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Nässelvatten
ROLF PETERSON

Brännässlan är en gammal kulturväxt. Den finns 
omnämnd redan i bibeln på flera ställen. Pollen
analys visar spår av den uppåt 10 000 år tillbaks i 
tiden. Innan användningen av bomull bredde ut 
sig på 1800-talet var brännässlan en viktig spå- 
nadsväxt. Fibrerna i stammen gav material till fina 
vävnader. Inom örtmedicinen har brännässlan ut
nyttjats flitigt genom århundradena och det är 
först i modern tid som den kommit i skymundan. 
Den har använts som foder och det finns många 
berättelser om hur den stimulerar våra husdjur till 
en bättre hälsa och till bättre produkter. Välkänd 
även i våra dagar är vårens nässelsoppa som en 
utomordentlig vårprimör. Sist men inte minst an
vänds brännässlor av många entusiastiska odlare 
till nässelvatten för att stimulera växt och mark.

De är encelliga och själva håret utgöres av en 
kiselinlagrad kapillärtub som brister vid beröring 
och bildar en perfekt injektionsnål. Vid basen av 
håret finns en blåsa som innehåller själva nässel- 
giftet. De verksamma beståndsdelarna utgöres av 
histamin, acetylkolin och serotonin. Dessa ger 
den välbekanta brännande effekten med åtföl
jande klåda. Det vanliga påståendet att bränn
effekten skulle bero på myrsyra stämmer ej, för i 
nässelblåsan finns mindre än 1% och för att få en 
bränneffekt måste koncentrationen överstiga 5% 
(prof N. Emmelin, medicinsk fysiologi, Lund).

Brännässlan är allmän i Europa, Asien och 
Nordamerika. Den trivs på feta, rika jordar och är

i

Fig 1. Brännässla Urtica dioica

Växten

Brännässlan (fig 1) tillhör släktet Urtica, som be
står av ett 40-tal arter spridda världen över. I Sve
rige finns bara två arter: brännässlan Urtica dioica 
och den lilla, ettåriga etternässlan Urtica urens, 
som ofta förekommer i våra trädgårdsland.

Brännässlan är däremot en flerårig växt. Den 
kan bli uppåt en meter hög när den är fullvuxen. 
Stammen är fyrkantig och bladen är motsatta. 
Runt stammen vid bladfästena sitter oansenliga, 
millimeterstora, gröna blommor i glesa ställ
ningar. Blommorna är i regel enkönade och han- 
och honblommor sitter på olika individer, vilket 
är ovanligt hos växter. Linder jord har växten en 
krypande gulaktig jordstam och ett mycket starkt 
förgrenat rotsystem. Jordstammen kan användas 
som växtfärgmedel och ger gult.

Den mest påtagliga egenskapen hos brännäss
lan är att den bränns vid beröring. Brännhåren är 
ca 1 mm långa och sitter överallt på blad och stam.
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Lagringstid (månader)

Fig 2. Förändring av ammoniumkoncentrationen hos 
nässelvatten vid lagring under sex månader. Heldraget: 
kylrum (+4°C). Streckat: vanligt rum. Prickat: växthus 
(7000 lux).

en indikator på kväverik mark. Men även fosfor 
måste finnas tillräckligt om den skall trivas. Ofta 
kan man se den som en följeslagare till mänsklig 
aktivitet. Numera kan man iaktta att den ökar 
längs vägarna beroende på utsläppet av bilav
gaser. Kväveföreningar i dessa ger marken ett 
näringsbidrag. Därvid gynnas brännässlan, som 
tränger ut andra arter, så att floran blir fattigare.

Tabell 1. Medelvärde av mineralinnehållet i outspätt 
nässelvatten, tillverkat av färska nässlor skördade i olika 
biotoper under vår, sommar och höst.

Vattenhalt 99,2 %
Torrsubstans 0,8%
Organisk andel 70,2 %
Aska 29,8 %

Totalkväve 30,8 tnM 431 ppm
Organisk andel 15,4 niM 145 ppm
Nitrat 0,2 mM 12 ppm
Ammonium 15,2 mM 273 ppm

Fosfor 4,0 mM 124 ppm
Kalium 9,5 mM 371 ppm
Kalcium 10,9 mM 436 ppm
Magnesium 2,4 mM 58 ppm
Svavel 2,3 mM 74 ppm

Järn 118,1 juM 6,6 ppm
Bor 71,2/nM 0,8 ppm
Mangan 20,0 ,u.M 1,1 ppm
Zink 26,7 (uM 1,7 ppm
Koppar 8,0/uM 0,5 ppm
Molybden 0,9/uM 0,1 ppm

PH 5,5
Ledningstal 5020 ix S/cm
Bakteriehalt 37-106 st/ml
Auxin 0,05 /i.M

Nässelvatten
Tillverkning. En hink eller tunna fylls med färska 
nässlor. Därefter fylls kärlet med vatten. Använd 
lock så att vattnet inte kan avdunsta. Omröring 
bör ske var eller varannan dag för att nässlorna 
skall lösas upp bättre.

De första dagarna sker en nedbrytning av cell
membranen genom inverkan av vattnet, så att 
cellinnehållet läcker ut. Efter två till tre dagar 
börjar bakterier att bryta ner växtmaterialet och 
nässelvattnet börjar stinka. Detta är ett tecken på 
att den bakteriella verksamheten kommit igång. 
Efter fjorton dagar är bladen upplösta och nässel
vattnet är färdigt.

Sila bort det återstående, grova växtmaterialet 
(stamdelar och bottensats) med ett metallnät. Det 
är mycket lämpligt att tillsätta en handfull ben
mjöl (ca 100 g per 10 1 vatten) vid tillverkningen. 
Detta gör nässelvattnet till ett mer fullvärdigt 
mineralgödselmedel. Framför allt höjs halten av 
fosfor och kväve. Vidare dämpar benmjölet den, 
milt uttryckt, något otrevliga lukten hos nässel
vattnet.

För praktiskt bruk måste nässelvattnet spädas 
5-10 gånger innan användning. Används nässel
vattnet outspätt kan unga växtrötter skadas.

Användning. Den vanligaste användningen av 
nässelvatten är som gödselmedel till trädgårds
växterna. Både träd, buskar och grönsaker kan 
vattnas ett par gånger i veckan under den period 
när tillväxten sker, men ej senare. Vid fruktbild
ningen behöver växten mer sol och värme och 
mindre näring.

Många odlare påstår att det växer bättre med 
nässelvattengödsling. Inom biodynamisk odling 
rekommenderas nässelvattenbesprutning vid sym
tom på kvävebrist (äldre blad gulfärgade). För att 
förebygga spårämnesbrist hos fruktträd är blad- 
besprutning lämplig. Därvid måste ett vidhäft- 
ningsmedel tillsättas, exempelvis torrmjölk (10 g/l 
nässelvatten) för att nässelvattnet skall hållas kvar 
längre på bladen.

I början av växtsäsongen rekommenderas an
vändning av nässelvatten om det inte vill växa så 
bra. Efter några bevattningar brukar tillväxten 
komma igång. En intressant iakttagelse är att om 
man vattnar några kvadratmeter av en gräsmatta 
med nässelvatten upprepade gånger under som
maren, så får man nästa år en ruta med vitklöver. 
Nässelvatten är också bra för marken. Det stimu
lerar jorden att innehålla mer daggmaskar och
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aktiverar mikrolivet. Daggmaskar är mycket 
värdefulla, eftersom de luckrar upp jorden så att 
mer syre kan komma ner till växtrötterna, och 
vidare ger daggmaskarna näring till jorden genom 
sina exkrementer.

Nässelvattnets innehåll och egenskaper

För att utröna vilka nässlor som passar bäst för 
tillverkning av nässelvatten har jag utfört analyser 
av nässelvatten tillverkat av nässlor plockade på 
våren (unga nässlor), på sommaren (före blom
ning) och på hösten (fullvuxna). Vidare har näss
lor plockats från olika växtplatser: lövskog, äng 
och gödselstack. Analyserna visar att vårnäss
lorna ger nässelvatten med den högsta halten av 
N, P och K, medan höstnässlorna ger högre halt 
av Ca, Mg och S. Eftersom kväve, fosfor och 
kalium är de mineraler som växten behöver mest 
av är det lämpligast att tillverka nässelvattnet av 
vårnässlor. Järnhalten är högre i nässelvatten 
gjort på sommar- och höstnässlor, vilket innebär 
att om nässelvattnet skall användas till blad- 
besprutning mot järnbrist, så bör sent plockade 
nässlor användas. Spårämnena i övrigt visar en 
varierande bild.

Totalt sett kan nässelvatten ses som ett fullvär
digt mineralnäringsmedel för växter (tabell 1). 
Dock är fosforhalten något låg, varför tillsatsen av 
benmjöl är viktig för att få ett välbalanserat göd
selmedel. Eftersom man använder nässelvattnet 
utspätt 5-10 gånger för att inte skada yngre rotsys
tem, så blir det ganska små mängder näring som 
tillförs växterna vid användningen. Därför räcker 
i allmänhet gödsling med nässelvatten inte som 
enda näringstillskott, utan det skall snarare ses 
som ett komplement.

Stora skillnader i mineralinnehåll noterades hos 
nässelvatten berett under olika år. Detta beror 
sannolikt på att växtbetingelserna är olika år från 
år. Exempelvis ger ett soligt väder högre mineral- 
och vitaminhalt i växter än ett regnigt och kallt år.

En fråga som också ställdes var vad som händer 
med nässelvattnet under tillverkningstiden. Det 
visade sig att mineralinnehållet i två dagar gam
malt nässelvatten var mångdubbelt lägre än i 
färdigberett, 14 dagar gammalt nässelvatten.
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TOMAT KORN

Fig 3. Skottets friskvikt, klorofyllhalt och kvävehalt hos 
två månader gamla tomat- och kornplantor odlade med 
nässelvatten resp näringslösning.

□ Nässelvatten Näringslösning
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Fig 4. Skottets och rotens friskvikt hos tomatplantor 
odlade med nässelvatten (•) respektive näringslösning 
(A) under fem veckor.

Ännu efter en vecka var halten avsevärt lägre. 
Därför skall nässelvattnet tillverkas under 14 
dagar, så att bladen är helt upplösta, om man skall 
använda det som gödselmedel.

Vid lagring av det färdigtillverkade nässelvatt
net i flera månader sker en ytterligare nedbrytning 
av organiskt kväve till ammoniumkväve med 
hjälp av mikroorganismer. Sålunda ökar ammo
niumhalten till ungefär det dubbla efter två måna
ders lagring i täckt kärl i rumstemperatur och 
dagsljus (fig 2). De övriga mineralerna ökade där
emot inte under lagringstiden. En viss lagring kan 
vara till fördel med tanke på den ökade kvävehal
ten. Dock visar erfarenheten att nässelvatten som 
lagrats mycket länge - många månader eller halv
årsvis - förgiftar växtrötterna. Det beror sannolikt 
på att det bildas giftiga ämnen, t ex svavelväte och 
organiska syror, från de bakterier, som förekom
mer rikligt i nässelvatten, i synnerhet som miljön 
är syrefri.

Slutligen, varför bereda gödselvattnet på just 
nässlor? För att belysa frågan undersökte jag 
också 14 dagar gamla extrakt av åkerfräken Equi- 
setum arvense och blålusern Medicago sativa.

Tid (veckor)

Fig 5. pH-värde i odlingskrukorna.

Åkerfräken gav mycket låga halter av de vanliga 
makronäringsämnena. Däremot innehöll lusern- 
extraktet mineralämnen i ungefär samma mängd 
som nässelvattnet, bortsett från att fosforhalten 
var lägre. Även lusern skulle alltså kunna använ
das vid tillverkning av gödselvatten om fosfor till
sätts som ett komplement.

Effekter på tillväxt

För att utröna om nässelvatten har någon stimu
lanseffekt har jag gjort försök med tomat- och 
kornplantor. Dessa odlades i krukor (1,5 1) med 
sand eller torv. Varannan dag vattnades de med 
nässelvatten. Som kontroll vattnades vissa plantor 
i stället med näringslösning tillverkad av kemi
kalier med samma mineraler och koncentrationer 
som nässelvattnet. Odlingen skedde i växthus 
under noggrant kontrollerade betingelser. Efter 
åtta veckor skördades plantorna och mätningar 
gjordes (fig 3). De plantor som vattnats med näs
selvatten hade ca 20% högre friskvikt och ca 15% 
högre kvävehalt än de plantor som fått närings
lösning. Även klorofyllhalten var högre hos de 
plantor som fått nässelvatten.

Tomatplantor skördades och mättes en gång i 
veckan under odlingstiden (fig 4). Det visade sig 
att de första tre veckorna växte de sämre med 
nässelvatten än med näringslösning. Därefter gav 
nässelvattnet högre friskvikt. Även rotsystemet 
mättes. Nässelvatten gav hela tiden något bättre 
rotutveckling.
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Fig 6. Upptagning av ammoniumkväve under sex tim
mar hos fem veckor gamla tomatplantor. Heldraget: 
nässelvatten. Streckat: näringslösning.

Effekter på mineralupptagning
Genom att använda radioaktiva isotoper ^15N, 32P 
och X6Rb) studerades upptagningen av kväve, 
fosfor och kalium hos växten. Isotoperna tillsattes 
i små mängder i nässelvattnet resp näringslös- 
ningen, och sedan fick växterna växa i denna 
lösning några timmar. Därefter skördades de och 
det kontrollerades hur mycket av isotoperna som 
de tagit upp. Det visade sig att de växter som göds
lats med nässelvatten hade en ca 15% högre upp
tagning av kväve än kontrollerna. Eftersom näs
selvatten innehåller nästan enbart NH44*-kväve är 
det denna kväveform stimulansen gäller. Upptag
ningen av fosfor och kalium stimulerades däremot 
inte av nässelvattnet.

Effekter på marken

Vid odlingsförsöken konstaterades att pH-värdet i 
marken höjdes kraftigt vid gödsling med nässel
vatten jämfört med gödsling med näringslösning. 
I sand höjdes pH-värdet ca två enheter och i torv- 
substrat med ca en enhet (fig 5). Att effekten är 
större i sand beror på att sanden innehåller få 
ämnen som kan motverka pH-förändringar. Torv- 
och jordblandningar utgör stabilare (bättre buff- 
rade) system.

Att nässelvattnet höjer pH-värdet har betydelse 
för växtens upptagning av kväve i form av ammo
nium. Det är välkänt inom växtfysiologin att 
NH4 -kväve tas upp bättre vid högre pH; den 
bästa effekten uppnås vid pH 8. Egna studier med 
nässelvatten i genomluftade upptagningslösningar 
av olika pH bekräftade detta (fig 6).

Dessutom visade det sig att upptagningen av 
NH4+-kväve hela tiden var högre med nässel-

Tid (timmar)

Fig 7. pH-värde, bakteriehalt och innehåll av organiska 
syror i osteriliserat (•) och steriliserat (O) nässelvatten 
vid luftning under 48 timmar.

vatten än i näringslösning, även när pH-värdena 
hölls på samma nivå (fig 6). Detta tyder på, att 
även om det är den pH-höjande effekten som är 
den viktigaste orsaken till att gödsling med nässel
vatten ger högre kväveupptagning, så finns det 
andra orsaker också. Det kan vara att nässel- 
vattnets NH4+-kväve kräver mindre energi för 
växten att ta upp eller att det finns ämnen i nässel
vattnet, t ex organiska syror eller sockerarter, 
som stimulerar till en högre kväveupptagning.

Den pH-höjande effekten

En mycket intressant fråga är vad som orsakar 
den pH-höjande effekten hos nässelvattnet. För
sök med steriliserat nässelvatten avslöjade hem
ligheten. Kärl på en liter med steriliserat resp
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Fig 8. Rötter hos fem veckor gamla tomatplantor odlade i nässelvatten (vänster) och näringslösning (höger). pH- 
värdet hölls vid samma värde (6,5) hela tiden.
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osteriliserat nässelvatten genombubblades med 
luft under 48 timmar. Detta ger förhållanden som 
liknar dem vid naturlig användning. Samtidigt 
mättes pH-värdet och bakteriemängden med 
jämna mellanrum.

Det visade sig att hos osteriliserat nässelvatten 
steg pH-värdet kraftigt det första dygnet. Hos 
steriliserat nässelvatten höjdes pH inte alls till en 
början, men sedan ökade det och hade efter 48 
timmar nått samma värde som i osteriliserat näs
selvatten. I båda medierna ökade bakteriehalten i 
samma takt som pH-värdet steg (fig 7).

Halten av organiska syror, vilka är bakteriernas 
huvudenergikälla, sjönk i exakt samma propor
tion som bakterierna tillväxte. Således, när bakte
rierna konsumerar organiska syror i nässelvattnet 
förskjuts pH-värdet mot det basiska. Försöket 
visar helt klart att det är bakteriernas verksamhet 
som orsakar pH-höjningen.

Vid tillverkningen av nässelvatten uppstår en 
anaerob (syrgasfri) miljö i kärlet. Därvid ansam

las organiska syror i nässelvattnet. Vid använd
ningen råder däremot fri tillgång till syrgas. Då 
ökar de aeroba (syrekrävande) bakterierna 
snabbt och konsumerar de organiska syrorna så 
länge de finns. Den pH-höjande effekten hos näs
selvatten gäller alltså endast temporärt. För att 
man skall få en varaktig pH-förhöjning måste man 
alltså vattna med nässelvatten upprepade gånger 
med några dagars mellanrum.

Den pH-höjande effekten som påvisats hos näs
selvatten bör gälla även för gödselmedel som be- 
retts av andra växtarter. Man måste dock välja 
växter som lätt löses upp i vatten, och här är 
brännässlan, enligt de försök som utförts, i sär
klass bäst.

Rotutvecklingen

Växter som odlas i nässelvatten utvecklar något 
större rotsystem. Tillväxtstimulansen beror till 
mycket stor del på att pH-värdet höjs. I ett försök
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hölls detta konstant vid 6,5. Efter fem veckor 
noterades ingen statistiskt säker tillväxtökning 
hos de växter som odlats i nässelvatten jämfört 
med de som odlas i näringslösning.

Däremot konstaterades i försöket att de plan
tor, som odlats med nässelvatten, hade ett mycket 
rikare förgrenat rotsystem med mångdubbelt fler 
finrötter än de som odlats i näringslösning (fig 8). 
Detta beror sannolikt på hormoninflytande. Det 
är tydligt att en av nässelvattnets positiva effekter 
är att det ger växten ett bättre rotsystem. Mineral
upptagningen sker till största delen i de finaste 
rotspetsarna. Växter som gödslats med nässel
vatten bör därför klara sig bättre i låggödslade jor
dar. Behandlingen med nässelvatten passar där
med in i ett ekologiskt jordbruk, där man försöker 
att utnyttja de naturliga resurserna bättre.

Positivt och negativt

- Nässelvatten innehåller i små mängder alla de 
mineraler en växt behöver, men fosforhalten är 
ganska låg. Det tillgängliga kvävet föreligger i 
form av ammonium. Om nässelvattnet lagras ökar 
ammoniumhalten. Kvävehalten är högst i nässel
vatten berett på nässlor skördade om våren.

- Användning av nässelvatten ger ca 20% högre 
skottvikt och ca 15% högre kvävehalt hos två 
månader gamla plantor av tomat och korn. Jäm
förelsen har gjorts med plantor odlade i närings
lösning.

- Nässelvatten höjer jordens pH markant.

- Den pH-höjande effekten beror på att aeroba 
(syrgasberoende) bakterier förökar sig kraftigt 
vid gödslingen. Dessa bakterier konsumerar orga
niska syror. Därmed förskjuts pH-värdet mot det 
alkaliska hållet.

- Nässelvattnets stimulerande inverkan beror till 
stor del på denna pH-höjande effekt, vilken med
för att ammoniumkvävet tas upp bättre.

- Nässelvattnet stimulerar växternas rotutveck
ling. Rotsystemet blir mer finförgrenat. Växten

får därmed större upptagningsyta för mineraler 
och kan klara sig bättre i låggödslade marker.

- När man odlar en växt i nässelvatten blir det en 
konkurrens mellan bakterierna och växtroten om 
mineralnäringen de första tre veckorna. Sedan får 
man en tillväxtökning hos växten.

- En hög bakteriehalt tillsammans med slem och 
växtrester i nässelvattnet kan i finkorniga jordar 
ge upphov till en anaerob miljö i marken, dvs 
syrebrist uppstår för växtrötterna.

- Nässelvatten luktar vidrigt illa.

Uppgifter om författaren

Rolf Peterson disputerade i maj 1988 på en av
handling om ämnet för den här artikeln: Effects of 
nettle water on growth and mineral nutrition of 
plants.

Adress: Institutionen för fysiologisk botanik, 
Lunds universitet, Box 7007, 220 07 Lund.
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Svenska Botaniska Föreningen 1988

Under 1988 sammanträdde föreningens styrelse 
den 27 juni i Klintehamn och den 3 december i 
Stockholm. Årsmötet hölls den 28 juni i Klinte
hamn.

