vidare, 
”torde det måhända få anses försvarat, att en ny 
redogörelse för Finnerödja sockens kärlväxtflora 
publiceras”.

”Anses försvarat”. - Om Neander hört någon 
antydan om att det inte var av behovet påkallat 
att ånyo ge ut en fullständig floralista över Finne
rödja, då en sådan ingick i Skårmans flora, eller 
han kunde befara något sådant, ansåg han kanske 
ändå klokast att nu slutföra det arbete han tillfäl
ligtvis blivit engagerad i. Han hade ju beslutat att 
utarbeta en allsidig monografi om sin hemsocken 
- och däri skulle också ingå ett särkapitel om dess 
växtvärld som givetvis måste vara av egen pro
duktion.

Det mest sannolika är inte alltid det sanna, 
men i detta fall kan man nog säga att sannolikhe
ten nära gränsar till visshet.

Det vore att slösa med tid att kommentera 
detaljer ur ”Flora fennorodiae”, då originalet än
nu är lättåtkomligt och vad som är att säga är bäst 
som det föreligger. Ett par taxa har man dock 
svårt att förbigå, båda härrörande från legit-trion 
Stalin—Skårman—Neander.

Mest riksintressant är väl skogsfrun (Epipo- 
gium aphyllum). En klassisk fyndlokal är Brink- 
ängen i Finnerödja, en sammansatt företeelse av 
lund, löväng med mera. Arten är här funnen av 
Stalin 1916, och Skårman nämner att: ”Fem år å 
rad visade sig växten å denna lokal, men seder
mera har den ej givit sig tillkänna”. Neander 
nöjer sig med att i sin Finnerödja-flora hänvisa 
till Skårman (1918) där fyndet utförligt presente
ras (Några märkliga växtfynd på Tiveden, Svensk 
Bot. Tidskr.).

Men härmed är emellertid skogsfruns saga i 
Finnerödja ej avslutad. I Svensk Botanisk Tid
skrift 1982 (Skogsfru i oktober) redogör nämligen 
Nils-Peter Eckerbom för sitt umgänge med Epi- 
pogium på Brinkängen mellan 30 juli och 1 okto
ber 1981.

Skåning som man är, låt vara endast göing, har 
man i självkänslans intresse svårt att inte i förbi
gående erinra om den av konstnären och botanis
ten Gunnar Norrman 1938 upptäckta lokalen vid 
Ivösjön och som Bertil Widerberg, jag tror sen 
1960, årligen kontrollerat och fört protokoll över 
i Sydsvenska Dagbladet. Ett av protokollen har 
han tagit med i sina ”Sydsvenska utflygter” 
(1982); det var den 9 augusti 1979 och man räkna
de då in 202 blomställningar.

Stalin, som tydligen alltid ”hade ögonen med 
sig”, upptäckte - även det på Brinkängen och 
även 1916 - den synnerligen anmärkningsvärda 
hybriden Sorbus aucuparia X intermedia, mellan 
rönn och oxel.



Här har slumpen varit välvillig. I floristisk vana 
sätter man i en hybridpresentation de vetenskap
liga artnamnen i alfabetisk ordning, inom geneti
ken i den ordningen, att den art som använts som. 
moder nämnes först, oavsett alfabetet. Men även 
i en spontan, ej artificiellt utförd korsning, är i 
detta fall aucuparia nödvändigt moder, eftersom 
oxeln är apomikt, så att oxelblommor pollinerade 
med frömjöl från rönn ger oxel och ingen hybrid, 
medan aucuparia pollinerad med intermedia, 
rönn X oxel, ger hybrider.

När rönnoxeln i Finnerödja upptäcktes 1916 
var den i rätt dålig kondition och hårt trängd av 
omgivningen, men i samband med en allmän re
novering av Brinkängen har man tänkt på åtgär
der för ”framför allt rönnoxelns friställande, vil
ket genomförts successivt och med nödig varsam
het (Neander 1939).

Åtgärderna hava medfört påfallande god effekt. Som
maren 1938 befanns rönnoxeln vara synnerligen livs
kraftig och bladrik. Från en gemensam rot (eller större 
stubbe?) utgingo 12 st. 6-7 m höga stammar av olika 
tjocklek.

Vad det gäller åsynen av de floristiska företeel
serna i socknen var varken Skårman eller Nean
der förste man på plats. Redan i ”Floran i Unde- 
näs och Tived” (1916) erkänner Skårman att 
”Beträffande Finnerödja har jag haft förmånen 
mottaga en hel del uppgifter om växtfynd från 
flera personer”.
Några uppgifter av synnerligen stort intresse härstam
ma från framlidne postmästaren CARL ELGEN- 
STJERNA (1T899), vilkens efterlämnade, innehållsrika 
herbarium genom köp övergick till Norrbottens läns 
Frökontrollanstalt; tack vare d:r NEANDERS initiativ 
och välvilligt tillmötesgående från vederbörligt håll har 
jag blivit i tillfälle taga kännedom om samtliga i detta 
herbarium befintliga växter, som av ELGENSTJERNA 
insamlats i Finnerödja och Hova (huvudsakligen åren 
1863-1866).

Detta skulle sakligt sett kanske kunna räcka, men 
då det är fråga om viktiga källuppgifter får man 
nog även låta Neander (1939) få ett ord med.

I början av 1860-talet var socknens flora under några år 
föremål för studium av en intresserad och kunnig ama
törbotanist, Carl Jonas Elgenstierna, som under åren 
1863-1866 var postmästare i Finnerödja. I hans efter
lämnade herbarium finnas omkring 200 växter från 
Finnerödja. Dessa hava genom byte förvärvats till mitt 
förut omnämnda sockenherbarium.

Detta herbarium säges ha övertagits av Riksmu
seum. - Det mest diskuterade av Elgenstiernas
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Cardamine amara var. aequiloba (varietet av bäckbräs- 
ma), ett par exemplar av C.J.R. Elgenstiernas original
insamling från 1863.

J' __ i

fynd är den ”likbladiga” formen aequiloba av 
Cardamine amara, som fanns i Lerbäcken. De 
äldsta beläggen är från 1863, men enligt Neander 
har detta taxon försvunnit från ”locus classicus” 
men finns på andra ställen längs bäcken, och 
Skårman nämner andra lokaler.
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I Hartmans flora uppl 9 (1864) presenteras 
denna, från Cardamine amara väsentligt avvikan
de form, som underart fast Hartman anser att 
den ”torde vara egen art, men upptages nu ej 
som sådan, då den blott ett år anmärkts och möjl. 
blott är en localform”.

I 10-e upplagan (1870) heter det: ”är en högst 
egendomlig form, måhända egen art, men behö
ver närmare observeras i naturen”. - Någon sär
skild diskussion föres ej 1879 i 11-e och sista 
upplagan, men formen figurerar alltfort som sub
species under Cardamine amara.

Skärman redovisar 1924 åtskilliga detaljobser
vationer och tycker att ”1 sin typiska form avviker
C. amara * aequiloba ovedersägligen betydligt 
från C. amara och motiverar då helt visst till fullo 
beteckningen av underart.” ”Men”, fortsätter 
han:

Å andra sidan lär väl icke kunna bestridas, att å Finne- 
rödjalokalen de typiska exemplaren blivit allt färre och 
att formen allt mera tenderar att närma sig huvudarten. 
Det torde under sådana förhållanden kunna ifrågasät
tas, om icke i detta fall beteckningen varietet vore 
riktigare än underart. Denna uppfattning får ytterligare 
stöd genom fynden i Hova, vilka i flera fall framstå som 
tydliga mellanformer till aequiloba och huvudarten.

Formens taxonomiska rang helt å sido, kan man a 
priori med mendelistisk tankegång finna det möj
ligt att avvikelsen är en förlustmutation och att 
dominansen ej är fullständig: de heterozygota 
plantorna blir då av ”mellantyp”. Man kan också 
tänka sig fler än ett allelpar i verksamhet. Men 
för att få veta om det är så eller så - eller varken 
så eller så, måste man ovillkorligen utföra ärftlig- 
hetsförsök.

*

Elgenstierna var som nämnts postmästare i 
Finnerödja 1863 — 1866 men vid den sista tidpunk
ten är han inte förpassad utanför vårt föreliggan
de intresseområde. Detta blir vi varse genom stu
dium av Ulf Malmgrens ”Västmanlands flora” 
(1982). Enligt denna levde Elgenstierna 
1831-1899 och hade således kvar en del förmod
ligen vitala år, när han slutade sin tjänst som

postmästare i Finnerödja. Han hade också sam
ma befattning i Nora från 1879 till året före sin 
död. Botaniserandet fortsatte på hans nya hem
maområde om vars flora han skrev ”Några för 
Vestmanland nya växtlokaler” (Bot. Notiser 
1889).

Vi har hört att Tivedenåren gav som resultat ca 
200 växtark, medan enligt Botaniska Notiser 
1900 hans ”bergslagsanslutna herbarium” omfat
tade 7000 växtarter (=ark?), som enligt Malm
gren ”mot 4000 kr skänktes till den kemiskt-växt- 
biologiska anstalten i Luleå”. Denna växtsam- 
ling, skriver Malmgren, ”har jag fåfängt spanat 
efter, biträdd av prof. B. Pettersson, Umeå.”

Vi har ovan nämnt (enligt Skårman och Nean- 
der) att Elgenstiernas herbarium köptes av Norr
bottens läns Frökontrollanstalt men att Neander 
genom byte återfick Finnerödja-arken för sitt 
sockenherbarium som påstås finnas på Riksmu
seum.

Kemiskt-växtbiologiska anstalten i Luleå och 
Norrbottens läns Frökontrollanstalt kan vara 
identiska institutioner, åtminstone delvis. När de 
ark från Finnerödja som av Neander ”genom 
byte förvärvats” utplockats kan det ha hänt att 
återstoden kommit på villospår - kort eller långt, 
en gissning, och mer kan man ju ej prestera för 
närvarande.

Finnerödja är en riksbekant ort, men nu är det 
nog endast undantagsvis som någon vet vem den 
”son av Finnerödja” som vi ovan sysslat med var. 
Frågar man: ”Vad är Finnerödja för något? så 
blir svaret kanske: ”Det är där man odlar så 
mycket jordgubbar.” - I pressen fick man ett av 
de senaste åren veta att ”var tionde jordgubbe 
man äter har plockats i Finnerödja”.

Gustaf Neander om socknens infödda Fraga- 
ria:

”Ack dessa underbara tivedensmultron! All 
annan läckerhet jag förtär är som intet mot dem. 
Att äta Tivedens soldränkta, svedjemarkskrydda- 
de, vildskogsdoftande, överjordiskt aromatiska 
smultron, det är att gästa gudarnas bord.”



Ett mossklätt tak
KJELL ANDERSSON

En dag på senvintern 1983 kom jag att gå bakom 
ett redskapsskjul, som ligger avsides, i utkanten 
av en kyrkogård i Alingsåstrakten.

Mellan skjulet och den låga stenmur, som om
ger kyrkogården, fanns en passage bred nog för 
en grov, gammal björk. Den breder sitt grenvalv 
över större delen av ena taksidan. Jag blev ståen
de fängslad av den överflödande rika kryptogam- 
floran på taksidan under björken. Det var fuktigt 
väder, och takflorans alla färger framträdde.

En noggrann inventering gav en lista på 15 
mossarter. Lavfloran är inte närmare undersökt. 
De två mest iögonenfallande lavarterna är Xant- 
horia parietina (vägglav) och Physcia caesia 
(stoftlav). Flera små arter, skorplavar, växer mer 
eller mindre insänkta i teglet.

Artlista
Amblystegium serpens 
Brachythecium salebrosum 
Bryum-art
Ceralodon purpureus 
Grimmia pulvinata 
Hedwigia ciliata 
Homalothecium sericeum 
Hypnum cupressiforme 
Nyholmiella obtusifolia 
Orthotrichum anomalum 
Orthotrichum rupestre 
Pylaisia polvantha 
Rhacomilrium lanuginosum 
Schistidium apocarpum 
Tortula ruralis

Något om arterna

Amblystegium serpens (krypmossa) föredrar fuk
tiga. skuggiga lokaler och växer på både sten, 
jord och trä. Sparsamt.

Brachythecium salebrosum (skogsgräsmossa) 
förekommer både på torrt och fuktigt underlag 
och både på klippor och jord. Här och var i 
tegelpannornas ”dalar”.

Bryum-art (en nickmossa). Några små exemp
lar funna på ett enda ställe. Kapslar saknas och 
artbestämning kunde inte göras.

Ceratodon purpureus (brännmossa) växer i 
"dalarna” i stora, frodiga bestånd där förnan är 
tjock. En art som tar vara på många olika miljö
er, ibland mycket näringsrika, som brandfläckar, 
även om dess vanligaste växtplats är fuktigare 
sandmarker.

Grimmia pulvinata (hårkuddmossa) är van
ligast på torra och soliga, i regel kalkhaltiga ste
nar, men växer ibland också på fuktiga stenar i 
skugga. Endast en liten kudde på taket.

Hedwigia ciliata (kakmossa) föredrar ganska 
torra stenar och klippor. Inte ovanlig på taket, 
särskilt på de kalaste ställena där björkskuggan är 
minst.

Homalothecium sericeum (guldlockmossa) är 
vanlig på taket. Den kryper också ut över åsarna, 
särskilt åt söderhållet, där björkens skugga är 
minst. Den är mycket vanligare på taket än Hyp
num cupressiforme (cypressmossa), en annan 
pleurokarp mossa med liknande växtplatser. Tro
ligen är den den mer näringskrävande av de två. 
Bland akrokarperna finns en intressant parallell 
mellan Orthotrichum anomalum (skafthätte- 
mossa) å ena sidan och O. rupestre (berghätte- 
mossa) å andra sidan.

Hypnum cupressiforme (bergklomossa) finns 
på taket bara i några få, små exemplar i "dalar
na”. Den står helt tillbaka för föregående art.

Nyholmiella obtusifolia (trubbhättemossa) bru
kar man finna på aspbark eller Salix. Endast säl
lan växer den på sten. På taket finns den in
sprängd bland Orthotrichuin-arterna. Det är 
svårt att avgöra hur vanlig den är.
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Överst Orthotrichum anomalum, skafthättemossa, ne
derst Nyholmiella obtusifolia, trubbhättemossa (skott
spets, groddknopp, blad).

Orthotrichum anomalum (skafthättemossa) är 
den vanligaste arten på taket och den som gör det 
dominerande intrycket. Den växer huvudsakligen 
på åsarna. I dess tuvor finns mycket finfördelad 
björkförna.

Orthotrichum rupestre (berghättemossa) är en 
grövre art än föregående och den finns här och 
var på stenar i närheten av taket. Där har den 
inte hävdat sig mot O. anomalum, även om den 
inte är ovanlig. O. anomalum däremot har jag 
inte kunnat finna i skjulets omgivningar.

Pylaisia polyantha (aspglansmossa) växer 
främst på ”rikbark”, mest asp, men också på 
skuggiga, fuktiga klippor. Inte ovanlig på taket, 
som tydligen erbjuder en tillräckligt skuggig och 
fuktig miljö.

Rhacomitrium lanuginosum (raggmossa) fann 
jag bara på ett enda ställe. Den föredrar sura 
bergarter och solöppen miljö, men växer sällsynt 
också på kalkhaltigt underlag.

Schisddium apocarpum (strålkransmossa) väx
er i alla miljöer - våta och torra, kalkrika eller 
sura. Vanlig på takets åsar, där den hävdar sig väl 
vid sidan av O. anomalum.

Tortula ruralis (takmossa) växer helst på fuk
tiga, skuggade klippor och murar. På taket finns 
den i praktfulla tuvor här och var i dalarna.

Kommentarer

Skjulet byggdes i början av seklet. Taket var 
spåntäckt fram till första åren av 20-talet. Någon 
gång då lades tegel, som sedan inte är bytt. Teglet 
är kalkhaltigt och kommer från ett numera ner
lagt tegelbruk i trakten. På 20-talet eldades tegel
ugnarna med ved. Värmen blev inte så stark och 
tämligen ojämn, varför teglets täthet kunde vari
era starkt. I regel fick man poröst tegel, där lavar 
och mossor lätt kunde få fäste. Så långt jag kunde 
se var alla tegelpannor oskadda!

Taksidan är vänd mot nordväst. Den har ytan 
4 x 9 nr.

Björken är av avgörande betydelse för floran. 
Förnan på taket är riklig, särskilt i dalarna. Där 
finner man småkvistar, en del löv, men framför 
allt mängder av hängedelar från björken. I för
stone verkar det som om åsarna är förnafattiga, 
men undersöker man O. anomalum-bestånden, 
så finner man mängder av finfördelad björkförna. 
En del förna kommer naturligtvis också från 
lavarna och särskilt mossorna själva, som är goda 
förnabildare. - Av stor betydelse är säkert också 
björkskuggan. Flera arter föredrar skuggiga och 
fuktiga lokaler, men klarar sig väl på taket.

Andra taksidan har nästan ingen mossa, men 
en del skorplavar finns där. Förna saknas så gott 
som och vägglav och stoftlav växer inte alls där.

Där björkens skugga är minst (ca 1/4 åt sydost) 
är mossor sparsamma men O. anomalum och 
Schisddium apocarpum finns här och var. Här 
kan i stället vägglaven och stoftlaven utvecklas 
fritt. De frodas i mycket vackra, regelbundna 
exemplar. En del betydelse för dem (och för tak- 
floran i sin helhet) har säkerligen också kring- 
blåsande jordpartiklar från ett stort fält som grän
sar till kyrkogården. Ceratodon purpureus 
(brännmossa) tar skydd av tegelpannornas kanter 
och Homalothecium sericeum (guldlockmossa) 
kryper här och var över åsarna.

Under björkens skydd blir åsarna så gott som 
helt övervuxna och Orthotrichum anomalum do
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minerar. Ganska mycket Schistidium apocarpum 
(strålkransmossa) och Orthotrichum rupestre 
finns också. Överallt kan man se O. anomalum 
bryta igenom lavarna som ett vulkanutbrott. Här 
finns inga hela exemplar av de två stora lavarna, 
och i dalarna kan de inte hävda sig alls. I smått 
varierar växtligheten kraftigt. Här och var är 
åsarna kala, här och var dalarna. Bakom detta 
ligger många skeenden. I dalarna blir förnan tyd
ligen så tjock att regntyngda delar av den lossnar 
och åker i marken. Säkert kan också snö spela 
samma roll, kanske ännu mer. - Ortho- 
trichum-arterna och strålkransmossan är ju akro- 
karpa arter. Hos sådana utvecklas rhizoiderna 
(rothåren) från initialer vid stambaserna. När 
mossan växer och tuvorna tilltar i storlek, dör 
plantorna nertill. Långa rhizoider från levande 
stamdelar kan vara enda möjligheten till fäste. På 
tak och murar leder detta ibland till att hela tuvor 
lossnar, t ex vid stark blåst, när fåglar hackar etc.

I dalarnas djupa forna är yppigheten stor. Här 
dominerar pleurokarperna, särskild guldlock- 
mossan, men även aspglansmossa är vanlig. En 
särskild karaktär ger de frodiga bestånden av 
brännmossa och takmossa. Mossorna och under
laget i dalarna binder mycket vatten. I ett försök 
att få hela exemplar av lavarna hällde jag en torr 
dag vatten från ett ställe nära takåsen. Mycket 
vatten rann ner längs dalarna, men endast litet 
droppade över kanten!

Takmiljön framstår som en näringsrik, skyd
dad ö i omgivningen. Det är de mer krävande 
arterna som dominerar. O. anomalum gynnas 
framför allt av björkförnan, möjligen också av 
teglets kalkhalt och höga pH. Trots att den är 
mindre än O. rupestre gör tydligen en kombina
tion av gynnsamma miljöfaktorer att den kan 
hävda sig så väl.

Mitt under björken, där förhållandena tycks 
mycket gynnsamma, finns ett område på ca två 
nr med starkt uttunnad mossflora. Lavarna är 
här välutvecklade. Det verkar som om hela om
rådet rakats av för kanske 20 år sedan. Kyrko- 
gårdsvaktmästaren, som känner miljön väl sedan 
många år, anser bestämt att någon mänsklig åver
kan inte kan ha skett. Kan möjligen ett större 
snöskred ligga bakom?

På ett ställe har en Sedum-arX etablerat sig. 
Troligen rör det sig om Sedum acre (gul fet
knopp), men jag har inte sett den i blom. - Här 
och var växer en trådformig grönalg.

Denna takflora har fått utvecklas orörd under ca 
60 års tid. Den är mycket vacker. Numera reser 
människor långa vägar i hopp att få se någon bit 
”orörd” natur. Kanske det djupaste intrycket av 
takets flora kommer av att den fått utvecklas 
ostörd. Man kan vänta sig att takmiljöer av detta 
slag blir allt sällsyntare. Nutidens takmaterial är 
tätbränt och därför mycket ogästvänligare mot 
mossor och lavar än gamla tiders porösa tegel
pannor eller torv- och halmtak. Förr ansågs det 
till och med att tak blev hållbarare om mossor 
vandrade in.
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Recension

Räd för skötsel av kalkkärr

Statens Naturvårdsverk 1983: Skötsel av kalkkärr 
och kalkfuktängar. Förhållanden i Sydsverige. 
Skötsel av naturtyper nr 1. 40 sid. ISBN 91-38- 
07844-9. Beställes från Liber Distribution, för- 
lagsorder, 162 89 Stockholm. Tel. 08-739 91 30. 
Pris 40 kr.

Vad som ännu finns kvar av kalkmyrar i Sydsverige 
vore värt att totalskyddas, ja vårdas med vattenkanna, 
om vi därigenom kunde ersätta de flöden vi i ovist nit 
skurit av och genom djupa diken tappat direktvägen ut i 
havet.

Citatet, hämtat från Hugo Sjörs, står som företal 
till en nyutkommen rapport från Naturvårds
verket som talar om hur denna vård av våra kvar
varande kalkkärr och kalkfuktängar konkret bör 
gå till. Lars-Åke Gustafsson har sammanställt 
och redigerat ett stort material, huvudsakligen 
baserat på studier utförda av Carin Tyler och 
Gösta Regnéll vid Växtekologiska Institutionen i 
Lund. Resultatet har blivit en lätthanterlig och 
överskådlig handledning för alla som skall plane
ra och genomföra skötselåtgärder i dessa speci
ella naturmiljöer.