Svensk Botanisk Tidskrift har utkommit med 6 
häften om sammanlagt 512 sidor. Årets sista num
mer var ett temanummer med artiklar från sym
posiet Flora i förvandling - nordisk floravård, som 
hölls i Uppsala hösten 1987. Antal prenumeranter 
uppgick vid årets slut till 2537, vilket är en ökning 
med 130 sedan föregående år. Arbetet med namn
listan för kärlväxter har i det närmaste avslutats 
och den beräknas utkomma under 1989.

SBF har tillsammans med 45 andra föreningar 
deltagit i ett första möte i Världsnaturfondens ny
bildade förtroenderåd.

Föreningen har under 1988 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Gävleborgs län, Härjedalen, Små
land, Södermanland, Västerbottens län och Väs
tergötland samt fattat beslut om bidrag till flora
projekt i Blekinge, Gävleborgs län, Närke, Värm
land, Västerbottens län och Västergötland under 
1989.

Åtta stipendier för att bereda studerande möj
lighet att deltaga i botanikdagarna 1988 har ut
delats. Mariestads botaniska förening har upphört 
som lokalförening till SBF.

Botanikdagarna på Gotland

Gotlands botaniska förening stod som värd för 
1988 års botanikdagar under tiden 27-30 juni. De 
ca 90 deltagarna var förlagda vid Varvsholms pen
sionat vid Klintehamn.

Den första dagen var en samlingsdag då del
tagarna själva kunde botanisera i pensionatets 
omgivningar. Här finns bland annat rika bestånd 
av strandvedel Astragalus danicus. De följande 
två dagarna fördelades deltagarna på två grupper 
som var för sig gjorde en tur på norra respektive 
södra Gotland. Bengt Jonsell, Thomas Karlsson 
och värdarna från Gotlands botaniska förening 
svarade för en sakkunnig ledning.

Den andra kvällen hölls årsmöte följt av Torgny 
Rosvalls presentation av Några blad ur de got
ländska växternas upptäcktshistoria. Kvällen där
på presenterade Bo Göran Johansson projektet 
Gotlands Flora.

Dagstur norra Gotland

Första målet var den nyupptäckta haverrots- 
lokalen i Väskinde som besöktes tidigt på förmid
dagen för att vi skulle få se utslagna blommor. Här 
fanns rikligt av såväl stor haverrot Tragopogon 
dubius som gotländsk haverrot T. crocifolius, och 
dessutom båda raserna av T. pratensis, ängshaver- 
rot ssp. pratensis och småhaverrot ssp. minor.

Färden gick vidare norrut mot Stigmyr, som 
ingår i det stora naturreservatet Hall-Hangvar, 
som omfattar en lång klintkust med skogar och 
myrmarker innanför. Stigmyr är en typisk, artfat
tig gotländsk myr med ag Cladium mariscus på 
myrvidden och främst knappag Schoenus nigri
cans i kanterna. På hällarna vid Stigmyr växer rik
ligt med svärdkrissla Inula ensifolia, som i Sverige

... forts på sid 82
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Kungsljusen, släktet Verbascum (inklusive Cel- 
sia), omfattar ungefär 330 arter spridda över 
Gamla Världen. Rikast företrätt är släktet i SÖ- 
Europa och SV-Asien, där det finns över 250 vild
växande arter.

I Sverige har vi bara två Verbascum-arter som 
gamla medborgare i floran, nämligen kungsljus V. 
thapsus och mörkt kungsljus V. nigrum. Ölands- 
kungsljus V. densiflorum har i detta avseende en 
osäker status. Dessutom har man hittat ytterligare 
tolv arter som inkomlingar från sydligare bredd
grader. De flesta av dem är mycket sällsynta och 
tillfälliga, men tre ser man något oftare, nämligen 
läkekungsljus V. phlomoides, grenigt kungsljus V. 
lychnitis och praktkungsljus V. speciosum.

Praktkungsljuset är inte upptaget i de mest an
vända flororna, vilket beror på att den först i sen 
tid börjat sprida sig. Den blir i regel noterad som 
grenigt kungsljus V. lychnitis, eftersom den i lik
het med denna har en kandelabergrenig blom
ställning. Bara med Murbecks monografi över 
släktet Verbascum (Murbeck 1933) eller med 
Flora europaea (Ferguson 1972) har man möjlig
het att komma rätt.

I Sverige har det efter Murbecks tid egentligen 
endast varit Carl Blom, Göteborg, och Arvid 
Nilsson, Landskrona, som kunnat arten. Arvid 
Nilsson har fört kunskapen vidare till John Kraft, 
Landskrona, och ölandsbotanisterna. En del nya 
uppgifter om praktkungsljus har därför publice
rats (Kraft 1982, 1987, Sterner 1986).

Ändamålet med detta meddelande är huvud
sakligen att påpeka praktkungsljusets existens för 
en större krets. För att kartlägga förekomsten av 
praktkungsljus och grenigt kungsljus har en av oss 
(TK) gått igenom samtliga herbariebelägg av de 
båda arterna i Göteborg (GB), Lund (LD), Riks
museet (S) och Uppsala (UPS).

Insamlingsråd
Det är ett krävande företag att pressa ett fullgott 
belägg av ett kungsljus, men sådana är nödvän
diga om man vill vara säker på att lyckas med be
stämningen.

Hela blomställningen, ett par basalblad och en 
bit av stammen med vidhängande stjälkblad 
måste pressas. Man måste alltså ofta dela upp
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exemplaret på flera herbarieark. Vissa arter är 
tvååriga och det brukar då finnas årsrosetter bred
vid de blommande exemplaren. Pressa gärna en 
sådan bladrosett.

Försök att få med både blommor och kapslar. 
Tag loss ett par blomkronor med vidhängande 
ståndare och pressa dem utbredda, så att man lätt 
kan studera ståndarnas utseende och behåring! 
Färgen på ståndarsträngarnas hår bleknar snabbt 
efter pressning. Anteckna därför om de är färgade 
eller ej.

Karaktärer

Blomställningen hos kungsljus är ganska kompli
cerat uppbyggd. Tittar man närmare efter på t ex 
mörkt kungsljus skall man se att blommorna sitter 
i små gyttringar på huvudaxeln. Varje sådan gytt- 
ring utgår från vecket av ett stödblad. I varje finns 
det blommor av olika utvecklingsgrad. Den cent
rala blomman har alltid hunnit längst i sin utveck
ling, och när man studerar blomskaftets längd är 
det alltid den man skall titta på.

Vissa kungsljus har enklare blomställning, där 
blommorna sitter enstaka. I det fallet kan man hos 
vissa arter se två s k förblad en bit upp på blom
skaftet (de finns i regel även hos arter med gytt- 
rade blommor, men sitter då långt ner och är svåra 
att upptäcka).

I blomman finns det fem ståndare. Deras ut
formning och hårighet är ett fascinerande studie
objekt under mikroskopet! De tre övre ser unge
fär likadana ut hos alla våra arter, med ulliga 
strängar och njurformig knapp. De två nedre, som 
brukar vara längre, är däremot annorlunda utfor
made och ger mycket säkra artskillnader. Ull- 
hårigheten kan vara olika väl utbildad (saknas hos 
t ex kungsljus V. thapsus), knapparna kan sitta 
snett infästade (dvs vara nedlöpande på strängen, 
t ex hos V. thapsus) och den utplattade del, där 
strängen övergår i knappen, konnektivet, kan vara 
hårig på insidan (= ovansidan, mot blommans 
centrum) eller kal (se fig 1).

Bestämningsnyckel

Nedanstående nyckel rymmer de vilda kungslju
sen plus de förvildade eller tillfälliga arter som 
nämns av Hylander (1970). Vi har också tagit med 
det serbiska kungsljuset V. longifolium, av vilket 
det ligger ett herbarieexemplar i LD från Skåne

Helsingborg ödetomt vid Stenbocksgatan 1939 T. 
Lange (bestämd av Murbeck).

Nyckeln är modifierad efter Murbeck (1933), 
som delvis använder andra och bättre karaktärer 
än de flesta floror. Man uppnår en mycket säkrare 
bestämning av kungsljus om man går efter detal
jer i blomställningen och blomman.

Den latinska namnsättningen följer Ferguson 
(1972).

1 Blommor 2-flera i knippen i vecken av stödblad
på blomställningsaxeln 2

- Blommor ensamma i stödbladens veck 12
2 De två nedre ståndarknapparna snett fästa på

strängarna 3
- Alla ståndarknapparna symmetriskt fästa på

strängarna 7
3 Stjälk grön, blomställning tätt glandelhårig. 

Ståndarsträngarnas hår violetta
Glandelkungsljus V. virgatum

- Stjälk grått filtluden. Ståndarsträngarnas hår
vita-gulaktiga 4

4 Stjälkblad långt nedlöpande, stjälk därigenom
vingkantad 5

- Stjälkblad ej eller kort nedlöpande, stjälk där
för trind 6

5 De två nedre ståndarnas knappar 1,5-2 mm 
långa. Blommor 12-20 mm i diameter

Kungsljus V. thapsus
- De två nedre ståndarnas knappar minst 3,5 mm 

långa. Blommor 35-55 mm i diameter
Olandskungsljus V. densiflorum

6 De två nedre ståndarnas knappar 2-3,5 mm 
långa. Blommor 25-35 mm i diameter. Extremt 
täthårig

Serbiskt kungsljus V. longifolium var. pannosum
- De två nedre ståndarnas knappar 3,7-5,2 mm 

långa. Blommor 35-55 mm i diameter. Måttligt 
täthårig (som V. thapsus)

Läkekungsljus V. phlomoides
7 De två nedre ståndarnas konnektiv hårigt på 

insidan (studeras på fullt utslagna blommor!)
Praktkungsljus V. speciosum

- De två nedre ståndarnas konnektiv kalt 8
8 Planta grått, vitt eller gulaktigt filthårig. Stån

darsträngarnas behåring vit till gulaktig 9
- Planta grön. Ståndarsträngarnas behåring vit

gulaktig eller violett 10
9 Kapsel avlång, 6-7,5 mm lång. Foder 3,5-6 mm

långt Jättekungsljus V. olympicum
- Kapsel nästan klotrund, 3-5 mm lång. Foder 2-

3,5 mm Kandelaberkungsljus V. pulverulentum
10 Basalblad med killik bas. Ståndarsträngarnas 

behåring vit-guiaktig Grenigt kungsljus V. lychnitis
- Basalblad med hjärtlik, tvär eller rundad bas. 

Ståndarsträngarnas behåring violett (sällan vit) 11
11 Åtminstone några basalblad med hjärtlik bas.

Knippenas mittblomma i frukt med skaft som är 
längre än fodret Mörkt kungsljus V. nigrum

- Basalblad med rundad eller tvär bas. Knippenas 
mittblomma i frukt med skaft som är kortare än 
fodret Franskt kungsljus V. chaixii ssp. orientale
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12 Blomskaft med två förblad (kan saknas hos en
del blommor) 13

- Blomskaft utan förblad 14
13 Planta grön, med glandelhår

Glandelkungsljus V. virgatum
- Planta grått-grågult hårig, utan glandelhår

Ryskt kungsljus V. ovalifolium
14 Foder med stjärnhår och glandelhår

Pyramidkungsljus V. pyramidatum
- Foder enbart med glandelhår 15

15 Planta enbart med glandelhår. Blommor gula
(sällan vita) Sommarkungsljus V. blattaria

- Stjälk nedtill med ogrenade vanliga hår, upptill
med glandelhår. Blommor violetta (sällan röda, 
bruna eller vita) Violkungsljus V. phoeniceum

Verbascum lychnitis - grenigt kungsljus

Tvåårig, 0,5-1,5 m hög. Blad ovan gröna med en
dast glesa stjärnhår, under grå av tätare behåring; 
bladkant tydligt naggad. Rosettblad skaftade, 
skiva elliptisk med kilformig bas. Stjälkblad av 
samma form men mindre och ej skaftade. Blom
mor 12-20 mm i diameter; kronblad antingen gula 
eller gräddvita, med glandelpunkter. De båda 
nedre ståndarnas konnektiv kalt.

Förväxlingsmöjligheter. Det är en vanlig uppfatt
ning att vitblommighet är utmärkande för just 
denna art, men den sanningen måste modifieras. 
Dess gulblommiga former är nämligen vanligare, 
och även andra Verbascum-arter, t ex kungsljus 
V. thapsus, kan ha vita blommor.

Grenigheten är inte heller något säkert känne
tecken för V. lychnitis. En grenig blomställning är 
karakteristisk även för praktkungsljus V. specio- 
sum samt för de hos oss sällsynta arterna jätte
kungsljus V. olympicum, kandelaberkungsljus V. 
pulverulentum, franskt kungsljus V. chaixii och 
pyramidkungsljus V. pyramidatum. Grenighet 
förekommer inte så sällan hos mörkt kungsljus V. 
nigrum, och välvuxna exemplar av kungsljus V. 
thapsus kan också bli sparsamt greniga.

Sällsynta former av mörkt kungsljus V. nigrum 
med vitulliga ståndarknappar kan tas för grenigt 
kungsljus, särskilt om de råkar ha grenig blom
ställning. De hjärtlika basalbladen hos mörkt 
kungsljus ger då ledning. Stjärnhåren på foder 
och blomskaft är extremt små hos grenigt kungs
ljus, betydligt mindre än hos mörkt kungsljus.

Den mycket ovanliga inkomlingen franskt 
kungsljus V. chaixii kan också bereda svårigheter. 
Förutom färgen på ståndarsträngarnas ull skiljer 
blomskaftets längd. Det är kortare än fodret i

Fig 1. A: Blomma av praktkungsljus Verbascum specio- 
sum. Notera att de båda nedre ståndarna är längre än de 
övriga. Mellan dem ser man det kala stiftet. - B: En av 
de nedre ståndarna hos praktkungsljus sedd snett ner
ifrån. Undersidan är kal och översidan är tätt klädd av 
klubblika hår. En grupp sådana finns på översidan av 
konnektivet (övergången mellan sträng och knapp). - C: 
Samma hos grenigt kungsljus V. lychnitis. Hos denna art 
är konnektivet kalt. - Tecknat av Ulf Arup.

frukt hos franskt kungsljus, längre än detta hos 
grenigt kungsljus.

Variation-, Blomfärgen kan antingen vara gul eller 
gräddvit. Vitblommiga förekomster är något säll
syntare. Av totalt 74 lokaler hade 42 gulblommiga 
ex, 26 vitblommiga; från 6 lokaler fanns både gula 
och vita samlade. Färgformerna förekommer 
alltså sällan i blandning.
Man kan invända att eftersom insamlingarna ofta bara 
består av ett exemplar borde antalet lokaler med båda 
färgtyperna vara underskattat. Men vi tror att man 
oftast samlat båda färgformerna när båda funnits. 
Enhetligheten hos vissa bestånd framgår när ett stort an
tal ark har insamlats under långa tidrymder, t ex vid 
Skarpnäck utanför Stockholm (vit) eller Jämjö i Ble
kinge (gul). På flera av de lokaler där båda formerna 
samlats verkar arten vara förvildad från odling.

Färgformerna är både geografiskt och tidsmässigt 
oregelbundet fördelade. Det kan inte vara en 
slump att alla gotländska exemplar är gulblom
miga eller att de flesta från Västergötland är vita 
(fig 2). Vidare hyser en påfallande stor del av de 
lokaler som upptäcktes mellan 1880 och 1900 gul
blommiga exemplar (fig 3). Några biotopskillna
der mellan färgformerna framgår däremot inte.

Även ute i Europa verkar färgformerna vara 
ojämnt fördelade: de vitblommiga överväger i
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vissa delar av väst- och mellaneuropa (Murbeck 
1933). De mönster vi har i Sverige beror då säkert 
på att våra bestånd rekryterats från olika delar av 
huvudarealen. Man kan också lätt tänka sig att 
den gulblommiga formen spreds särskilt intensivt 
under 1800-talets sista decennier t ex med vallfrö 
importerat från en viss del av Europa.

Totalutbredning: Väst-, mellan- och sydeuropa, 
Marocko.

Utbredning i Sverige: Arten är känd från de flesta 
sydsvenska provinser (fig 2; ej Öl Dis Vrm Vsm 
Gstr) upp till Hälsingland. Den uppges från 
Öland och Västmanland av Sterner (1986) resp 
Malmgren (1982), men de uppgifter, för vilka det 
finns belägg, avser V. speciosum.

Arten har en tendens att undvika Sydsvenska 
höglandet och gör halt vid den biologiska norr
landsgränsen. Det är en vanlig bild även bland in
hemska växter och beror sannolikt mest på att 
arten kräver värme. Kanske är det typiskt att 
ståndorten i sydligaste Dalarna är en sydvänd ras
brant och alltså har ett särskilt gynnsamt lokal
klimat. Det skulle vara av stort intresse att få veta 
om arten finns kvar här. På utposten i Hälsingland 
kan den enligt Murbeck (1934) ha varit odlad.

Introduktionssätt och biotoper: Liksom Murbeck 
(1934) finner vi det troligt att grenigt kungsljus 
främst kommit in med gräs- eller klöverfrö. Första 
omnämnandet från Sverige är från 1820, och 
spridningen har framför allt skett under 1800-talet 
och 1900-talets första del (fig 3).

I fem fall har biotopen varit åker eller fodervall 
enligt herbarieetiketterna. Lika många gånger har 
man angivit äng eller ängsbacke som ståndort; 
även här kan ursprunget vara orent vallutsäde. 
Och de fem förekomsterna vid järnvägar, främst 
då bangårdar, kan ha uppkommit då främmande 
frövaror lastats av. I fem fall slutligen är biotopen 
tomt eller ödetomt, vilket dock inte behöver inne
bära att arten varit odlad. På Dalarö i Söderman
land växte arten på en villatomt men var inte med
vetet införd (Asplund enligt Murbeck 1934).

Å andra sidan har grenigt kungsljus faktiskt 
odlats som trädgårdsväxt trots att den inte är sär
skilt praktfull. Så har skett vid Vackstanäs i Tveta 
socken i Södermanland enligt herbariebelägg från 
1910 (A. L. Segerström i S). Exemplar, odlade vid 
Kümmeln i Augerum socken i Blekinge, har 
delats ut i Emil Rundqwists exsickat I Sverige 
odlade växter. Förekomsten i Skövde samt några

av de i uppsalatrakten (Almquist 1965) torde gå 
tillbaka på odling.
Tanken att grenigt kungsljus delvis har kommit in med 
franskt gräsfrö kanske borde prövas. Från dess lokal på 
banvallen i Asmundtorp i Skåne har Nilsson (1984) 
dokumenterat rika fynd av gräsfröadventiver av den s k 
franska gruppen, bl a vallsvingel Festuca arundinacea 
ssp. uechtritziana. Även från Galgberget vid Visby, en 
annan klassisk lokal för grenigt kungsljus, har franska 
inkomlingar belagts, bl a gotländsk haverrot Trago- 
pogon crocifolius.

Status: Grenigt kungsljus anses ofta vara tillfällig. 
Det skall därför framhållas att en rad förekomster 
har bestått under långa tidrymder (de angivna an
talen år är givetvis minimisiffror):
14 år (1934-1947) vid Burgården i Göteborg.
21 år (1927-1947) på banvallen vid Dingle i Bohuslän. 
42 år (1947-1988) på Galgberget i Visby.
42 år (1905-1946) i Skövde.
72 år (1887-1958) vid Jämjö i Blekinge.
80 år (1894-1973) vid Ölbäck i Endre på Gotland.
82 år (1841-1922) vid Tullgarn i Södermanland; ut

gången då lokalen omvandlades till trädgårdsland 
(Asplund enligt Murbeck 1934).

96 år (1892-1987) på banvallen V om Asmundtorp sta
tion i Skåne. Nilsson (1942) såg 1941 över 600 blom
mande exemplar och än talrikare ettåriga bladroset
ter. Detta var direkt efter de stränga krigsvintrarna, 
vilket visar att arten är fullt härdig hos oss.

168 år (1820-1987) vid Skarpnäck utanför Stockholm. 
Den omtalades först härifrån av Hartman (1820). 
Herbariebelägg föreligger från 1839 fram tom 1945, 
och enligt Per Sigurd Lindberg (i brev 1988) finns väx
ten kvar och tycks rentav ha spritt sig något.

Arten är tvåårig och den har alltså på ett antal 
ställen bibehållit sig generation efter generation 
utan rekrytering utifrån. Även med höga krav på 
när en växt skall anses vara etablerad måste gre
nigt kungsljus betraktas som bofast i Sverige.

Å andra sidan står det klart att det görs mycket 
få nyfynd. Troligen har spridningen från utlandet 
upphört mer eller mindre helt. Det verkar inte 
som om grenigt kungsljus av egen kraft sprider sig 
till nya platser hos oss. Antalet kända aktuella 
lokaler är litet, förmodligen under tio, och de kan 
förstöras om marken skall användas på annat sätt 
än nu. Arten måste därför betraktas som hotad.