Inledningsvis redovisas kortfattat en del av de 
floristiska och faunistiska värden som är för
knippade med kalkkärr och kalkfuktängar. Sedan 
slutet av förra seklet har många sådana marker 
förstörts genom bl a dränering, uppodling, skogs
plantering och vägbyggen. Det kanske största ho
tet idag är emellertid den tilltagande igenväx- 
ningen av landskapet; i likhet med flera andra av 
våra mest hotade och skyddsvärda naturtyper är 
de nuvarande kalkkärren och kalkfuktängarna 
till stora delar produkter av en tidigare mer eller 
mindre kontinuerlig hävd i form av bete och slät
ter.

Bete, som varit den vanligaste och i regel enda 
hävdformen under 1900-talet, måste enligt för
fattaren utgöra ryggraden för den framtida sköt
seln av flertalet aktuella områden. De fåtaliga 
kalkrika våtmarker som fortfarande hävdas med

slåtter föreslås dock prioriteras särskilt högt vid 
val av naturvårdsobjekt. Faktorer att ta hänsyn 
till vid planeringen av bete eller slåtter, som t ex 
olika markers slitagetålighet, lämplig hävdperiod 
och val av betesdjur diskuteras. Här ges också 
rekommendationer till hur röjning av buskvege
tation och svedjning för att bli av med anhopad 
förna bör utföras.

Av stort värde är de ingående beskrivningarna 
av hur skötseln kan anpassas till olika kärrtyper, 
växtsamhällen och enskilda arter eller art
grupper. Kalkfuktängar anses behöva kontinuer
lig hävd för att hållas öppna i önskad utsträck
ning. I riktigt blöta kalkkärr kan däremot en cyk
lisk hävd - där man varvar röjning, bete och 
slåtter med ohävd - vara att föredra och förslag 
ges till hur en sådan långsiktig åtgärd kan läggas 
upp. För särskilt trampkänsliga miljöer, som t ex 
mossmattor i källutflöden och sipperstråk kan det 
bli aktuellt med ett totalt skydd mot alla former 
av hävd och andra ingrepp.

Ett annat intressant avsnitt behandlar möjlig
heterna att tillskapa refugier för kalkmyrarnas 
flora i grus- och kalkstenstäkter med ytnära 
grundvatten. Ståndortsbetingelserna i dessa nya 
miljöer liknar de som idag finns på gamla torrlag
da sjöbottnar och genom att helt enkelt låta bli 
att återställa en täkt med påförsel av matjord kan 
man några år efter dess upphörande få en lokal 
med bl a rik orkidéflora.

Rapporten är illustrerad med svartvita bilder - 
som tyvärr genomgående blivit för ljusa vid åter
givningen - och med teckningar som till större 
delen är hämtade ur Lids och Nyholms floror. De 
stora förtjänsterna ligger dock i textdelen. Natur
vårdsverket har här genom Lars-Åke Gustafsson 
lyckats skriva klara och koncisa anvisningar om 
bevarandet av kalkkärr och kalkfuktängar som 
kan användas av såväl länsstyrelsernas natur- 
vårdsenheter som enskilda markägare. Låt oss 
hoppas att så blir fallet.

Olof Johansson



Grön jordtunga, Microglossum viride, vid Kvikkjokk
STEN DAHLSKOG och THOR-BJÖRN ENGELMARK

Dahlskog, S. & Engelmark, T.-B. 1984: Grön jordtunga, Microglossum viride, vid Kvikk
jokk. [Microglossum viride in the Kvikkjokk Delta, Swedish Lapland.] Svensk Bot. Tidskr. 
78: 89 - 90. Stockholm. ISSN 0039-646X.

Microglossum viride (Schrad.: Fr.) Gill., Geoglossaceae, is reported from the Kvikkjokk 
Delta. 303 m a.s.l., 66°57'N, 17°43'E, in the parish of Jokkmokk, Swedish Lapland. This first 
Lapland find was made on Sept. 4th, 1980 on the wooded brink of an active delta channel. 
The locality is inundated yearly (during 1971-1980 sometimes two or three times a year). 
Sedimentation has been measured in the same plant community and at the same level 
(303.3—303.4 m a.s.l.) somewhat farther downstream (at rising stages). During 1968—1982 
six years showed an average of 6 mm of sedimentation (fine sand and coarse silt): in nine 
years sedimentation was less than 0.5 mm or none. The channel is a flow-reversed former 
outlet of the largest lagoon area in the delta, and when the channel serves as outlet the water 
temperatures often rise above 20°C around midsummer. When the channel serves as inlet the 
water temperatures often are only 5-7°C. The locality is moderately exposed to currents and 
heavily influenced by solifluction. The vegetation is a mature birch forest with co-dominant 
Alnus incana. The find was made during an exceptionally warm summer (sum of the 3 
monthly mean temperatures June —August 40.3°C: normal 1931-1960 35.1°C). Micro
glossum was not observed in 1981 and 1982 after cool summers (31.7 resp. 30.6°C).

Sten Dahlskog, Växtbiologiska institutionen, Box 559, S-751 22 Uppsala, Sweden.
Thor-Björn Engelmark, Naturhistoriska Riksmuseet, S-104 05 Stockholm 50, Sweden.

4.9.1980 fann vi ett 30-tal fruktkroppar av grön 
jordtunga, Microglossum viride, inom ett par 
kvadratmeter på en brink vid Mertikbäcken, en 
flödesändrad fåra som är både ut- och inlopp till 
Kvikkjokkdeltats största lagunsjö. Lokalen ligger 
på bäckens S brink, ungefär 125 m (utmed bäck
fåran) från deltats huvudfåra Tarraädno. Loka
len, i Jokkmokks kommun, SV Lule lappmark, är 
den andra norr om polcirkeln, den första från 
svenska Lappland och den första från de svenska 
fjällen. Professor J. A. Nannfeldt och docent 
Åke Strid har verifierat bestämningen av svam
pen, och exemplar har överlämnats till UPS. Ef
tersom ståndortsfaktorerna på denna lokal är rätt 
väl kända kan en närmare redogörelse vara moti
verad.

Mark och vegetation

Den del av Mertikbäcken, där fyndet gjordes, är 
en av dess äldsta, och de välutvecklade strand
krönen är täckta av högörtbjörkskog. Micro
glossum viride växte en—två meter från låg

vattenlinjen på den övre delen av den starkt jord- 
flytningspräglade sluttningen mot fåran: mark
ytans lutning är ungefär 25°. Jordmånen är grov- 
mo (korndiameter 0,2-0,06 mm). Lokalen är 
skuggig, vetter mot NV och bör ofta ha hög luft
fuktighet. Kronskiktet domineras av björk och 
gråal, fältskiktet av Equisetum arvense, Calama- 
grostis purpurea och Cirsium heterophyllum 
(åkerfräken, brunrör, brudborste). I fältskiktet 
växer även Deschampsia caespitosa, Agrostis 
borealis, Ranunculus repens, Filipendula ulmaria 
och Rubus arcticus (tuvtåtel, fjällven, revsmör
blomma, älgört, åkerbär). I bottenskiktet märk
tes mossorna Blasia pusilla (på de av 1978 års 
högvatten lämnade nya sedimentytorna), Pellia 
neesiana, Scapania undulata, Cirriphyllum pilife- 
rum, Climacium dendroides, Drepanocladus un- 
cinatus, Hypnum lindbergii, Plagiothecium 
denticulatum, Pohlia sp., Polytrichum alpinum, 
Pseudobryum cinclidioides och Rhytidiadelphus 
subpinnatus. Af/crog/oswn-fruktkropparna växte 
ofta bland Climacium, i regel enstaka men även i 
så täta grupper om 3—5 stycken att de verkade 
tuvade.
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Strömförhållanden

Lokalen ligger ungefär 303,3-303,4 m ö h. 
Vattenstånd, ytvattentemperatur och strömrikt
ning i fåran har följts genom dagliga observa
tioner under isfri tid 1971-82 vid vattenstånds- 
mätaren Mertikbron, som ligger ungefär 100 m 
närmare Tarraädno än Microglossum-lokalen. 
Lokalen översvämmas så gott som årligen (Dahl
skog & Hårdén 1980 fig 1), ibland två eller tre 
gånger varje år. Fåran är både ut- och inlopp till 
en lagunsjö, som under höga översvämningar 
även får tillrinning genom brinköverbrott då det 
stigande älvvattnet från Tarraädno väller upp 
över stränderna. Översvämningsförloppet kan 
därför bli komplicerat, och under en översväm
ning kan strömriktningen i fåran växla fyra gång
er (Dahlskog 1977b fig 5:6).

I lagunsjön, som endast är 1,5-2 m djup, upp
värms vattnet snabbt och når omkring mid
sommar ofta över 20°C, medan Tarraädno under 
högvatten och inström i Mertikbäcken ofta en
dast når 5—7°C. Temperaturen i Mertikbäcken 
kan alltså snabbt växla ca 15°C. Microglos- 
iirm-lokalen ligger i måttligt hårt strömläge.

Pålagring av sediment; väder
1980 var pålagringen på Microglossum-lokalen 
nästan omätbar trots att vattnet hade nått en halv 
meter över den (översvämningen nådde den 4.6. 
303,96 m ö h vid Mertikbron och 303,63 m ö h vid 
den skrivande vattenståndsmätaren Storsten, 1,4 
km nerströms Mertikbron). 1978 nådde över
svämningen (24.6.) 19 cm högre vid Storsten och 
25 cm högre vid Mertikbron: slamhalten var myc
ket hög på grund av omlagringar i Vallibäckens 
barrskogslopp alldeles uppströms deltat, och på
lagringen på Microglossum-\oka\en var enligt 
gränser av förnalager 7-10 mm grovmo. Pålag- 
ring av samma storleksordning (medelvärde 9 
mm, åtta mätpunkter) konstaterades på ungefär 
samma nivå vid en provyta längre in i Mertik
bäcken, där pålagringen sedan 1968 har mätts till 
utlagda referenslager av färgad sand (Dahlskog 
1977a). Av de 15 åren 1968-82 har 6 år givit i 
medeltal 6 mm pålagring på denna lokal (8-10 
mm 1972, 1974 och 1978, 6 mm 1973, 2-3 mm 
1971 och 1977): under de övriga 9 åren har över
svämningarna varit så låga eller så slamfattiga att 
pålagringen ej eller knappt var mätbar. Pålag
ringen på Microglossum-lokalen har med största 
sannolikhet varierat på samma sätt.

90 S. Dahlskog och T. Engelmark

Sommaren 1980, då Microglossum-fyndet gjor
des, var i Kvikkjokk den varmaste i manna
minne: summan av månadsmedeltemperaturerna 
vid väderstationen i Kvikkjokks by i juni, juli och 
augusti var 40,3°C (5,2° högre än normalperioden 
1931—60). Somrarna 1981 och 1982 blev däremot 
kalla med värmesummor av 31,7 resp 30,6°C, och 
båda fick 13 frostnätter i juni (en enda 1980). 
Dahlskog sökte förgäves efter Microglossum på 
lokalen den 5.8. och 19.9.1981 och den 7.9.1982. 
- Temperaturuppgifterna har hämtats från SMHI 
Månadsöversikter 1980-1982.

Utbredning

I sin skrift om Sveriges geoglossacéer kunde 
Nannfeldt (1942) endast ange de tre lokaler i 
Småland och Uppland, på vilka Microglossum 
viride påträffades av E. Fries i början av 1800- 
talet. Senare har dock åtskilliga fynd gjorts, 
främst i södra Sverige (Nitare och Ryman 1984). I 
Norge är arten enligt Eckblad (1963) känd från 
Vestagder, Akershus, Hedmark, Hordaland och 
från Tromsdysund i Troms. Den sista lokalen är 
den nordligaste kända i Skandinavien och var den 
enda kända norr om polcirkeln.

Att de kända förekomsterna tunnar ut mot 
norr kan vara en följd av att fruktkroppar kanske 
bildas mera sällan i norr, men även av bristande 
utforskning. Svampen är föga iögonfallande, sär
skilt när den som i Kvikkjokk växer bland frodig 
Climacium. Den är troligen mycket förbisedd.
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En fuktskogsform av ullkardborre, Arctium tomentosum
CARL-JOHAN CLEMEDSON

Clemedson, C.-J. 1984: En fuktskogsform av ullkardborre, Arctium tomentosum. [A damp 
forest variety of Arctium tomentosum.] Svensk Bot. Tidskr. 78:91-92. Stockholm. ISSN 0039- 
646X.

A strikingly tall (2-2.5 m) and slender variety of Arctium tomentosum Mill., with few leaves 
and very short branches, has been found in a damp alder (Alnus glutinosa) forest in the island 
Selaön in lake Mälaren, C Sweden. More than 50 specimens are present in a relatively small 
area far from the nearest farm yards. It is uncertain whether the modifications are due 
entirely to the conditions of the soil, or if also the shade prevailing in the habitat has been 
instrumental.

Carl-Johan Clemedson, Vintervägen 17, S-182 74 Stocksund, Sweden.

Vid min inventering av floran på Tynnelsö strax 
V om Selaön i Mälaren i slutet av 1970-talet på
träffade jag i de fuktiga och ställvis sumpiga 
biandskogspartierna på öns mellersta del ”en 
karakteristisk, högväxt (upp till 2,5 å 3 m hög), 
extremt kort- och glesgrenig samt ganska småbla- 
dig form av Arctium tomentosum (ullkardborre)” 
(Clemedson 1981 s 241). Denna förekommer på 
flera ställen på ön ca 800 till 900 m VNV om 
lantgården, dock ingenstädes särdeles rikligt. 
Sommaren 1983 fann jag i samband med en de
taljinventering av vegetation och flora på Selaön 
mer än 50 exemplar av en liknande form 3,w Arcti
um tomentosum i ett alsumpskogsområde på nor
ra delen av ön. Då denna från ulikardborrens 
normala habitus starkt avvikande form ej synes 
ha beaktats tidigare, om man bortser från om
nämnandet i min ovan nämnda artikel om Tyn
nelsö, skall den här beskrivas i korthet.

Karakteristik

Vad som främst skiljer den på Tynnelsö och på 
Selaön påträffade formen från den normala ull- 
kardborren är dess påfallande höga, slanka och 
spinkiga växt, dess korta och veka, fåtaliga gre
nar och att den är så utpräglat fåbladig. Ofta är 
den 2 till 2,5 m hög, dvs betydligt högre än de 
värden på 1 — 1,5 m, som anges i flororna (t ex 
Lindman 1918, Lid 1974). Av 32 på Selaölokalen

slumpvis utvalda individ mätte vid undersök
ningstillfället den 8 augusti 1983 det minsta 162 
cm och det största 235 cm. Hälften av de under
sökta exemplaren var 2 m eller mer, och medel
värdet för samtliga 32 uppmätta ex var 197 cm. 
Stängeln är så gracil, att den hos ett individ ej 
förmådde bära upp tyngden utan hade böjt sig 
bågformigt mot marken.

Den nedersta fertila grenen, som hos de upp
mätta exemplaren utgick från tredje till sjätte 
bladvecket från marken räknat, varierade i längd 
mellan 5 och 51 cm. Medelvärdet för samtliga var 
dock endast 18 cm, då längden i flertalet fall 
endast var mellan 10 och 20 cm. Översta grenens 
längd låg, på ett undantag när, mellan 9 och 30 
cm med ett medeltal på 22 cm. I undantagsfallet, 
ett 195 cm högt individ, mätte översta grenen 70 
cm. De längsta grenarna, som vanligen utgick 
strax nedom toppen var i allmänhet högst ca 50 
cm långa.

Som nämnts är denna form extremt få- och 
glesbladig, men de på Selaö iakttagna exempla
ren hade dock relativt stora blad. För det största 
bladet hos några uppmätta individ erhölls ett 
medelvärde på 50 X 40 cm, och det största var 62 
X 56 cm. Blomkorgarna var i regel påfallande 
små. Vanligen mätte de ca 1 cm i diameter, och 
ingen av de uppmätta korgarna var mer än 2 cm. 
Normalt är holken hos Arctium tomentosum 2 till 
3 cm (Lindman 1918, Lid 1974). Ullhårigheten 
var normal.



Lokalen

Växtlokalen på Selaön är ett ca 300 m långt och 
30—100 m brett alsump- eller alfuktskogsområde 
beläget 150-200 m innanför stranden av Hornby- 
viken i höjd med den lilla holmen Svartskär i NÖ 
delen av Overselö socken (koordinater enligt 
RUBIN 10H 8f 18 42). Avståndet till närmast 
belägna lantgårdsbebyggelse är till Kvarntorp ca 
800 m, till Larsberg 500 å 600 m och till Nursa ca 
1 km. Vid undersökningstillfället i augusti 1983 
var lokalen efter långvarig torkperiod påfallande 
torr med ställvis och särskilt då i norra delen 
ganska stora blottade, vegetationsfria markytor 
och alsocklar.

I träd- och buskskikten antecknades följande arter: Ai
nus glutinosa (klibbal) starkt dominant i större delen 
utom längst i S, Berberis vulgaris (berberis) en buske, 
Fraxinus excelsior (ask), Malus sylvestris ssp. mitis och 
ssp. sylvestris (apel, vildapel) främst i S delen och där 
ett stort antal såväl större som mindre träd, Prunus 
padus, P. spinosa (hägg, slån), den senare främst vid 
gränsen mot torrare skogsmark, men där rikligt med 
stora, svårgenomträngliga snår, Rhamnus frangula 
(brakved), Ribes nigrum (svarta vinbär) flerstädes och 
ofta riklig, R. uva-crispa (krusbär) främst i S kanten, 
Rubus idaeus (hallon) och Viburnum opulus (olvon).

I fältskiktet, som innehöll såväl torrmarks- som fukt- 
marksarter, noterades främst följande: Actaea spicata, 
Agrostis canina ssp. canina, Anthriscus sylvestris, Calt- 
ha palustris, Dryopteris carthusiana på alsocklar, 
Equisetum arvense, Filipendula ulmaria dominant och 
ställvis bildande ”älgörtshav”, Galeopsis bifida, Galium 
palustre, Geranium robertianum, Geum rivale, G. urba- 
num, Glechoma hederacea påfallande storvuxen, Lysi- 
machia vulgaris, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia mkt 
i S delen, Ranunculus repens, Rumex aqualicus och 
Urtica dioica samt i S delen Valeriana sambucifolia 
(trolldruva, brunven, hundloka, kabbeleka, skogs- 
bräken, åkerfräken, älgört, toppdån, vattenmåra, 
stinknäva, humleblomster, nejlikrot, jordreva, strand- 
lysing, harsyra, ormbär, revsmörblomma, hästskräppa, 
brännässla, vänderot). Bottenskiktet har inte under
sökts närmare men inom stora delar var det påfallande 
fattigt åtminstone på makroskopiska arter.

Diskussion

Det torde vara ganska svårt att avgöra, huruvida 
de här beskrivna egenskaperna hos Arctium 
tomentosum orsakats av dess förekomst i sump- 
eller fuktskog, eller om det är fråga om en skugg
form. Möjligen har båda dessa miljöbetingelser 
samverkat till dess uppkomst. Två ting synes tala 
för att det kanske främst är markbeskaffenheten 
som är orsaken. De på Tynnelsö iakttagna 
exemplaren växte i ganska gles, ej särskilt skug
gig fuktskogsmark. På Selaölokalen påträffades
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det stora flertalet exemplar främst nära områdets 
V och Ö kanter, där trädbeståndet var glesare 
och solinstrålningen starkare än i områdets starkt 
beskuggade inre delar. Längs områdets ytterkan
ter förekom den i karakteristiska grupperingar 
med 3 till 6 å 7 individ stående i rad med någon 
meters avstånd mellan varje.

Det är ävenledes oklart, hur denna huvudsak
ligen till lantgårdar och vägkanter knutna art har 
spritts till denna från bebyggelse relativt avlägsna 
lokal. Något hundratal meter N om densamma 
ligger visserligen vid stranden ett relativt nyligen 
uppfört fritidshus, men detta torde knappast ha 
något samband med artens uppträdande i fukt
skogsområdet. Södra delen av detta ger med sin 
stora mängd vildaplar och aplar ett ganska starkt 
intryck av gammal kulturmark. Rådfrågat kart
material, som går tillbaka cirka hundra år i tiden, 
ger dock ingen som helst antydan om en tidigare 
bebyggelse på platsen, och på Ericus Humblas 
karta över Selaön från år 1771 är området för den 
nuvarande alfuktskogen markerat som en lång, 
ganska smal fingerliknande vik av Mälaren 
(Humbla 1771).

Såvitt jag kunnat finna, bl a vid genomgång av 
ett flertal floror alltifrån Linnés Flora Svecica 
(1755) till Lid (1974), tycks den här behandlade 
formvarianten ej tidigare ha beskrivits. Den finns 
sålunda ej nämnd i Neumans flora (1901), som 
annars är rik på uppgifter om former och variete- 
ter hos flertalet svenska växter. Arénes (1950) tar 
i sin Arctium-monografi upp ett flertal varieteter 
och hybrider, men han har ej någon, som liknar 
den aktuella. Ej heller finner man någon sådan i 
Hegis flora över Mellaneuropa (1931).
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Sandviva, Androsace eiongata, funnen i Hälsingland
ÅKE ÅGREN

År 1979 fick jag av Folke Andersson, Sandarne, 
ett tips om att det skulle växa grusviva (Androsa
ce septentrionalis) på en f d åker i Sandarne ca 4 
km S om Söderhamn. Vid ett besök där på 
sommaren fanns det några 100-tal fröställningar 
av en viva, som jag då tyckte såg väl liten ut i 
förhållande till beskrivningarna i floraböckerna. 
Samma år hittade jag några små ex av en 
Androsace på Västra Berget i Söderhamn. När 
Thomas Karlssons Svenska kärlväxtnamn kom ut 
vid jultiden 1982 fanns där flera Androsace-arter 
upptagna, och då började jag fundera på om inte 
vivan ute i Sandarne kunde vara någon annan art 
än den välkända grusvivan. Efter studium av eg
na diabilder och beskrivningar i Flora europaea 
(Ferguson 1972) började jag känna mig över
tygad om att det rörde sig om Androsace eion
gata.

Det var med spänning vi emotsåg vårens an
komst. Efter en gynnsam vår med omväxlande 
regn och värme växte det upp flera tusen vivor på 
lokalen i Sandarne och ca 300 i bergssluttningen i 
Söderhamn. Bladrosetterna på de båda lokalerna 
verkade likartade, men skillnaden blev uppenbar 
i blomstadiet. Det visade sig att i Sandarne växte 
Androsace eiongata och i Söderhamn septen
trionalis. På septentrionalis är kronbladen längre 
än foderbladen, men på eiongata är foderbladen 
längre än kronbladen.