Lokaler

Sockennamn är kursiverade. Säkert olika lokaler 
skiljs av tankstreck. När samma lokal sannolikt 
avses med olika formuleringar, har uppgifterna 
skilts med semikolon. Blomfärgen anges efter 
herbariebeteckningarna.
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lychnitis speciosum

Fig 2. Fynd av grenigt kungsljus Verbascum lychnitis och praktkungsljus V. speciosum, belagda i de genomgångna 
herbarierna. För grenigt kungsljus har vitblommiga förekomster markerats med ring, gulblommiga med prick. Plat
ser där båda färgformerna insamlats har markerats med halvfylld symbol.
Finds of Verbascum lychnitis and V. speciosum documented in GB, LD, S and UPS and in some personal herbaria. 
For V. lychnitis, the localities for the white-flowered variant are marked with rings, those with the yellow-flowered 
one with a dot. The localities where both have been collected have been marked with half-filled symbols.

Skåne. Asmundtorp Råga Hörstad vid järnvägsbron på 
banvallen 1892 N. Johansson (LD, gul); på banvallen 
några 100 m V om järnvägsstationen 1942 T. Lange 
(LD, gul). - Halmstad Duveke utan år Berg von Linde 
(LD, vit). - Hörby 1919 A. E. Gorton (LD, vit). - Höör 
1900 A. Hassler (UPS, gul). - Kristianstad utan år 
Ljungstedt (UPS ex herb E. Fries, gul). - Malmö 1891 
G. Hylmö (LD, gul). - Sövde 1883 T. Sjövall (GB, gul). 
- Tjörnarp Odlad i Hörby, ’uppdragen af vilt växande ex 
från Tjörnarp i Skåne’ 1886 H. Thedenius (LD S, gul), 
1887 H. Thedenius (LD, vit). - Vallkärra 1892 H. G. 
Simmons (LD S UPS, gul).

Blekinge. Jämjö 1888 P. A. Nordvaeger (LD S UPS, del
vis som V. nigrum var. leucandrum, ombest av Mur- 
beck), 1893 J. F. von Bergen (GB), 1902 J. Erikson

(LD), R. Zachrisson (GB LD UPS), 1938 B. Hedvall 
(LD), 1958 S. Woldmar (GB); nära skjutsstationen 1887 
F. Svanlund (LD S, som V. nigrum var. leucandrum; 
ombest av Murbeck); Jämjöslätt 1924 B. Holmgren (GB 
LD S); Jämjöslätt, äng nära busstationen 1946 H. Hyl- 
ander (LD); Jämjöslätts station 1949 H. Hylander 
(GB); nära kyrkan 1891 K. F. Thedenius (S); kyrkbyn 
1931 B. Holmgren (LD); alla gula. [De olika beteck
ningarna avser troligen samma lokal, då Jämjöslätt f d 
station ligger just Ö om kyrkan.] - Karlshamn Gustavs
borg, banvallen 1891 C. Nordström (LD, gul), K. B. 
Nordström (S, gul). - Stampen, gräsmatta 1889 K. B. 
Nordström (S, gul). - Surbrunnen, järnvägen 1896 K. 
Nordström (S, gul). - [Gustavsborg och Surbrunnen har 
inte kunnat lokaliseras.] - Ronneby 1900 A. T. Vifell (S,
gul)-
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Fig 3. Antal lokaler upptäckta för praktkungsljus Ver- 
bascum speciosum och grenigt kungsljus V. lychnitis un
der angivna decennier. För grenigt kungsljus markerar 
ofylld del av stapeln vitblommiga förekomster, fylld del 
gulblommiga förekomster.
Number of occurrences detected during different decen- 
nia for Verbascum speciosum and V. lychnilis. For the 
latter species the unfilled part of the bars represents lo
calities with the white-flowered variant; the filled part 
represent localities with the yellow-flowered one.

Gotland. Bro Ytlings, timotejvall 1895 T. Vestergren (S, 
gul). - Bunge Fårösund, Sjöströms tomt 1895 K. Johans
son (UPS, gul). - Endre Allekvie 1917 E. T. Fries (UPS, 
gul). - Ölbäck 1894 L. P. R. Matsson (UPS), 1913 (S), 
1933 (GB), 1942 (GB), alla E. T. Fries; gammal tomt 
1936 E. T. Fries (LD UPS); sandhåla 1936 E. T. Fries 
(LD); ruderatmark nära landsvägen 1962 E. Asplund 
(S); S om landsvägen 4,5 km V om Hejdeby kyrka, 
alvaräng 1973 J. T. Johansson (LD); alla gula. - Kollek- 
terna ”Visbytrakten, Endreväg” 1894 T. Vestergren 
(LD S, gul) och ”Gtl vid landsvägen mellan Visby och 
Endre” 1967 A. Wennerberg (GB, gul) avser säkerligen 
samma lokal. - Fleringe Ar, åker 1862 O. Westöö (S 
UPS, gul). - Sanda Norrgärde, lucernvall 1922 E. T. 
Fries (S, gul). - Visby torr gräsmark 1924 G. Israelsson 
(LD, gul). - Galgberget 1947 (UPS, gul), 1948 (LD, 
gul), 1950 (LD S), samtl E. T. Fries, 1988 T. Karlsson 
88377 (privat herb); alla gula. - Visby gamla hamn 1855 
L. M. Larsson (LD, färg okänd).
Kalmar läns fastland. Fliseryd Skärshult, klöveråker
1883 G. Blomberg (UPS, gul). - Hossmo Piparekrogen
1884 H. Simmons (UPS, gul). - Kalmar barlastplatsen 
vid petroleumcisternerna 1918 G. Nilsson (= Degelius; 
GB, vit). - Ljungby Ljungbyholm, norra kanten av väg 
120, ca 100 m V dess möte med väg 66 (RUBIN 4G 5e 24 
22), sandig vägskärning 1985 T. Karlsson (privat herb, 
vit). - Västervik Karstorp, åker 1892 A. A. W. Lund (S, 
gul).
Småland. Eksjö 1883 C. O. Magnusson (UPS, gul). - 
Frinnaryd 1920 S. Suneson (GB, vit). - Fryele Näsby- 
holm, vild, utan år, ex herb C. A. Agardh (LD, gul).
Halland. Särö 1899 S. E. Almqvist (GB, gul).
Göteborgsområdet. Göteborg Burgården 1934 E. Hjert- 
man (GB, gul + vit), 1936 H. Fries (LD S, gul + vit),

1947 H. Fries (GB, gul + vit); ödetomt 1933 N. Hylan- 
der (S UPS, gul + vit), 1934 C. Blom (LD S, gul + vit).
- Carnegieska bruket, inkommen 1945 Fl. Fries (GB LD 
S, vit). - Stora Katrinelund 1935 F. Lundberg (GB, vit; 
LD, gul). - Partille subspontan 1914 C. G. H. Thedenius 
(LD, vit).
Bohuslän. Herrestad banvall NV Sörvik 1951 B. Runer- 
ström (GB), banvall N Sörvik 1952 H. Fries (GB), Sör
vik på banvallen, v. Uddevalla 1953 A. Wennerberg 
(GB), Bohusbanan vid Sörvikstunnelns sydsida, täml 
rikl 1956 F. Lundberg (GB); alla vita. - Svarteborg 
Dingle, banvall 1927 H. Fries (GB LD S), 1938 K. Bök- 
man (GB LD S UPS); Dingle järnvägsstation 1936 A. 
Nordström (UPS); Dingle bangård 1947 F. Lundberg 
(GB); alla vita.
Västergötland. Alingsås [Ringgatan enligt Hasselrot 
1967] 1874 A. Hultman (LD UPS, vit). - Falköping 
nedanför kvarnen 1934 A. Hilleström (GB, vit). - Fri
stad vid en smedja V om heden 1931 (UPS); heden v. 
gamla sjukhuset, vid en elsmedja 1933 (S), båda G. A. 
Westfeldt, gula. - Gärdhem Sjölanda 1941 A. Binning 
(GB, vit). - Hassle kyrkogården 1888 B. Sylvén (LD, 
gul). - Rör 1887 B. Sylvén (UPS, gul). - Hov Lövsjö vid 
landsvägen 1951 T. E. Hasselrot (S, vit). - Hova 1890 K. 
Kronquist (UPS, gul). - Hunneberg Bragnum 1912 E. 
Almqvist (LD, vit). - Flo qsp [qsp = som spontan] 1912
E. Almqvist (LD, gul). - Ljunghem 1876 R. Jungner 
(GB LD S UPS, vit); in horto 1880 B. Nilsson (S, gul + 
vit). - N. Säm, vägkant 1951 G. A. Westfeldt (GB UPS, 
vit). - Skallsjö 1900 C. G. H. Thedenius (GB, vit). - 
Oscarshöjd 1899 A. Bagge (GB, vit); subspontan 1898 
C. G. H. Thedenius (LD, vit). - Skövde 1909 C. M. 
Rydén (LD UPS, gul + vit), subspontan 1917 A. Hiil- 
phers (S, gul + vit); skolträdgård 1905 (UPS, vit), förv 
1906 (LD S, vit), 1911 (S, gul), alla A. Hülphers, 1907 
C. M. Rydén (GB, vit). - Kungsgatan mitt emot h. allm. 
läroverket 1946 S. Kilander (GB, vit). - Undenäs 1890
F. Persson (LD, gul).
Östergötland. Kvillinge Åby vid järnvägen mot Katrine
holm 1960 C. F. Lundevall (LD, vit). - Åby vid Humpe- 
vägen 1967 Ö. Nilsson (LD, vit). [Samma lokal?]
Närke. Rinkaby Gudmundstorp (RN 65773 14710), 
gammal igenväxande soptipp, förvildad, 5 ex 1984 L. 
Carlsson (LD, vit).
Södermanland. Brännkyrka Skarpnäck utan år, herb. 
Hartman (UPS), herb K. A. Holmgren (LD), 1839 C. F. 
Nyman (S), 1850 C. H. Johanson (GB), 1851 C. Ljung
gren (UPS), 1855 C. Elgenstierna (UPS), 1856 K. F. 
Thedenius (LD S), P. T. Cleve (UPS), 1860 G. Sjöberg 
(UPS), 1870 C. A. Lindström (S), 1872 J. H. Wester
berg (LD, S), 1875 J. Westerberg (GB S), 1876 O. E. 
Neumüller (S), 1882 H. Kjellström (UPS), 1889 T. Pey- 
ron (LD S), 1895 L. W:son Munthe (S), 1906 U. 
Wahlberg (LD), 1907 T. Härström (S), 1911 S. Riben 
(UPS), 1912 T. Erdmann (LD), 1920 H. Möller (GB S),
1922 ”bergknallar vid ladugården” T. Vestergren (S),
1923 J. Lagerkranz (S), 1927 S. Qvarfort (S), 1930 H. 
Hylander (LD), 1931 Å. Lundqvist (UPS), 1940 ”ca 200 
m N gården” H. E. Brunell (GB LD), 1942 FI. E. Bru- 
nell (GB), 1945 J. Lagercranz (UPS); alla vita. - Dalarö 
1929 A. Edelstam (LD, gul), 1937 C. Edelstam (S, gul).
- Enskede äng 1916 H. Bergquist (S, vit). - Hölö Tull



garn 1841, 1842, 1843, alla A. F. Stål (S), 1863 C. Inde- 
betou, 1872 (S), 1887 (S UPS), 1888 (LD), 1889 (LD 
UPS), 1894 (LD S), 1895 (S), alla O. Köhler, 1881 A. 
Landén (S), A. Sandin (LD), 1888, 1889 E. Köhler 
(GB), 1889 C. Areskog (LD), 1891 O. Sternvall (LD), 
1891 G. Lindmark (UPS), 1894 T. Molér, 1922 E. Asp
lund (S); samtliga vita. - Sorunda Ragnhildsborg 1884 
H. Stålhane (S, gul). - Stockholm subspontan, utan år, 
C. Skottsberg (S, vit), 1890 K. F. Thedenius (GB, vit). - 
Tantolunden 1895 E. Holmgren (LD, gul).
Uppland. Estuna Uddeboö vid Strömmen, stenmur 
(strandskoning) 1927 Å. Lundqvist, best av R. Sterner 
1955 (UPS, gul). - Funbo Halmbyboda 1867 A. Are- 
schoug (UPS, vit; möjligen odlad enligt Almquist 1965). 
- Gustavsberg St. Kovik, trol tillfällig 1887 L. Schlegel 
(S, gul). - Harg Hargshamn, i ängsbacke vid stationen 
1907 A. Fries (S, gul). - Holm Sjöö slott 1862 E. Hen- 
schen (UPS, gul). - Stockholm Bergielund, olim cultum 
[förvildad] utan datum, ex herb Hartman (UPS, gul). - 
Frescati, vetenskapsakademiens tomt 1929 G. Franzén 
(UPS, gul). - Ladugårdsgärdet 1892 M. Bäärnhielm 
(GB, vit). - Uppsala utan år, C. P. Thunberg (S, gul), 
1840 C. Reuterman (GB, vit). - Gamla botaniska träd
gården, förvildad 1866 P. Borén (S, gul). Svartbäcken 
1866 C. A. Ljungborg (LD, vit + gul; avser säkerligen 
samma lokal som Boréns enl Almquist 1965). - Engel- 
brektska huset, på de jordhögar som uppkastades då 
huset byggdes, utan år (1848 enl Almquist 1965), T. M. 
Fries (UPS, gul). - Ad arcem [vid slottet] utan år M. G. 
Sjöstrand (UPS, gul), Slottsbacken utan år, herb E. 
Fries (UPS, vit), Slottsbacken, men tillfällig, i Elias 
Fries’ handstil (LD, gul), 1845 E. M. Fries (UPS, vit). - 
Älvkarleby Marma f d jägmästareboställe, gammal 
sandplan [= Konsäters pensionat] 1938 E. Almquist (S, 
gul). - Älvkarleö station, vid bangårdens västra sida (i 
grus) 1961 E. Almquist (S, gul); Älvkarleö bangård, på 
grusplan (nära villor) 1968 E. Almquist (S, gul).
Dalarna. Grangärde Norra Uvberget, rasmark 1913 G. 
Samuelsson (UPS, vit).
Hälsingland. Ljusdal Borr 1894 A. J. Douhin (S, gul).
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Verbascum speciosum - praktkungsljus

Tvåårig, 1-2 m hög. Blad ovan och under grå av 
täta stjärnhår, efter pressning med egendomlig 
blågrön färgton; bladkant helbräddad. Rosettblad 
otydligt skaftade, omvänt lansettlika. Stjälkblad 
tättsittande, uppåt allt kortare, de översta nästan 
cirkelformiga men med utdragen spets, starkt 
vågiga. Blommor 20-30 mm i diameter; kronblad 
gula, utan glandelpunkter. De två nedre ståndar
nas konnektiv med en tät grupp av klubbformiga 
hår på insidan (fig 1 B).

Förväxlingsmöjligheter: Som framgår av beskriv
ningarna är praktkungsljus och grenigt kungsljus 
mycket olika och de är inte nära släkt. Gemen
samt för dem är egentligen bara den greniga 
blomställningen. De många förväxlingarna beror

givetvis på att man ej varit bekant med någon av 
arterna och på att flororna bara tar upp grenigt 
kungsljus.

Praktkungsljus har också förväxlats med jätte
kungsljus V. olympicum, hemmahörande på ber
get Olympen i Turkiet (inte det grekiska, som på
stås av Lindberg 1987!). Det verkar som om V. 
speciosum ibland går under detta namn i träd- 
gårdssammanhang. Också den äkta V. olympicum 
odlas emellertid, även i Sverige, och ett eller två 
fynd av förvildade exemplar har gjorts. De båda 
arterna är till habitus och bladtyp förvillande lika, 
men man skiljer dem lätt på de två nedre ståndar
nas hårighet.

En verkligt närbesläktad art är V. cheiranthi- 
folium Boiss. Den är vittspridd i SO-Europa och 
SV-Asien och till skillnad från V. speciosum är 
den ytterst variabel. Som regel är V. cheiranthi- 
folium dock lägre och spensligare och har ofta 
smalare basalblad. De övre stjälkbladen är inte 
vågiga. Blomställningsgrenarna är smalare och 
blommorna sitter glesare - de yttersta på sidogre
narna ibland tom enstaka. Stödbladen är mindre 
och fodret är kortare (ca 3 mm mot 4-5 mm hos V. 
speciosum). V. cheiranthifolium är inte funnen i 
Sverige, men i Finland har den uppträtt tillfälligt 
(Kurtto & Lahti 1987); detaljer kring fyndet/fyn
den känner vi inte.

Totalutbredning-. SO-Europa, Turkiet, N Iran.

Utbredning i Sverige: Känd från de flesta sydsven
ska provinser (fig 2; ej Bl Bh Dis Nrk Vrm Gstr) 
upp till Hälsingland. Liksom hos grenigt kungsljus 
är utbredningen allmänt sydlig, vilket kan bero på 
att arten har svårt att etablera sig utanför de om
råden som har torrt och soligt klimat.

Introduktionssätt och biotoper: Praktkungsljus 
har kommit till Sverige som prydnadsväxt. Sprid
ningen verkar ha tagit fart först kring 1940 (fig 3), 
och det måste bero på att man började odla den 
då. Det första fyndet gjordes 1934 vid Dragon
kasernen på Ladugårdsgärdet i Stockholm, men 
där var den ”måhända utplanterad” (Murbeck 
1934). Från trädgårdarna förvildar den sig lätt på 
vägkanter, torr gräsmark, igenlagda åkrar, grus
planer m m.

Artens ökning är påtaglig, men man kan lockas 
att överskatta den då man ser fig 3. Den marke
rade toppen under 1980-talet återspeglar delvis 
det intensiva fältarbete, som nu pågår för land- 
skapsfloraprojekten. Dessutom har TK genom
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gående efterlyst belägg av ”grenigt kungsljus” när 
denna rapporterats vid inventeringar, något som 
har ökat antalet insamlingar från 1980-talet - 
beläggen har genomgående varit praktkungsljus!

Status: Det är ont om fall, där herbariebelägg styr
ker att arten har funnits länge på en viss lokal. 
Några indicier på att arten kan etablera varaktiga 
förekomster finns dock:
Vid Norrkvarn i Hallstahammar, Västmanland, samlade 
Erik Almquist den 1953. Han hade etiketterat växten 
som ”V. olympicum?”, men på arket (i UPS) har Ulf 
Malmgren skrivit ”Av mig bestämd blommande 1967 till 
V. Lychnitis”. Under det namnet publicerade Malm
gren (1970) den också, och anger att den av gammalt är 
rikt förvildad. Senare ansåg han dock (Malmgren 1982) 
att den tills vidare borde betraktas som tillfällig.

Vid Vickleby på Öland är den spridd i anslutning till 
136: an sedan åtminstone något 10-tal år, och förmod
ligen är den äldre än så; en uppgift om V. lychnitis från 
samma område finns nämligen från 1965 (Sterner 1986).

En annan förekomst, som enligt uppgift är mångårig, 
finns i Kråksmåla by i Kalmar län.

Det bör slutligen noteras att arten finns kvar på Ladu
gårdsgärdet i Stockholm bara 400 m V om platsen för 
primärfyndet från 1934, men här kan det ju röra sig om 
två separata förvildningar.

Praktkungsljusets spridningskraft är avsevärd. I 
SV Skånes kusttrakter är arten nu känd från ett 
stort antal lokaler (Kraft 1987). Det förefaller 
rimligt att betrakta den som en bofast medlem av 
den svenska floran.

Lokaler

Växten har endast i undantagsfall betecknats som 
V. speciosum på herbarieetiketterna. Insamlarnas 
bestämningar anges med förkortningarna oly för 
V. olympicum, lyc för V. lychnitis.
Skåne. Brunnby Mölle, allmänt förvildad 1981 J. Kraft 
(LD). - Båstad, stenig strand nedom Norrviken 1946 H. 
Runemark (LD, som oly). - Helsingborg S. Stenbocks- 
gatan, ödetomt 1939 T. Lange (LD S UPS, best av Mur- 
beck). - Hässleholm 700 m ONO Läreda bro 1955 A. 
Oredsson (LD, som lyc). - Ivö förvildad i ruta Eli 1983 
S. Ekman (privat herb, som lyc; Ekman 1985, som lyc) - 
Landskrona Erikstorp, vägkant tillsammans med Hera- 
cleum mantegazzianum 1965 A. Nilsson (LD). - Saxtorp 
Välaområdets villastad, trädgårdsrest omedelbart Ö 
motorvägen (RUBIN 2C 8d 33 46) 1984 T. Karlsson 
84480 (LD privat herb, som lyc). - Skanör Skanör, all
mänt förvildad 1985 J. Kraft (LD). - Skanörs ljung, 
gammal soptipp i skogen (R 592) 1985 J. Kraft (LD). - 
St. Hammar gamla soptippen vid reningsverket 1984 J. 
Kraft (LD).
Öland. Högby Högby, grushög 1959 O. Hedberg (UPS, 
som lyc; Sterner 1986, som lyc). - Köping Köpingsvik 
1951 G. Broberg (LD, som lyc; ombest av P. Lassen). -

Torslunda Skogsby, från traktens vägrenar införd i Liss- 
beth Berndtson-Bringers trädgård 1984 Å. Lundqvist 
(LD).
Gotland. Visby Galgberget 1974 T. Karlsson (privat 
herb, som lyc). [Ej återsedd 1988; verklig V. lychnitis 
förekommer på samma lokal.]
Kalmar läns fastland. Emmaboda Lindehult (RUBIN 
4F 5g 20 28) odlad vid gården och spridd på åkerren 1982 
(fältanteckning, som lyc), 1987 (levande material stude
rat), båda T. Karlsson. Järeda Järnforsen, backe 1976 S. 
Stenstorp & G. Nelin (LD, som lyc; Stenstorp & Nelin 
1976, som lyc). - Kläckeberga S vägskälet ca 700 m NO 
Kläckeberga, vägren (RUBIN 4G 7g 2- 0-) 1985 S. 
Davidsson (privat herb, som lyc). - Kråksmåla 400 m 
NNV kyrkan, sågverksplan, rikligt, känd sedan många 
år (RUBIN 5G 4a 21 27) 1988 T. Karlsson 88423 (LD). 
- Loftahammar 800 m O Gränsö slott, vägslänt vid som
marstugor (RUBIN 7G 0a) 1988 B. Danielsson (privat 
herb, som V.-art). - Oskarshamn Gölkärret, vägren 
(RUBIN 5G 9h 21 48) 1984 Å. Riihling (LD). - Lilla 
Mark, vägren (RUBIN 6G Oh 00 35) 1986 Å. Riihling 
(LD). - Åby Bockelebacken, jordhög utanför trädgård 
(RUBIN 4G 8g 1- 2-) 1985 S. Davidsson (privat herb, 
som lyc). - 100 m NO Sörstävlö, avstjälpningsplats (RU
BIN 4G 8g 1- 2-) 1987 S. Davidsson (privat herb, som 
lyc).
Småland. Blädinge 400 m SSV Nyagård (RUBIN 4E 9d 
37 47), flera ex på jordhögar i botten av grustag 1989 Å. 
Widgren (LD). - Eksjö Stensjö (RUBIN 6F 9b 38 32) 
1988 R. Ljunggren (privat herb, som lyc). - Frinnaryd 
Frinnaryd, 75 m Ö bron över Svartån, vägren (RUBIN 
7E 9i 38 13) 1987 H. Sjöstrand (LD). - 5. Sandsjö SV 
om Nygård på åkerrenar och ödeåkrar, självsådd och 
spridd efter odling (RUBIN 4F 3a 05 42) 1984 T. Karls
son (privat herb, som lyc).
Halland. Falkenberg nära varvet, ruderatmark 1955 C. 
Blom (GB LD S UPS). - Steninge Mannakull, vägkant 
1961 N. Lundqvist 3118 (UPS, som lyc).
Göteborgsområdet. Göteborg Delsjöupplaget, ruderat
mark 1943 C. Blom (GB LD S), 1944 C. Blom (GB LD 
S). - Mässhallen, ödetomt 1943 C. Blom (GB S, best av 
Murbeck). - Olskrokens station, banvall 1949 C. Blom 
(GB S).
Västergötland. Alingsås St. Lygnö, SV om Gräskärr, 1 
ex vid vägen 1968 T. E. Hasselrot & K. Hjortstam (S, 
som lyc).
Östergötland. Motala strax N om stadsgränsen utmed 
väg 50, riklig 1976 T. Karlsson (privat herb). - Norr
köping [Matteus] ruderat 1988 F. Lind (privat herb). - 
Kråkvilan, avstjälpningsplats 1953 U. Starbäck (S, som 
lyc). - V. Ny N Nykyrka 1988 P. Milberg (privat herb, 
som lyc).
Södermanland. Nacka Kvarnholmen ca 30 blommande 
ex på sydbergsbranten inom OKs oljehamn S om Vals
vägens S ände 1984 P. S. Lindberg (privat herb; Lind
berg 1987, med bild, som oly) - Saltsjöbaden förvildad 
på ödetomt 1956 C. A. Torén (LD).
Västmanland. Hallstahammar Norrkvarn, på slaggut- 
fyllning vid kraftstationen 1953 E. Almquist (S, som 
oly?).



Uppland. Stockholm [Ladugårdsgärdet] Dragonkaser
nen [= Dragongården], gräsvall 1934 E. Almquist (LD, 
best av Murbeck). - Ladugårdsgärdet, Statens sjöhisto
riska museum, ca 50 ex i sanden mellan kullerstenarna 
på en öppen plats på en terrassmur vid museets SO-hörn 
1982 P. S. Lindberg (privat herb, som oly). - Uppsala 
mellan Ekeby och Eriksberg, leråker 1977 N. Lundqvist 
10949 (UPS, som lyc). - Öregrund Badhusbergen (väg
kant vid en villa) 1957 E. Almquist (S, som oly?).
Dalarna. By Hagbo, sandig vägren (RUBIN 12G 6g 48 
37) 1988 P. G. Dalhielm 8883 (LD).
Hälsingland Söderhamn 1952 N. Alroth (GB, som lyc).

Mörkt kungsljus X praktkungsljus

Arterna inom släktet Verbascum hybridiserar 
gärna när de möts, och ett stort antal hybrider är 
följaktligen kända (Murbeck 1933). Hybriderna 
är dock sterila - pollenkornen är till största delen 
små och hopskrumpna, och de sätter i regel inte 
frö. Därmed blir möjligheterna för utklyvning och 
återkorsning med föräldrarna små. Hybriderna är 
också i regel tydligt intermediära.

Hybriden mellan mörkt kungsljus och prakt
kungsljus, Verbascum nigrum x speciosum, på
träffades 1986 i Skåne av Tommy Knutsson, 
Lund. Den växte på störd, sandig betesmark i 
Silvåkra socken ca 250 m V kyrkan (RUBIN 2D 
5a 02 44). Det fanns ett exemplar. Föräldra- 
arterna förekom inte i hybridens omedelbara när
het, men mörkt kungsljus är vanlig i trakten och 
praktkungsljus kan ha odlats i någon närbelägen 
trädgård. Bestämningen gjordes av SE. Delar av 
exemplaret finns i Tommy Knutssons herbarium.

Nertill på ståndarsträngarna är behåringen vio
lett, upptill vit. De två nedre ståndarnas konnek- 
tiv är hårigt på insidans nedre del. Blomställ
ningen är grenig. Hybriden är fullständigt pollen
steril (pollenkornen färgas ej av Cotton Blue) och 
sätter inte frö.
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I det nordiska herbariematerialet i LD finns ett 
ark som på rimliga grunder är bestämt till denna 
hybrid: Öland Torslunda Skogsby 1984 Å. Lund
qvist. Tendensen till blågrön missfärgning hos 
pressade blad går igen från V. speciosum.
En hybrid, där V. speciosum ingår, har samlats i Skåne 
V. Klagstorp Klagshamn, övergivna trädgårdstomter 
1984 J. Kraft (LD). Belägget är dock fragmentariskt och 
det går inte att säkert avgöra vilken den andra arten är.
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blott finns på norra Gotland. Där påträffades 
också gotlandssolvända Fumana procumbens som 
fortfarande blommade. Andra alvararter som sågs 
var stenmalört Artemisia rupestris, blåfibblor 
Hieracium grupp Praealtina, alvargräslök Allium 
schoenoprasum var. alvarense och bågsvingel Fes- 
tuca rubra ssp. oelandica.

Det tredje och sista exkursionsmålet för dagen 
var Hejnum Kallgatburg, där deltagarna först 
vandrade genom ett nötbetat område med skog, 
ängsmark och kärr. Ute på en öppen äng stod 
ännu kvar rester av skogslök, ”kajp”, Allium 
scorodoprasum och i fuktigare partier blodtopp 
Sanguisorba officinalis.

I den östra delen av hagen finns ett väl trampat 
källkärr med delvis blottade jord- och vattenytor. 
Där beskådades källnate Potamogeton coloratus, 
kärrlilja Tofieldia calyculata, trubbtåg Juncus sub- 
nodulosus, axag Schoenus ferrugineus, näbbstarr 
Carex lepidocarpa och sumpnycklar Dactylorhiza 
traunsteineri. Några exemplar av blommande 
fjälltätört Pinguicula alpina sågs av den ena grup
pen.

Ett större obetat myrområde passerades och i 
den östra delen sågs ett bestånd av benved Euo- 
nymus europaeus som kantar den imponerande 
förekomsten av idegran Taxus baccata på Ancy- 
lusvallen. På återvägen passerades piggrör Calam- 
agrostis varia.

Dagstur södra Gotland

Dagen inleddes med ett besök i Anga prästäng på 
östra Gotland. Änget är ganska litet, knappt 2 ha, 
och innehåller både torra och fuktiga partier. Från 
ingången i söder passerades en lövridå av ask 
Fraxinus excelsior och hassel Corylus avellana på 
väg ut till en slätt. Där var marken var fylld av hö
skallra Rhinanthus serotinus ssp. vernalis, brud
sporre Gymnadenia conopsea, skogsnycklar Dac
tylorhiza maculata ssp. fuchsii, tvåblad Listera 
ovata och krutbrännare Orchis ustulata. I mindre 
antal finns också Sankt Pers nycklar Orchis mas- 
cula, johannesnycklar O. militaris, göknycklar O. 
morio, skogsknipprot Epipactis helleborine och 
flugblomster Ophrys insectifera. Här sågs även 
ängsformen av blodtopp Sanguisorba officinalis. I 
mitten av änget fanns rikliga bestånd av svensk 
ögontröst Euphrasia stricta var. suecica, som en
bart växer på Gotland på ett fåtal platser.

Efter lunch vid Hoburgen gjordes en kort färd 
något österut till några åkrar tillhörande Digrans, 
Gotlands sydligaste gård. Ägaren är pensionär 
sedan många år men fortsätter att bruka jorden. 
Här sågs nästan alla de åkerogräs som var så van
liga för bara 20-30 år sedan, men som idag är på 
gränsen till utrotning. Här fanns bl a åkerranun- 
kel Ranunculus arvensis, sydsmörblomma Ranun
culus sardous, fältkrassing Lepidium campestre, 
jungfrukam Aphanes arvensis, nålkörvel Scandix 
pecten-veneris, taggkörvel Anthriscus caucalis, 
sommarklynne Valerianella dentata och renkavle 
Alopecurus myosuroides.

Nästa exkursionsmål var Skvalpvik, Holmhäl- 
lar och Holms fiskeläge. På vägen ner mot Skvalp
vik fanns den lilla skaftröksvampen Tulostoma 
brumale i mossa på sand vid vägkanten. Sand
heden innanför stranden bjöd på gräsen borsttåtel 
Corynephorus canescens, sandsvingel Festuca 
polesica, sandtimotej Phleum arenarium och vår- 
tåtel Air a praecox.

Längs själva stranden fanns rikligt med sand
sallat Lactuca tatarica, en 1900-talsinvandrare till 
Gotland. På lite grusigare ställen växte vejde Isa
tis tinctoria, enstaka såpört Gypsophila fastigiata 
och grusviva Androsace septentrionalis.

Fram mot ett raukområde byter floran karak
tär. Sandarterna försvinner och ersätts av mer 
kalkälskande arter. Inom ett mindre område, där 
vatten sipprar fram ur gruset, sågs honungsbloms- 
ter Herminium monorchis och massor av majviva 
Primula farinosa. En liten vät innanför själva 
strandområdet hade bottnen helt täckt av lök- 
gamander Teucrium scordium.

Dagens sista utflyktsmål var Esketräsk, en ut
dikad men inte uppodlad del av f d Mästermyr. 
Idag är träskets botten ofta knastrande torr på 
sommaren, men det är nära till grundvattnet. 
Under höst och vår står det ofta några cm vatten 
över markerna. Här upptäcktes 1938 ett rest- 
bestånd av kärrnycklar Orchis palustris i en fukt
äng dominerad av knappag Schoenus nigricans. 
Här växer den tillsammans med flera andra orki
déer, som flugblomster Ophrys insectifera, kärr- 
knipprot Epipactis palustris och purpurknipprot
E. atrorubens.

Dagen avslutades med ett blekefält helt nära 
vägen. På det växte småtörel Euphorbia exigua 
och honungsblomster Herminium monorchis.

Bengt Stridh 
Gun Ingmansson
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Om kroniller, släktet Coronilla, i Norden
PER LASSEN

Lassen, P. 1989: Om kroniller, släktet Coronilla, i Norden. [The genus Coronilla in the 
Nordic countries.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 83—86. Lund. ISSN 0039-646X.
The three species of Coronilla L. recorded for the Nordic countries belong to three distinct 
genera. C. scorpioides (L.) Koch is a true Coronilla, whereas C. emerus L. belongs to Hippo- 
crepis L. and C. varia L. to Securigera DC. The new combinations Hippocrepis emerus (L.) 
Lassen, H. emerus ssp. emeroides (Boiss. & Spruner) Lassen and Securigera varia (L.) Lassen 
are made.
Per Lassen, Botaniska museet, O. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Ärtväxtsläktet Coronilla är inget stort släkte. Med 
hittills bruklig avgränsning omfattar det ca 20 
arter. Från Norden är tre arter kända: gulkronill,
C. emerus, rosenkronill, C. varia, och skorpion- 
kronill, C. scorpioides.

Gulkronillen är ursprunglig på Öland, Gotland 
och i södra Norge och uppträder här långt avskild 
från den sammanhängande utbredningen i södra 
Europa. Rosenkronillen är införd som foderväxt 
från kontinenten. Den används nu inte längre (gif
tig!) men har blivit bofast på några platser. Skor- 
pionkronillen har påträffats några gånger som till
fällig gäst.

De båda första arterna är fleråriga och stor
blommiga och har även odlats som prydnads
växter. Skorpionkronillen är däremot en liten ett
årig planta - dess egendomliga utseende torde 
vara välbekant för de flesta som har botaniserat 
vid Medelhavet.

Nu har det visat sig att släktet Coronilla är oen
hetligt. C. emerus hör inte alls hit utan skall flyttas 
till Hippocrepis. Resten bör delas mitt itu. Därvid 
blir bara den tillfälliga C. scorpioides kvar i släktet 
Coronilla, så i framtidens nordiska floror kommer 
nog inte det släktet att finnas med. I gengäld får vi 
två ”nya” släkten: Securigera och Hippocrepis.

Släktet Coronilla

Coronilla i inskränkt mening består av ett tiotal 
arter i Europa, västra Asien och Nordafrika. De

flesta är vedartade; samtliga är kala och mer eller 
mindre blågröna, och de har trinda årsskott och 
ganska köttiga blad. Alla utom en har gula blom
mor. Frukten är ledad och är rak eller böjd som en 
skorpionstjärt. Fruktens ledstycken och de inne
slutna fröna är alltid raka.

Släktet Securigera

Securigera är i större delen av Europa repre
senterat endast av rosenkronill, S. varia. De öv
riga tio till elva arterna hör hemma i medelhavs
området (i vidare mening). Skillnaderna mot de 
äkta Coronilla-arterna är klara men inte omedel
bart slående (tabell 1, fig 1). Släktet består av ett
till fleråriga örter. De har oftast mycket egendom
liga mångcelliga borst men kan ha enbart enkla 
hår. Skotten är tydligt räfflade och bladen oftast 
tunnare och grönare än hos Coronilla. Blom
färgen växlar från rödlila eller skär till vit eller gul. 
De viktigaste skillnaderna, de som är helt kon
stanta, utgörs av anatomiska detaljer: byggnaden 
av stiplerna och blommornas stödblad och framför 
allt utseendet hos stift och märke.

Sedan artonhundratalets början har man i regel 
endast haft en art i Securigera, S. securidaca. De 
nära släktingarna har alltid lämnats kvar i Coro
nilla. Securigera securidaca har karakteristiska 
sabelformiga frukter, som originellt nog inte är 
ledade. Hos de andra arterna är frukten till det 
yttre lik den hos Coronilla. Det är onaturligt att
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Tabell 1. Några nyckelkaraktärer för de tre släktena i ”gamla Coronilla”

Karaktär Coronilla Securigera Hippocrepis

Stam
Hårighet

Stipler

Blommornas stödblad
(fig 3)

Stift
Fröämnesläge
Fruktvägg

Segel (se fig 2) 
Ståndarrör

trind
kala

ljusa, alltid ± förenade

förenade till en låg ljus 
list

papillöst, krokigt
alternerande
dubbel, med listformiga 
förtjockningar
skaft slätt
rakt, slutet av den fria 
ståndaren

räfflad
oftast med mångcelliga 
borst
med mörk topp, alltid fria

fria, smala, med mörk 
topp

slätt, jämnt krökt 
alternerande
dubbel, med listformiga 
förtjockningar
skaft slätt
rakt, slutet av den fria 
ståndaren

kantig
håriga

± fria, oftast med en 
mörk punkt vid basen
förenade till ett flikat 
hölster, ev mörka 
punkter i slitsarna
rakt, ”tofs” kring märket 
alla framåt
enkel, tunn, utan lister

skaft med ett fjäll under
krökt, öppningar vid 
basen av fria ståndaren

skilja ut S. securidaca på denna enda karaktär; 
alla arterna i denna naturliga grupp måste räknas 
till samma släkte. Antingen måste man föra samt
liga till släktet Securigera, eller också måste man 
inkludera samtliga i Coronilla. Jag har tagit ställ
ning till förmån för det första alternativet, men det 
senare kan också försvaras, det har tillämpats av 
självaste Linné och senast av Schmidt (1979).

Släktet Hippocrepis

Hippocrepis har ca 30 arter. De är utbredda kring 
Medelhavet med en stark koncentration till Spa
nien och Marocko. En art, H. comosa, är vitt

Fig 1. A: Blomma av Hippocrepis emerus. - B: Fjäll hos 
ssp. emerus (i Norden). - C: Fjäll hos ssp. emeroides. - 
D: Fjäll hos en annan art, H. biflora. - E: Blomma av 
Securigera varia. - F: Blomma av Coronilla minima (C. 
scorpioides har liknande, men mycket små blommor).
A: Flower of Hippocrepis emerus. Note that the floral 
parts are oblique to the calyx base (due to a bend at the 
very base of the androeceum). - B: Basal part of claw of 
the vexillum in ssp. emerus of N European origin. The 
characteristic tooth or scale is here represented by two 
separate small teeth. - C: Same in ssp. emeroides, scale 
single and simple. - D: Same in H. biflora. - E: Flower 
of Securigera varia. Note flaring calyx tube and slightly 
curved vexillum claw. - F: Flower of Coronilla minima 
(representative of the genus, C. scorpioides, the species 
found as alien in N. Europe, has similar but very small 
flowers). Calyx campanulate, not flaring.

spridd i Europa från Grekland och Pyreneerna till 
England.

De flesta arterna har mycket egendomliga fruk
ter. Baljornas ledstycken och de däri inneslutna 
fröna är böjda till hästskoformade eller cirkulära.

E F
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Fig 2. A: Frukt av Hippocrepis biflora. - B: Frukt av H. emerus (i detta fall ganska kort på grund av att få frön ut
vecklats). - Fruktväggens nervatur och struktur är lika i de båda arterna. En hel rad av arter med mindre extrema 
frukter förenar dessa extremtyper inom släktet.
A: Fruit of Hippocrepis biflora. - B: Fruit of H. emerus (unusually short because only a few seeds have developed). 
- There is a series of species with intermediate fruits where the parts between the seeds are less broadened and flat
tened and which have less curved seeds.

Detta har givit anledning till det svenska namnet 
hästskoklöver. H. emerus avviker: ledstyckena 
och fröna är helt raka som i Coronilla. I övrigt är 
överensstämmelsen perfekt. Det råder inte något 
som helst tvivel om att gulkronillen hör till Hippo
crepis och inte till Coronilla. De båda släktena är 
mycket väl skilda (tabell 1).

Gulkronillens utbredning och variation

Utbredningen av gulkronill är ganska märkvärdig. 
Hos oss förekommer ssp. emerus, som har 2-3 
blommor i flocken (sällan 1 eller upp till 4). 
Denna underart finns från norra Spanien, södra 
Frankrike och norra Italien över Schweiz, Öster
rike och Tjeckoslovakien (en enda lokal) till Tysk
land söder om Donau (Hegi 1924, Meusel m fl 
1965). Från Italien och Balkanhalvön söder- och 
österut ersätts ssp. emerus av den mycket när
stående ssp. emeroides, som har fler blommor i 
varje flock (vanligen 5-7).

Från de sydtyska lokalerna för ssp. emerus är 
det ett långt hopp till förekomsterna i Norden. 
Rothmaler (1986) och Haeupler & Schönfelder 
(1988) har inbördes motstridiga uppgifter om 
huruvida några få förekomster i mellersta Tysk
land, i höjd med Main, är ”vilda” eller ej. Tills

Fig 3. A: Flock av Coronilla minima med endast skaften 
av blommorna utritade, visande det obetydliga svepet. - 
B: Flock av Securigera varia, de fria små stödbladen 
mörka i topparna.
A: Umbel of Coronilla minima, showing the inconspicu
ous involucre, forming a ring without dark tannin-dots. 
- B: Securigera varia, each pedicel subtended by a free 
bract with a dark tip consisting of tanniniferous cells.
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vidare vågar jag inte ha någon egen uppfattning 
om detta, men helt klart är att avståndet mellan 
våra nordiska lokaler och de närmaste på konti
nenten är minst 800 km.