Beskrivning

Androsace eiongata växer ofta i täta bestånd. Den 
är ettårig och varje planta består av en basal 
bladrosett och en till flera stänglar med var sin 
blomflock. Vid Sandarne blir växten i genomsnitt 
8 cm, men några kan bli upp till 15 cm (septen
trionalis når ända upp till 35 cm). Rosettbladen är 
lansettlika och något tandade och har små kant
hår. Svepebladen är lansettlika till ovala och 
stjärnhåriga (tydligt längre och bredare än på 
septentrionalis). Stänglar och blomskaft är tätt 
stjärnhåriga, och foderbladen är korthåriga med 
sparsamt inslag av tvågrenade hår och glandelhår

(hos septentrionalis nästan kala). Enligt Flora 
europaea skall blomskaften vara kala och fodret 
glandelhårigt, men det stämmer inte. Thomas 
Karlsson, som sett igenom Lundaherbariets ma
terial av arten (71 ark) uppger att samtliga har 
samma hårighet som exemplaren från Sandarne.

Blomkronan är vit med lite gult i botten. Kap
seln är kortare än fodret, avlång och kal, och 
innehåller 5 bruna knottriga frön. Hos oss blom
mar den i maj (septentrionalis i juni).

Lokalen

Platsen där arten växer är ca 150 x 100 m. Områ
det var förut åker, men i slutet av 1940-talet 
transporterade man bort matjorden och kvar blev 
mest fin sandjord. Där sanden är mest öppen, 
t ex där myror har åstadkommit en sandkulle och 
där järnvägsbanken nyligen restaurerats, växer 
arten som mest och tätast. Den är omgiven av 
andra torrmarksväxter som sandnarv (Arenaria 
serpyllifolia), vårförgätmigej (Myosotis stricta), 
vårveronika (Veronica verna), femfingerört 
(Potentilla argentea), klofibbla (Crepis tectorum), 
rockentrav (Arabis glabra) och den sällsynta rys
ka drakblomman (Dracocephalum thymiflorum). 
Den senare lyste dock med sin frånvaro 1982.

Lokalen avgränsas av järnväg, väg, skog och å 
och i närheten finns en transformatorstation och 
en idrottsplats, så spridningen dit kan ha skett på 
många olika sätt. Växten är inte helt nyin- 
kommen. Herbarieexemplar från 1968 finns hos 
Folke Andersson, Sandarne. Belägg från 1983 
finns i Lund och Uppsala.

Med tanke på växtplatsen kan ett lämpligt 
svenskt namn vara sandviva. Det knyter också 
ihop den med släktingen grusviva (A. septentrio
nalis).

Utbredning och förekomst i Sverige

Androsace eiongata är i Europa enligt Hegi 
(1927) en östlig stäppväxt med förekomst från



94 Åke Ågren SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1984)

Till vänster sandviva, Androsace elongata, till höger grusviva, A. sepientrionalis. Sandvivan är kortväxt och har 
påfallande stödblad i blomflocken. Blomkronan är kortare än fodret hos sandvivan (bilden visar en blomma i 
genomskärning), längre än detta hos grusvivan. - Bilderna kommer från Hegi (1927).
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Donaubäckenet österut tvärs över södra Ryss
land, Kaukasus, Centralasien till Mandschuriet 
och Kina. Utpostlokaler finns i mellersta Tysk
land och Pyreneerna.

I Sverige har den tidigare blivit funnen som 
ogräs i botaniska trädgårdar, kanske har den från 
början odlats i dessa. I gamla botaniska trädgår
den i Lund (nuvarande Universitetsplatsen) upp
trädde den, enligt herbarieexemplar, förvildad 
åtminstone från 1809 till 1867, och enligt Lilja 
(1870 s 972) skall den också ha förekommit i en 
åker ”öster om nya bot. trädg.” (= den nuvaran
de), och dit har den väl spritts sekundärt från den 
gamla lundaförekomsten. Aulin (1914 s 360) 
nämner den bland andra växter som han sett 
”frodas på gångar och ogräsplaner eller i berg- 
skrefvor i Bergianska trädgården”. Lars E. Kers 
meddelar att den sannolikt finns kvar ännu: se
dan 1972 har han brukat se ett eller ett par ex av 
den på en liten yta av en tunt jordtäckt häll inom

trädgårdens areal. I Bergianska trädgårdens her
barium finns den tidigast belagd från 1894 och 
1895 (som utsådd), sedan som förvildad 
1909-1970.

Det är intressant att denna växt har lyckats få 
relativt konstanta förekomster så långt norr om 
sitt huvudutbredningsområde. I Skåne höll den 
sig kvar i nästan 60 år, i Stockholm hittills nästan 
90 år; i Hälsingland har den vuxit i nu minst 16 år.

Åke Ågren, Ringvägen 9 E, 826 00 Söderhamn.
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Sedan Flora över Dal (Andersson 1981) utkom i 
februari 1981 har tre fältsäsonger förflutit. Den 
enda organiserade inventeringsverksamhet som 
bedrivits under de gångna somrarna är en be
gränsad tilläggsinventering av vänerområdet un
der några veckor 1983. I övrigt har åtskilliga strö- 
exkursioner gjorts, framför allt av Kjell Eriksson, 
och dessutom har Dalslands Botaniska Förening 
varje år anordnat 5-6 exkursioner i landskapet. 
Trots den, jämfört med 1970-talet, mycket be
gränsade verksamheten, har åtskilliga nyfynd 
gjorts. Bland annat har nio för Dalsland nya kärl
växtarter upptäckts. De flesta av dessa är visserli
gen ruderatbetonade arter eller trädgårdsflyk- 
tingar, men bland nytillskotten märks även en 
”clou” som Vicia pisiformis (ärtvicker).

Vicia pisiformis, ärtvicker - ny för Dalsland

Tidigt på lördagsmorgonen den 5 september 1981 
befinner sig Torsten Örtenblad, ordförande i 
Dalslands Botaniska Förening, på Brurefjället i 
Tisselskog. Avsikten är att samla några kvistar av 
idegran för att komplettera en monter med ”gift
växter” som ingår i den botaniska utställning som 
föreningen dagen innan invigt i Melleruds biblio- 
tekshall. I det, som vi trodde, botaniskt mycket 
väl undersökta området upptäcker så Örtenblad 
plötsligt flera exemplar av Vicia pisiformis (ärt
vicker) som klättrar upp i slyvegetationen till när

mare två meters höjd! Fortfarande delvis blom
mande men främst med baljor i riklig mängd. Ett 
telefonsamtal till mig kl 08.03 och 08.31 befinner 
jag mig på plats, varpå vi gör en första undersök
ning av beståndet och räknar in ett drygt 10-tal 
exemplar.

Lokalen besöktes ånyo den 12 september för 
en noggrannare genomgång. Ärtvickern växer i 
en liten sydvänd brant NNO om Buteruds håll
plats i Tisselskogs socken. Berggrunden består av 
kloritsten. Branten är lövskogsklädd och gränsar 
till ett kalhygge. I brantens nedre del tränger 
aspsly från hygget upp och utgör stöd åt de flesta 
ärtvickerplantorna; några exemplar klättrar i has
selbuskage. Eluvudbeståndet visade sig bestå av 
16 plantor på en yta av cirka 3,5x3,5 meter; drygt 
tio meter väster därom fanns ytterligare 2 exem
plar. De flesta individen var stora och kraftiga - 
den längsta stängeln mätte 2,65 m - med riklig 
fruktsättning. Några exemplar, som ej funnit fäs
te med sina klängen och istället kröp efter mar
ken, var betydligt mindre och syntes ej ha blom
mat. En sällan frekventerad stig uppför branten 
leder förbi huvudbeståndet; några plantor var 
trampskadade.

Ärtvickerlokalen är belägen i ett av Dalslands 
mest kalkflorapräglade områden; följande arter 
noterades i den lilla branten (inventerat område 
cirka 20x7 meter):
Betula verrucosa (vårtbjörk)
Corylus avellana (hassel)
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Picea abies (gran)
Populus tremula (asp)
Quercus petraea (bergek)
Q. robur (skogsek)
Sorbus aucuparia (rönn)
Tilia cordata (lind)
Juniperus communis (en)
Lonicera xylosteum (skogstry)
Rosa majalis (kanelros)
Viburnum opulus (olvon)
Actaea spicata (trolldruva)
Asplenium trichomanes (svartbräken)
Astragalus glycyphyllos (sötvedel)
Campanula persicifolia (stor blåklocka)
C. rotundifolia (liten blåklocka)
Carex digitala (Vispstarr)
Convallaria majalis (liljekonvalj)
Epilobium collinum (backdunört)
Epipactis atrorubens (purpurknipprot)
Galium odoratum (myskmadra)
Geranium robertianum (stinknäva)
G. sanguineum (blodnäva)
G. sylvaticum (midsommarblomster)
Hepatica nobilis (blåsippa)
Hypericum montanum (bergjohannesört)
Lactuca muralis (skogssallat)
Lathyrus montanus (gökärt)
L. niger (vippärt)
L. vernus (vårärt)
Listera ovata (tvåblad)
Luzula pilosa (vårfryle)
Melica nutans (bergsslok)
Origanum vulgare (kungsmynta)
Paris quadrifolia (ormbär)
Poa nemoralis (lundgröe)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Rubus idaeus (hallon)
R. saxatilis (stenbär)
Satureja vulgaris (bergmynta)
Silene nutans (backglim)
Solidago virgaurea (guilds)
Stachys sylvatica (stinksyska)
Vicia sepium (häckvicker)
V. sylvatica (skogsvicker)
Viola mirabilis (underviol)
V. riviniana (skogsviol)

Artvickerfyndet är naturligtvis ganska uppseen
deväckande, men ändå inte helt oväntat med tan
ke på förekomsterna i Västergötland (Hasselrot 
1967) och i Oslofjordsområdet i Norge (Lid 
1974).

Övriga nya arter

Utöver Vicia pisiformis har åtta för landskapet ej 
tidigare kända arter upptäckts under perioden 
1981 — 1983. De kommenteras kortfattat här ne
dan. Lokaler anges i artförteckningen längre 
fram.

Amaranthus chlorostachys (grön amarant). Båda 
fynden är gjorda på nyanlagda vägslänter.

Astrantia major (stjärnflocka). Trädgårdsflykting 
på vägkant.

Beckmannia syzigachne (radgräs). Upptäcktes 
1982 och var då mycket talrik på en cirka 100 m 
lång vägdikessträcka. På den fuktiga dikesbotten 
var arten ställvis helt dominerande och bildade 
enartsbestånd.

Epilobium hirsutum (rosendunört). Båda lokaler
na utgörs av diken. Arten var väntad eftersom 
den är funnen i angränsande delar av Bohuslän 
och Västergötland (Fries 1971 resp Hasselrot 
1967). Ånimskogsfyndet är det nordligaste i väst
ra Sverige.

Eschscholzia californica (sömntuta). Trädgårds
flykting. Två exemplar på avfalls- och utfyllnads- 
ställe invid parkeringsplats.

Lathyrus tuberosus (knölvial). Ett ca fem kvad
ratmeter stort bestånd på vägslänt. Ursprungli
gen inkommen som förorening i utsäde.
Plantago maritima (gulkämpar). Båda lokalerna 
är vägkanter längs riksväg 45. Arten är fåtalig: 
tre tuvor i Ånimskog och två i Frändefors. Trafik- 
spridd och troligen tämligen nyetablerad. Gyn
nad av vägsaltningen?

Rumex thyrsiflorus (stor ängssyra). Fyra exemp
lar i kanten av delvis gräsbevuxen grusplan (upp
lagsplats).

Andra anmärkningsvärda fynd

Allium ursinum (ramslök). Fjärde fyndet i land
skapet. Något märkligt eftersom endast ett exem
plar är funnet. Möjligen är arten tämligen ny
etablerad; lokalen (Trakten i Tisselskog) har va
rit ett av de mest välbesökta botaniska målen i 
Dalsland under de senaste 15 åren och arten bor
de ha observerats tidigare, särskilt som den växer 
ganska nära ett sedan länge känt bestånd av Mer- 
curialis perennis (skogsbingel). Kan vi möjligen 
här ha att göra med en ofrivillig ”floriami-antro- 
pokor” spridning? Det är ju inte allt för sällan 
som botanister färdas direkt mellan de floristiska 
pärlorna, och vem vet vad som fastnar på stövlar, 
i byxveck etc.....

Armeria maritima (trift). På Åmålslokalen är ar
ten uppenbart trafikspridd. Frändeforsföre-
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Fig 1. Vicia pisiformis (ärtvicker) NNO om Buterud i Tisselskogs socken. Foto: Per-Arne Andersson 1981.

Vicia pisiformis was discovered as new to Daisland by Torsten Örtenblad on 5.9.1981. It grows in the south part of 
Tisselskog parish, on a small south-facing rock-slope consisting of spilite. 18 specimens were counted. Several other 
calciphilous species occur on the spot; for a total survey, see Swedish text. This new locality fills in a gap between 
the Norwegian occurrences in the Oslo-fjord area and those in the Swedish province of Västergötland.

komsten är mera svårförklarlig; triften växer här 
vid vänerstranden.
Botrychium matricariifolium (rutlåsbräken). En
dast två äldre fynd är kända, det senaste från 
1945. På den nyupptäckta lokalen vid Bälnäs in
räknades 1981 på ett par m2 19 exemplar. Arten 
växer på ett flytjordsbetonat område i en rasbrant 
med Ulmus glabra (alm) som dominant i träd
skiktet.

Cladium mariscus (ag). Båda de nyupptäckta 
Cladium-tjärnarna faller väl in i det mönster som 
jag skisserat för de 37 tidigare kända lokalerna 
(Andersson 1981 s 64, 65). Långetjärnet ligger 
överst i sin sjökedja; S. Järpestolstjärnet kommer 
som nummer två i sin. I det senare fallet hyser 
både tjärnet uppströms (N. Järpestolstj) och tjär- 
net nedströms (N. Lidtj) Cladium.

Cypripedium calceolus (guckusko). Den tidigare 
kända fyndplatsen vid Skärbo har under 1970-ta- 
let uppvisat, som mest, ett knappt tjugotal indi
vid. 1981 upptäcktes ett par hundra meter från 
denna växtplats ett betydligt större bestånd på ett 
60-tal exemplar. Ståndorten är också annorlunda, 
den förut kända förekomsten är belägen i fuktig 
ängsgranskog, den nyupptäckta i ett kärr tillsam
mans med bl a Phragmites communis (vass) och 
Salix-arter (viden).
Ely mus arenarius (strandråg). Artens fram
marsch i landskapet (jfr Andersson 1981 s 73) 
fortsätter. 6 nya lokaler, varav de flesta torde 
vara etablerade under de sista 3-4 åren.
Epipogium aphyllum (skogsfru). Arten var tidi
gare endast känd från två äldre lokaler och har 
förgäves eftersökts på båda. Den nya lokalen



98 Per-Arne Andersson SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1984)

upptäcktes under Dalslands Botaniska Förenings 
exkursion till Skarsdalen norr om Bengtsfors 24 
juli 1982:

”Jag går i täten av gruppen och hör plötsligt bakom mig 
Gunnar Kullgren med onormalt lugn röst, liksom hade 
han svårt att tro sig själv, säga ett enda ord: ”skogsfru”. 
Och genast flockas deltagarna kring de sex späda orki
déstänglar som försynt står där och blommar med sam
manlagt nio blommor. Och kamerorna kommer fram. 
Och en upprymdhet sprider sig i sällskapet. Ty att upp
täcka denna orkidé på en ny växtplats är något som 
varje botanist drömmer om!” (Andersson 1982).

Lokalen utgörs av högstammig granblandskog av 
ängstyp, orörd sedan länge. I buskskiktet visar 
Corylus avellana (hassel), Lonicera xylosteum 
(skogstry) och Viburnum opulus (olvon) på rika
re markförhållanden, i fältskiktet bl a Actaea spi- 
cata (trolldruva), Equisetum pratense (ängsfrä- 
ken), Hepatica nobilis (blåsippa) och Stachys syl- 
vatica (stinksyska). Skogsfrun växte i övre delen 
av dalen, och de sex individerna var koncentrera
de till en yta av knappt en dm2. Även 1983 blom
made den på samma fläck, med fyra stänglar; 
detta år upptäcktes dessutom ytterligare en grupp 
om fyra exemplar längre ned mot sjön Lelång, 
cirka 300 m V om den först upptäckta.
Euphrasia micrantha (ljungögontröst). 5 nya lo
kaler i brantbergen mot Vänern i sydöstra Dals
land. Lokalerna är alla av samma karaktär som 
den i Gestad jag tidigare (Andersson 1981 s 79) 
behandlat, dvs naturligt förekommande ljung- 
hedsfragment i bergbranter. Det är glädjande att 
se att en art som minskat kraftigt genom föränd
rad markanvändning ändå har ”refugier” där den 
kan hålla sig kvar.
Galinsoga ciliata (hårgängel). Det enda tidigare 
fyndet, gjort under sent 1970-tal, har följts av 
ytterligare 5 fynd under de senaste tre åren. Lo
kalerna är vitt spridda i landskapet och arten är 
sannolikt på bred frammarsch.
Malaxis monophylla (knottblomster). Det redo
visade fyndet är det andra i landskapet. Det bör 
påpekas att lokalen ej är belägen på Dalformatio
nen. Arten växer i ett rikkärrsdråg ute på en av 
landskapets största myrar, St. Tingvallamossen. 
Detta myrkomplex är unikt i Dalsland både vad 
gäller vegetationsutbildning och flora. Mosseve
getation kontrasterar mot kärrvegetation längs 
hela skalan extremfattigkärr-rikkärr och här 
finns en koncentration utan like av nordliga myr
växter. Förekomsten av knottblomster befäster

ytterligare myrkomplexets särställning bland 
Dalslands stora myrar. Naturvårdsenheten i länet 
har klassat myren som riksobjekt (Länsstyrelsen 
1976). Man kan tycka att det vore en självklarhet 
att detta myrkomplex bevaras. Men i själva ver
ket är det starkt hotat. Dals-Eds kommun och 
Statens Vattenfallsverk har långt framskridna 
planer på en storskalig anläggning för utvinnande 
av metangas enligt den s k VYR-metoden och 
har hotat med att göra det hela till en regerings- 
fråga vid ett nej från länsstyrelsen. Så framtiden 
är i högsta grad oviss.
Polystichum lonchitis (taggbräken). Mitt tidigare 
antagande (Andersson 1981 s 52) om att arten 
”verkar ha en fast stam i landskapet”, torde be
kräftas av nyfyndet i Edsleskog. Det är det tionde 
fyndet totalt och det femte under 1970- och 
1980-talen. Dessutom finns här fem exemplar; i 
alla övriga fall, där närmare omständigheter är 
kända, rör det sig endast om ett exemplar. De 
fem exemplaren växer på en yta av cirka 4x2 
meter i en västvänd brant av kloritsten. Två ex
emplar har bladlängden cirka 15 cm och de tre 
övriga 6—7 cm, vilket visar att föryngring torde 
ha skett på lokalen.
Rubus corylifolius coll. (krypbjörnbär). De fem 
nya fynden i Gunnarsnäs är gjorda inom ett kon
centrerat område i norra delen av socknen och i 
närheten av Låttsbyn där småarten R. wahlbergii 
Arrh. samlades redan på 1860-talet.

Sorbus rupicola (vitoxel). De tidigare kända lo
kalerna är starkt koncentrerade till Dalformatio
nen. Den nya lokalen i Frändefors är belägen vid 
Vänern i sydöstra Dalsland. Ytterligare ”dalfor- 
mationsarter” som under 1980-talet konstaterats 
som nya för vänerområdet i sydöstra delen av 
landskapet är Corydalis intermedia (smånunne- 
ört), Dactylorhiza fuchsii (skogsnycklar) och Ne- 
ottia nidus-avis (nästrot). - Jfr Andersson 1981 s 
56.
Viola reichenbachiana (lundviol). Arten var tidi
gare känd från endast en lokal (i Skållerud). Un
der 1980-talet har 6 nya fynd gjorts, fördelade på 
tre lokalgrupper. Den nordligaste av dessa grup
per, Klöverudsfynden i Edsleskog, innebär en 
nordförskjutning av artens skandinaviska nord
västgräns med cirka 30 km. Alla lokalerna är 
belägna på Dalformationen (på kloritsten och 
lerskiffer) och mer eller mindre lövskogspräglade 
med genomgående mycket rik flora.
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Artförteckning

Namnsättning och uppställning följer, liksom 
Flora över Dal, Lid (1974). Förteckningen består 
till allra största delen av nyfynd gjorda 
1981-1983. I dessa fall, liksom vad gäller 
kompletterande uppgifter från 1970—1980, anges 
endast signatur för uppgiftslämnare. För kom
pletterande uppgifter äldre än 1970 anges även 
årtal. Redovisningssätt, dvs ordning mellan sock
narna, förkortningar etc. är samma som i Flora 
över Dal. De arter vars vetenskapliga namn ej är 
kursiverat motsvarar arter som i floran redovisas 
med liten stil, dvs ej anses vara bofasta i landska
pet.

Förteckningen är ej fullständig. Nya lokaler 
detaljredovisas i princip endast i de fall där de, 
inom respektive socken, är detaljredovisade i 
Flora över Dal.

Lycopodiaceae - Equisetaccae
Lycopodium inundatum (strandlummer). Bolstad 300 

m N Bredviksröset (KE). Dalskog Tvättet) SO-sida 
(SH). Dals-Ed Svennetj S-ända (KE).

L. complanatum (plattlummer). Tisselskog 600 m VNV 
ungdomsgården (SH). Dals-Ed 250 m NNO Bodals- 
vikens N-ända (MG). Laxarby 400 m S Intaketj ut
lopp (BL), 400 m SV och 550 m V Lund (BL). Mo 
700 m SV Kroken (BB). Vårvik 500 m VNV Klovsten 
(AN).

Equisetum pratense (ängsfräken). Brålanda 300 m O 
kyrkan (KE). Ör 500 m SSV Bön (KE).