En egenhet, som de nordiska exemplaren delar 
med franska, tyska och slovakiska, är att fjället på 
insidan av seglets skaft inte är helt som i släktet i 
övrigt, utan kluvet i två små fria flikar, som 
eventuellt kan vara rudimentära (fig 1). Längre 
söderut, i Schweiz, Österrike och Italien, är ut
formningen variabel, vilket jag tyder som en över
gång till ssp. emeroides. Denna har alltid ett helt 
och välutvecklat fjäll.

Jag har sett allt material i Lund (LD) samt det 
svenska och norska materialet (inkl odlat) i Riks
museet (S) och Uppsala (UPS). Alla exemplar 
från de ”klassiska” lokalerna - de på Öland, Tors- 
burgen på Gotland och Telemarks kustremsa - är 
mycket lika i fråga om blommornas antal och fjäl
lets utformning.

Odlad gulkronill och vild

Gulkronill har ofta odlats. Av naturliga skäl är det 
då ibland den mångblommiga ssp. emeroides (be
lägg från DBVs trädgård i Visby 1902, 1910; sena
re har de haft ssp. emerus av inhemsk typ) eller en 
sydeuropeisk mellanform.

Möjligen har man någon gång planterat ut gul
kronill för ”floraförbättring”. Om man då har 
använt sydeuropeiskt material går det att avslöja 
genom att se på blomfjället, men om man har 
använt nordeuropeiskt material går det inte. Från 
en lokal i Närke (Nilsson 1986), där man miss
tänker att gulkronillen är utplanterad, har jag 
ännu inte sett belägg (som skall finnas i UPS, Nils
son i brev).

I S finns material av gulkronill samlat av Gillis 
Een 1958 i Stockholms skärgård. Belägget kom
mer från den intressanta urkalkstensön Munkön i

Djurö socken. Denna lokal skulle kunna vara 
spontan, eftersom belägget är av helt normal 
skandinavisk typ.

Nya kombinationer

Åtskilliga nomenklatoriska nykombinationer be
höver göras i Securigera och Hippocrepis, men för 
nordiskt bruk räcker följande:
Securigera varia (L.) Lassen, comb. nova. Basionym: 
Coronilla varia L., Sp. Pl.: 743 (1753).
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, comb. nova. Basio
nym: Coronilla emerus L., Sp. PL: 742 (1753).

Kombinationen Hippocrepis emerus ssp. emeroi
des har redan använts av Greuter & Burdet i Will- 
denowia 16: 443 (1987). Tyvärr är underartsnam- 
net där inte giltigt publicerat, eftersom kombina
tionen på artnivå vid det laget ännu inte var gjord. 
Jag passar därför på att göra den behövliga över
föringen här:
Hippocrepis emerus ssp. emeroides (Boiss. & Spruner) 
Greuter & Burdet ex Lassen, comb. nova. Basionym: 
Coronilla emeroides Boiss. & Spruner in Boiss., Diagn. 
1,2: 100(1843).
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Av grässläktet Bromus, lostor, finns det två arter i 
Sverige, som skiljer sig genom sina platta småax. 
Sloklosta B. sitchensis har funnits i vårt land sedan 
sekelskiftet. Ända fram till de senaste åren har 
den endast varit känd från några enstaka lokaler. 
Sedan mitten av 1980-talet har åtskilliga nya fynd 
gjorts på jordbruksmark i sydöstra Sverige. 
Uppenbarligen är den på spridning. Den andra 
arten, plattlosta B. willdenowii, är en tillfällig gäst 
som numera är mycket sällsynt.

Mitt intresse för dessa gräs väcktes då jag under 
somrarna 1986-87 arbetade som inventerare inom 
Sveriges lantbruksuniversitets Tomtebyprojekt på 
Öland, ett projekt som undersöker vad ett nyligen 
genomfört skifte och övergång från ett äldre jord
brukslandskap till ett nutida kan medföra för för
ändringar i floran och faunan. Sloklostan, som 
tidigare inte var känd från Öland, påträffades då 
på flera lokaler.

Undersläktet Ceratochloa

Det finns ca 150 arter av släktet Bromus i världen. 
Dessa brukar man gruppera i sju undersläkten. 
De flesta arterna finns i Europa och angränsande

delar av Asien. Ett av undersläktena, subgenus 
Ceratochloa (Beauv.) Hackel har sin naturliga ut
bredning i Syd- och Nordamerika. Det skiljer sig 
från övriga undersläkten genom sina kraftigt plat
tade småax och skarpt kölade ytteragnar. Förr i 
tiden räknades det på grund av dessa skillnader 
ofta som ett eget släkte.

Artavgränsningarna inom Ceratochloa har i alla 
tider varit omdiskuterade. På senare tid har ca 15 
arter urskilts. Polyploidi förekommer, dvs arterna 
har olika antal av den ursprungliga uppsättningen 
om sju kromosomer. Tre kromosomtalsnivåer är 
representerade (Stebbins 1981). I Sydamerika 
finns sju hexaploida arter (sexdubbel kromosom- 
uppsättning, 42 kromosomer). Av de oktoploida 
arterna (åttadubbel, 56 kromosomer) har ca sex 
uppgivits från Nord- och Centralamerika och en 
från Sydamerika. Dessutom finns en dodekaploid 
art (tolvdubbel, 84 kromosomer) i södra USA. 
Stebbins (1981), som gjort omfattande korsnings- 
experiment med de nordamerikanska arterna, 
menar att de som är oktoploida bör föras ihop till 
en enda art. Denna bör då heta Bromus sitchensis.

Många av arterna har spritts som kulturväxter 
eller ogräs utanför sina naturliga utbrednings-
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Fig 1. Morfologiska karaktärer hos de Bromus-arter av 
undersläktet Ceratochloa som förekommer i Sverige. - 
A, B: Tvärsnitt av ytteragn. - A: Undersläktet Cerato
chloa. - B: Övriga Bromus-arter. - C: Ytteragn av platt- 
losta. - D: Ytteragn av sloklosta. - E: Övre delen av 
ytteragnen med borst hos sloklosta.
Morphological characters of species of Bromus sub
genus Ceratochloa occurring in Sweden. - A, B: Cross- 
section of lemma. - A: Subgenus Ceratochloa. - B: 
Other species of Bromus. - C: B. willdenowii, lemma. - 
D: B. sitchensis, lemma. - E: B. sitchensls, upper part of 
lemma with awn. - C: G. Sjöstedt 1909 (S). D, E: Ek
man 86036 (S).

områden. Den mest spridda är plattlosta Bromus 
willdenowii, som även odlas som foderväxt i flera 
länder.

Metodik
Det svenska herbariematerialet av undersläktet 
Ceratochloa i GB, LD, S, SBT, SUNIV, UME, 
UPS, UPSV, Naturmuseet i Visby och några pri
vata herbarier kontrollerades. Totalt har 292 her- 
barieark undersökts. Dessa kunde jag fördela på 
51 Bromus sitchensis och 231 B. willdenowii.

Tabell 1. Jämförelse mellan sloklosta och plattlosta (ef
ter svenskt herbariematerial). - För sloklosta anges sif
fervärden som x ± SD avrundade till heltal. Ibland an
ges extremvärden inom parentes.

SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989)

Karaktär Sloklosta
B. sitchensis

Plattlosta
B. willdenowii

Höjd (30—)58—101 
(-120) cm

ca 20-100 cm

Stjälk vanligen kal ofta hårig nertill

Blad 17-28 cm x 6- 
12 mm, vanli
gen kala

ofta smalare än 
hos sloklosta, 
särskilt de ned
re ofta håriga, i 
övrigt vanligen 
kala

Bladslidor Vanligen kala, 
men med hår
rad i myn
ningen

Ofta håriga, 
särskilt nedtill

Vippa 18-28 cm, gles, 
med långa, ut
spärrade och 
hängande gre
nar

något kortare 
än hos sloklos
ta, med utstå
ende till häng
ande grenar, de 
i nedre kransen 
kortare än hos 
sloklosta

Småax max 25-36 mm, 
lineära, med 5- 
8 blommor

max ca 35 mm, 
lansettlika, 
med 5-10 blom
mor

Skärmfjäll nedre med 3-4, 
övre med 6-7
nerver

nedre med 4-7, 
övre med 6-9
nerver

Ytteragn 14-16 mm, bre
dast vid mitten, 
med 7-8(-9) 
otydliga ner
ver, i spetsen 
med(3-)6-10 
(-12) mm 
långt borst

13-16 mm, bre
dast nedom mit
ten, med 9-13 
tydliga nerver, i 
spetsen vanli
gen med kort 
borstudd eller 
upp till 3 mm 
långt borst

Inneragn ca 3/4 av ytter- 
agnens längd

ca 2/3—3/4 av yt- 
teragnens längd

Dessutom granskades det utländska materialet i S 
och UPS. För att undersöka variationen inom B. 
sitchensis kontrollerade jag 27 karaktärer. Av 
dessa har några redovisats i fig 3 och tabell 2. Mät
ningarna gjordes på icke uppblött herbariemate- 
rial med hjälp av stereolupp.

Primärdata för undersökta karaktärer samt ett 
register över kontrollerade herbarieark från Sve
rige finns på Botaniska institutionen, Stockholms 
universitet.



SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989) Sloklosta och plattlosta 89

' , t psaitfpifi

SSifK'
MIM-.■]^iwwÉ isiM

y*v. •

'V/VTS

Fig 2. Sloklosta, Bromus sitchensis. Exemplar på lok 12b (Tomteby, Räpplinge, Öland). Foto förf 25.6.1986. - A: 
Biotop. - B: Habitus. - C: Vippa. - D: Småax.
Bromus sitchensis from a heap of manure at Tomteby, Räpplinge parish, Öland (locality 12b). Manure from this 
locality has been spread on the arable lands in Tomteby and B. sitchensis has probably spread with it. Photo author 
25.6.1986. - A: The locality. - B: Habit. - C: Panicle. - D: Spikelet.

Blomdelarna hos småaxet är namngivna enligt 
Krok & Almquist (1984).

Arbetet utfördes inom ramen för fördjupnings- 
kursen i systematisk botanik vid Botaniska institu
tionen, Stockholms universitet.

Nyckel

1 Småax starkt plattade. Ytteragnar skarpt
kölade, tvärsnitt V-format (fig 1A): subgenus 
Ceratochloa 2

- Småax ej starkt plattade. Ytteragnar åtminsto
ne upptill med välvd rygg, tvärsnitt U-format 
(fig IB): övriga arter inom Bromus

2 Ytteragnar bredast nedom mitten, med borst
udd eller upp till 3 mm långt borst och 9-13 
oftast tydliga nerver (fig 1C). Småax lansettlika

B. willdenowii
- Ytteragnar bredast vid mitten, med 4-10 mm

långt borst och ca 7 oftast otydliga nerver (fig 
ID). Småax lineära B. sitchensis

Sloklosta Bromus sitchensis
Sloklosta är ett ettårigt till kortlivat flerårigt, stor
vuxet gräs med en bred vippa. Denna har långa 
och hängande grenar. Arten kan emellertid ibland 
vara mer lågvuxen med korta, utstående vippgre
nar.

Jämförande beskrivningar av slok- och platt
losta, grundade på svenskt material, ges i tabell 1. 
Av nyckeln framgår de säkraste skiljekaraktä
rerna. Skillnaden i ytteragnarnas form (största 
bredden vid mitten eller mot basen) verkar hålla 
rätt väl även för utländskt material. Av de svenska 
flororna kommenterar endast Weimarck (1963) 
denna skillnad.

Sloklosta saknas i flertalet svenska floror, t ex 
Hylander (1953), Lid (1985) och Krok & Alm
quist (1984). Plattlosta är med i de två först
nämnda. Weimarck (1963) och Bonniers gräsflora
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Biometry on Swedish herbarium specimens of Bromus sitchensis

X SD min max n

Kvantitativa karaktärer
Höjd till vippans topp (cm) 79,6 21,7 30 120 42
Blad, största längd (mm) 220,9 55,0 100 370 48
Blad, största bredd (mm) 8,8 3,2 3 16 48
Vipplängd (cm) 23,3 5,2 12 37 48
Längsta vippgren i nedre kransen (inkl småax; cm) 13,3 4,2 3,5 25 48
Småax, max längd (exkl borst; mm) 30,5 5,1 20 40 45
Nedre skärmfjäll, max längd (mm) 9,5 1,4 7 14 47
Övre skärmfjäll, max längd (mm) 11,8 1,7 6 15 47
Ytteragn, max längd (mm) 14,9 1,3 12 18 48
Borst, max längd (mm) 7,9 1,8 3 12 48
Kvalitativa karaktärer
Stjälk, hårighet 89,4% kal, 10,6% hårig
Övre slidor, hårighet 12,5% kal, 10,4% enstaka mynningshår, 68,8% hårrad i mynningen, 8,3% täthårig
Småax, form 3,2% ovala, 96,8% med parallella kanter
Nedre skärmfjäll, hårighet 6,4% kala, 85,1% med korta borsthår, 8,6% ludna
Övre skärmfjäll, hårighet 6,5% kala, 84,8% med korta borsthår, 8,7% ludna
Ytteragn, hårighet 2,1% kala, 89,6% med korta borsthår, 8,3% ludna

(Fitter m fl 1985) tar med sloklosta under namnet 
Bromus carinalus.

Fruktsättningen hos sloklosta är god, i alla fall i 
södra Sverige. Flerbarieark med moget frö finns 
från flera lokaler och i Tomteby sätter den rikligt 
med frö. Vid milt väder kan blomningen pågå 
länge. Arvid Nilsson fann vid jultid 1987 flera vip
por i blom vid Erikstorp utanför Landskrona i 
Skåne.

Systematik

Genom Stebbins’ (1981) korsningsexperiment och 
kromosomanalyser inom undersläktet Cerato- 
chloa har det visat sig att de nord- och central
amerikanska oktoploiderna bör betraktas som en 
enda art. Denna omfattar då vad som tidigare har 
kallats B. carinatus-komplexet, dvs B. aleutensis 
Trin. ex Griseb., B. breviaristatus Buckl., B. cari
natus Hook. & Arm, B. laciniatus Beal, B. margi- 
natus Nees, B. maritimas (Piper) Hitchc., B. poly
anthus Scribn. och B. subvelutinus Shear samt 
dessutom B. sitchensis Trin., dvs samtliga okto- 
ploider i undersläktet utom den sydamerikanska
B. pitensis HBK.

Av dessa namn är B. sitchensis äldst (från 1832) 
och har därför, enligt nomenklaturreglerna, prio
ritet som samlingsnamn. Typmaterialet, dvs det 
herbariematerial som beskrivningen grundar sig

på, kommer från den lilla hamnstaden Sitka i syd
västra Alaska. Typmaterialet för B. carinatus 
kommer från Kalifornien.

Bromus sitchensis har tidigare saknat svenskt 
namn. Med syftning på de ofta mycket långa och 
hängande vippgrenarna föreslår jag sloklosta. 
Detta namn har redan publicerats av Wittzell 
(1988; för B. carinatus).

Det kan kanske förefalla extremt att samman
föra alla de tidigare arterna till en enda. Detta är 
dock något som skett successivt. Shear (1900) 
upptog 14 olika arter och varieteter. Hitchcock 
m fl (1969) slog samman de nordamerikanska rep
resentanterna till två arter, B. carinatus och B. sit
chensis, men då dessa övergår i varandra i vissa 
områden var de inne på att förena dem till en 
enda. Söderström och Beaman (1968) förenade 
den centralamerikanska B. laciniatus med B. cari
natus.

Stebbins framhåller att alla de nordamerikan
ska oktoploiderna bör förenas inom en art, men 
drar inte konsekvenserna av detta genom att 
fastslå att B. sitchensis, som är det äldsta namnet, 
skall gälla som samlingsnamn.

Sloklostans blomningsbiologi är en viktig orsak 
till den enorma variation, som lett till en upp
delning på många arter. Vanligtvis öppnas inte 
blommorna och ståndarna utvecklas ofullständigt 
(kleistogami); blommorna självpollineras då. Vid
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gynnsamma omständigheter spricker blommorna 
upp och utvecklar normala ståndare (chasmo- 
gami), vilket möjliggör korsbefruktning. Båda 
dessa blomtyper kan finnas i samma vippa (Har
lan 1945a). Kleistogamin leder till att homozygota 
former, s k rena linjer, bildas. Vid korsbefrukt
ning mellan sådana bildas sedan heterozygoter. 
Efter några generationer med kleistogami har 
heterozygoterna givit upphov till homozygoter 
med nya kombinationer av egenskaper. På så sätt 
kan nya lokala ”raser” bildas, men ofta kan flera 
rena linjer växa tillsammans (Harlan 1945b).

Bromus sitchensis har bildats som en allopoly
ploid, dvs kromosomsatser från två olika ur- 
sprungsarter har adderats. Dess kromosomformel 
kan skrivas AABBCCLL. Kromosomuppsätt- 
ningarna A, B och C, vardera med sju kromo- 
somer och i dubbel dos, härrör från en med B. 
willdenowii närbesläktad, hexaploid art. Någon 
diploid art ur undersläktet Bromopsis har bidragit 
med LL. Den sydamerikanska oktoploiden B. 
pitensis har uppkommit på liknande sätt, men 
oberoende av B. sitchensis, eftersom dess LL skil
jer sig (Stebbins 1947, Stebbins & Tobgy 1944, 
Stebbins & Walters 1949).

Variation

En karaktär som använts för att urskilja olika ”ar
ter” inom sloklostekomplexet är om plantorna är 
ett- eller fleråriga. Alla har dock visat sig vara 
kortlivade perenner. Man har även grundat olika 
enheter i komplexet på skillnader i behåringen, 
vippans yvighet samt borstlängden. Alla dessa 
karaktärer varierar starkt i hemlandet (Hitchcock 
m fl 1969).

Några egenskaper som anges skilja B. sitchensis 
i snäv mening från övriga arter inom komplexet är 
att den skulle ha längre snärp (> 4 mm), längre 
vippgrenar med endast få småax ytterst och bre
dare blad.

Hur förhåller det sig då i Sverige? Även här 
finns en stor variation hos sloklostan i flera karak
tärer. I regel finns rikligt med små borsthår (ca 0,1 
mm långa) på blad, vippgrenar och småax. Ibland 
finns i stället längre hår (ca 0,5 mm långa) på 
småaxen. Övergången mellan borsthår och hår är 
emellertid oskarp. Helt kala småax förekommer 
också. Andra karaktärer som varierar mycket är 
bladens bredd, vippans yvighet och borstlängden. 
Snärpets längd kan vara svår att avgöra på pressat 
material, men på Öland och Gotland kan den ofta

vara kring 5 mm. På vissa lokaler är bestånden rätt 
enhetliga, medan de på andra visar en kraftig 
variation.

För att se om det gick att dela upp det svenska 
materialet på flera enheter har jag undersökt ett 
antal karaktärer. Hos B. carinatus är bladen van
ligen under 10 mm och maximalt 12 mm breda. 
Hos B. sitchensis i snäv mening skall de vara bre
dare än 10 mm (Hitchcock m fl 1969). Som ovan 
nämnts skiljer sig även vippans bredd. Av fig 3 
framgår att övergången är jämn, och någon säker 
uppdelning av det svenska materialet kan inte 
göras. I stället är det en jämn ökning av bladbred
den med ökad längd på längsta vippgren (dvs 
vippbredd). Sambandet är statistiskt säkerställt 
(korrelationskoefficient 0,71; t-test av denna med 
nollhypotesen att samband ej föreligger ger 
t=6,8; P<0,01, df=46).

De svenska insamlingarna representerar olika 
typer inom sloklostekomplexet. Exemplaren från 
Göteborg är kraftigt håriga (marginatus-typ). 
Helt kala småax {polyanthus-typ) har några be
stånd från Skåne och Gotland. Bredbladiga exem
plar med vida vippor (sitchensis i snäv mening) 
finns från bl a Weibullsholm i Skåne, Öland och 
Gotland. Övriga bestånd är av carinatus-typ med 
något smalare blad och kortare vippgrenar. Varia
tionen gör inte intryck av att ha något större syste
matiskt värde, men den antyder att bestånden har 
olika ursprung. Då variationen inom en och 
samma lokal kan vara stor går det inte att säga att 
skillnaderna mellan olika lokaler tyder på upp
repad import. Även på de nya SÖ-svenska loka
lerna i jordbruksmiljö varierar arten avsevärt.

Förekomsten vid Lackalänga

I regel är sloklosta lätt att skilja från plattlosta. 
Vid Lackalänga i Skåne har emellertid både platt
losta och sloklosta samlats samt former som ut
seendemässigt ligger mellan dessa. De påminner 
mycket om plattlosta men har 2-5 mm långt borst. 
Ytteragnarna är bredast nedom mitten och har, i 
likhet med plattlosta, 9-11 tydliga nerver. De på
minner om den sydamerikanska arten B. unioloi- 
des HBK. Denna art står mycket nära plattlosta 
och bör eventuellt betraktas som en form av 
denna.