E. hyemale (skavfräken). Ödeborg 300 m NO Ögården 
(KE). Laxarby 600 m SSV Lund (BL).

Ophioglossaceae - Polypodiaceae
Botrychium lunaria (vanlig låsbräken). Ödeborg 700 m 

NO Ögården (KE). Färgelanda udden 250 m SO 
Ängen (SH). Dalskog 100 m NV Trindudde (JV & 
VJ). Gunnarsnäs strax V kärret vid Rinnen (TÖ), 
700 m OSO Låttsbyn (SH). Skällerud 300 m NO 
Amundsryd (KE), 300 m SSO Kållserud (KE), ud
den NNV Snäcke (LEN). Laxarby 1 km NO Butj 
(BL). Edsleskog branten SO-NÖ Klöverud flerst 
(CKA & TÖ). Torrskog 250 m SV Ågården (BAN).

B. matricariifolium (rutlåsbräken). Dals-Ed Bälnäs 
(BL).

Matteuccia struthiopteris (strutbräken). Torp 500 m 
VNV Ängkas (SH).

Blechnum spicant (kambräken). Frändefors 300 m N 
Bustommen (HG). Gunnarsnäs 100 m N N. Dammtj 
(JV).
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Asplenium septentrionale x trichomanes (gaffelbräken 
x svartbräken). Bolstad 500 m V Dalbergsåns utlopp 
(TÖ). Tisselskog strax V Abborretj Lianefjället 
(TÖ). Ånimskog 300 m SV Yttre Bodane Ängen 
(LEN).

A. ruta-muraria (murruta). Dalskog 300 m V N. Båsane 
(CKA). Skållerud Hinnön i SO (TÖ).

Woodsia alpina (fjällhällebräken). Skållerud Hinnöns 
mellersta N-udde (CKA).

Thelypteris palustris (kärrbräken). Cunnarsnäs 300 m 
NÖ Branterud (JV).

Polystichum lonchitis (taggbräken). Edsleskog 500 m 
SO Klöverud 5 ex (CKA).

Taxaceae - Sparganiaceae
Taxus baccata (idegran). Ödeborg 850 m NNO Alebac- 

ken (KE). Steneby Skärbo (ÖJ). Tisselskog 600 m 
VNV Flokerud (PA), 600 m V Skrumserud (SH). 

Sparganium angustifolium (plattbladig igelknopp). 
Dals-Ed S- Märdetj (KE).

S. glomeratum (gyttrad igelknopp). Sundals-Rvr 200 m 
V Bollerud (KE).

Araceae - Lemnaceae
Acorus calamus (kalmus). Sundals-Ryr 900 m NV 

Brasserud (KE). Brålanda 600 m NV Brasserud 
(KE), Frändeforsån 500 m ONO Skrapan (KE).

Lemna trisulca (korsandmat). Frändefors Ö. Hästefjor- 
den 350 m N Koön (SH).

Spirodela polyrrhiza (stor andmat). Frändefors Ö. 
Hästefjorden V om Stenön (SH). Brålanda Frände
forsån 350 m OSO Esslingetorp och vid reningsverket 
(KE). Gestad Sikhalls brygga (KE). Bolstad 250 m O 
Vadholmen (KE).

Potamogetonaceae - Scheuchzeriaceae
Potamogeton gramineus (gräsnate). Fröskog Ärr O om 

Vikön (PA).
P. alpinus (rostnate). Brålanda Dälpan OSO Dotorp 

(KE).
P. perfoliatus (ålnate). Grinstad SV om St. Koggen 

(KE). Skållerud Näsölen nära utloppet (TÖ).
P. obtusifolius (trubbnate). Frändefors St. Hästefjor

den O om Ekeskogen (LG & SH), Ö. Hästefjorden 
SO om Vik (SH).

P. pusillus (gropnate). Ödeborg 300 m NO Vallgärdet 
(SH).

Scheuchzeria palustris (kallgräs). Torrskog SO om 
Korstj (SH).

Alismataceae - Hydrocharitaceae
Sagitlaria sagittifolia (pilblad). Animskog Henriksholm 

400 m O gården (LÖ).
Elodea canadensis (vattenpest). Färgelanda Valboån 

450 m OSO Årbol (GC & SH). Bolstad 600 m O 
Åmotetorpet (KE).

Poaceae
Setaria viridis (grön kavelhirs). Holm Mellerud (KE).

Panicum miliaceum (äkta hirs). Brålanda 100 m VSV 
reningsverket (KE).

Phalaris canariensis (kanariegräs). Brålanda 100 m 
VSV reningsverket (KE).

Milium effusum (hässlebrodd). Torp 400 m NO Källan 
(SH). Ödeborg 1,4 km NV Blåhackerud (SH). Frän
defors 500 m SV Knutson (SH), 200 m V Käringeud- 
den (KE), 350 m SV Grönviksudde (KE). Bolstad 
150 m V Törehagen (KE). Ör 1,3 km V Barrås (KE). 
Gunnarsnäs 400 m OSO Julsängen (JV). Laxarby 150 
m NV Järane (SH).

Agrostis gigantea (storven). Frändefors 450 m SSV 
jvstn, 250 m SSO Kulten, Käringeudden (samtl KE). 
Sundals-Ryr 550 m N V. Bleken (KE). Brålanda 250 
m OSO Nunntorp, Dyrehög, 150 m NNV Hagen, 300 
m V Höga (samtl KE). Gestad 450 m NO Stenviken 
(KE). Grinstad 500 m VNV Hjortens udde (KE), 400 
m N Flatskär (KE). Skållerud 300 m NNV Flästhagen 
(PA). Tösse Myskedalen (PA).

Culamagrostis neglecta (madrör). Ör Prästmyren (JV). 
Åmål Nötön (PA).

C. purpurea (brunrör). Töftedal 500 m O Berg (KE).
Holcus mollis (lentåtel). Skållerud 700 m ONO Skytte- 

rud (PA). Animskog ängslycka NO Rotö mosse 
(PA). Amål riksväg 45 vid Nygårdsmossen (PA).

Arrhenatherum pratense (ängshavre). Brålanda 500 m 
O Ö. Gatan (KE). Bolstad Dalaborg (PA). Ånim- 
skog 250 m SÖ Vingen (SH).

Avena fatua (flyghavre). Järn 500 m VNV Kroken 
(TÖ).

Beckmannia syzigachne (radgräs). Brålanda 600 m 
OSO Hönseberg vid riksväg 45 (KE).

Cynosurus cristatus (kamäxing). Torp 250 m S Ellenö 
gård (SH). Gestad 5 nya lok (samtl KE). Bolstad 500 
m S Bränningen (KE), Åmotetorpet (KE). Gunnars
näs 200 m N Mörtetj (JV). Skållerud 200 m O Lun
den (TÖ). Tisselskog Högsbyn (CKA). Fröskog 100 
m SÖ Bodane (SH).

Poa palustris (sengröe). Brålanda 700 m OSO Hönse
berg (KE). Gestad 700 m V Sjön (KE), 100 m N 
Gälleudde fyr (KE). Bolstad 250 m O Vadholmen 
(KE).

Puccinellia distans (grått saltgräs). Grinstad Ugglom 
(KE).

Glyceria maxima (jättegröe). Frändefors Bränneberg 
(KE). Grinstad Vänern 400 m ONO Svartebäck 
(PA).

Fesluca gigantea (långsvingel). Gunnarsnäs 400 m O 
(TÖ) och 150 m O Svarvaretorpet (HP). Skållerud 
300 m N Upperuds sluss (TÖ). Tisselskog 500 m 
NNO Buterud hpl (PA), 500 m SV Ragnerud (KE & 
SH).

F. altissima (skogssvingel). Lerdal 700 m SO V. Åsen 
(LO). Ödskölt 350 m NNO Bö-Långetj V-sida (SH). 
Steneby 600 m NO Skärbo (SH). Tisselskog strax Ö 
Erves N-ända (CKA & TÖ).

Lolium perenne (engelskt rajgräs). Gestad 500 m ONO 
Stenviken (KE). Amål Knyttkärr (PA).

Bromus benekenii (strävlosta). Ödeborg 600 m NO Ö- 
gården (KE).

B. inermis (foderlosta). Brålanda 600 m SV Östebyn 
(KE). Laxarby Höglund vid gamla skolan (LO).

B. tectorum (taklosta). Ödeborg f d tegelbruket (SH). 
Ödskölt O om Timmerviken vid länsväg 172 (SH).

Brachypodium sylvaticum (lundskafting). Ödeborg 350



m OSO och 600 m NO Ögården (KE & SH), 600 m 
NO Alebacken (KE & SH).

B. pinnatum (backskafting). Färgelanda 600 m NNV 
Balketorp (KE). Ärtemark 300 m SO Dåverud (SH). 
Laxarby Västra åsen vid ”n” (SH), 300 m S ”n” i 
Blacketjärnet (SH).

Roegneria canina (lundelm). Gestad 300 m OSO Gäll
näs (KE).

Elymus arenarius (strandråg). Brålanda riksväg 45 
OSO om Nunntorp (KE). Erikstad 500 m NNO 
Kuserud vid riksväg 45 (KE). Holm riksväg 45 vid 
Linderud (KE). Steneby länsväg 164 SV om Dragöar- 
na och NO om Sjökasen (SH), 650 m SO Dyveln 
(SH).

Cvperaceae
Eriophorum latifolium (gräsull). Laxarby 650 m OSO 

Öxnetj (SH).
E. gracile (kärrull). Dalskog 450 m NNV Funnebohö- 

gen (VJ). Skållerud Ransbergstj SO-ända (PA). Lax
arby Budalen drygt 1 km N Butj (KE).

Eleocharis acicularis (nålsäv). Animskog Hängeleviken 
S om Torp (SH).

E. quinqueflora (tagelsäv). Ödeborg 250 m NNV Blå- 
hackerud (SH).

E. uniglumis (agnsäv). Gestad 200 m NV Gälleudde 
(KE).

E. multicaulis (dysäv). Järbo St. Hallesjöns utlopp 
(KE).

Trichophorum caespitosum ssp. germanicum. Sundals- 
Ryr strax O Måketj (KE), 800 m NNO Tröten vid 
stigen (KE). Högsäter 400 m SSO St. Ålevattnets 
N-ända (KE), N om Svindalsberget (KE).

T. alpinum (snip). Torrskog 700 m NO Ormetj N-ända 
(SH). Vårvik Dyveln (SH).

Cladium mariscus (ag). Tisselskog Långetj S-ända 
(TÖ), S. Järpestolstj (PA).

Carex pulicaris (loppstarr). Ödeborg 250 m SV, 250 m 
NNV och 1,4 km NV Blåhackerud (SH).

C. pauciflora (taggstarr). Sundals-Ryr 200 m NV och 
450 m ONO Stutesjön, 500 m S Flytj, 750 m NO 
Tröten (samtl KE).

C. chordorrhiza (strängstarr). Gunnarsnäs Håletj 
(TÖ). Ödskölt 250 m YNV Stommen (SH).

C. diandra (trindstarr). Ör 500 m ONO Stommen (JV). 
Gunnarsnäs Skogstj (TÖ). Håbol 100 m S Burutetj 
(VJ & JV). Ärtemark Kuvetj 187 (SH).

C. appropinquata (tagelstarr). Sundals-Ryr 100 m N 
Flytj (KE). Ör Örsjöns S-ända (TÖ). Skållerud 750 
m-S Svankila (KE), 500 m NNV Herrebråten (TÖ). 
Ånimskog 200 m N Tresticketj (TÖ).

C. disticha (plattstarr). Brålanda 8 nya lok (KE). Bol- 
stad 350 m SO Åmotetorpet (KE), 400 m SV Skogs- 
bol (KE).

C. arenaria (sandstarr). Gestad Sikhallsviken i O (KE).
C. elongata (rankstarr). Färgelanda 650 m NNV Sand

vall (SH), 400 m SÖ Kasegärdet (SH). Sundals-Ryr 
750 m NNO Flytj (KE), 300 m VSV och 350 m NV 
Bollerud (KE). Gunnarsnäs 400 m NNO Branterud 
(JV), 550 m O Svarvaretorpet (JV).

C. remota (skärmstarr). Ödeborg 1,4 km NV och 950 m 
NNO Blåhackerud (SH), 500 m VNV kvartsverket 
(SH), 300 m NO Ögården (KE). Färgelanda 300 m O 
Kasegärdet (SH).
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C. hartmanii (hartmansstarr). Tisselskog 600 m SSO 
Kopparskogen (KE).

C. buxbaumii (klubbstarr). Sundals-Ryr 650 m SV 
Kannevattnet (KE). Tisselskog ön i Råvarp 600 m 
SSV Glumserud (PA), 500 m SSO Kopparskogen 
(TÖ). Torrskog N-spetsen av L. Smågan (LO).

C. elata (bunkestarr). Färgelanda 250 m O Värnås 
(SH), 200 m N Balketorp (KE). Sundals-Ryr 
Rådanesjön 1,2 km SSV Sjöbotten, 200 m SSO Lille
sjöns S-ända, Flytj, 750 m SV och 400 m S Flytj, 700 
m S Kannevattnet (samtl KE). Bolstad 800 m O 
Vadholmen (KE). Gunnarsnäs Näsölen 550 m VNV 
Borgviken (KE).

C. ericetorum (backstarr). Ödskölt 900 m N Lunnane 
vid länsväg 172 (PA).

C. montana (lundstarr). Brålanda 100 m SSV renings
verket (KE), 400 m OSO Nordtorp (KE). Gestad 400 
m NO Takan (TÖ).

C. flava (knagglestarr). Tösse 650 m NNO Hult (KE).
C. scandinavica. Bolstad 450 m O Nyhage (KE). Grin- 

stad 350 m N L. Koön (KE), NV om Hjortens udde 
(TÖ).

C. tumidicarpa (grönstarr). Ödeborg 650 m S Abborren 
(SH), 1,4 km NV Blåhackerud (SH). Brålanda 250 m 
NNV Dyrehög (KE). Gestad 600 m SO och 350 m 
OSO Djupedal (KE), 300 m V Markustorp (KE). 
Bolstad 800 m O Bränningen (KE). Töftedal 300 m 
NNO Mjölnerud (KE). Vårvik 150 m V Dyveln 
(SH).

C. hostiana (ängsstarr). Ödeborg 250 m NNV Blåhac
kerud (SH). Sundals-Ryr 700 m SV Flytj (KE). Hög
säter 400 m SSO St. Ålevattnets N-ända (KE). Tissel
skog 300 m S Buterud (TÖ).

C. livida (vitstarr). Ör Tveläppetj (KE).
C. sylvatica (skogsstarr). Skållerud 250 m NNV 

Amundsryd (JV). Edsleskog 300 m SO Björnerud 
(KE & SH).

C. pseudocyperus (slokstarr). Skållerud Ransbergstj 
SO-ända (PA), NV om Östebo Kullen (TÖ). Tissel
skog 300 m ONO Dackehögen (SH). Laxarby 200 m 
S Trolletj (LO), vid ”n” i Västra åsen (SH), mellan 
Kasetj och Stutögat (SH).

C. hirta (grusstarr). Torp 300 m SSO Ellenö gård (SH). 
Ödeborg södra bron vid fabriken (SH). Frändefors 
400 m SV Kleverud (KE). Färgelanda 550 m NNV 
Sandvall (SH). Brålanda N om reningsverket (KE), 
Dyrehög (KE). Bolstad 600 m O Åmotetorpet (KE).

C. acutiformis (brunstarr). Färgelanda 200 m OSO 
Balketorp (KE & SH). Sundals-Ryr 800 m SSV 
Kannevattnet (KE), 600 m VSV Grindtj (KE). Hög
säter 650 m SSO St. Ålevattnets N-ända (KE). Stene
by 600 m NO Skärbo (KE & SH).
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Juncaceae - Liliaceae
]uncus squarrosus (borsttåg). Sundals-Ryr 750 m O 

Fåglekas (KE), 400 m SSV bygdegården (KE). Brå
landa 650 m N Rävkullen (KE). Gestad 150 m NNO 
Sannebo (KE). Bolstad 500 m VSV Bränningen 
(KE). Högsäter 100 m OSO St. Ålevattnets N-ända 
(KE).

J. compressus (stubbtåg). Frändefors Vik, 150 m NO O. 
Bodane, Bränneberg (samtl KE). Brålanda 700 m SV 
Råskog (KE), motellet (KE). Bolstad Skällersbyha-
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ge, 300 m VSV Torp, 500 m S Bränningen, Bodane 
(samtl KE). Gunnarsnäs Hällan (KE), Björsäter 
(KE). Steneby N delen av Billingsfors (SH).

J. tenuis (syltåg). Frändefors Raststugan (KE). Gestad 
250 m NNO Sannebo (KE). Bolstad 250 m O Töreha- 
gen (KE), 150 m N Fiskaretorpet (KE). Ör Åsmule 
(MG). Skållerud 350 m SV Myrarna (TÖ), 150 m SO 
Benebo (KE).

Luzula luzuloides (vitfryle). Sundals-Ryr 600 m SV 
Rävsnäs (ANO). Dals-Ed 300 m O Eds jvstn (BL & 
SH).

L. pallescens (blekfryle). Bolstad strax N Dalbergsåns 
utlopp (TÖ). Grinstad strax V Hjortens udde (PA). 
Skållerud Hinnöns SO-udde (KE & SH).

Narthecium ossifragum (myrlilja). Skållerud Limossen 
(TÖ). Steneby 500 m NV L. Stentj (ÖJ). Tisselskog 
NV om Buterudstj (TÖ).

Gagea lutea (vårlök). Valbo-Ryr 350 m SV kyrkan 
(SH). Ödeborg Rubbestad (SH). Färgelanda 650 m N 
Sandvall (SH). Bolstad N. Rödjan och 400 m N N. 
Rödjan (KE). Gesäter 350 m O Kolsäter, Kasene 
kvarn. Ringstad (samtl SH). Steneby Jeplanda (ÖJ), 
Finnekasen (ÖJ), Billingsfors 300 m NV och 400 m 
NO kyrkan (SH). Tisselskog Dalskullen (CKA).

Allium oleraceum (backlök). Skållerud 650 m ONO 
Skytterud (PA), 350 m SSV L. Ransberg (SH), 
Mjölkudden (SH).

A. schoenoprasum (gräslök). Skållerud Mjölkudden 
(TÖ).

A. senescens (berglök). Nössemark 1,2 km N Furustad 
(BAN), 250 m SV Sunds färjeläge (BAN). Torrskog 
200 m S Hågerud (IAN).

A. ursinum (ramslök). Steneby Skärbo införd (ÖJ). Tis
selskog Trakten (LJO).

Muscari botryoides (pärlhyacint). Skållerud 200 m 
NNV Ryr Ödegården (KE).

Paris quadrifolia (ormbär). Sundals-Ryr 600 m ONO 
Rönningen (KE). Gestad 500 m OSO Djupedal 
(KE).

Polygonatum odoratum (getrams). Sundals-Ryr 250 m 
V Bollungen (KE). Bolstad 400 m SO Stenen (KE). 
Gunnarsnäs 450 m O Backamyrarna (KE).

P. verticillatum (kransrams). Steneby 700 m NNO Skär
bo (JV & TÖ). Laxarby 250 m NV Lund (BL).

Orchidaceae
Cypripedium calceolus (guckusko). Steneby ny individ

rik lokal vid Skärbo (KHL & LO).
Orchis mascula (sankt Pers nycklar). Tisselskog 500 m 

N Buterud hpl (TÖ). Ånimskog Vingen (LEN).
Dactylorhiza traunsteineri (sumpnycklar), former med. 

ofläckade blad. Ödeborg Röremossen i N (KE). Ör 
Fåglamossen i S (KE & TÖ). Dalskog 900 m S Halle- 
bäck (VJ).

D. incarnata (ängsnycklar). Dalskog 350 m NV Tvelip- 
porna (VJ), 100 m O L. Stentj (VJ). Håbol 500 m 
ONO Sand (VJ).

D. fuchsii (skogsnycklar). Gestad 550 m SSO Djupedal 
(KE). Skållerud 600 m S Barlindemyren (TÖ).

Plalanthera chlorantha (grönvit nattviol). Frändefors 
550 m NNO Gullbringa (KE). Brålanda 350 m O 
Mörsa (KE). Gestad 400 m SSO Knarremyren (KE), 
600 m SV Lövås (VJ). Ärtemark 150 m NÖ Rönning
en (SH).

Gymnadenia conopsea (brudsporre). Ödeborg 400 m N 
Alebacken (SR). Dalskog strax NO Vandringstj (VJ 
1951). Steneby Sörtjärnsviken (JV). Tisselskog 400 m 
NV Stentj N-ända (TÖ). Töftedal Jakobsrudkaserna 
(BAN). Artemark 350 m NV Stockedalstj (AR), 250 
m SO S. Madtj (SH), 150 m SV Lidtj (SH). Laxarby 
300 m OSO Berget (SH), 550 m SSV Lund (BL).

Cephalanthera rubra (rödsyssla). Tisselskog SV om V. 
Svarttj (TÖ). Fröskog 500 m NO Viken (KAL).

Epipactis helleborine (skogsknipprot). Ödeborg 
Borråsebergets SV-sida (SH). Sundals-Ryr 350 m 
OSO Rönningen (KE). Ärtemark 200 m SSV Stocke
dalstj (AR), S. Backen (MÖ), Skarsdalen (GKU). 
Laxarby 600 m ONO Ödegården (SH), 500 m SV 
Lund (BL), 200 m N ”S” i Storrån (IL 1960-t), 200 m 
S Blacketj (IL).

Epipogium aphyllum (skogsfru). Ärtemark Skarsdalen 
(GKU).

Listera ovala (tvåblad). Ånimskog 500 m SSO Jätterö- 
set (LEN). Laxarby 350 m SV Intaketj utlopp (BL), 
300 m NV Lund (BL), 2 km N Butj (CKA).

L. cordata (spindelblomster). Torp Fotemossen i NV 
(SH). 750 m NO Trädbacka (SH). Sundals-Ryr 400 m 
S Flytj (KE). Ärtemark 250 m SV Siljetj (JV), 100 m 
SSV Stockedalstj (JV). Laxarby 200 m S Trolletj 
(RO), 900 m SSV Gårdsjö (ÖJ). Vårvik 150 m V 
Dyveln (SH).

Neottia nidus-avis (nästrot). Gestad 300 m SSV Djupe
dal (KE). Ör 800 m NNV Blikserud (TÖ). Skållerud 
Eriksbyn (TÖ), 500 m O Amundsryd (TÖ). Edsle- 
skog 500 m NÖ Klöverud (CKA & TÖ).

Goodyera repens (knärot). Ödeborg 250 m V 
Mellerestommen (SR). Frändefors 350 m NNO Bu- 
stommen (HG). Steneby 200 m ONO Steneby skola 
(ÖJ). Ånimskog V om Siri mosse, NV om Kesdalen, 
Tången (samtl LEN). Håbol 300 m NNO Harbotj 
(BL). Ärtemark 600 m SSV Myrane (SH), 600 m S 
sundet mitt i Askesjö (BL). Amål Nötön (PA). Torr
skog strax N N. Kölviken Ödegården (SH), SO om 
Noltj (SH).

Corallorhiza trifida (korallrot). Torp Fotemossen i NV 
(SH), 750 m NO Trädbacka (SH). Sundals-Rvr 4 nya 
lok (KE). Steneby 450 m ONO Skärbo (JV & TÖ). 
Håbol S om Asslerud (SH). Edsleskog 500 m SSV 
hembygdsgården Petersburg (CKA & TÖ).

Hammarby a paludosa (myggblomster). Sundals-Ryr 
Stutesjön (KE). Ör Fåglamossen i S (KE & TÖ). 
Rölanda St. Tingvallamossen NV om Ekön (SH). 
Tisselskog S. Löketj (KE & TÖ). Ärtemark 150 m SV 
Siljetj (SH).

Malaxis monophylla (knottblomster). Rölanda St. 
Tingvallamossen NV om Ekön 1 ex 1981 (CJ).

Salicaceae - Fagaceae
Salix viminalis (korgvide). Brålanda 350 m SV jvstn 

(KE), reningsverket (KE). Bolstad 450 m SSO kyr
kan (KE).

5. fragilis (knäckepil). Bolstad 450 m SSO kyrkan 
(KE).

Fagus sylvatica (bok). Subspontan: Ödeborg 500 m V 
Kuserud (SH), 450 m V Rådanefors skola (KE). 
Brålanda 300 m SSO Hagen (KE).

Quercus petraea (bergek). Högsäter strax NV Lillesjö 
(KE).
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Q. borealis (rödek). Brålanda 650 m O Rävkullen 
(KE).

Ulmaceae - Cannabaceae
Ulmus glabra (skogsalm). Brålanda 700 m SV Bön, 600 

m SV Rusenberg, 300 m ONO Smedserud, 350 m 
NNO Åker, 800 m ONO Skrapan (samtl KE). Gestad 
700 m NNV Knarremyren (KE), 550 m OSO Gällnäs 
(KE). Gunnarsnäs 550 m SSO Backamyrarna (KE). 
Gesäter 200 m SSO Kvarnemon (KE).

Humulus lupulus (humle). Sundals-Ryr 500 m NNO 
Nolängen (KE). Ärtemark N. Lund (JLU). Åmål 200 
m S Århult (KE). Torrskog 500 m SO Hålan (SH).

Polygonaceae - Chenopodiaceae
Rumex thyrsiflorus (stor ängssyra). Amål hamnen 

(SH).
Polygonum minus (rosenpilört). Skållerud St. Kräkling

en (PA).
P. lapathifolium (knutig pilört). Brålanda 500 m NNV 

Aspebol (KE), 350 m SV jvstn (KE). Gestad 700 m O 
Takan (KE).

P. bistorta (stor ormrot). Holm Ingribyn i vägdike nära 
Näsölens utlopp (TÖ).

P. dumetorum (lövbinda). Gestad 400 m S Gällnäs 
(KE). Skållerud kyrkan (TÖ).

P. cuspidatum (parkslide). Frändefors 250 m SV El- 
gårdshage (KE). Skållerud 200 m OSO Strömhålan 
(KE). Animskog 800 m N jvstn (KE).

Chenopodium polyspermum (fiskmålla). Ärtemark 200 
m SO Bengtsfors såg (SH).

C. glaucum (blåmålla). Torp Håmule (SH).
C. rubrum (rödmålla). Grinstad 150 m S kyrkan (KE).

Amaranthaceae - Portulacaceae
Amaranthus chlorostachys (grön amarant). Ödskölt 

länsväg 172 O om Timmerviken (SH). Steneby 250 m 
SV Billingsfors kyrka (SH).

Montia fontana (källört). Steneby 200 m S Lammtjärn 
(SH).

Caryophyllaceae
Scleranthus perennis (vitknavel). Sundals-Ryr 200 m S 

Sjöbotten (KE).
Spergularia rubra (rödnarv). Sundals-Ryr 100 m S V. 

Hinsetakan (KE). Brålanda 650 m ONO Rävkullen 
(KE), 100 m V reningsverket (KE). Gestad 650 m 
ÖSO och 250 m OSO Gällnäs, 300 m NV Hästhagen, 
750 m SV Markustorp (samtl KE). Laxarby Solvik 
(IL).

Sagina nodosa (knutnarv). Tisselskog 250 m V Buterud 
hpl (SH), 750 m V Skrumserud (SH). Tösse Gåsön 
(PA).

Stellaria nemorum (lundstjärnblomma). Torp 100 m SV 
Stabberud (SH).

S. palustris (kärrstjärnblomma). Torp 350 m SO och 
500 m SV Ellenö gård (SH). Brålanda 350 m OSO 
Dotorp (KE). Gestad 400 m S Gällnäs (KE). Bolstad 
O—OSO om Vadholmen 3 lok, 500 m ONO Fiskare
torpet, 750 m SV Alevasseholmen (samtl KE). Åmål 
Nötön i SO (PA).

S. longifolia (skogsstjärnblomma). Frändefors 200 m 
NNO Sjöhagen (KE). Skållerud 700 m S Svankila 
(KE). Animskog Yttre Bodane (LEN).

Cerastium arvense (fältarv). Ödeborg Kink (SH). 
Färgelanda 400 m SO Kasegärdet (SH), 300 m OSO 
Balketorp (KE). Gestad 9 nya lok (KE). Bolstad 300 
m SV Skogsboi (KE), 200' m VNV Stenen (KE). 
Tisselskog 250 m S Björke (SH). Ånimskog 400 m S 
Sandbol (KE), Orrebol (LEN). Fröskog 200 m VSV 
Spätthult (KE). Ärtemark 450 m ONO Björken 
(SH), vid S. Madtj (SH). Laxarby 200 m SSV Lund 
(BL).

C. glomeratum (knipparv). Ödeborg 400 m N Alebac- 
ken (KE), 250 m O Ögården (KE). Frändefors Bä- 
singebo (KE). Sundals-Ryr 250 m VNV Flytj, 400 m 
NO Bollerud, 300 m NNO V. Bleken (samtl KE). 
Brålanda 400 m VNV Ö. Gatan (KE). Gestad Tim
merviks kyrka (KE). Gunnarsnäs 100 m V Mörtetj 
S-ända (KE), 500 m ONO (KE) och 800 m ONO 
Svarvaretorpet (TÖ).

C. semidecandrum (vårarv). Brålanda 300 m V Höga 
(KE). Gestad 200 m SV Brätten (KE). Bolstad Dala
borg (KE & PA).

Melandrium rubrum (rödblära). Torp 100 m SO Sjökas 
(SH). Frändefors 200 m SV Högdal (KE), 150 m O 
skolan (KE). Färgelanda strax NO S. Vanneryr (SH). 
Brålanda 500 m ONO Hagen (KE), B. samh 3 lok 
(KE). Gestad 100 m S Djupedal (KE). Gunnarsnäs 
400 m O Svarvaretorpet (JV). Steneby 950 m SSV 
Skärbo (KE & SH). Tisselskog 250 m V Buterud hpl 
(SH). Edsleskog 300 m S Kopperudstj (KE).

M. album (vitblära). Holm riksväg 45 SV om Solberg 
(TÖ).

Silene vulgaris (smällglim). Ärtemark 400 m SSV S. 
Backen (JV). Laxarby Sol vik (IL). Vårvik Torpet 
(SH).

5. nutans (backglim). Skållerud 150 m V (PA) och 600 
m NNO Hästhagen (KE), 150 m ONO Skytterud 
(KE).

Dianlhus deltoides (backnejlika). Gestad St. Uleberg 
Tobyn (KE), 200 m NO L. Kyrkebyn (KE). Bolstad 
Dalaborg (KE). Ånimskog Yttre Bodane (LEN).

Saponaria officinalis (såpnejlika). Järn Västanvägatorp 
(KE).

Nymphaeaceae - Ranunculaceae
Nymphaea Candida (nordnäckros). Laxarby Edsletj 

(LO), Limmen 500 m SSO Vrenäsdalen (LO).
Trollius europaeus (smörbollar). Håbol 150 m S Äng 

(SH), Jonsbo (SH).
Aquilegia vulgaris (akleja). Färgelanda 200 m NNO och 

600 m NNV Balketorp (KE). Brålanda strax N kyr
kan vid ån (KE). Gestad Gälleudde fyr (KE).

Actaea spicata (trolldruva). Gunnarsnäs 550 m VNV 
Hagen (KE).

Myosurus minimus (råttsvans). Brålanda 100 m S 
Bergsboi (KE), Vässby (KE). Steneby Smedserud 
(LO). Edsleskog Lindheden (KE).

Ranunculus polyanlhemos (backsmörblomma). Skålle
rud(300 m NNV Svankila (KE), 550 m NNV Enuretj 
(TÖ). Tisselskog Trakten (GHA).

R. ficaria (svalört). Valbo-Ryr 350 m SV kyrkan (SH). 
Ödeborg 200 m O Ögården (KE). Sundals-Ryr 
Törestorp (KE). Bolstad 450 m NNO St. Åmot (KÉ).
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300 m NV Skogsbol (KE). Högsäter N. Öxnäs (SH). 
Erikstad 300 m NO Kullen (KE), 500 m OSO Berg 
(KE). Gesäter 600 m NNO Ängen (SH), 350 m SO 
Delefors (SH). Steneby Bränneriviken (ÖJ), präst
gården (ÖJ), 250 m V Rossboden (SH). Ånimskog 
400 m SO Yttre Bodane (KE).

R. peltatus (sköldbladsmöja). Gestad 350 m S N. Tim- 
mervik Kasen (KE). Ånimskog S. Limskäret (LEN), 
Hängeleviken (LEN).

R. trichophyllus (grodmöja). Färgelanda 650 m OSO 
kyrkan (SH).

Thalictrum flavum (ängsruta). Ödeborg 950 m S Kulten 
(SH). Högsäter 300 m N Muggelidsjön (KE), 350 m 
ONO St. Kejsartj (KE). Gunnarsnäs Kolungens NO- 
vik (SH), 200 m V Borgviken (KE). Ärtemark 600 m 
VSV Svältan (SH).

Berberidaceae - Papaveraceae
Berberis vulgaris (berberis). Gunnarsnäs 500 m V Sand

viken (TO). Tisselskog 500 m N Buterud hpl (TÖ). 
Tösse 450 m OSO Vänsberg (PA).

Chelidonium majus (skelört). Frändefors 300 m SSV 
Grönviksudde (KE), 900 m SSO Röshult (KE). Gun
narsnäs 500 m O Branterud (JV). Dals-Ed 300 m O 
Eds jvstn (BL & SH).

Eschscholzia californica (sörnntuta). Laxarby Skåpa- 
fors vid pappersbruket (SH).

Papaver rhoeas (kornvallmo). Ödskölt vid länsväg 172: 
200 m O och 350 m S Nygård, O om Timmerviken, V 
om Bökullen (samtl SH). Steneby länsväg 172 S om 
Nytorp och V om Lästvik (SH).

P. somniferum (opiumvallmo). Frändefors 100 m NV 
jvstn (KE). Brålanda B. samh (KE).

P. dubium (rågvallmo). Dals-Ed 300 m O Eds jvstn (BL 
& SH).

Corydalis intermedia (smånunneört). Gestad 100 m 
VNV Sikhalls brygga (KE). Skållerud Ransberg 
(LE). Fröskog 500 m SO Bodane (SH).

Brassicaceae
Subulariu aqualica (sylört). Ånimskog 550 m S Torp 

(SH). Åmål Korsbyn (SH).
Lepidium heterophyllum (vallkrassing). Frändefors 600 

m VNV Kavlebron (KE).
L. neglectum (rundkrassing). Steneby Billingsfors pap

persbruk (SH).
Thlaspi alpestre (backskärvfrö). Brålanda 350 m OSO 

Dotorp (KE). Ör Ödegården (KE).
Armoracia rusticana (pepparrot). Ödeborg 350 m N 

Hagen (SH). Frändefors 250 m SV Elgårdshage 
(KE). Färgelanda vid Lillåns utlopp i Valboån (KE & 
JV). Brålanda 350 m SV jvstn (KE). Bolstad 400 m 
NNV Vadholmen (KE). Erikstad E. samh (KE). 
Holm 350 m SSO Sapphult (KE).

Berteroa incana (sandvita). Steneby 250 m SO Kolerud 
(SH).

Sisymbrium altissimum (hamnsenap). Ödskölt-Steneby 
länsväg 172 flerst från Ivägs S-ända till Lästviksbäc- 
ken (SH). Steneby vägslänt 150 m SV Billingsfors 
kyrka (SH).

Descurainia sophia (stillfrö). Frändefors 200 m NNV 
Kavlebron (KE).

Barbarea stricta (strandgyllen). Torp Stuverydön (SH).

Sundals-Ryr 350 m NV Bollerud (KE). Bolstad 
Ängenäset (KE). Grinstad 100 m NNV Stångsnabben 
(KE).

Rorippa palustris (sumpfräne). Frändefors 300 m SSV 
Grönviksudde (KE). Sundals-Ryr 350 m NNV Bolle
rud (KE). Brålanda Dälpan 350 m OSO Dotorp 
(KE). Ör viken vid Örsudden (TÖ). Grinstad 400 m 
ONÖ Svartebäck (PA). Dals-Ed 650 m SV Kårslätt 
(KE).

R. sylvestris (strandfräne). Frändefors Bäsingebo (KE).
Cardamine impatiens (lundbräsma). Dalskogi Skållerud

Ranneberget 500 m SSV triangelpunkten Tavlekullen 
(GBR).

C. hirsuta (bergbräsma). Frändefors Bäsingebo^ som 
ogräs (KE). Gestad 400 m SSO Gällnäs (KE). Ånim
skog Sandbol (PA). Edsleskog 500 m NÖ Toltersbyn 
(CKA).

C. flexuosa (skogsbräsma). Ödeborg 500 m ONO och 
500 m N Ögården (KE). Färgelanda 300 m O Kase- 
gärdet (KE & SH). Sundals-Ryr 800 m N Flytj (KE). 
Dalskog 150 m SSO L. Skårsdalstj (KE & SH). 
Gunnarsnäs 300 m NNO Svarvaretorpet (VJ). Skålle
rud 700 m S Svankila, 350 m NNO Ryr Ödegården, 
300 m OSO Strömhålan (samtl KE), 800 m ONO 
Kållserud (TÖ). Steneby 400 m SV Änghagen (ÖJ). 
Tisselskog 200 m O Buterudstj (TÖ). Edsleskog 200 
m S Kopperudstj (KE).

Dentaria bulbifera (tandrot). Frändefors 200 m V 
Käringeudden (KE). Steneby 250 m SV Torpetj (ÖJ). 
Tisselskog 400 m O Buterudstj N-ända (TO), 500 m 
SV Ragnerud (KE & SH). Laxarby ca 2 km N Butj 
(CKA).

Arabis hirsuta (lundtrav). Håbol 850 m S Långenäs 
(JV).

Cardaminopsis arenosa (sandtrav). Tisselskog 600 m 
VSV ungdomsgården (SH). Edsleskog 350 m NO 
Kroppan (SH).

Turritis glabra (rockentrav). Färgelanda 450 m N Sand
vall (SH). Ånimskog Yttre Bodane (LEN). Tösse 
Tydje kyrka (JV). Torrskog 200 m VNV Bingen 
(SH).

Hesperis malronalis (hesperis). Frändefors Raststugan 
(KE). Sundals-Ryr Bollerud, Årbol, S. Bleken, Äng
en (samtl KE). Gestad 250 m NNO Sannebo Kasen 
(KE). Gunnarsnäs 100 m N Rostocks skola (JV).

Crassulaceae - Saxifragaceae
Sedum spurium (kaukasiskt fetblad). Sundals-Ryr 500 

m NNO Nolängen (KE), 450 m O Ängen (KE). 
Gestad 4 nya lok (KE).

S. album (vit fetknopp). Bolstad 400 m N N. Rödjan 
(KE).

Saxifraga osloensis (hällebräcka). Laxarby Ögården 
(LO), 500 m SV Lund (BL). 1 km SSO Boge näs 
(CKA), Märrnäset (CKA). Edsleskog Lindheden 
(KE), 250 m SV hembygdsgården Petersburg (CKA).

Chrysosplenium alternifolium (gullpudra). Ödeborg 350 
m SV Hagen (SI I). Sundals-Ryr 650 m VSV Hallen 
(KE).

Parnassia palustris (slåtterblomma). Ödeborg Borråse- 
bergets V-sida (SH), Skårekulles S-sida (SH).

Ribes uva-crispa (krusbär). Sundals-Ryr 600 m SO 
Stubbetorpet (KE). Bolstad 400 m N Bredaberget 
(KE). Torrskog 850 m SO Lyckan (SH).
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R. nigrum (svarta vinbär). Brålanda 600 m OSO Hagen 
(KE), strax N kyrkan (KE). Gestad 5 nya lok (KE). 
Ör 500 m SV Bön (KE). Skållerud 300 m OSO 
Strömhålan (KE).

R. rubrum (röda vinbär). Frändefors 600 m SSO Rös- 
hult (KE), 400 m V Kungetorp (KE). Sundals-Ryr 
150 m VSV Sjöbotten, 350 m OSO Rönningen, 100 m 
S Dalinerud (samtl KE). Gestad 4 nya lok (KE). Ör 
300 m SSV Bön (KE). Skållerud 200 m OSO Ström
hålan (KE).

Rosaceae
Prunus avium (fågelbär). Frändefors Raststugan (KE). 

Sundals-Ryr Buxåskullen (KE), 200 m OSO Övre 
Bön (KE). Brålanda 350 m OSO Hagen, 200 m NO 
Syltebacka, 400 m SV kyrkan, 400 m NNO Tveten, 
100 m NV Skrapan (samtl KE). Gestad 400 m SO 
Knarremyren (KE), 300 m S Brätten (KE). Bolstad 
100 m OSO Vadhojmen, 200 m N Dalbergså, Dala
borg (samtl KE). Ör 400 m ONO Anolfsbol (KE), 
150 m N Jonserud (KE). Erikstad 300 m NO Kullen 
(KE). Grinstad 200 m V Åsebro skola (KE). 
Gunnarsnäs 300 m NNV Borgviken (KE).

Spiraea salicifolia (häckspirea). Frändefors riksväg 45 
200 m N gränsen till Vg (KE), Raststugan (KE). 
Gestad 100 m NNV Markustorp (KE). Bolstad 100 m 
VSV Vadholmen (KE). Ödskölt 400 m S Brene (JV). 
Töftedal Rönningen (KE). Laxarby Solviksälven vid 
Solvik (IL). Åmål strax V betongindustrin (PA).

Coloneaster integerrimus (oxbär). Gunnarsnäs 550 m 
SSO Backamyrarna (KE).

C. niger (svart-oxbär). Tisselskog 200 m VSV ungdoms
gården (SH).

Crataegus monogyna (trubbhagtorn). Frändefors 600 m 
OSO Bjurhem (KE). Bolstad 250 m OSÖ Vadhol
men (KE).

Malus sylvestris (vildapel). Steneby Sörtjärnsviken 
(JV). '

Sorbus rupicola (vitoxel). Frändefors Dalbobergen ca 
400 m N gränsen till Vg (TÖ).

Amelanchier spicata (häggmispel). Frändefors 250 m 
NO Berg (KE). Gestad 500 m SO Djupedal, 150 m S 
Brätten, 300 m VSV Sikhalls brygga (samtl KE). 
Bäcke Bäckefors flerst (TÖ). Skållerud strax SV 
Hästhagen (PA). Tisselskog SV om Ramdalen (JV). 
Töftedal 300 m NNO Mjölnerud (KE).

Rubus corylifolius coll. (krypbjörnbär). Gestad 150 m 
SV N. Timmervik Kasen (KE). Gunnarsnäs NO om 
Sverkersbyn, 150 m V ”H” i Hunnerud, 300 m V, 550 
m VNV och 500 m NNV Borgviken (samtl KE).

Fragaria moschata (parksmultron). Sundals-Ryr 500 m 
S Ängen (KE). Brålanda 700 m NV Nunntorp (KE), 
350 m VSV Skrapan (KE). Gestad 100 m S Brätten 
(KE), 150 m SO St. Uleberg Tobyn (KE). Tisselskog 
Trakten (PA).

Potentilla norvegica (norsk fingerört). Ör 250 m SSO 
Kårud (KE). Steneby Billingsfors pappersbruk (SH).

P. intermedia (finsk fingerört). Bolstad 300 m NNO 
Vadholmen (KE). Åmål Skällebyn (KE).

Alchemilla plicata (trubbdaggkåpa). Sundals-Ryr N om 
Bustugan (RC). Skållerud 300 m SO Strömhålan 
(KE).

A. vestita (vindaggkåpa). Gestad 300 m N Sannebo 
(KE).

A. gracilis (glansdaggkåpa). Frändefors 300 m VSV och 
1,6 km VNV Grönviksudde (KE). Gestad 150 m SSV 
Timmervik Kasen (KE). Bolstad 200 m S Bodane 
(KE). Töftedal 650 m VSV Mjölnerud (KE). Edsle- 
skog Rådane (KE).

A. acutiloba (stjärndaggkåpa). Frändefors 1,2 km VSV 
Kavlebron (KE). Gestad 100 m ONO Timmerviks 
kyrka (KE). Dalskog 500 m SSO Nygård (KE).

A. subcrenata (ängsdaggkåpa). Frändefors 1,6 km VNV 
Grönviksudde (KE). Sundals-Ryr 300 m N Flytj 
(RC). Brålanda 500 m ONO Esslingetorp, 250 m O 
pälsdjursgården vid Smedserud, 200 m SO Höga 
(samtl KE). Gestad 350 m OSO Höketorpet (KE). 
Grinstad Stockenäs (PA). Gunnarsnäs 400 m NV 
Borgviken (KE). Skållerud 350 m SV Svankila (KE). 
Dals-Ed 650 m SSV Kårslätt (KE). Edsleskog Oxa- 
koff (KE).

Agrimonia eupatoria (småborre). Edsleskog 100 m 
OSO Klöverud (SH).

A. procera (luktsmåborre). Holm 500 m SV Linderud 
(SH).

Rosa rugosa (vresros). Frändefors 200 m NNV Käringe- 
udden (KE).