Till den nu nedlagda yllefabriken i Lackalänga 
importerades ull från medelhavsområdet, Austra
lien och Sydamerika. Det avfall som uppstod vid 
ullrensningen deponerades runt fabriken. Totalt
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Fig 3. Variationen i vippans bredd och bladbredd samt deras förhållande till längden hos vippa, småax, borst, ytter
agn samt bladslidans hårighet. Diagrammet bygger på herbariematerial från Sverige. O anger exemplar från lokal 5 
som utseendemässigt ligger mellan plattlosta och sloklosta. Alla övriga avser sloklosta. Numreringen hänvisar till 
lokalförteckningen.
Scatter diagram showing the variation in seven characters. The diagram includes measurements on Swedish herba
rium material. Ö marks specimens from Lackalänga, Skåne, which are morphologically intermediate between B. sit- 
chensis and B. willdenowii. All others relate to B. sitchensis. Numbering of the localities according to the text.
Klassindelning (categories): Vipplängd (panicle, length', cm) ^15, 15-20, 20-25, 25-30, >30. Småaxlängd (spikelet, 
length, mm) ==20, 20-25, 25-30, 30-35, >35. Borstlängd (awn, length', mm) =£3, 3-5, 5-7, 7-9, >9. Ytteragn, längd 
(lemma, length', mm) =£15, 15-16, 16-17, 17-18, >18. De markerade armarna ökar 1 mm för varje klass (1 mm is 
added to the arm for every size class). - Bladslidans hårighet (hairiness of the sheath): O täthårig (densely pubescent), 
• hårig i mynningen (puberulent near the mouth), □ kal (glabrous).
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hittades 111 främmande arter som följt med ullen, 
av vilka ungefär hälften är gräs (Weimarck & 
Weimarck 1985).

Utbredning

Bromus sitchensis i vid mening förekommer som 
ursprunglig från södra Alaska (och Aleuterna) 
söderut genom sydvästra Kanada och västra 
tredjedelen av USA. Den finns i en stor del av 
Mexico. I Centralam -'ka är den känd från Gua
temala, El Salvador och Costa Rica. Troligen 
finns den även i Colombia i Sydamerika (Hultén 
1968, Scoggan 1978, Söderström & Beaman 1968, 
Stebbins 1947). Utmed Stilla Havets kust i USA är 
den vanlig, speciellt i Kalifornien (Henry 1915, 
Jepson 1923-25, Münz & Keck 1959, Munz 1968).

Utbredningen för de arter som tidigare urskil
des inom sloklostekomplexet skiljer sig något. B. 
sitchensis i snäv mening finns, tillsammans med B. 
aleutensis, på flodbankar, i ängsmarker och ras
branter utmed kusten från Alaska till Oregon. B. 
carinatus i snäv mening förekommer som ur
sprunglig på lägre höjd över havet i öppna skogar, 
ängar och ruderatmarker i västra Nordamerika.
B. marginatus är en bergsväxt som förekommer i 
liknande biotoper som föregående i Klippiga Ber
gen. Den uppges även som ruderatväxt från andra 
delar av USA. B. polyanthus växer i öppna skogar 
och ängsmarker i västra USA. B. maritimas finns 
på sandiga platser längs USA:s stillahavskust. B. 
laciniatus växer i öppna skogar, ängsmarker och 
som ruderatväxt i Mexico, Centralamerika och ev 
Colombia (Harrington 1954, Hitchcock 1950, 
Hitchcock m fl 1969, Hultén 1968, Munz & Keck 
1959, Scoggan 1978, Söderström & Beaman 
1968).

I Europa är sloklosta sedan länge känd från 
Storbritannien under namnet B. carinatus. Den är 
funnen på flera lokaler, speciellt efter floden 
Thames, där den har naturaliserats (Clapham m fl 
1987, Perring & Walters 1962). Även i Neder
länderna finns sloklosta naturaliserad. Den på
träffades 1945 vid Wageningen i mellersta delen 
av landet (Jansen 1949). Sedan mitten av 1970- 
talet har ett flertal lokaler tillkommit i detta om
råde på vägrenar och ruderatmark (Floristenclub 
Gelderse Vallei 1979).

I övriga Europa är sloklosta påträffad som till
fällig i bl a Västtyskland och Polen (Mirek 1984). I 
Norden är den funnen i Danmark (Köpenhamn 
1981, hamn; Hansen 1981) och Norge (Oslo 1939,

>" / m tOMTEBY
-v / v* wm

Fig 4. Lokaler för sloklosta i Tomteby, Räpplinge sn, 
Öland. Numreringen följer lokalförteckningen. Fastig
hetsgränserna redovisas före genomfört skifte. - Sär
tryck ur ekonomiska kartan 4H 9a Åketorp, edition 2, 
oktober 1977. Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. 
Medgivande 89.0032. Godkänd ur sekretessynpunkt för 
spridning. Lantmäteriverket 1989-02-13.
Localities for Bromus sitchensis in Tomteby, Öland 
(locality no. 12). The letters refer to the description in 
the text.

järnväg; Wendelbo 1956). I Polen har B. unio- 
loides f. aristatus nyligen introducerats som foder
växt. Mirek (1984) menar att denna uppgift kan 
avse sloklosta.

Sloklostan i Sverige

Det första svenska fyndet av sloklosta gjordes 
1910 i Svalöv, Skåne. Sedan dess har arten setts på 
ytterligare några skånska lokaler som gräsfrö- 
inkomling eller adventivväxt. 1921 påträffades 
den som tillfällig vid en kvarn i Göteborg. I Upp
sala är den funnen som spridd ur botaniska träd
gården 1923-32.

Det första gotländska fyndet är från 1984. Till 
skillnad från tidigare fynd gjordes detta på lands
bygden, i jordbruksmiljö. De följande fyra som
rarna tillkom flera fynd, och arten är nu känd från 
tretton lokaler på ön, av vilka flera är individrika. 
1986-87 påträffades sloklosta på flera ställen i två 
byar på mellersta Öland. 1986 tillkom ett fynd vid 
en gård i nordöstra Skåne. 1987-1988 påträffades 
den på tre lokaler i östra Småland (fig 5).
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Gemensamt för de senare fynden är att de är 
gjorda på jordbruksmark, ofta i anslutning till 
ladugårdar och gårdsplaner. Åkerkanter, väg
renar och uppställningsplatser för jordbruksred
skap är andra biotoper. Ofta har den varit helt 
naturaliserad.

Förekomst pä Oland

Bromus sitchensis har under somrarna 1986-87 
påträffats på sju lokaler i Tomteby och en strax 
söder därom, nämligen i Karås (fig 4). Före
komsterna är belägna i Räpplinge socken. På alla 
platserna har den vuxit på kulturpåverkad mark 
som gödselupplag, åkerrenar, ladugårdsbacke 
och brukningsväg. Bäst trivs den på öppen jord. 
Den klarar sig emellertid även i en helt sluten 
vegetation med tät grässvål.

Jordbrukslandskapet i Tomteby utgörs av en 
mosaik av små åkerlappar omgärdade av lövträds- 
bevuxna stengärdsgårdar. Byn har visat sig ha en 
rätt okänd flora. Flera ovanliga och hotade åker
ogräs har påträffats. För några år sedan skiftades 
byn och åkrarna slås nu samman till större bruk- 
ningsenheter. Rivningen av stengärdsgårdarna 
och bildandet av större enheter håller på att för
ändra det gamla odlingslandskapet på ett genom
gripande sätt.

Invandringshistoria

På några få år har sloklostan etablerat sig på flera 
lokaler i sydöstra Sverige. Till Tomteby på Öland 
verkar den ha kommit med kraftfoder. En av lant
brukarna i byn köpte i början av 1980-talet opelle- 
terat koncentrat av kraftfoder från Lantmännen i 
Kalmar till sina kor och kalvar. I detta ingick hela 
frön av olika arter. Överblivet kraftfoder sopades 
bort från foderborden och komposterades i göd
selupplaget på lokal 12b. Härifrån har man sedan 
kört ut gödsel till åkrarna i byn (Lilian Johansson, 
Tomteby muntl). Sannolikt har sloklosta spritts då 
till de olika platser den nu växer på. Denna teori 
stöds av att lokal 12b är en av de rikare förekom
sterna i byn (fig 2). Den växer även vid ladugårds
väggen på denna gård, och den rika förekomsten 
12c hör även den till samma gård. Till lokalen i 
Karås, som är belägen endast 2,5 km åt SSV, kan 
den eventuellt ha spritts från Tomteby.

Reino Eriksson, Lantmännen i Kalmar, uppger 
(muntl) att det kraftfoderkoncentrat man använ
der består av tre komponenter: johannesbröd,

kokos och soja. De båda sistnämnda värme- 
behandlas, vilket däremot ej sker med johannes- 
bröd-komponenten. Johannesbrödet importeras 
emellertid från Spanien och Portugal, så sloklos
tan kan knappast ha kommit med denna råvara. 
Kokos importeras från SO-Asien och soja fram
för allt från USA. Eftersom dessa komponenter 
värmebehandlas borde groningsförmågan hos de 
frön som kommit med rimligen vara förstörd. 
Mycket talar nog för att sloklostan ändå kan ha 
kommit med något parti av soja, kanske i något 
emballage.

Sloklostan har knappast kommit med utsäde. 
Både på Öland och Gotland används inhemskt ut
säde. Det förefaller inte heller troligt att den kom
mit till Tomteby med jordbruksredskap. Man kan 
däremot inte utesluta att den skulle kommit in 
med orent vallfrö. Mot detta talar att de flesta nya 
fynden är gjorda på gårdsplaner och invid ladu
gårdar. Endast ett fåtal fynd i vallar och på åkrar 
har gjorts.

Att detta gräs dyker upp ungefär samtidigt på 
flera platser tyder på ett likartat invandringssätt. 
Det är möjligt att även de småländska lokalerna 
kan härstamma från Lantmännen i Kalmar. Hur 
den nått övriga nyfunna lokaler lämnas öppet. 
Det kan dock mycket väl vara via foder.

Man kan fråga sig varför alla de nya lokalerna 
ligger i sydöstra Sverige. Det är möjligt att den 
följt med foder även till andra delar av landet, 
men att den införda typen endast varit härdig i 
denna del av Sverige.

Svenska lokaler för sloklosta
Följande lokallista upptar kända fynd av sloklosta i Sve
rige. Då herbariebelägg anges har detta kontrollerats. 
Materialet i Göteborg (GB), Lund (LD), Naturhisto
riska Riksmuseet, Stockholm (S), Bergianska trädgår
den, Stockholm (SBT), Botaniska institutionen, Stock
holms universitet (SUNIV), Umeå (UME), Fytoteket, 
Uppsala (UPS), Växtbiologiska institutionen (UPSV), 
Naturmuseet, Visby (VIS) och några privata herbarier 
har granskats för denna uppsats.

Tidigare bestämningar av kollekterna förkortas enligt 
följande: car Bromus carinatus, cat B. catharticus, uni 
B. unioloides och ari B. unioloides f. aristatus Jans. & 
Wachtr.

Jag tar tacksamt emot nya uppgifter om lokaler och 
hjälper gärna till med bestämning av belägg.

Skåne
(1) Ystad 1939 Westlius (S, som uni).
(2) Malmö Hyllie, Gamlegårdsvägen 24 1984 J. Kraft 
(LD, som car). - Växte i trädgård (E. Helmbring) där
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Fig 5. Fynd av sloklosta i Sverige. • nyfynd 1980-88. äl fynd före 1980, ej återfunnen 1980-88. ■ fynd före 1980, 
återfunnen 1980-88.
Finds of Bromus sitchensis in Sweden. • New localities 1980-88. B finds before 1980, no refinds 1980-88. ■ finds 
before 1980, refound 1980-88.

ett flertal främmande växter planterats (J. Kraft i brev). 
Flar sannolikt kommit in oavsiktligt i samband med 
plantering.
(3) Lund Botaniska trädgården. - Vid ingången från 
Olshögsvägen 1944 H. Nilsson (LD, UPS, UPSV Sved- 
bergsherbariet, som car; Weimarck 1963). 2 tuvor nära 
komposten 1980 och senare J. T. Johansson och T. 
Karlsson (muntl).

(4) Lund vid reningsverket. - På markväg 1981 J. T. 
Johansson (LD 2 ark, som car; Wittzell 1988). - Riklig 
på ruderatmark 1980-1985 J. T. Johansson (muntl).
(5) Lackalänga Furulund. - 1924 C. Blom (LD, som 
ari). 1925 C. Blom, som exsickat (GB något osäker, LD, 
som cat). Nära kyrkan 1936 C. Blom (GB, som ari).

Flera belägg av svårbestämda Ceratochloa-lormer har 
samlats från denna klassiska ulladventivlokal. Följande
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har karaktärer som utseendemässigt ligger mellan B. sit- 
chensis och B. willdenowii: 1924 C. Blom (LD, som ari). 
1924 C. Blom (LD, som uni v. elatus Desv.). 1925 C. 
Blom (GB, som ari). 1934 C. Blom (GB, S, som ari). 
1949 K. E. Flinck & B. Hylmö (S, som cat).
(6) Örja Weibullsholm. - 1937 S. Axell (LD, som ari). 
Förvildad i häckar och grässlänter etc 1941 A. Nilsson 
(LD, som cat f. longearistatus Aell.). Ymnig i trädgårds
häck 1952 A. Nilsson (GB, LD 2 ark, UPS, som cat f. 
longearistatus). Gräsvall vid magasinet 1962 A. Nilsson 
(LD, UME, som cat). Vallen Ö lastrampen vid magasi
net, 1 ex 1968 J. Kraft (LD 2 ark, som car).

Fanns från 1920-talet och till 1970-talets början vid 
och i närheten av Weibullsholms magasinsområde. Rik
ligast fanns den i en oxelhäck, som planterats i ovankan
ten av en brant skärning, vilken kan ha besåtts med 
orent gräsfrö. Sloklostan försvann då man byggde ett 
frömagasin på platsen. Lokalen har ofta angivits ligga i 
Landskrona (Nilsson 1952, J. Kraft och A. Nilsson i 
brev). Även uppgiven som spridd till angränsande del av 
Billeholmsjärnvägen (Nilsson 1963).
(7) Landskrona 1923 H. Nilsson (belägg saknas; Wei- 
marck 1963).
(8) Landskrona Erikstorps golfbana. - Vägkant 1966 A. 
Nilsson (LD, som cat). Anlagd blomsteräng 1967 A. 
Nilsson (S, som cat). Vid och i närheten av utslagsplat- 
sen i golfbanans SV-hörn vid Erikstorpsvägen, talrik 
1987 A. Nilsson (LD, S, som car). Utgången då platsen 
renoverades vintern 1987-88. Fem tuvor kvar i gräskant 
mot Erikstorpsvägen 1988 (AN pers medd).

Golfbanan invigdes 1963. Ett sällan klippt område an- 
lades som en blomsteräng och i denna ingick även slok- 
losta (från Weibullsholm). Beståndet vid utslagsplatsen 
har funnits i flera år (A. Nilsson i brev).
(9) Svalöv Utsädesföreningens park. -1910 J. E. Palmér 
(LD 2 ark, S, som uni; Holmberg 1926, Hylander 1970, 
Weimarck 1963). 1920 J. E. Palmér (UPS, som uni). 
1928 G. Norrman (LD, som uni). 1928 N. Sylvén (LD, 
som cat).
(10) Trolle-Ljungby vid Vanneberga gård (RUBIN 3E 
lb 33 49, 3E lc 33 00) 1986 S. Ekman (SE 86039 2 ark 
pers herb, som cat; Ekman & Olsson 1988).

Öland
(11) Räpplinge Karås (RUBIN 4H 9a 196 050), 2 ex i 
trädgårdsland resp vägdike 1986 J. Ekman, K. Martins
son & M. Steiner (JE 86051 pers herb).
(12) Räpplinge Tomteby (bokstavsbeteckningar för del
lokalerna enligt fig 4).

(a) Ladugårdsvägg (RUBIN 4H 9a 411 219), ca 5 ex 
1986 J. Ekman m fl. - Växte tillsammans med bl a vit 
kattost Malva pusilla.

(b) Gödselupplag (RUBIN 4H 9a 459 284), ca 30-40 
ex 1986 J. Ekman (JE 86036a S, 86036b pers herb). Kvar 
1987. - Växte tillsammans med bl a paddfot Asperugo 
procumbens, skär kattost Malva neglecta och vit kattost 
M. pusilla. Se fig 3.

(c) Invid åker (RUBIN 4H 9a 400 154), ca 50 ex 1986- 
87 J. Ekman (JE 87067a LD, 87067b UME).

(d) Åkerkant (RUBIN 4H 9a 427 229), täml fåtalig 
1986 J. Ekman.

(e) Markväg (RUBIN 4H 9a 340 237), fåtalig 1987 J. 
Ekman, T. Persson m fl.

(f) Markväg och åkerkant (RUBIN 4H 9a 337 234), 
10-20 ex 1987 J. Ehrlén och J. Ekman.

(g) Vall (RUBIN 4H 9a 331 231), riklig 1987 R. 
Andersson, J. Ehrlén & M. Martinsson (muntl).

Gotland
(13) Grötlingbo Dals, i söndertrampad beteshage 1984 
B.-O. Nilsson & Y. Olsson (S; Fåhrteus & Högström 
1985).
(14) /VärTiricke, gårdsplan 1986 M. Agestam & C. Tull- 
brink (Johansson 1987).
(15) Vänge Gandarve 1987 J. Petersson (Johansson 
1988). Riklig vid väggar och på vägkanter invid ladugård 
i byn (JP muntl).
(16) Västergarn i kanten av små åkrar mot Svältholmen 
1986 J. Petersson (Johansson 1987). På flera dellokaler. 
Riklig på åkerkanter och vägkant (JP muntl). Vägkant S 
”gamla bron” 1987 H. Stigell (S).
(17) Västergarn bron över Paån 1987 J. Petersson 
(Johansson 1988).
(18) Mästerby 500 m N Myre (RUBIN 6J 4a 382 051), 
halmupplagsplats tillsammans med jordbruksredskap 
vid husgrund, enstaka 1986 J. Petersson (S; Johansson 
1987).
(19) Roma Lövsta, vid lantbruksskolan 1986 T. Lindell 
(Johansson 1987). Riklig 1986 U. Gärdenfors (foto
belägg).
(20) Väskinde Lummelundsväg S ”Sjunde Himlen” 1986 
B. Larsson (Johansson 1987). Riklig och ökande 1988 B. 
Larsson (genom B. G. Johansson muntl). - Lokalen be
lägen ovanför Brissund i grustag invid väg 149 (BL och 
BGJ muntl).
(21) Lummelunda 2400 m N kyrkan, soptipp 1984 B. 
Larsson (muntl). - Lokalen felaktigt uppgiven som sop
tippen i Stenkumla i Johansson (1987).
(22) Stenkyrka 125 m NNV skolan (RUBIN 7J 2c 127 
189), hästbeteshage, fåtalig 1987 I. Engquist (VIS, som 
car). Ca 50 ex vid uthusvägg 1988 J. Ekman (JE 88004a 
SUNIV, 88004b pers herb).
(22a) Stenkyrka St. Bjärs, gårdsplan utanför silo, ca 100 
ex 1988 I. Engquist (genom B. G. Johansson muntl).
(23) Hellvi Nustugu (3,5 km S kyrkan; RUBIN 7J lg 13 
44), sandig ladugårdsbacke, ca 20 ex 1987 N. Niordson 
(NN 87269 pers herb, som car). 3 m långt bestånd 1988 
(NN i brev).
(23a) Hall Medebys, gårdsplan, 30-tal ex 1988 L.-Å. 
Pettersson (genom B. G. Johansson muntl).

Småland
(24) Voxtorp (Kalmar län) 700 m S kyrkan (RUBIN 4G 
3e 22 06), kring ladugård 1987 G. Wendt (genom T. 
Karlsson muntl).
(25) Ryssby (Kalmar län) ca 150 m NO Rosendal (2 km 
SO kyrkan), ängsmark 1987 S. Davidsson (pers herb).
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Fig 6. Fynd av plattlosta i Sverige. Endast lokaler, från vilka belägg kontrollerats, är markerade. Dessutom uppgi
ven från Skåne Ystad, Göteborgsområdet Härryda, Östergötland Norrköping, Södermanland Dalarö, Uppland Sol
na och Danderyd samt Gästrikland Gävle (Ahlner 1929, Almquist & Asplund 1937, Fries 1927, Laurent 1919, Lind 
1986, Wittzell 1988).
Finds of Bromus willdenowii in Sweden. Only localities, from which vouchers have been seen, are marked.

(25a) Fagerhult Övraholm, 600 m VSV pkt 193,86 i 
Uddaryd, sandhög vid gård 1988 P. Flartvig (pers herb).