R. majalis (Icanelros). Sundals-Ryr 150 m SSV Ö. 
Lommesjön (KE), 600 m ONO Flytj (KE). Skållerud 
350 m NNV Hästhagen (PA). Tisselskog mellan Ab- 
borretj och dyveln N om Ö. Svarttj (TÖ), 500 m 
NNO Buterud hpl (PA).

Fabaceae
Ononis arvensis (stallört). Steneby Billingsfors utfyll- 

nadsområde N om slussarna (SH).
O. repens (puktörne). Laxarby 300 m O Solvik (IL).
Medicago sativa (blålusern). Brålanda 100 m V renings

verket (KE), B. samh (KE). Gestad Markustorp 
(KE).

M. lupulina (humlelusern). Ödeborg 600 m SSO Råls 
Småsjö (KE), 500 m N Dagsholm (SH). Gunnarsnäs 
Kroppefjällshemmet (JV).

Melilotus officinalis (äkta sötväppling). Gunnarsnäs 
400 m S Rostock jvstn (JV).

M. alba (vit sötväppling). Färgelanda brädgården (SH). 
Steneby 700 m S Laxsjöns friluftsgård (ÖJ).

Trifolium aureum (gullklöver). Färgelanda Stigen 
(KE). Gestad 200 m NNV Hästhagen (KE). Erikstad
N. Myckeläng (KE). Grinstad 400 m SSV Stockenäs 
(KE). Ånimskog Yttre Bodane (LEN). Torrskog 
strax N N. Kölviken Ödegården (SH), 400 m N Ned
re Liden (SH). Vårvik kyrkan (SH).

T. spadiceum (brunklöver). Frändefors 200 m OSO 
Lund (SH), 600 m SSO Lövnäs (SH). Brålanda 400 m 
VNV Ö. Gatan (KE). Skållerud Östebo (SH). Laxar
by 100 m O Lund (BL).

T. dubium (trådklöver). Gestad 550 m SO Gällnäs 
(KE), 200 m NNV Månsudden (KE).

T. arvense (harklöver). Gestad 600 m S Djupedal, 250 
m VSV och 400 m S Sannebo, 650 m Ö Långekärr 
(samtl KE). Erikstad N. Myckeläng (KE). Grinstad 
Udden (PA). Holm Mellerud (JV). Tösse kyrkan 
(JV).

Astragalus glycyphyllos (sötvedel). Laxarby 500 m O 
Svarttj N-ända (SH), 500 m SV Lund (BL). Edsle
skog 100 m OSO Klöverud (SH).

Vicia hirsuta (duvvicker). Brålanda jvstn, Höga, 150 m



SV reningsverket, 600 m OSO Hönseberg (samtl 
KE). Gestad 750 m OSO Dammen, 600 m O Långe
kärr, 700 m O Djupedal, 200 m SV Brätten (samtl 
KE).

V. tetrasperma (sparvvicker). Brålanda 100 m SV 
reningsverket (KE). Gestad 150 m N Sikhalls brygga 
(KE), Gälleudde fyr (KE). Bolstad Skällesbyhage, 
200 m O Vadholmen, 350 m SO Nyhage, Dalaborg 
(samtl KE). Grinstad Ekebro (KE).

V. pisiformis (ärtvicker). Tisselskog NNO om Buterud 
hpl (TÖ).

V. sylvatica (skogsvicker). Frändefors 300 m VSV 
Grönviksudde (KE). Tösse 750 m ONO Valtarebol 
(KE). Torrskog 650 m SO Lyckan (SH).

V. cassubica (backvicker). Tisselskog strax O Erves 
N-ända (CKA & TÖ).

V. villosa (luddvicker). Ärtemark 400 m NNV Bengts- 
fors kyrka (SH).

V. angustifolia (sommarvicker). Gestad 700 m O Dju
pedal, 500 m NO Gällnäs, 250 m NV Månsudden 
(samtl KE). Grinstad 400 m SSV Stockenäs (KE).

Lathyrus niger (vippärt). Frändefors 200 m SV Raststu
gan (KE). Ånimskog Yttre Bodane (LEN). Ärtemark 
300 m SO Dåverud (SH).

L. vernus (vårärt). Laxarby 150 m N Oxakoff (KE). 
Torrskog 1,4 km SO Lyckan (SH).

L. sylvestris (backvial). Frändefors 250 m SV Elgårds- 
hage (KE). Steneby Billingsfors (LO). Ärtemark 
Backebäcken 700 m från Torrsjön (JV), 950 m NNO 
S. Grean (SH), 650 m N Bengtsfors kyrka (SH). 
Laxarby 300 m SV Lominetj (SH).

L. tuberosus (knölvial). Bolstad vid bron 350 m VNV 
Höga (GBR).

Oxalidaceae - Geraniaceae
Oxalis europaea (klöversyra). Gunnarsnäs Rostock 

strax SO församlingshemmet (JV).
Geranium sanguineum (blodnäva). Ödeborg 500 m SV 

Blåhackerud (SH), Rådanefors (SH). Ånimskog L. 
Vaholmen (LEN). Laxarby V om V. Solsjöns N- 
ända (BL).

G. pyrenaicum (skuggnäva). Tisselskog Gullungebyn
(OJ) .

G. lucidum (glansnäva). Gestad strax N Sannebo Ma
den (KE). Högsäter branten NV om Lillesjö (KE). 
Gunnarsnäs 450 m O och 550 m SSO Backamyrarna 
(KE). Holm 500 m S Vageln (KE). Skållerud Ryr
(PA) .

G. bohemicum (svedjenäva). Ödeborg strax O ”n” i 
Storemossen (PU). Frändefors 200 m SV Raststugan 
(KE). Sundals-Ryr 500 m SV Flytj (KE), 250 m NNO 
Bustugan (KE). Gestad 700 m O Djupedal (KE). 
Skållerud 400 m VNV Nytterudtj, 1 km O Amunds- 
ryd, 200 m ONO Lunden, 300 m V Östebo Kullen, 
400 m S Pinnekrogen (samtl TÖ). Tisselskog 200 m 
NV Stentj (TÖ), 300 m V Glycksjöändes N-ända 
(TÖ), 300 m NV Tullen (EJ). Laxarby 700 m NO 
Ödegården (SH), Östra åsen flerst (TÖ). Edsleskog 
800 m S Hinsknattens topp (CKA & TÖ).

G. lanuginosum (brandnäva). Skållerud Ryrhalvön 600 
m NNV Rönningen (BD).

G. dissectum (fliknäva). Sundals-Ryr 600 m SV Rävsnäs 
(KE). Brålanda 100 m S Bergsboi (KE). Gestad 750 
m SO Dammen (KE), 350 m NV Sikhalls brygga
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(KE). Skållerud Ryrhalvön 500 m S Skutholmen 
(KE).

G. columbinum (duvnäva). Tisselskog Glycksjöändes 
V-sida (SH).

G. pusillum (sparvnäva). Frändefors Kleverud (KE). 
Gestad 750 m SO Dammen, 200 m SV Brätten, 400 m 
VNV Sikhalls brygga, 350 m SSV Sannebo (samtl 
KE). Bolstad Dalaborg (KE). Gunnarsnäs Björsäter 
(KE). Tisselskog 600 m S Buteruds sluss (KE). Edsle
skog Lindheden (KE).

Erodium cicutarium (skatnäva). Ödeborg SO-sidan av 
Borråseberget vid vägen (SH). Sundals-Ryr 350 m 
NNO Bollungen (KE). Gestad 600 m O Långekärr 
(KE). Grinstad 500 m N St. Koön (KE), 500 m NNV 
Stockenäs (KE). Tisselskog Gullungebyn (ÖJ). 
Edsleskog Rådane (KE).
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Linaceae - Polygalaceae
Linum catharticum (vildlin). Ödeborg 250 m NNV Blå

hackerud (SH). Sundals-Ryr 200 m SV Sjöbotten 
(KE). Högsäter 400 m SSÖ St. Ålevattnets N-ända 
(KE).

Radiola linoides (dvärglin). Gestad 100 m O Djupedal 
(KE), 500 m V Gällnäs (KE). Ånimskog 550 m S 
Torp (SH).

Polygala amarella (rosettjungfrulin). Skållerud udden 
NNV om Snäcke (FW). Tisselskog Glycksjöändes 
V-sida (SH).

Euphorbiaceae - Callitrichaceae
Mercurialis perennis (skogsbingel). Grinstad Hultet vid 

ladugården (KE).
Euphorbia esula (vargtörel). Töftedal 350 m N Berg 

(KE).
E. cyparissias (vårtörel). Ånimskog Hängelevikens 

V-sida (LEN).
E. peplus (rävtörel). Steneby Billingsfors N om idrotts

platsen (SH).
Callitriche stagnalis (dikeslånke). Sundals-Ryr 600 m N 

Flytj (RC). Gestad 600 m NV St. Kyrkcbyn (KE). 
Bolstad 750 m O Fiskaretorpet (KE).

C. hamulata (klolånke). Frändefors 350 m V Sjöhagen 
(KE). Ärtemark Bengtsfors vid Sågudden (LO).

Aceraceae - Balsaminaceae
Acer campestre (naverlönn). Frändefors 350 m VSV 

Rud (KE).
A. pseudoplatanus (tysk lönn). Brålanda 300 m SO 

Hagen (KE). Bolstad 300 m OSO Nyhage (KE).
Impatiens noli-tangere (springkorn). Torp 500 m SV 

Stommen (SH), 450 m ONO Ellenö gård 1975 trol 
utgången idag (SH).

/. glandulifera (jättebalsamin). Ödeborg f d soptipp 500 
m VSV Hovsjöns S-ända (SH), Ödeborgs samh 
(SH). Frändefors 850 m NO Dernäs (KE). Gestad 
400 m VSV Timmerviks kyrka (KE). Ärtemark 
Bengtsfors 750 m VNV jvstn (SH).

I. parviflora (blekbalsamin). Frändefors 450 m O 
Bäsingebo Kasen (KE), 250 m S Sjöhagen (KE). 
Gestad 600 m VSV Sjön (KE). Gunnarsnäs Hällan 
(KE), Sandlycke (KE). Holm Mellerud flera lok
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Tiliaceae - Malvaceae
Tilia cordata (skogslind). Gunnarsnäs 450 m O Backa

myrarna (KE). Tösse 750 m ONO Valtarebol (KE).
Malva moschata (myskmalva). Ödeborg 300 m SV 

Dagsholm (SH). Frändefors 300 m ONO Berg (KE). 
Sundals-Ryr 250 m SSÖ Fjället, 600 m S Rävsnäs, 
Törestorp (samtl KE). Gestad Gälleudde, Månsud
den, 900 m O Logen (samtl KE). Bolstad Skällesby- 
hage (KE). Fröskog Kristinedal (KE).

M. neglecta (skär kattost). Gunnarsnäs Rostock (EST).

Hypericaceae - Droseraceae
Hypericum montanum (bergjohannesört). Frändefors 

300 m N Käringeudden (KE). Grinstad 400 m NNO 
L. Koön (KE). Dalskog 100 m NV Trindudde (JV & 
VJ). Ånimskog strax SV och 500 m N Yttre Bodane 
Ängen (LEN). Tösse 750 m ONO Valtarebol (KE). 
Ärtemark 300 m SO Dåverud (SH). Laxarby 600 m 
SV Lund (BL).

Drosera anglicaxrotundifolia (storsileshårxrundsiles- 
hår). Järn Furusand (TÖ).

Violaceae - Thymelaeaceae
Viola odorata (luktviol). Ödeborg 100 m V St. Ödeborg 

(SH). Brålanda 450 m SO Mörsa (KE). Järn Bråna 
(KE). Holm Mellerud (KE).

V. mirabilis (underviol). Fröskog 500 m SO Bodane 
(SH). Torrskog 850 m SO Lyckan (SH).

V. epipsila (mossviol). Dalskog 650 m OSO Hallebäck 
(PA).

V. reichenbachiana (lundviol). Ånimskog 400 m NV L. 
Bräcke (SH), 350 m SSÖ St. Bräcke (SH). Edsleskog 
400 m SO och 200 m O Lindheden (SH), 400 m O L. 
Klöverud (LO), 400 m SO Klöverud (SH).

V. montana (norrlandsviol). Sundals-Ryr vid Kolbot
tenmossens N-ända (RC).

V. persicifolia (strandviol). Tösse ön NO om Ytt. Präst
holmen (LO). Åmål Gåsön (PA), Nötön (PA).

Daphne mezereum (tibast). Brålanda 150 m S Bergsboi, 
150 m NO Syltebacka, 250 m N Hagen (samtl KE). 
Gestad 400 m SO Knarremyren (KE). Gunnarsnäs 
strax NV Rostocks skola (JV). Steneby Finnekasen 
(ÖJ).

Lythraceae - Onagraceae
Peplis portula (rödlånke). Frändefors 600 m VNV 

Kavlebron (KE), 700 m ONO Bjurhem (KE). Brå
landa 400 m O Esslingetorp (KE). Skållerud 150 m 
SO Benebo (KE). Ånimskog bäcken O om Vingnäs 
(DN).

Epilobium hirsutum (rosendunört). Frändefors Röshult 
(KE & SH). Ånimskog jvgs-dike SO om Slobol (TP).

E. saximontanum (vitblommig dunört). Brålanda 400 m 
NV Esslingetorp (KE). Steneby N delen av Billings- 
fors (SH). Tösse Myskedalen (PA).

Circaea alpina (dvärghäxört). Torp 700 m SO Surnås 
(SH). Ödeborg 500 m N Ögården (KE). Färgelanda

300 m O Kasegärdet (SH). Skållerud 800 m NV Kul
len (TÖ).
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Hippuridaceae - Cornaceae
Hippuris vulgaris (hästsvans). Frändefors O. Hästefjor- 

den O om Rönningen (KE). Ärtemark 400 m NNV 
Bengtsfors kyrka (SH).

Cornus suecica (hönsbär). Sundals-Ryr 200 m SSO 
Lillesjöns S-ända (KE), 600 m SSV Kannevattnet 
(KE). Brålanda 350 m O Hagen (KE),' 300 m NNV 
Dyrehög (KE). Järn Furusand (TÖ). Ärtemark 600 m 
VSV Svältan (SH). Torrskog N om Ramsbyn Kuvetj 
(SH).

Araliaceae - Hydrocotylaceae
Hedera helix (murgröna). Ödeborg 750 m NO Ögården 

(KE & JV). Skållerud 150 m OSO Strömhålan (KE). 
Tisselskog Dalskullens O-sida (SH).

Hydrocotyle vulgaris (spikblad). Frändefors Hålsjön, 
Rotenässjön, 750 m SO Lännebergshage (samtl SH). 
Brålanda Frändeforsån vid kröken NO om Smedse- 
rud (RAN). Gestad 100 m N Gälleudde fyr (KE). 
Bolstad Ängenäset i NO (KE).

Apiaceae
Sanicula europaea (sårläka). Tösse 300 m V Bälgare- 

åsen (KE). Edsleskog 500 m S och 750 m SSV Änge- 
torp (CKA).

Astrantia major (stjärnflocka). Laxarby 150 m NO 
Svärdlångs S-ända (SH).

Myrrhis odorata (körvel). Sundals-Ryr 750 m SSV 
Jonserud (KE). Gunnarsnäs 450 m S Rostocks jvstn 
(JV), 100 m N Rostocks skola (JV).

Torilis japonica (rödfloka). Ör500 m N Örsjöns N-ända 
(JV). Ärtemark Bengtsfors Majberget (SH).

Cicuta virosa (sprängört). Färgelanda Valboån ONO 
om Backen (SH), Lillån ONO om N. Spångerud 
(SH). Brålanda Dälpan OSO om Dotorp (KE). Skål
lerud St. Kräklingen (PA). Åmål Gåsön (PA).

Sium latifolium (vattenmärke). Bolstad 100 m S Vad
holmen (KE), Torp (KE). Tösse Bredvik i bäcken 
nära Vänern (PA).

Oenanthe aquatica (vattenstäkra). Erikstad Dalbergsån 
500 m OSO Berg (KE).

Aethusa cynapium (vildpersilja). Frändefors Raststugan 
(KE), 100 m N jvstn (KE). Brålanda B. samh (KE).

Imperatoria ostruthium (mästerrot). Färgelanda SV om 
Kärskullen (SH). Sundals-Ryr 350 m SO Klypen, 1 
km SSV Nyhemmet, 250 m VNV Buxåsen (samtl 
KE). Ånimskog 100 m N Näs (SH). Ärtemark 1,4 km 
NV Rönningen (SH). Torrskog 500 m SO Hålan 
(SH).

Pastinacasativa (palsternacka). Or 500 m O Svecklinge- 
byn (KE). Holm 500 m O Fågelbacka (KE). Ånim- 
skog Sandbol (PA). Tösse NO om Forsnäs (JV).

Heracleum mantegazzianum (jättebjörnloka). Gun
narsnäs 400 m SSO Rostocks jvstn (JV). Skållerud 
Håverud (SH). Steneby Billingsfors nära pappersbru
ket (SH). Ärtemark Bengtsfors Majberget (SH).

Daucus carota (morot). Frändefors 200 m NO Berg 
(KE). Brålanda 350 m SSV Hagen (KE). Gestad 500
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m SO Kättarebo! (KE). Järn 450 m N Svennungerud 
(KE).

Pyrolaceae - Ericaceae
Chimaphila umbellata (ryl). Fröskog 500 m NO Viken 

(KAL). Ärtemark 500 m ONO Björkåsen (BL). 
Laxarby 700 m O Björnliden (BL). Mo VSV om 
Kroken (BB). Vårvik 300 m S Mörtebäckens utlopp 
(AN).

Moneses uniflora (ögonpyrola). Cunnarsnäs 200 m S 
Långetj S-ända (JV), 6Ö0 m O Rundalen (JV). Skål
lerud 800 m N Lunden (TÖ). Laxarby vid Hakerudstj 
N-ända (LO).

Pyrola media (klockpyrola). Sundals-Ryr 550 m O Fåg- 
lekas (KE). Högsäter 350 m SSV Lillemansudde 
(KE). Ör strax SO Fågelmossen (TÖ). Järbo strax V 
Olasvattnet (KE). Dalskog strax S och strax O S. 
Dammtj (TÖ), 700 m NO Myrevarv (VJ). Tisselskog 
Ö Svarttj S-sida (TÖ). Ärtemark 350 m SO Rönning
en (SH). Laxarby 900 m SSV Gårdsjö (ÖJ). Vårvik 
250 m N Dyveln (SH).

P. rotundifolia (vitpyrola). Frändefors 200 m SV Rast
stugan (KE), 450 m NÖ Berg (KE). Sundals-Ryr 500 
m S Ängen, 450 m SV Backarna, 350 m OSO Brasse- 
rud (samtl KE). Brålanda 1 km NNO Rävkullen, 300 
m NNV Dyrehög, 300 m ONO Hagen, 450 m ONO 
Mörsa (samtl KE). Gestad 200 m OSO Djupedal 
(KE), 100 m SSÖ Brätten (KE). Åmål 100 m O 
Lövås (PA).

P. chlorantha (grönpyrola). Ör 100 m O Kroppsjön 
(KE). Skållerud 300 m NNV Hästhagen (PA), 400 m 
NV kyrkan (TÖ), 300 m ONO Lunden (TÖ). Rölan- 
da 500 m OSO Parten (BL). Ärtemark 100 m S Lån
getj (SH). Laxarby strax O tj i Stormossen (SH).

Monotropa hypopitys (tallört). Sundals-Ryr 150 m V 
Sjöbotten, 1,1 km V V. Lommesjön, 400 m ONO 
Slångerud (samtl KE). Brålanda 600 m OSO Rävkul
len (KE). Gestad Sandvikebergen i S, 400 m O Dju- 
pedal. 350 m SV Sannebo (samtl KE). Bolstad 100 m 
VNV Törehagen (KE). Högsäter Sågekullen (KE). 
Rölanda strax SV Råbockekullen (JV). Laxarby V 
om Blacketj (IL), N om Ned. Socka (IL). Edsleskog 
Rådanetj O-sida (PA). Nössemark spridd i Trestick- 
lans naturreservat (BAN), Furustadsön (BAN), SV 
om Styggetj (SH). Torrskog 250 m S Sundet (SH).

M. hypophegea (kal tallört). Tisselskog Heden (TÖ).
Ledum paluslre (skvattram). Ärtemark myren O om 

Lundströmstj N-ända (PA), Ekorretj (JLU). Laxar
by 150 m NV Lingen (BL), S om Torebyåsen (IL). 
Nössemark Stora mossar (BAN), 650 m NV L. Säm 
(BAN). Torrskog 300 m N Håboda Backarne 
(BAN).

Primulaceae - Plumbaginaceae
Primula veris (gullviva). Brålanda strax N kyrkan0 

(KE). Laxarby vid Nödhjälpen0 (JLU). Torrskog 
Ågården0 (BAN).

Hottonia palustris (vattenblink). Ödeborg 100 m N 
Brattefors (SH). Holm 200 m S Holmsåns mynning 
(SH).

Lysimachia nummularia (penningblad). Brålanda B. 
samh, Frändeforsån O om motellet, 150 m SV kyrkan

(samtl KE). Steneby Billingsfors pappersbruk (SH). 
Laxarby Solvik (IL).

Anagallis arvensis (rödmire). Skållerud Ryrhalvön 850 
m VNV Båtnäbba (PA). Steneby Mustadfors Enet 
(ÖJ). Animskog Sandbols f d affär (PA).

Armeria maritima (trift). Frändefors Käringeudden 
(KE). Amål f d riksväg 45 750 m N Knyttkärr (PA).

Gentianaceae - Apocynaceae
Gentianella campestris (fältgentiana). Steneby Vamme- 

kullens N-sida (NL). Ånimskog kraftledn-gatan 500 
m N Skogen (OV). Laxarby 300 m N Sjövikshemmet 
(LO), 400 m SV Kettilsbo (SH), strax NV Solvik 
(IL).

Vinca minor (vintergröna). Ödeborg S om Hagen (SH). 
Sundals-Ryr 100 m NNO Nedre Bön (KE), 1 km SSV 
Nyhemmet (KE). Brålanda 350 m VSV Skrapan 
(KE). Tösse gamla kyrkan (JV).

Convolvulaceae - Polemoniaceae
Convolvulus arvensis (åkervinda). Steneby Billingsfors 

N om idrottsplatsen (SH).
Calystegia sepium (snårvinda). Frändefors 250 m SV 

Élgårdshage (KE). Färgelanda 400 m ONO Backen 
(SH). Sundals-Ryr 500 m NV Sjöbotten (KE), 400 m 
SSV Smedtorpet (KE). Brålanda Backa, 400 m NNO 
Baggebol, 250 m ONÖ Esslingetorp (samtl KE). Ge
stad 150 m SV N. Timmervik Kasen (KE). Bolstad 
Tillhagen (KE), Skällesbyhage (KE). Grinstad 600 m 
NNV Svalhede (KE). Fröskog 250 m O Bodane 
(SH).