Göteborgsområdet
(26) Göteborg Hisingen, vid Mårten Perssons valskvarn 
(= kvarnen Tre Lejon). - 1921 B. Nilsson (GB, S, UPS, 
som car). 1921 G. Nilsson (= Degelius; GB, som car).

Uppland
(27) Uppsala Fyrisvalls tegelbruk, avstjälpningsplats 
1931 N. Hylander (UPS, som car; Almquist 1965 som 
cat).
(28) Uppsala Botaniska trädgården. - Trädgårdens för- 
söksland 1923 A. Hässler (LD, som B.-art). Vägkant S 
trädgården 1929 E. Almquist (S, som uni). Utanför
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trädgården, ruderat 1931 D. Strömholm (UPS, som 
car). Utanför SÖ-staketet på uppkastade jordvallar 1932 
G. Björkman (UPS, som uni).

Publicerad härifrån som B. catharticus i Almquist 
1965. Almquist uppger även (på sid 272) B. cf. carinatus 
från Stabby backe i Bondkyrka, men belägg saknas.

Plattlosta Bromus willdenowii
Denna gräsart kommer ursprungligen från pam- 
pasområdena i södra Brasilien, Uruguay och 
nordöstra Argentina (Hall 1955, Raven 1960). 
Den odlas i södra USA som vinterfoder och har 
där även spritt sig mycket som ogräs (Gould 1968, 
Hitchcock 1950). Även i europeiska länder, bl a 
Storbritannien och Sovjet, har den odlats som ett 
utmärkt vallgräs (Hegi 1936, Melderis 1968, Tsve- 
lev 1983). Ibland har den använts som prydnads- 
gräs, t ex i Danmark (Hansen 1974).

Som adventivväxt är plattlostan spridd över 
stora delar av världen. Den har påträffats i alla 
nordiska länder utom Island. I Danmark är ca 50 
fynd gjorda (A. Hansen i brev, Hansen 1974). 
Från Finland finns ca 30 fynd från 15 lokaler 
(Hämet-Ahti m fl 1984, Suominen 1979) och i 
Norge är den funnen på 12 lokaler (Jprgensen 
1969, Ouren 1977, Wendelbo 1956).

Närstående arter

Den närbesläktade Bromus unioloides HBK. är 
även den vida spridd som adventivart. Den har sin 
naturliga utbredning längs Anderna från Colom
bia till Argentina (Raven 1960). I Europa har den 
rapporterats från bl a Storbritannien och Sovjet 
(Melderis 1968, Tsvelev 1983). Lid (1974) nämner
B. unioloides som sällsynt och tillfällig i både 
Norge och Sverige. Uppgiften saknas i både den 
första och senaste upplagan (Lid 1963, 1985) och 
beror på förväxling med sloklosta B. sitchensis.

Ytterligare två sydamerikanska arter har införts 
till USA. Bromus brevis Nees odlas lokalt som 
foderväxt i USA (Beetle 1977), och B. stamineus 
Desvaux finns införd i Kalifornien (Hall 1955, 
Münz & Keck 1959).

Systematik
Bromus willdenowii och B. unioloides HBK. har 
betraktats som skilda arter på grund av olikheter i 
ytteragnarnas utseende och i utbredningen.
B. unioloides har 9-13 mm långa ytteragnar med jämnt 
spridda, korta strävborst, 7—9(—11) nerver och 3-4 mm

långt borst samt kalt snärp. B. willdenowii har 14-20 
mm långa ytteragnar som är strävhåriga på nerverna och 
kala däremellan, med 11-13 nerver och 0-3 mm långt 
borst samt hårigt snärp (Maw 1974, Melderis 1968, 
Raven 1960).

Det har ifrågasatts om dessa skall betraktas som 
skilda arter. Maw (1974) har undersökt herbarie- 
material från Storbritannien och Sydamerika och 
funnit att de bör slås ihop. En liknande slutsats 
har Söderström & Beaman (1968) kommit fram 
till.

Plattlostans vetenskapliga namn har vållat 
systematikerna mycket huvudbry. Den beskrevs 
första gången 1806 under namnet Festuca unio
loides Willd. Typmaterialet härstammade från 
USA, där det hade odlats. Innan epitetet 1825 
kom att omkombineras under Bromus till B. unio
loides (Willd.) Raspail hade en annan sydameri
kansk art (1816) fått namnet Bromus unioloides 
HBK. och namnet B. unioloides (Willd.) Raspail 
kan därför inte gälla för vår art. Det därnäst äldsta 
namnet för denna är B. willdenowii Kunth, publi
cerat 1829 (Raven 1960).

Det allra äldsta namnet på plattlosta är Bromus 
catharticus Vahl från 1791. Denna art beskrevs 
från Peru, men något typexemplar angavs inte. 
Hitchcock (1934) återupptog detta namn men 
valde av misstag ut ett herbarieark från Argentina 
som s k lektotyp (typexemplar som utväljes när 
författaren själv inte gjort detta). I sin original
beskrivning hänvisar Vahl till en figur. Denna har 
visat sig vara en blandning av olika arter, varav 
ingen är plattlosta. Detta medförde att namnet B. 
catharticus förkastades (Hubbard 1956, Raven 
1960), något som redan Shear (1900) var inne på. 
På senare tid har Pinto-Escobar (1976, 1981) 
menat att namnet B. catharticus ändå är giltigt och 
hänvisar till en lektotyp från Lima i Peru.

Slutsatsen blir att om man betraktar B. unioloi
des HBK. och B. willdenowii som en och samma 
art, så är det första namnet äldst och skall använ
das. Om B. catharticus är giltigt publicerat och 
korrekt typifierat så är detta namn äldre än båda 
de andra och skall gälla. Jag har emellertid valt att 
tills vidare behålla det i Flora europaea (Smith 
1980) använda namnet B. willdenowii för platt
losta.

Plattlosta i Sverige

Plattlosta är i Sverige påträffad på adventivväxt- 
lokaler i kustlandskapen från Bohuslän till Upp



land (fig 6). Dessutom finns ett par uppgifter från 
trakten av Gävle i Gästrikland, för vilka jag ej sett 
några belägg. Första fyndet är från 1878 (Kvillinge 
i Östergötland, UPS). Ytterligare några observa
tioner gjordes under slutet av 1800-talet. I göte
borgstrakten var plattlostan relativt vanlig på 
ruderatplatserna under tiden 1920-1955 med ett 
uppsving kring andra världskriget. Även från 
Skåne finns många belägg från 1900-talets första 
årtionden. Några införselvägar (jfr Blom 1961) är 
ull (Lackaiänga i Skåne), sydamerikanskt linfrö 
(Mölndal), bomull (Mölndal och Nyköping) och 
spannmål (flera lokaler vid kvarnar). Till Finland 
har den även införts med sydamerikansk majs 
(Suominen 1979). De senaste 25 åren har endast 
två fynd av plattlosta gjorts i Sverige.

Framtidsutsikter

Plattlosta har blivit allt sällsyntare på våra rude- 
ratplatser. För sloklostan är utvecklingen annor
lunda. Denna tidigare exklusiva adventivväxt 
förekommer nu allt oftare i jordbruksmarker. 
Den förefaller väl etablerad, speciellt på Gotland. 
Genom sin storvuxenhet och vanligen breda vippa 
med hängande grenar är den lätt att lägga märke 
till. Det finns all anledning att hålla ögonen öppna 
för denna amerikanska invandrare när man bota
niserar i södra Sverige.
Professor Bengt Jonsell har lämnat värdefulla synpunk
ter på manuskriptet. Redaktör Thomas Karlsson har 
lämnat många goda råd. Flera personer har skickat be
lägg eller lämnat upplysningar om de olika lokalerna: 
Sven Davidsson, Stefan Ekman, Ingrid Engquist, Ulf 
Gärdenfors, Bo Göran Johansson, Jan Thomas Johans
son, John Kraft, Bengt Larsson, Arvid Nilsson, Nadja 
Niordson och Jörgen Petersson. Till samtliga riktas ett 
varmt tack.
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Hjuldaggkåpan, Alchemilla propinqua, rullar söderut
LENNART STENBERG

Daggkåporna, släktet Alchemilla, har länge varit 
ganska anonyma för de flesta fältbotanisterna i 
Sverige, trots att det har funnits mycket skickliga 
kännare av dem i landet, t ex Gunnar Samuelsson 
och Nils Hylander. Roland Carlsson i Lekeryd har 
dock fört kunnandet vidare och bland andra vi, 
som inventerar i landskapet Småland, har fått 
många lektioner i daggkåpebestämning. Det har 
gjort att vi nu börjar få en bättre bild av arternas 
utbredning i landskapet.

Nya fynd av hjuldaggkåpa

När jag 1984 för första gången hade förmånen att 
delta i den årliga inventeringsveckan för Smålands 
flora, så fick jag nästan direkt se den i södra Sve

rige mycket sällsynta hjuldaggkåpan Alchemilla 
propinqua. Den ruta som jag hjälpte till med, 
6E Oc Långö, hade under föregående höst besökts 
av Roland Carlsson och Anders Bertilsson, Mull- 
sjö. De såg då något som de misstänkte vara hjul
daggkåpa på en insådd vall. Anders följde oss till 
lokalen, strax norr om Carlsnäs i Nydala socken. 
Vi insamlade material och bestämningen bekräf
tades senare av Roland Carlsson. Under dagen 
såg vi hjuldaggkåpan rikligt på ett par andra stäl
len norr om Carlsnäs, hela tiden på gamla insådda 
gräsvallar.

Detta var det tredje fyndet i Småland. De första 
hade gjorts av Roland några år tidigare, i Västra
by resp nära Tenhultasjön i Rogberga socken, 
inom ramen för Södra Vätterbygdens flora.

Fig 1. Hjuldaggkåpa Alchemilla propinqua, målad av 
Bo Mossberg.
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Fig 2. De nya sydsvenska lokalerna för hjuldaggkåpa 
Alchemilla propinqua.

På hösten 1986 uppmärksammade Thomas 
Karlsson hjuldaggkåpan i byn Gräfthult i Våthult 
socken SV om Gislaved. Som det sedan visade sig 
under försommaren 1987 växer arten rikligt på 
flera ställen i byn.

Någon vecka senare under 1987 fick jag själv se 
arten vid Enskällabo i Bredaryd socken. Men när 
jag undersökte mina exemplar med hjälp av Krok 
& Almquists (1984) blev jag osäker. I den anges 
att antalet tänder på varje lob skall vara 9-11, men 
mina exemplar hade 13 eller 15. Hos Samuelsson 
(1940), som publicerat den hittills bästa bestäm- 
ningstabellen till de svenska daggkåporna, anges 
antalet tänder dock till 11-15.

Under 1988 har ytterligare tre säkra fynd gjorts 
på olika ställen i västra Småland. Erik Fagerlund, 
Bottnaryd, samlade arten på en dammvall vid 
Bråten i N. Unnaryd, Barbro Otterstedt, Värna
mo, fann den sparsamt på en vall vid gården Älm- 
hult i Femsjö, och Ingrid Ulfgard, Lund, tog den 
på två ställen i Hyttinge i Virestad, på dikeskant 
och fuktig mark. Belägg från dessa tre lokaler 
samt från de i Nydala och Våthult finns på Bota
niska museet i Lund.

Dessutom har daggkåpor, som troligen är hjul
daggkåpa, setts på ännu några platser. Dessa fynd 
måste dock kontrolleras vid besök i juni, då dagg

kåporna är bäst utvecklade och lättast att be
stämma.

I grannlandskapet Västergötland är läget lik
artat. Här har man enligt Anders Bertilsson hittills 
gjort tre säkra fynd av hjuldaggkåpa, i Fivlered, 
Tämta och Habo socknar. Fynden har gjorts av 
Roland Carlsson, Anders Bertilsson och Inger 
Bergquist, Nässjö.

Utseende
Hjuldaggkåpan är en ganska kraftig, rent grön, 
starkt hårig daggkåpa. Rosettbladen är njurlika 
och ganska vågiga. De har vanligen sju hela och 
två ofullständiga, korta och breda lober med 11- 
15 tänder. Inskärningar mellan loberna saknas i 
regel. Stjälkarna är nästan nedliggande eller upp
stigande och håriga ända upp till blomskaften. 
Hårigheten är rakt utspärrad eller aningen uppåt- 
riktad. Blombägarna är starkt håriga, gulgröna, 
ovanligt stora och sitter tätt gyttrade på alltid kala 
skaft.

De korta, breda bladloberna särskilt på yttre 
rosettblad ger arten ett utseende som man lätt rea
gerar på när man en gång sett den. Fördelningen 
av håren, med alla delar utom själva blomskaften 
håriga, är ovanlig. Hos våra arter finns den, för
utom hos hjuldaggkåpa, bara hos trubbdaggkåpa
A. plicata och former av betesdaggkåpa A. monti- 
cola. Den förra har mycket brett njurlika blad, 
fåtandade bladlober och mera tydligt uppåtriktad 
hårighet på stammarna. Former av betesdaggkåpa 
med alla blombägare håriga utgör den största för- 
växlingsrisken. Betesdaggkåpan har dock en grå
grön örtfärg, fler tänder på bladloberna, som är 
högre (U-formade) med djupa inskärningar mel
lan sig.

En fylligare beskrivning finns hos Samuelsson 
(1940). De många nya fynden, som i regel gjorts i 
starkt kulturpräglad miljö, gör att man gärna tror 
att arten är under spridning. Kanske kan de här 
raderna bidra till att fler får upp ögonen för den.
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Hur påverkar skogens skötsel förekomsten av 
storsvamparnas fruktkroppar?
IWAN WÄSTERLUND

Wästerlund, I. 1989: Hur påverkar skogens skötsel förekomsten av storsvamparnas frukt
kroppar? [How is the occurrence of mushroom fruitbodies influenced by the silvicultural 
treatments?] Svensk Bot. Tidskr. 83: 103-112. Lund. ISSN 0039-646X.
The influence of silvicultural treatments in Scandinavian coniferous forests on the occurrence 
of higher fungi is reviewed. Clear-cutting has the most drastic effect and reduces e.g. the 
amount of edible fungi to only 15% of the former production. Site preparation may increase 
the production of Gyromitra esculenta. Already a 15-year-old stand may have the same total 
production of fruit bodies as a mature stand (80-360 kg FW ha-1yr 1 on average). Moderate 
thinning has a small influence on the mushroom production. Removal of logging waste at 
clear-cutting, fertilization and acid precipitation in the initial phase not necessarily decrease 
the total production but can reduce the number of species. An ordinary picker of edible mush
rooms may benefit from many of the treatments but usually the species diversity is decreased. 
Occurrence of fruitbodies of macrofungi may possibly be used to indicate soil status, air pol
lution and root damage to forest trees due to wheel ruts in strip roads. However, many, partly 
unknown, factors influence the occurrence of fungi, e.g. the production of allelopatic sub
stances by some vascular plants and lichens. This makes the fungal distribution very uneven 
and difficult to analyse with statistical methods.
Iwan Wästerlund, Swedish University of Agricultural Sciences, Dept of Operational Efficiency, 
S-770 73 Garpenberg, Sweden.

En stor del av våra storsvampar hittar vi i skogs- 
miljöer, och begränsar vi oss till matsvamparna är 
vi ännu mer beroende av skogen. Därför är det 
naturligt att svampvänner har ett stort intresse av 
hur skogen sköts, och att de reagerar när bästa 
svampstället hotas.

Frågan är vad som är att betrakta som ett hot. 
Vår kunskap om vad som styr förekomsten och 
fruktkroppsbildningen är fortfarande relativt be
gränsad, men jag ska här försöka ge en översikt 
över vad vi vet. Jag ska också ge exempel på hur 
några olika skogsskötselåtgärder påverkar svamp- 
floran och produktionen av fruktkroppar i en 
skandinavisk barrskog.

Metodproblem

Undersökningar av svampfloran genom kartering 
av fruktkropparna kan bli missvisande på många 
sätt. Studien kan ha pågått för kort tid, det kan ha 
gått för lång tid mellan observationerna, eller

försöksytorna kan ha en dålig representativitet 
(dåligt valda bestånd, inga upprepningar, för små 
ytor, dålig jämförbarhet mellan ytor osv). Års- 
månen har ett stort inflytande på bildningen av 
fruktkroppar (jfr t ex Agerer 1985). En god upp
läggning av studien med hänsyn till syftet kan 
dock minska felkällorna.

Total inventering eller bestämning av produktio
nen? En undersökning kan vara utformad som en 
artinventering i en viss miljö för beskrivning av 
svampsamhället. Informationsvärdet är ganska 
stort men det är arbetsinsatsen också. I stället kan 
en produktionsstudie göras. Det är en undersök
ning av antalet eller vikten av fruktkropparna. 
Metoden tillämpas vanligen för beskrivning av en 
viss grupp svampar, tex ätliga svampar. Den läm
par sig för statistiska studier då arbetsinsatsen är 
måttlig och många ytor kan hinnas med. Produk
tionen anges ibland som friskvikt/ytenhet, men 
bör mätas som torrvikt, då väderleken påverkar 
friskvikten kraftigt.
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Fig 1. 10 st brun flugsvamp Amanita regalis, 4 st röd flugsvamp A. muscaria och 1 st pepparsopp Chalciporus pipe- 
ratus (från vänster till höger) inom 5 nT. Okritiskt använd kan denna uppgift tas som bevis för att det finns 30 000 
fruktkroppar av mykorrhizasvampar per hektar! Och är antalet svampindivider lika med antalet fruktkroppar i det 
här fallet? - Foto författaren.

Bästa informationsvärdet har en total invente
ring där både en artinventering och en produk- 
tionsmätning göres. Problemet är att arbetsmäng
den kan tvinga fram någon form av begränsning. 
Ofta innebär denna att antalet provytor minskas. 
I många situationer kan det vara bättre att av
gränsa studien till en viss ekologisk nisch, t ex 
mykorrhizasvampar.

Hur länge? Vid en inventering av svampfloran på 
en viss marktyp eller beståndstyp bör undersök
ningen pågå under minst tre år och helst sex år 
(Hering 1966, Michael m fl 1981). Enligt Kardell 
och Eriksson (1987) påträffades kanske bara hälf
ten av svamparterna under det första året. Efter 
tre år hade 75-80% påträffats av de arter som 
totalt blev funna under en femårsperiod.

Lokalerna bör besökas minst två gånger per 
månad under vegetationsperioden (Michael m fl 
1981). Vissa arter har en fruktkropp som bara be
står under 1-3 dagar, t ex bläcksvampar Coprinus 
och hättor Mycena. Andra arter har mer lång

livade fruktkroppar, som består i kanske tre vec
kor, t ex pepparriska Lactarius rufus och plugg- 
skivling Paxillus involutus (Richardson 1970, 
Wästerlund opubl). Med långa intervall mellan in
venteringarna kan t ex förekomsten av bläck
svampar underskattas i förhållande till förekom
sten av pepparriska.

Ytterligare en sak att ta ställning till är om 
svamparna ska plockas vid varje inventeringstill- 
fälle eller om de ska stå kvar. Om de unga frukt
kropparna plockas bort hela tiden finns det risk 
för att man stimulerar bildningen av nya frukt
kroppar (Cooke & Flegg 1962, 1965). På så sätt 
kan produktionen överskattas. Man har prövat att 
mäta hattarnas diameter och volym på olika sätt 
för att kunna skatta produktionen utan att plocka 
bort svamparna (se t ex Kardell m fl 1980 och 
Agerer 1985). Sådana skattningar är dock relativt 
osäkra.

Ytinventering eller linjekartering? Vanligen görs 
en ytinventering. Linjetaxering ger en represen



tativ uppfattning om de vanligaste arterna, men 
eftersom svampar ofta har en mycket ojämn 
rumslig fördelning kan 20-50% av svamparterna 
missas vid en sådan kartering (Wilkins m fl 1937). 
Vid ytinventering bör ytorna helst vara i storleks
ordningen ett kvarts hektar enligt Kardell och 
Eriksson (1987). Med så stora ytor ökar dock ris
ken för andra typer av fel, t ex att svampar kan 
undgå upptäckt eller att alltför stora variationer i 
mark, vegetation eller trädbestånd uppstår inom 
ytan. Risken att missa någon art eller individ 
måste vägas mot representativiteten i materialet 
och syftet med studien.

Upprepningar i rum eller tid? Det räcker i regel 
inte att studera effekterna av en viss åtgärd i en 
enda försöksyta. Försöket bör omfatta ett antal 
upprepningar (= ytor) inom samma beståndstyp, 
vegetationstyp etc. Ofta behövs minst fyra upp
repningar för statistiska beräkningar, och ändå 
kan man få en stor spridning vid angivelse av t ex 
genomsnittsvärde p g a stor lokal variation i frukt- 
kroppsförekomst (fig 1).