Cuscuta europaea (nässelsnärja). Fröskog 250 m O Bo
dane (SH).

Polemonium caeruleum (blågull). Töftedal 200 m SSV 
Loviseholm (KE).

Boraginaceae
Symphytum asperumxofficinale (uppländsk vallört). 

Dalskog 500 m N Dansbo (JV). G unnarsnäs Ros
tocks soptipp (JV), 150 m ONO Rostocks jvstn (JV). 

Anchusa officinalis (oxtunga). Fröskog 300 m SO Boda
ne (SH).

A. arvensis (fårtunga). Färgelanda Sandbäcken (KE). 
Sundals-Ryr 500 m SSV Rävsnäs (KE). Brålanda 250 
m VSV Tåsterud (KE). Gestad 600 m VSV Sjön, 700 
m O Djupedal, 100 m NV Månsudden (samtl KE). 
Grinstad 400 m O Stommen (KE). Järn Kroken 
(TÖ). Gunnarsnäs 350 m SV Rostocks skola (JV). 
Skållerud 800 m SSO Hästhagen (PA), SV om Uppe- 
ruds slussar (SH), Ryr 500 m S Skutholmen (KE). 
Animskog Sandbol (PA).

Myosotis scorpioides (äkta förgätmigej). Brålanda 400 
m O Esslingetorp (KE). Gestad Pjukemyren (KE). 
Bolstad Dalbergsån SSV om Äspesätcr (KE), Grin
stad 350 m VNV Stångsnabben (KE).

M. sylvatica (skogsförgätmigej). Sundals-Ryr 100 m 
NNO Nedre Bön (KE), 100 m OSO Övre Bön (KE). 
Brålanda 4 nya lok (KE). Gestad 7 lok (KE). Erik- 
stad 300 m NO Kullen (KE). Gesäter 200 m SSO 
Kvarnemon (KE).

M. ramosissima (backförgätmigej). Sundals-Ryr Sjö
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botten (KE). Brälanda Vässby (KE). Gestad 200 m 
SV Brätten (KE), 150 m NNO Sikhalls brygga (KE). 
Bolstad 500 m S kyrkan (KE), Dalaborg (KE). Stene- 
by Sörtjärnsviken (JV).

M. stricta (vårförgätmigej). Brälanda 400 m VNV Tve- 
ten (KE), 100 m SV jvstn (KE). Gestad 4 nya lok 
(KE). Bolstad 500 m S kyrkan (KE).

M. discolor (brokförgätmigej). Odeborg 300 m NNO 
Sjödalen (SH). Brälanda 3 nya lok (KE). Gestad 5 
nya lok (KE). Bolstad Vadholmen (KE). Grinstad 
700 m V St. Koggen (KE).

Echium vulgare (blåeld). Torp 500 m SV Håmule (SH). 
Holm 100 m N Mellerud jvstn (JV).

Lamiaceae
Glechoma hederacea (jordreva). Sundals-Ryr 450 m 

VSV V. Bleken Kasen (KE). Brälanda 850 m SV 
Rusenberg (KE). Gestad 450 m VSV Gällnäs (KE). 
Högsäter Valboån vid fotbollsplanen (SH). Ör 150 m 
NO badplatsen vid Stränge (SH). Holm Ingribyn 
(KE). Gesäter 5 nya lok (SH). Steneby N delen av 
Billingsfors (SH). Ånimskog 300 m S Björkebäck 
(SH).

Galeopsis speciosa (hampdån). Gestad 200 m O Pjuke- 
myren, 250 m NV Sjön, 300 m SSV Lövås (samtl 
KE). Dalskog Flathult (ÖJ), 350 m S Kopparebol 
(VJ), Nygård (VJ). Tisselskog Gullungebyn (ÖJ).

G. ladanum (mjukdån). Sundals-Ryr 350 m NNO Bol
lungen (KE).

Lamium hybridum (flikplister). Brälanda kyrkan (KE). 
Gestad 150 m S Brätten (KE), 450 m ONO Stenviken 
(KE). Skällerud SV om Upperuds slussar (SH).

L. moluccellifolium (mellanplister). Sundals-Ryr 600 m 
SV Rävsnäs (KE). Brälanda 5 nya lok (KE). Bolstad 
300 m S Varvet (KE). Skällerud Ryrhalvön 500 m S 
Skutholmen (KE).

Stachys sylvalica (stinksyska). Gestad 100 m VSV Brät
ten (KE), 100 m VNV Sikhalls brygga (KE). Torr
skog 650 m SO Lyckan (SH).

Satureja vulgaris (bergmynta). Bolstad 400 m SO Ste
nen (KE). Gunnarsnäs 550 m SSO Backamyrarna 
(KE). Torrskog 650 m SO Lyckan (SH), N. Kölviken 
Ödegården (SH).

S. acinos (harmynta). Holm Rävholmen (KE & JV). 
Tisselskog mellan Abborretj och dyveln N om Ö. 
Svarttj (TÖ). Edsleskog 500 m O hembygdsgården 
Petersburg (CKA & TÖ).

Origanum vulgare (kungsmynta). Sundals-Ryr 350 m 
OSO Rönningen (KE). Gestad Sandvikebergen i S 
(KE). Laxarby 550 m SSV Lund (BL). Edsleskog 500 
m O hembygdsgården Petersburg (CKA & TÖ).

Thymus pulegioides (stortimjan). Gunnarsnäs 450 m S 
Rostocks jvstn (JV).

T. serpyllum (backtimjan). Åmål Grönskaren (Thun- 
berg 1979).

Lycopus europaeus (strandklo). Brälanda 700 m SV 
Råskog (KE). Gestad Frändeforsån (KE). Gunnars
näs 150 m V Hagen (KE). Ånimskog S. Limskäret 
(LEN).

Mentha aquatica (vattenmynta). Bolstad Dalbergsån 
NNVom N. Rödjan (KE).

M. aquaticaXarvensis (kransmynta). Färgelanda 200 m 
N och 200 m NO Balketorp (KE).

Solanaceae - Scrophulariaceae
Solanum dulcamara (besksöta). Färgelanda 350 m 

ONO Backen (SH). Gestad 100 m NV Sikhalls bryg
ga (KE). Bolstad Dalbergsån NNV om N. Rödjan 
(KE). Erikstad 500 m OSO Berg (KE). Järn Fresters- 
byn (KE). Skällerud 150 m N Skansen (SH).

Verbascum thapsus (vanligt kungsljus). Torp 250 m V 
Uppsal (SH). Gestad 700 m O Djupedal (KE), Berg 
(KE). Bolstad 350 m SO Nyhage (KE).

V. nigrum (mörkt kungsljus). Brälanda riksväg 45 vid 
motellet (KE).

Linaria repens (strimsporre). Holm Mellerud O om 
jvgsöverg vid riksväg 45 (KE). Tösse jvgsöverg 450 m 
SSV Forsnäs (KE).

Chaenorhinum minus (småsporre). Bäcke vid telemas- 
ten (SH). Tösse Myskedalen (PA). Ärtemark 450 m 
NV Bengtsfors kyrka (SH). Laxarby Skåpafors vid 
pappersbruket (SH).

Veronica longifolia (strandveronika). Ödeborg ön i Rå- 
danesjön (HG). Frändefors Käringeudden (KE). 
Brälanda Dälpan 350 m OSO Dotorp (KE).

V. beccabunga (bäckveronika). Brälanda 500 m NV 
Tveten (KE). Ör 450 m N Tonsberg (SH). Gunnars
näs 150 m ONO Rostocks jvstn (JV), 400 m NNO 
Branterud (JV), 500 m S Backamyrarna (KE), 150 m 
V Hagen (KE).

V. agrestis (åkerveronika). Brälanda 150 m SV kyrkan 
(KE). Skällerud 600 m SSO Hästhagen (PA).

V. persica (trädgårdsveronika). Brälanda 150 m SV kyr
kan (KE). Gunnarsnäs strax N Rostocks skola (JV).

Euphrasia nemorosa (grå ögontröst). Sundals-Ryr 900 
m SSV Sjöbotten (KE). Laxarby 150 m SV Knöstevi- 
ken (SH). Edsleskog Ågrenserud och 350 m SSV 
Ågrenserud (SH).

E. micrantha (ljungögontröst). Frändefors Käringeud
den (KE). Bolstad 800 m SSO Skällesbyhage (KE), 
450 m O Nyhage (KE). Grinstad Stångsnabben och 
300 m NNV Stångsnabben (KE).

Odontites verna (rödtoppa). Ödeborg 250 m N Vallgär
det (SH). Sundals-Ryr 800 m O Grind (KE). Steneby 
Finnekasen (ÖJ), centrala Billingsfors (SH). Ånim
skog Bolet Ängen (PA). Tösse Myskedalen (PA), 
Bredvik (PA).

Pedicularis sylvatica (granspira). Högsäter 500 m O 
Slagsjöns N-ända (SBE). Dalskog 500 m V Heden 
(VJ 1960-t), 900 m NO Kopparebol (VJ 1960-t). Lax
arby 300 m V Solvik (IL).

Lathraea squamaria (vätteros). Färgelanda 350 m SO 
Vasslan (SH). Gestad 300 m SSV Djupedal (KE). 
Bolstad 150 m S Skällesbyhage (KE). Gunnarsnäs 
600 m V Sverkersbyn (KE), 250 m VNV Borgviken 
(KE). Fröskog branten SO om Bodane (SH). Årte- 
mark 1 km S Svärdlång hpl (JLU). Laxarby O om 
Ödegårdstj (IL).

Lentibulariaceae - Plantaginaceae
Utricularia vulgaris (vattenbläddra). Gestad Gälleudde 

och 400 m NV Gälleudde (KE), 600 m VSV Rörvik 
(KE). Bolstad 550 m ONO Fiskaretorpet (KE). Järn 
Furusand (TÖ). Skällerud 500 m NNV Åsenbruks 
jvstn (SH). Åmål Nötön i SO (PA).

U. minor (dvärgbläddra). Sundals-Ryr 750 m SV 
Kannevattnet (KE).



Planlago media (rödkämpar). Skållerud Upperud nära 
slussen (TÖ).

P. maritima (gulkämpar). Frändefors riksväg 45 OSO 
om Röshult (KE). Ånimskog riksväg 45 vid Årebol 
(JK).

Rubiaceae - Adoxaceae
Galium aparine (snärjmåra). Bolstad Skällesbyhage 

(KE). Gunnarsnäs Gullhögen (JV). Skållerud Kållse- 
rud (JV).

G. vaillantii (grönblommig snärjmåra). Fårgelanda 
folkhögskolan (KE). Brålanda 150 m VSV jvstn 
(KE), reningsverket (KE). Bolstad Kleven (KE).

G. trifidum (dvärgmåra). Järn Furusand (TÖ 1968). 
Steneby Slångetj V-ända (SH).

G. odoratum (myskmadra). Gunnarsnäs 600 m V 
Sverkersbyn (KE). Steneby 250 m SV Torpetj (ÖJ), 
200 m NV Finnekasen (ÖJ). Edsleskog O om Lindhe
den (CKA).

G. mollugoxverum (buskmåraxgulmåra). Erikstad300 
m V Dalsbo (KE).

Adoxa moschatellina (desmeknopp). Färgelanda 350 m 
SO Vasslan (SH). Gestad 100 m VNV Sikhalls brygga 
(KE). Gesäter 600 m NNO Ängen, 600 m O Fred
lund, 200 m SO Näs (samtl SH). Rölanda 300 m SSO 
Kårböle (SH). Steneby strax SO Majberget (SH). 
Ånimskog 450 m O kyrkan (SH), 100 m NV Näs 
(SH). Fröskog 500 m SÖ Bodane (SH). Håbol 250 m 
SO Sand, 600 m SSV och 300 m SSV Aspelunds 
dyveln (samtl SH).

Caprifoliaceae - Campanulaceae
Lonicera periclymenum (vildkaprifol). Frändefors 200 

m NNO Sjöhagen (KE). Sundals-Ryr 550 m N V. 
Bleken (KE). Brålanda 150 m S Smedserud förv 
(KE). Bolstad 650 m SSO Skällesbyhage (KE), 200 m 
OSO Bränningen (KE).

L. xylosteum (skogstry). Gunnarsnäs 600 m V Sverkers
byn (KE). Tösse 750 m ONO Valtarebol (KE). Torr
skog 850 m SO Lyckan (SH).

Sambucus racemosa (druvfläder). Frändefors 500 m 
SSO triangelpunkten Bäsingebo (KE). Gestad Lille 
holme (KE), Gälleudde fyr (KE). Bolstad 250 m 
OSO Vadholmen (KE). Erikstad 450 m SSV Kuserud 
(KE). Tösse Rolfskärr (KE). Laxarby Solvik (IL).

S. nigra (fläder). Ödeborg Ödeborgs samh (SH). Brå
landa 150 m NV kyrkan (KE). Gunnarsnäs 450 m S 
Rostocks jvstn (JV).

Viburnum lantana (parkolvon). Bolstad 300 m OSO 
Vadholmen (KE).

Campanula cervicaria (skogsklocka). Sundals-Ryr 450 
m S Rönningen (KE). Ärtemark 300 m SO Dåverud 
(SH). Laxarby O och N om Ödegårdstj (IL), 300 m 
SSV Lund (BL). Torrskog 200 m S N. Kölviken 
Ödegården (SH).

C. trachelium (nässelklocka). Valbo-Ryr 300 m SV 
Kikerudssjöns N-ända (SH).

C. latifolia (hässleklocka). Sundals-Ryr 350 m OSO 
Rönningen (KE). Steneby Finnekasen (ÖJ).

C. patula (ängsklocka). Ödeborg 250 m O Alebacken 
(KE). Sundals-Ryr 350 m SO och 550 m N V. Bleken 
(KE). Töftedal 600 m S Bön (KE), 100 m S Björnlid- 
mon (KE). Ärtemark Bengtsfors centrum (JV).

110 Per-Arne Andersson

Nössemark 300 m NV Bön (BAN), NV om Jarsviken 
(BAN).

Jasione montana (monke). Töftedal 500 m S och 650 m 
VSV Bön (KE).
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Asteraceae
Solidago canadensis (kanadensiskt guilds). Brålanda 

250 m N Dyrehög, 200 m SSO Höga, 150 m N kyrkan 
(samtl KE). Tisselskog Henneviken (JV).

Bellis perennis (tusensköna). Frändefors Sjöhagen 
(KE). Ödeborg 150 m NV St. Ödeborg tillf (SH 
1969). Brålanda kyrkan (KE). Erikstad Kuserud 
(KE), 200 m V Rossalen (KE). Grinstad Sörbyn 
(KE). Skållerud Åsensbruks pappersbruk (SH), 
Snäcke (EW).

Erigeron acer (gråbinka). Dalskog Kullen (VJ), 500 m 
SV Kopparebol (VJ). Tisselskog 600 m VSV ung
domsgården (SH).

E. canadensis (kanadabinka). Steneby 250 m SO Kole- 
rud (SH).

Filago arvensis (ullört). Bolstad Dalaborg (KE). Skålle
rud 300 m NO Skytterud (KE), 150 m S Hästhagen 
(PA).

Anaphalis margaritacea (pärleternell). Steneby N om 
Rossboden (SH).

Inula salicina (krissla). Ödeborg vid Rådanesjön strax 
V gränsen till Sundals-Ryr (HG).

Bidens cernua (nickskära). Fröskog 350 m OSO Flå- 
tungebyn (SH).

Galinsoga ciliata (hårgängel). Brålanda B. samh (KE). 
Steneby Ekebols handelsträdgård (EO), 300 m N 
Billingsfors jvstn (SH). Ånimskog Sandbols f d affär 
(PA). Ärtemark Bengtsfors Majberget (SH).

Anthemis tinctoria (färgkulla). Brålanda B. samh (KE). 
Järn 450 m NV Svennungerud (KE), Dalskog Heden 
(TÖ). Steneby 600 m S Laxsjöns friluftsgård (ÖJ), S 
delen av Billingsfors (SH), 200 m N Villan (SH). 
Ärtemark Bengtsfors vid f d brädgården (SH).

Matricaria recutita (kamomill). Frändefors 650 m OSO 
Bjurhem (KE). Brålanda 300 m O Nunntorp (KE), 
650 m NNV 0. Gatan (KE). Gestad 350 m N Lövås 
(KE). Bolstad 400 m OSO Bodane (KE).

Chrysanthemum parthenium (mattram). Brålanda B. 
samh (KE).

C. segetum (gullkrage). Ödeborg Ödeborg samh (SH). 
Frändefors 200 m V Älgegården (KE). Brålanda 600 
m OSÖ Hönseberg, reningsverket, B. samh (samtl 
KE).

Artemisia absinthium (malört). Sundals-Ryr Nedre Bön 
(KE). Skållerud 500 m NNO Hästhagen (KE). 
Laxarby Solvik (IL).

Senecio vernalis (vårkorsört). Brålanda jvstn (KE).
S. jacobaea (stånds). Dalskog 400 m S Kopparebol 

(VJ), Nygård (VJ). Ärtemark länsväg 172 vid Klovstj 
V-sida (SH). Laxarby Trekanten (SH).

Carlina vulgaris (spåtistel). Skållerud S om Håverud 
(TÖ).

Arctium tomentosum (ullig kardborre). Odeborg Ode
borgs samh strax S landsvägsbron (SH).

A. minus (liten kardborre). Torp 250 m S Berg (SH). 
Ödeborg f d tegelbruket, 150 m N Vallgärdet, 350 m 
S N. Rådane (samtl SH). Färgelanda Stigen vid textil
industrin (SH). Sundals-Ryr 100 m S V. Hinsetakan, 
Törestorp, Ryr (samtl KE). Gestad 500 m ONO
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Långekärr (KE). Järn Rearsbyn (KE), Järns stom 
(KE). Jårbo Uschet (KE). Ånimskog Torp (SH). 
Laxarby Skåpafors vid fotbollsplanen (SH), Berg 
(SH). Åmål Knyttkärr (PA). Mo 100 m O kyrkan 
(KE).

Cirsium heterophyllum (brudborste). Grinstad O om 
Stockenäs (TÖ).

Centaurea scabiosa (väddklint). Grinstad 150 m OSO 
Svartebäck (PA).

Leontodon hispidus (sommarfibbla). Färgelanda 150 m 
SSV Stigens skjutbana (SH).

Tragopogon pratensis (ängshaverrot). Gestad 400 m 
NNV Stenviken (BR).

Crepis paludosa (kärrfibbla). Gunnarsnäs 550 m O 
Backamyrarna (KE).

C. praemorsa (klasefibbla). Skållerud 300 m NNV 
Svankila (KE), Rannebergets SO-sida (TÖ), 1 km 
NNO Lunden (TÖ). Tisselskog 300 m S Buterud 
(TÖ), 850 m SV Ragnerud (KE & SH).

Rättelser
Förutom tryckfel och liknande korrigerar jag här även 
några felaktigt uppgivna eller felbestämda fynd.
s 2 (dvs försättsbladets baksida) längst upp tillfogas: 

”Ömslagsbild: Allium senescens (berglök). Gäserud i 
Håbol. Foto förf 1980.”

s 31 engelsk text till fig 16: ”Wemlandläs ”Werm- 
land”.

s 60 spalt 2 rad 4 nedifrån: ”frammarch”; läs ”fram
marsch”.

s 70 spalt 2 rad 8 nedifrån: ”(karta 273)”; läs ”(karta 
275)”.

s 75 spalt 2 rad 17 nedifrån; ”(karta 271)”; läs ”(karta 
273)”.

s 80 spalt 1 rad 1: ”situtated”; läs ”situated”, 
s 83 spalt 1 rad 25 och 26: ”differences”; läs ”differen

ce”.
s 99 Matteuccia struthiopteris (strutbräken): ”Sundals- 

Ryr 500 m ONO Snappan (TÖ)” utgår; lokalen är 
identisk med ”700 m VNV Bollerud (KE)”. ”Frö
skog 400 m SV Täppetj (KHL)” är felplacerad; loka
len är belägen i Edsleskog. 

s 131 spalt 2 rad 1 nedifrån: ”SSV”; läs ”SSO”. 
s 145 Dactylorhiza traunsteineri (sumpnycklar). Former 

med ofläckade blad: ”Dalskog 350 m NV Tvelippor- 
na (KE)” och ”Håbol 500 m ONO Sand (LA)” utgår. 
Felbestämning har konstaterats av Viktor Jansson; 
på båda lokalerna är det fråga om D. incarnata (ängs- 
nycklar). Sannolikt gäller samma förhållande för 
”Håbol strax O Sand (LA)”, men definitiv korrige
ring måste anstå tills ex har kunnat kontrolleras, 

s 148 spalt 1 rad 23: ”Tjälldén 1943”; läs ”Tjälldén 
1944”.

s 157 spalt 1 rad 17: ”Torp”; läs "Valbo-Ryr”. 
s 164 spalt 1 rad 17: ”Holthagen”; läs "Holthögen”. 
s 164 spalt 1 rad 18: ”Bracke”; läs ”Bäcke”,

s 164 Melandrium rubrum (rödblära): ”Sundals-Ryr 
mellan Aspebol och skjutbanan0 (KE)” är felplace
rad; lokalen är belägen i Brålanda.

s 167 Trollius europaeus (smörbollar): ”Skållerud strax 
V Håverud (TÖ), 500 m S Barlindemyren (TÖ)” 
utgår. Jag har här gjort ett misstag i kartoteket; Tors
ten Örtenblad har ej rapporterat arten från dessa 
lokaler.

s 191 Crataegus laevigata (rundhagtorn): ”Ödeborg 200 
m NNV Rubbestad (SH)” utgår; lokalangivelsen gäl
ler C. calycina (korallhagtorn). Genom ett förbiseen
de har denna korrigering, som Stefan Hult meddelat 
mig redan 1978, ej införts i kartoteket.

s 194 spalt 2 rad 21 nedifrån: ”Baggernd”; läs ”Bagge
torp".

s 202 spalt 1 rad 16 nedifrån: ”Rosa tomentosa (R. 
sherardii Davies)”; läs ”Rosa sherardii Davies”.

s 203 spalt 2 rad 21 nedifrån: ”Signebyn”; läs ”Signe
rad”.

s 204 spalt 1 rad 23: ”Hård 1925 K”; läs ”Hård 1935 K”.
s 219 spalt 2 rad 20 nedifrån: ”Björnbyn”; läs ”Björ- 

byn”.
s 227 Cicuta virosa (sprängört): i Grinstad tillfogas 

"Hjortens udde (KHL)”.
s 227 spalt 1 rad 20 nedifrån: ”Hård 1925”; läs ”Hård 

1935”.
s 240 spalt 2 rad 20: ”400 m O och 500 m OSO Mörsa 

(KE)”; läs ”400 m O Mörsa (KE), 500 m OSO Skra
pan (KE)”.

s 245 Thymus pulegioides (stortimjan): ”Frändefors 250 
m NNV Vallgärdet (SH)” är felplacerad; lokalen är 
belägen i Ödeborg.

s 248 spalt 2 rad 4 nedifrån: ”kyrkan”; läs ”Bengtsfors 
kyrka”.

s 269 spalt 1 rad 8: ”förklängningsanstalten”; läs ”frö- 
klängningsanstalten”.

s 269 spalt 1 rad 10 nedifrån: ”1970-t: 2 lok”; läs ”1970- 
t: 3 lok”.

s 343 spalt 1 rad 11 nedifrån: ”Forshaga”; läs ”Väners
borg”.

s 344 spalt 1 rad 6: raden utgår (dubbelsatt).
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Sammankomster 1983

Algologföreningen i Uppsala

27 oktober. M. Watanabe: Freshwater phycologi- 
cal research in Japan.

Kuno Thomasson

Botaniska Föreningen i Göteborg

3 februari. Lektor Lars Arvidsson, Göteborg: 
Botaniska vandringar i törelstäpp och lagerskog. 
Något om flora och vegetation på Teneriffa.

3 mars. Tomas Hallingbäck och Sven Fransén, 
Göteborg: Något om mossor i Göteborgstrakten. 
Glimtar från Mossornas Vänners inventering av 
Västsverige.

14 april. Bryggeriingenjör Hjalmar Wohin, Göte
borg: Pollinationsbiologiska vandringar - glimtar 
från de två framgångsrikaste växtfamiljerna. Om 
samspelet mellan djur och växter.

28 april. Amanuens Jan-Eric Bohlin, Göteborg: 
Ecuadorexkursionen 1982. En presentation av de 
olika vegetationstyper som förekommer i landet.

18 maj. Intendenterna Magnus Neuendorf och 
Jimmy Persson, Göteborg: Demonstration och 
rundvandring i de nya växthusen i Botaniska 
Trädgården.

14 september. Lektor Ingvar Nordin, Göteborg: 
Från Hoburgsgubben till Ulla Hau - botaniska 
strövtåg på Gotland.

13 oktober. Professor Gunnar Weimarck, Göte
borg: Om inventeringen av Skånes flora.

17 november. Diploma Gardener David Howard, 
Coventry, England: Flora and vegetation of 
Kashmir. Bilder från en expedition sommaren 
1983.

8 december. Docent Roland Moberg, Uppsala: 
Varglav - snölav - praktlav. Om karaktäristiska 
lavar i olika miljöer med Ingmar Holmåsens bil
der som illustration. - Årsmöte: ordf lektor Lars 
Arvidsson, v ordf intendent Björn Aldén, sekr 
assistent Marie Lindström, kassaförv institu- 
tionssekr Birgit Malm.

Exkursioner

24 april. Sällskapet Mossornas Vänner anordna
de en mossutflykt till Björboholm vid sjön 
Mjörn.

29 maj. Nybörjarexkursion till Djupedalen på Hi
singen under Åslög Dahls ledning.

5 juni. Försommarexkursion till Brattön i Bohus
län under ledning av Harry Andersson, Kungälv.

15 juni. Nybörjarexkursion till Gunnebo och 
Stensjön tillsammans med Suzanne Roth-Teden- 
stig.

6-7 augusti. Exkursion till Skaraborgs län under 
Magnus Neuendorfs guidning. Han har lämnat 
följande rapport.

Dagens första stopp gjordes vid Ållebergs 
nordände där Orobanche reticulata (tistelsnylt- 
rot) har en av sina mycket få växtplatser i landet. 
Två blommande exemplar noterades.

Dagens andra lokal var Gorsan i Valstad ca 10 
km SV om Tidaholm. Gorsan är en svagt sluttan
de kalkmyr. Den ligger vackert inramad av höga, 
branta moränåsar. Kärret är en av de två kvar
varande lokalerna för Saxifraga hirculus (myr- 
bräcka) i södra Sverige. Ett 20-tal blommande 
exemplar påträffades. I det mycket artrika kärret 
dominerade Epipactis palustris (kärrknipprot), 
Trichophorum alpinum (snip) och Carex lepi- 
docarpa (näbbstarr). Ett par fruktkroppar av den 
sällsynta gastromyceten Bovistella paludosa sågs 
också.
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Dagens sista mål var ån Tidan vid Ettak ca 10 
km S om Tidaholm. Här har Osmunda regalis 
(safsa) en av sina två förekomster i länet. Den 
står i stora, vackra bestånd på småöar ute i ström
men. Safsan är en kalkskyende växt. Likväl på
träffades nära stranden sådana kalkindikerande 
arter som Polygonatum verticillatum (krans
rams), Daphne mezereum (tibast), Hepatica nobi- 
lis (blåsippa) och Brachypodium pinnatum 
(spärrlosta).

Andra dagens första exkursionsmål var en 
al-askdominerad skog på rik mullmark vid Källe- 
gårdsbäcken i Skövde. Lokalen ligger omedel
bart SO om P4:s kasernområde. Här finns Cam
panula latifolia (hässleklocka) och Petasites ova- 
tus (pestskråp) i mycket stora bestånd. Cirsium 
oleraceum (kåltistel) förekommer talrikt. I övrigt 
noterades Impatiens noli-tangere, Polygonatum 
verticillatum, Epilobium hirsutum, E. parvi- 
florum, Crepis paludosa, Festuca gigantea, Mili
um effusum och Lactuca serriola (springkorn, 
kransrams, rosendunört, ludd-dunört, kärrfibbla, 
långsvingel, hässlebrodd och taggsallat).

Avslutningsvis studerades högörts- och vatten
vegetationen i ån Slafsan vid Broddetorp. Slafsan 
är Hornborgasjöns största tillflöde. Bl a sågs Be
ruh erecta, Sium latifolium, Ranunculus lingua, 
Butomus umbellatus, Veronica anagallis-aqua- 
tica, Mentha aquatica, Stachys palustris, Rumex 
aquaticus, Potamogeton pectinatus och P. crispus 
(bäckmärke, vattenmärke, sjöranunkel, blom
vass, vattenveronika, vattenmynta, knölsyska, 
hästskräppa, borstnate och krusnate).

27 augusti. Exkursion till Sönnerbergen, Onsala 
sn, under ledning av Bertil Ståhl, som lämnar 
följande redogörelse.

Den kända lokalen för Phyllitis scolopendrium 
(hjorttunga) inspekterades, varvid det kunde 
konstateras, att endast två exemplar fanns kvar 
av denna sällsynta ormbunke. Ytterligare en syd
lig art, Plantago coronopus (strandkämpar), 
studerades i klippspringor i närheten och notera
des även från nya ytor utmed halvöns västra 
strand. Den tycktes trivas i sommartorkan.

I några av Sönnerbergens grunda vattensam
lingar, som nu till stora delar var intorkade, gjor
des ett par mycket intressanta återfynd av Baldel- 
lia ranunculoides och Helosciadium inundatum 
(flocksvalting och krypfloka). I sällskap växte 
Lobelia dortmanna, Litorella uniflora, Subularia 
aquatica, Potamogeton natans, Juncus bulbosus

och en Utricularia-art (notblomster, strandpryl, 
sylört, gäddnate, löktåg och en bläddra). 
Ahlfvengren (Hallands växter 1924) anger för bå
da dessa arter lokalen ”Mönster”, som är en liten 
halvö i direkt anslutning till Sönnerbergen. Det 
är dock mycket troligt att Ahlfvengren egentligen 
avser de vattensamlingar som här omnämns.

10 september. Nybörj arexkursion till Bokedalen i 
Partille kommun med Mats Lindqvist som ledare. 
Svamp- och lavfloran i en bokskog besågs. Av 
intressanta boklavar påträffades bl a Lecanora 
glabrata och Pyrenula nitida. På bålen av Pertusa- 
ria pertusa noterades den lilla para
siten -symbionten Sphinctrina turbinata. Av 
intressanta svampar kan särskilt nämnas Herici- 
um coralloides på en död bokstam.

2 oktober. Algexkursion till Vrångö i Göteborgs 
södra skärgård under ledning av Mats Kuylen- 
stierna.

23 oktober. Lavexkursion till Öjared i Skallsjö sn 
med Lars Arvidsson som ledare. Lavfloran i en 
gammal ekskog studerades. Av intressanta fynd 
må nämnas Cyphelium inquinans, Leptogium 
teretiusculum, Lobaria pulmonaria, Lopadium 
pezizoideum, Pertusaria flavida och Thelotrema 
lepadinum, samtliga mindre allmänna i Sydväst- 
sverige.

Marie Lindström

Botaniska Sektionen i Uppsala

1 februari. Bengt Jonsell: I Karri-skog och på 
Banksia-hed. En färd genom Sydvästaustraliens 
växtvärld.

1 mars. Nils Hydén: Några kaktussläkten och 
deras odling.

5 april. Mats Thulin: Bland rökelse- och myrra- 
träd i Somalia.

3 maj. Borge Pettersson: Epifytiska orkidéer och 
andra växter i Mozambique.

6 september. Hans Odöö: Så sa Linné om växter
na. Episoder, fakta och Linnécitat kring växterna 
i Linnéträdgården i Uppsala.

4 oktober. Marianne Pedersén: Att odla och an
vända alger. Speciellt landbaserad odling be
handlades.
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1 november. Olov Hedberg: Floran på Afrikas 
höga berg. Anpassningar och artbildning i ett 
extremt klimat med utblickar till Sydamerika.

6 december. Erik Skye: Botaniska intryck från 
Arktis. Erfarenheter av växtvärld och landskap 
kring Svalbard.

Exkursioner

20 februari: Kerstin Holm: Vandring bland 
sovande knoppar och frusna vinterståndare i 
Stadsskogen, Uppsala.

8 maj. Mariette Steiner: Vårutflykt till Linnés 
Hammarby med både växter och kulturhistoria 
på menyn.

29 maj. Mikael Hedrén: Floristisk exkursion i 
lundmiljö strax söder om Uppsala.

4 september. Örjan Nilsson: Söndagsvandring 
bland växterna i Uppsala botaniska trädgård.

25 september. Svengunnar Ryman: Svampexkur
sion i Uppsalas grannskap.

16 oktober. Roland Moberg: Lavexkursion kring 
Uppsala Näs.

Roger Svensson

Botaniska sällskapet i Stockholm

28 januari. Botaniska sällskapets 100-årsjubileum 
den 29 december 1982 firades. Måns Ryberg tala
de om Botaniska sällskapet och Stockholmstrak
tens flora. Därefter vidtog en supé på Botaniska 
institutionen.

24 mars. Johan Uhr berättade om länsstyrelsen i 
Stockholms läns arbete med ett naturvårds
program.

28 april. Uppläggning av det fortsatta arbetet 
med den nya sörmlandsfloran diskuterades.

27 oktober. Börje Drakenberg: Branden som 
ekologisk faktor i Australiens växtvärld.

1 december. Lars-Erik Liljelund: Ar försurningen 
ett hot mot den svenska skogen och floran? - Till 
styrelse valdes: ordf fil dr Lars-Erik Liljelund, v 
ordf prof Måns Ryberg, sekr fil kand Göran 
Thor, skattm rektor Karl-Gustav Kökeritz. Öv

riga ledamöter lektor Hans-Erik Wanntorp, fil 
mag Pelle Holmberg, prof Carl-Johan Clemedson 
samt intendent Roger Lundin.

Exkursioner

5 juni. Exkursion i Strängnästrakten under led
ning av Torsten Carlsson och Carl-Johan Cle
medson. Först besöktes Tynäsängarna på sydöst
ligaste delen av Tosterön. Förutom den rika lund- 
floran kunde man i ett mindre fuktområde i den 
stora hassellunden ca 350 m NNV om Tynäs gård 
se en relativt riklig förekomst av tuvstarr (Carex 
caespitosa) och några exemplar av den i trakten 
tämligen sällsynta rävstarren (Carex vulpina). 
Där demonstrerade också Torsten Carlsson på en 
sippervattenpåverkad klippbrant de för området 
sällsynta mossorna stora kuddmossa och räv
svansmossa (Amphidium mougeotii, Thamno- 
bryum alopecurum). I strandhagen nedanför Ty
näs gård noterades hybriden mellan humle
blomster och nejlikrot (Geum rivale X urbanum).

Vid vägen mellan Sundby sjukhus och Åsby 
drygt en km NV om Tynäs växer några mindre 
buskar av den här sällsynta äppelrosen (Rosa ru- 
biginosa). Den vid regnig väderlek påtagligt star
ka äppeldoften från bladen kunde noteras. På en 
lodrät bergbrant intill vägen mot Stenby skans 
500 m NV om Bresshammars gård, likaledes på 
Tosterön, växer inom ett mindre område ett par 
tuvor av hybriden mellan gaffelbräken och svart- 
bräken (Asplenium septentrionale x trichomanes) 
tillsammans med bägge föräldraarterna.

Därefter ställdes färden till den s k Skol- 
mästarhagen belägen invid E3:an i nordostligaste 
delen av Härads socken. I Skolmästarhagen mö
ter man en rik lundvegetation med bl a en ovan
ligt rik förekomst av den i trakten annars relativt 
ovanliga lundstarren (Carex montana) samt där
utöver bl a gulsippa, snårstarr, piggstarr, små- 
nunneört, sloknunneört, oxbär, spenört, vippärt, 
vårärt och underviol (Anemone ranuneuloides, 
Carex pairaei, C. spicata, Corydalis intermedia, 
C. pumila, Contoneaster integerrimus, Laser- 
pitium latifolium, Lathyrus niger, L. vernus, Vio
la mirabilis). I landsvägskanten (E3) mitt emot 
Skolmästarhagen upptäcktes ett exemplar av den 
norra Södermanland sällsynta sötvedeln 
(Astragalus glycyphyllos).

Eftermiddagen ägnades åt Gorsingeholms ek
backe strax SO om staden, vilken tillsammans 
med de tre Gorsingeholmskullarna är botaniskt
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välkända åtminstone sedan slutet av 1700-talet. 
Bland arter i områdets mycket rika försommar- 
flora kunde deltagarna utöver de ädla lövträdsar- 
terna bl a se desmeknopp, gulsippa, vårarv, tand
rot, myska, backförgätmigej, vårförgätmigej, 
vårfingerört, småfingerört, vårveronika och 
underviol (Adoxa moschatellina, Anemone 
ranunculoides, Cerastium semidecandrum, Den- 
taria bulbifera, Galium ororatum, Myosotis ramo- 
sissima, M. stricta, Potentilla crantzii, P. taber- 
naemontani, Veronica verna, Viola mirabilis) 
samt lunddraba (Draba muralis). Den sistnämn
da, som för denna lokal finns angiven redan i 
Carlsons Flora Strengnesensis (1791) men ej på
träffats under senare år hade denna vår återupp
täckts av Torsten Carlsson.

Exkursionen avslutades med ett besök på loka
len för vårkorsört (Senecio vernalis) vid riksväg 
55 nära Norrlänna. När arten upptäcktes här 1964 
fanns tidigare endast två kända lokaler i Söder
manland. På den starkt solexponerade vägslänten 
har den under senare år synts föra en något 
tynande tillvaro, men kunde nu konstateras ha 
ökat kraftigt och hade närmare hundratalet ex
emplar i blom.

18 september. Exkursion med Lisa Sennerby- 
Forsse till Skogshögskolans gamla försökspark på 
Bogesundslandet där numera Energiskogsprojek- 
tet från Uppsala håller till. Området används 
främst som klonarkiv, över 500 kloner har sam
lats här. Här sker också korsningar mellan olika 
kloner och smärre tester av material.

8 oktober. Svampexkursion med Pelle Holmberg 
till Lovö. Trots den dåliga svamphösten hittades 
ca 40 arter storsvampar. Både löv- och barr
skogar besöktes, bl a de klassiska svampmarker
na i Drottningsholms slottspark.

Göran Thor

Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Den 17 mars höll Svenska Växtgeografiska Säll
skapet sitt årsmöte. Nya i styrelsen blev Ignacy 
Bekier (skattmästare efter Christina Skarpe), 
Mats Thulin och Sven Bråkenhielm. Eddy van 
der Maarel valdes till vice ordförande (efter Olov 
Hedberg). - Oie Hamann, Köpenhamn, höll ett 
föredrag med rubriken ”Galåpagos-öernes flora 
og vegetation”. Galåpagosöarna bildades för

3-4 miljoner år sedan. Klimatet är ökenartat vid 
kusten men utpräglat humitt på höjderna. Före 
människan fanns ca 520 växtarter på öarna, varav 
45% endemer. Vissa växtgrupper, bl a barrträd 
och de flesta orkidéer saknas, därför att de är för 
specialiserade för att klara den långa transporten 
av diasporer ut till öarna. En mängd växter och 
djur har inkommit med människan, och man för
söker nu att utrota vissa arter som hotar att för
kväva den ursprungliga vegetationen.

Den 20 oktober samlades Sällskapet till sitt höst
möte. Erik Sjögren föreläste om ”Naturvårds- 
aspekter i våta och torra miljöer på Azorerna”. 
Naturvårdsproblemen på Azorerna är av tre 
huvudslag: (1) Skogsplanteringar, främst med 
Cryptomeria japonica, vars förnafall förkväver all 
undervegetation. (2) Betesmarkernas allt vidare 
utbredning med erosion som följd. (3) De införda 
växterna som hotar att förkväva den ursprungliga 
vegetationen. De lägre nivåernas skogar av Myri- 
cafaya är starkt hotade, och av Erica-Juniperus- 
skogen på högre nivåer finns vanligen endast res
ter i raviner o d.

Madeiraexkursionen

I påskveckan exkurerade 12 medlemmar under 
Erik Sjögrens ledning på Madeira. Madeira lig
ger i det norra passadbältet och har ett mycket 
stabilt och starkt oceaniskt klimat. Nederbörden 
är låg på de uppodlade, lägre nivåerna men stiger 
snabbt med höjden över havet. Huvuddelen av 
den orografiska nederbörden faller inom det bäl
te som intas av s k molnzonsvegetation. Denna 
utbreder sig ungefär mellan 700 och 1 400 m ö h 
på sydsidan och mellan 300 och 1 400 m ö h på 
nordsidan av ön.

Den 27 mars studerade vi molnzonsvegetationen 
vid Ribeiro Frio. Lokalen är klassisk och har 
besökts av botanister sedan 1700-talet. Här kun
de vi studera de vanliga molnzonsträden, främst 
Laurus azorica, Myrica faya och den införda men 
naturaliserade Clethra arborea. Vanliga arter i 
busk- och fältskiktet var t ex Vaccinium padi- 
folium, Erica arborea, E. scoparia, Sibthorpia 
peregrina och Aichryson divaricatum. Liksom på 
Galapagos är orkidéarterna få. Denna dag såg vi 
Gennaria diphylla, Neotinea intacta och Dactylo- 
rhiza foliosa. Mossor, särskilt levermossor, utgör 
ett markant inslag i de fuktdrypande branterna.
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Den 28 mars for vi först längs kusten västerut till 
Ribeiro Brava, där vi studerade rester av kust
zonens vegetation. Typart för denna är gräset 
Hyparrhenia hirta. Rosetter av Aeonium glandu- 
losum och A. glutinosum är också vanliga. Vi 
kunde också studera t ex Adiantum reniforme 
(som förutom i Makaronesien även finns på 
Madagaskar), Polypodium macaronesicum, 
Crambe fruticosa och Tolpis fruticosa.

Vi fortsatte sedan norrut tvärs över ön mot San 
Vicente på nordsidan och kunde på vägen dit se 
exempel på s k inversion. Det innebär att vegeta
tionens höjdzoner omkastas, något som kan in
träffa i trånga dalar, där man träffar molnzonsve- 
getation i de kalla dalbottnarna, medan represen
tanter för kustzonens flora uppträder högre upp 
på dalsidorna. Vid vägen såg vi också den sällsyn
ta endemen Saxifraga maderensis.

Nordkusten ligger fritt exponerad för nordost- 
passaden. Nederbörden i kustzonen är därför 
högre än på sydkusten. Vid San Vicente såg vi 
bl a Plantago arborescens ssp. maderensis och P. 
coronopus, Rumex bucephalophorus, Sedum nu
dum och Helichrysum melanophthalmum.

Strax väster om San Vicente ligger den otill
gängliga Vale do Inferno. På dess branter finns 
en ovanligt orörd molnzonsskog, vilken har före
slagits som nationalpark.

Den 29 mars besåg vi en av de få lokalerna för 
den endemiska Musschia aurea. Den växer i en 
vägskärning och tycks vara gynnad av förhållan

dena i denna konstskapade miljö. Vi fortsatte 
sedan mot Madeiras östligaste del. Där är neder
börden låg, och marken utnyttjas främst till bete. 
Vi såg exempel på att den kraftiga betningen har 
orsakat svår erosion och jordflykt.

Den 30 mars gjorde vi en längre vandring i moln
zonen på öns nordsida från Queimadas till 
Caldeiräo Verde i Vale da Lapa. På denna avsi
des plats har lagerskogen en mycket ursprunglig 
prägel. Den eljest borthuggna Ocotea foetens 
finns här liksom bl a Persea indica och Frangula 
azorica.

Den 31 mars besökte vi den isolerade byn Curral 
das Freiras i det inre av ön.

Den 1 april for vi till toppen av Pico do Arieiro på 
1 810 meters höjd. Vi lämnade molnzonen under 
oss och kom in i ett överbetat, kalt landskap. Den 
ursprungliga buskvegetationen med Erica och 
Vaccinium har här helt ersatts av ett artfattigt 
mosstäcke och stora, kala erosionsytor.

Bokutgivning

Linder året har en volym av Ac ta Phytogeogra- 
phica Suecica utkommit: Vol 73: Liquan Zhang, 
Vegetation ecology and population biology of 
Fritillaria meleagris L. at the Kungsängen Re
serve, Eastern Sweden.

Ingvar Backéus
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