Man måste alltså ofta kompromissa för att en 
studie ska gå att genomföra praktiskt och ekono
miskt. Ett alternativ är då att göra s k fallstudier. 
Dessa lämpar sig bäst vid undersökningar av 
typen ”studera effekten av någonting” på svamp- 
floran. Vid sådana studier kan man göra färre 
besök men samtliga ytor ska inventeras inom så 
kort tidsrymd som möjligt. Kravet är att försöket 
har utlagts på ett statistiskt tillfredsställande sätt, 
t ex omfattar ett stort antal försöksytor. Behand
lade och obehandlade ytor bildar block där varia
tionen i miljön inom blocket - förutom själva be
handlingen - är så liten som möjligt. Försöket ska 
sedan vara upprepat i ett antal block. Förutsatt att 
behandlingen har fortgått så länge att ett jäm
viktsläge uppstått och att fruktbildningsmönstret 
inte kraftigt förändrats av behandlingen (tidig - 
sen fruktbildning), kan dessa ”ögonblicksbilder” 
ge en god uppfattning om de allmänna föränd
ringar som inträffat, men inte av hur de uppstått i 
tiden.

Vid ingrepp som påverkar större markarealer, 
t ex gallring, kan variationer i mark, vegetation 
etc, medföra problem vid jämförelser mellan be
handlade och obehandlade ytor. I sådana fall för
ordar Kardell och Eriksson (1987) att svampföre
komsten kartläggs varje år på en viss yta under 
fem år före och fem år efter behandlingen, dvs det 
krävs 10-åriga försöksserier.
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Vad visar resultatet? Egentligen är det inte svamp
förekomsten man studerar utan förekomsten av 
fruktkroppar. Ett fynd av en fruktkropp är natur
ligtvis ett bevis på att svampen finns där, men av
saknad av fruktkroppar bevisar ingenting alls. 
Svampen kanske finns men av någon anledning 
bildar den inga fruktkroppar just vid undersök
ningstillfället. Den kanske bildar fruktkropp bara 
vart tionde år! Är studien väl genomförd kan från
varon av observationer av en art dock anföras som 
ett indicium på att arten saknas.

Markvegetation

Ofta betraktas svampförekomsten som ett resultat 
av miljöfaktorerna och växtsamhället, man stu
derar t ex ett tallbestånd på sur sandig jord i en 
viss region. Markfaktorerna har stor inverkan på 
vilka svampar som förekommer. Tyler (1985) har 
på ett utmärkt sätt undersökt och beskrivit hur 
svampsamhällenas artsammansättning varierar 
med markens mullhalt och metalljonmättnads- 
grad (basmättnadsgrad). Vissa svamparter kan 
kanske användas som indikatorväxter.

Inom skogsbruket används begreppet ståndort 
som benämning på växtsamhällets livsmiljö. I den 
praktiska tillämpningen blir ståndorten ett natur
ligt avgränsat område med, i bestämda avseen
den, enhetlig livsmiljö för växterna (Lundmark 
1986). Inom en ståndort med ett markväxtsam
hälle, t ex en blåbärstyp, förekommer ett antal 
växter som tillsammans karakteriserar denna typ 
av växtsamhälle. Även om markfaktorerna är 
någorlunda enhetliga kan den enskilda växten 
lokalt påverka förekomsten av marksvampar.

Ett exempel är örnbräken Pteridium aquilinum 
som är känd för att innehålla giftiga ämnen som 
skyddar den från konkurrens (Gliessman 1976). 
Dessa s k allelopatiska ämnen tycks även verka på 
storsvamparna (fig 2). Under kraftiga bestånd av 
örnbräken hittar man få fruktkroppar och ofta 
finns där enbart rättikhätta Mycena pura.

Ljung Calluna vulgaris kan på motsvarande sätt 
ha en hämmande effekt på många mykorrhiza- 
svampar. Enligt Handley (1963) hämmas t ex 
örsopp Botelus bovinus, sandsopp B. variegatus 
och röd flugsvamp Amanita muscaria nästan helt 
medan björksopp Leccinum scabrum var ganska 
okänslig när den utsattes för extrakt från ljung- 
torv.

Liknande effekt har också påvisats för extrakt 
från renlavar, särskilt fönsterlav Cladonia alpest-
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Med hyggesavfall Utan hyggesavfall
With logging waste Without logging waste
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Fig 2. Biomassa av örnbräken och biomassa av alla svampfruktkroppar på försöksytor i ett tallbestånd i Bogesund, 
båda i kg torr vikt per hektar. X 1975, ■ 1977. - Ur Wästerlund & Ingelög (1981).
Biomass of Pteridium aquilinum and of all larger mushroom fruit bodies in the pine experimental plots at Bogesund, 
1975 (X) and 1977 (■). - From Wästerlund & Ingelög (1981).

ris. Dess lavsyror påverkade både mykorrhiza-, 
förna- och vedsvampar. I ett test med några olika 
svampar var fjällmusseronen Tricholoma imbrica- 
tum en av de få mykorrhizasvampar som inte häm
mades av lavextrakt (Brown & Mikola 1974).

Man kan spekulera i varför det synbarligen 
finns så lite storsvampar i bestånd med tät vegeta
tion av blåbär. Vetenskapliga belägg saknas men 
det verkar som om dessa marker mest ger små 
spindelskivlingar. Detta borde undersökas bättre, 
helst med kompletterande markkemiska under
sökningar och rotundersökningar. Det kan ju 
även bero på att mängden trädrötter är begränsad 
när blåbärens rhizom uppnår en viss täthet.

Enligt Wästerlund och Ingelög (1981) kan även 
en riklig gräsväxt medföra en minskad förekomst 
av fruktkroppar (fig 3). Orsaken till detta är 
obekant, men en tänkbar förklaring kan vara kon
kurrens om markvatten, eftersom effekten iakt
togs under den torra hösten 1975.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både 
markfaktorer och markvegetation har ett visst in
flytande på förekomsten av svampfruktkroppar 
och artsammansättningen. Tyvärr är markvegeta
tionens inverkan ofta förbisedd. En ändring i sko
gens skötsel - t ex från ett slutet bestånd till en 
skärmställning (en tätare typ av fröträdsställning) 
- kan således förändra markens vegetation och

mikroklimatet. På så sätt kan fruktkroppsföre- 
komsten ändras utan att det egentligen behöver 
betyda att den ”underjordiska” aktiviteten för
ändrats alltför drastiskt.

Vår kunskap om detta är mycket begränsad och 
därför måste jag i presentationen nedan förutsätta 
att effekten av skötselåtgärder påverkar frukt- 
kroppsförekomsten direkt och inte indirekt via 
någon annan faktor.

Slutavverkning och etablering av ny skog

När skogen slutavverkats betraktas svampställena 
som förstörda. Normalt förekommer fruktkrop
par av storsvampar ganska sparsamt på ett kal
hygge, och få av de arter som uppträder tillhör de 
goda matsvamparna (jfr Kardell m fl 1980). En 
stor del av dessa, såsom kremlor, riskor, kantarel- 
ler, soppar och taggsvampar, är nämligen mykor
rhizasvampar, och de kräver närvaro av levande 
träd för att utveckla fruktkroppar.

Trots det pågår en god mikrobiell aktivitet på 
hygget. De svampar som bryter ner avfallet från 
avverkningen ökar nämligen kraftigt. Aktiviteten 
hos dessa ved- och förnasvampar samt bakterier 
kan vara så stor att vi får en påtaglig kväveutlak- 
ning från den kalhuggna marken (Rosén & Lund- 
mark-Thelin 1987).

Efter avverkningen följer den i mångas ögon
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Fig 3. Gräsbiomassa och biomassa av alla svampfruktkroppar på försöksytor i ett tallbestånd i Bogesund, båda i kg 
torrvikt per hektar, x 1975, ■ 1977. - Ur Wästerlund & Ingelög (1981).
Biomass of grass and biomass of all larger mushroom fruit bodies in the pine experimental plots at Bogesund, 1975 
(x) and 1977 (■). - From Wästerlund & Ingelög (1981).

föga vackra markberedningen av hygget. Tyvärr 
är markberedning i en eller annan form ofta en 
nödvändig åtgärd om plantorna ska få en god 
start. Markberedning kan dock ha den positiva 
effekten att den gynnar utvecklingen av frukt
kroppar hos murklor. Kardell och Eriksson (1987) 
fann i genomsnitt för samtliga inventerade hyggen 
0,5 kg murklor per år och hektar och toppnote
ringen var 19 kg/ha. På markberedda hyggen på
träffades dubbelt så mycket murklor som på ej 
markberedda parceller. Murklorna verkar ha en 
dålig konkurrensförmåga och gynnas möjligen av 
blottläggning av mineraljord (jfr Anonym 1983). 
Murklornas gifter verkar vara betydligt mera kart
lagda än deras ekologi.

När skogsmarken planteras får vi in en annan 
typ av svampar, nämligen de som lever i symbios 
med träden. Dessa mykorrhizasvampar fanns i det 
gamla beståndet, men de dör inom ett halvår efter 
det att träden har avverkats (Harvey m fl 1980). 
Kvar i marken finns enbart deras sporer. Vanligen 
saknar plantorna mykorrhiza när de kommer från 
plantskolan. Inom ett år efter utplantering infek
teras de vanligen till nära 100% av de mykorrhiza- 
bildande svamparna.

Få studier har gjorts för att undersöka hur stora 
trädplantorna ska vara för att fruktkroppsbild- 
ningen ska komma igång hos deras mykorrhiza
svampar. I skotska försök av vårtbjörk Betula 
pendula visade sig de första fruktkropparna när 
björkarna var fem år gamla (Ford m fl 1980).

I 15-20 år gammal gran- eller tallskog kan den 
totala mängden fruktkroppar växla mellan 1 kg 
friskvikt/ha ett torrt år till 500 kg friskvikt/ha ett 
gynnsamt år (Wästerlund & Ingelög 1981, Wäs
terlund 1982, Kardell m fl 1987). Ett torrt år kan 
förnasvamparna svara för huvuddelen av produk
tionen, medan mykorrhizasvamparna kan utgöra 
80-90% av produktionen ett gynnsamt år. Mäng
den ätliga svampar utgör ofta bara 5-20% av 
denna produktion.

En medelålders till mogen skog har ofta en 
betydligt artrikare flora än ungskogen. Produk
tionen av fruktkroppar av svamp ökar dock inte 
med tilltagande ålder (jfr Kardell m fl 1987). De 
siffror som nämns i litteraturen ligger inom 80-360 
kg friskvikt/ha (Rautavaara 1947, Ohenoja 1978, 
Sjöblom m fl 1979, Kardell m fl 1980, Ohenoja & 
Koistinen 1984). Men andelen matsvampar kan 
vara betydligt högre än i ungskogen, 20-50%.

Tillvaratagande av hyggesavfall

För att öka uttaget av biomassa vid avverk
ningarna har man börjat tillvarata hyggesavfallet. 
Efter flisning kan det användas som bränsle och 
hjälpa till att sänka oljenotan.

Undersökningar har dock visat att man i gran
bestånd på mager mark kan man få en något sänkt 
tillväxt där hyggesavfallet tagits bort (Andersson 
1984). Kan borttagandet av hyggesavfallet på
verka svampförekomsten också?
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Detta studerades på sex lokaler 15 år efter plan
tering (Wästerlund & Ingelög 1981). Försöken var 
upplagda som blockförsök med och utan hygges- 
avfall. Hyggesavfallet var borttaget före plante
ring. Hälften av ytorna var planterade med gran 
och hälften med tall. De 225-400 m2 stora ytorna 
observerades som mest under tre år.

Denna studie visade att det inte fanns någon 
statistisk skillnad i produktion (biomassa) av 
fruktkroppar eller i det totala antalet fruktkrop
par i ytor med respektive utan hyggesavfall. Ej 
heller var det någon skillnad mellan behandling
arna i antalet och biomassan av de vanligaste 
mykorrhizasvamparnas fruktkroppar. Däremot 
var diversitetsindex signifikant större för ytor med 
hyggesavfall än för dem som saknade hygges
avfall.

Diversitetsindex är ett matematiskt uttryck som 
beskriver förhållandet mellan antalet arter och det 
totala antalet individer (fruktkroppar) eller bio
massa i ett samhälle. I fallet ovan innebär det att 
fler arter bildade fruktkroppar när hyggesavfall 
fanns på marken, men den totala mängden frukt
kroppar var ungefär densamma. Man fick alltså en 
rikare svampflora när hyggesavfallet låg kvar.

Gallring

Kardell och Eriksson (1987) har undersökt pro
duktionen av matsvampar i tio gallringsförsök i 
barrbestånd. Bestånden var 50-125 år vid gallring 
och bestånden följdes i fem år efter denna. Svam
parna insamlades på 3-4 ytor per försök. De 900 
m2 stora ytorna besöktes 5-9 gånger per säsong.

Man fann ingen signifikant skillnad i produk
tionen av matsvamp mellan ogallrade och gallrade 
ytor. Den genomsnittliga produktionen var 44,5 
respektive 42,5 kg friskvikt/har.

Eftersom en låggallring (uttag av främst de 
klenare träden) tillämpats på dessa ytor är det 
föga troligt att fruktkroppsproduktionen påverkas 
nämnvärt. Måttliga gallringsingrepp reducerar ej 
den löpande volymtillväxten i beståndet (Eriksson 
1986). Det enskilda trädet ökar i tillväxt men trä
den är färre. De flesta matsvamparna är mykor- 
rhizasvampar som utnyttjar en viss procent av 
trädens fotosyntesprodukter för sin fortlevnad 
och fruktkroppsbildning. Beräkningar av Harley 
(1971) indikerar att mykorrhizasvamparnas pro
duktion av fruktkroppar kan uppgå till en tiondel 
av virkesproduktionen.

Däremot kan gallring gynna vissa arter och 
missgynna andra. På de norrländska ytorna fann 
Kardell och Eriksson (1987) att produktionen av 
pepparriskans fruktkroppar mer än fördubblades 
på de gallrade ytorna jämfört med ogallrade.

Gödsling

Enligt statistik från Skogsstyrelsen gödslades 1986 
121.000 ha skogsmark på fastmark, medan torv- 
marksgödslingen uppgick till knappa 100 ha. Den 
totala förbrukningen för fastmarksgödsling var 
28.800 ton ammoniumnitrat och 27.900 ton kalk- 
ammoniumsalpeter, dvs 145 kg N per hektar. 
Gödslingen under 1986 minskade med ca 5% från 
föregående år (1985).

Gödsling sker normalt i medelålders till äldre 
skog på medelgoda marker 10-20 år före slut
avverkning men ibland även samtidigt med gall
ring. I de fall man gödslar samma bestånd flera 
gånger sker det med 6-10 års intervall. Skogsgöds
ling förekommer huvudsakligen i mellersta och 
norra Sverige. I södra Sverige är skogen oftast till
räckligt gödslad p g a kväveföreningar i luftför
oreningar (jfr Eriksson 1986).

Svampproduktion. 1 ett försök med näringsopti- 
mering i ett 25-årigt tallbestånd på mager sand
mark i Gästrikland inventerades mykorrhiza
svamparnas fruktkroppar 1980 och 1981 (Wäster
lund 1982). Försöket var anlagt som ett block
försök och hade gödslats årligen med måttliga till 
höga näringsgivor i elva år före svampinvente
ringen. Försöksytorna besöktes bara en gång per 
år, vilket kan innebära att arter med varaktiga 
fruktkroppar är överrepresenterade.

Det visade sig att den totala mängden frukt
kroppar av mykorrhizasvampar minskade med sti
gande kvävetillförsel. Lägsta kvävedosen (NI) 
var 20-60 kg N/år, mellangivan (N2) var 40-120 
kg och högsta (N3) 60-180 kg. Mellan kontroll 
och NI var dock skillnaden ej signifikant (407 kg 
respektive 358 kg friskvikt/ha 1980). Fosfor- och 
kaliumgödsling hade liten effekt, men allsidig 
gödsling (NPKMgSMicro) reducerade förekom
sten av fruktkroppar till nästan noll.

Däremot medförde redan den lägsta kväve- 
givan en signifikant minskning av antalet frukt- 
kroppsbildande arter (fig 4). I princip minskade 
antalet arter med ökad tillförsel av näring.

Redan den lägsta gödslingsnivån i försöket 
ovan innebär att ytorna under en 10-årsperiod fått
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Fig 4. Diversitetsindex för mykorrhizasvampar i medeltal för respektive gödslingsbehandling. Diversitetsindex är 
beräknat enligt formeln d=(S-l)/(ln W), där S är antalet arter och W är friskvikten. Signifikanta skillnader jämfört 
med kontrollen är märkta enligt följande: * = p<0,05 och ** = p<0,01. - Ur Wästerlund (1982).
Diversity index of mycorrhizal fungi, on average, per fertilization treatment. The diversity index is based on the 
formula d=(S-l)/(ln W), where S is the number of species and W is the fresh weight. Significant deviations compa
red with the control are marked as follows: * = p<0,05 and ** = p<0,01. - From Wästerlund (1982).

2-3 gånger högre ammoniumnitratgiva än vad 
man i praktiken ger. Kardell och Eriksson (1987) 
fann att en engångsgiva med 150 kg kväve per 
hektar i form av ammoniumnitrat ej påverkade 
den genomsnittliga produktionen av matsvamp på 
tio försökslokaler. Däremot fanns en geografisk 
gradient. I södra Sverige sänktes produktionen 
medan den ökade på vissa ytor i Norrland. Några 
få arter, t ex pepparriska Lactarius rufus, sand- 
sopp Suillus variegatus och björksopp Leccinum 
scabrum, svarade nästan helt för denna ökning.

Resultat från tre gödslingsytor i Uppland 
(Eriksson m fl 1984) och från sex lokaler i norra 
Finland (Ohenoja 1978) indikerar att gödsling 
med ammoniumnitrat minskar mängden frukt
kroppar något medan ureagödsling t o m kan öka 
skörden. Om skörden ökar är det oftast bara en 
eller ett fåtal arter som gynnas påtagligt. På göds
lad torvmark med tall rapporteras om en produk
tion på 2.200 kg friskvikt/ha huvudsakligen bestå
ende av pepparriska (Veijalainen 1976).

Slutsatsen av dessa studier är att vid vanlig 
skogsgödsling kan man inte förvänta sig några 
stora förändringar i mängden fruktkroppar, men 
artsammansättningen kan tillfälligt ändras något.

Metallhalter. Enligt Eriksson m fl (1984) kan kop
par- och zinkhalterna vara något förhöjda i frukt
kroppar efter gödsling med ammoniumnitrat men 
inte efter ureagödsling. Ett antal andra ämnen, 
t ex kadmium, hade oförändrade halter. Resulta
ten beror dock i hög grad på vilka svampar som 
studeras. Hos vissa svampar ackumuleras be
stämda metalljoner, medan andra arter innehåller 
mindre mängder än vad som kan förväntas utifrån 
markens koncentration av ämnet ifråga (Tyler 
1980, 1982).

Försurning

Försurning av marken påverkar enligt Höj land 
(1986) svampfloran på liknande sätt som gödsling.
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Vid en månatlig konstgjord nederbörd på 50 mm 
under en 10-årsperiod erhölls en förändring i 
svampfloran om pH i vattnet var 3 eller surare. 
Artantalet minskade med ökad försurningsgrad, 
men åtminstone i ett kortare tidsperspektiv kan 
produktionen av fruktkroppar öka eftersom vissa 
arter, t ex pepparriska, svarar med en ökad pro
duktion. Enligt Höjland (1986) hör rynkad tofs- 
skivling Rozites caperata och kantarell Cantharel- 
lus cibarius till de svampar som minskar redan vid 
begynnande försurning. Vid kraftig försurning 
försvinner de flesta mykorrhizasvamparna och 
kvar finns huvudsakligen vednedbrytande arter.

Körskador vid gallring
Vid gallring sker den huvudsakliga virkestrans- 
porten i bestämda stråk, s k stickvägar. Även av- 
verkningsmaskiner opererar huvudsakligen från 
stickvägar.

På marker som är obäriga eller som förlorat sin 
normala bärighet pga hög vattenhalt i marken 
och dålig tjälning (som hösten och vintern 87/88) 
uppstår lätt kraftig spårbildning i stickvägarna. 
Detta är en ej önskad situation från skogsbrukets 
sida men ofta en bieffekt av kravet på virkes- 
försörjning till industrin.

Träden har i regel ett ganska grunt rotsystem. 
Cirka 75% av trädens rotsystem finns i den över
sta decimetern av marken eftersom den största 
omsättningen av näringsämnen sker här. Varje 
träd behöver en viss markvolym för sin vatten- 
och näringsförsörjning. 1 ett gallringsbestånd har 
trädens rotsystem en genomsnittlig utbredning 
motsvarande en radie på 3-5 m runt varje träd. 
Detta innebär att markens ytlager är mer eller 
mindre helt genomvuxet av trädrötter (Wäster
lund 1983).

En djup spårbildning nära ett träd innebär att 
kanske 40% av dess rotsystem skadas. Detta med
för sänkt tillväxt under en period på 5-10 år efter 
gallringen och innebär också risk för rötangrepp. 
Marken mellan hjulspåren utnyttjas inte av träden 
utan av uppslag av hallon, björk etc. För en utför
ligare redogörelse om körskador och deras effek
ter hänvisas till Wästerlund (1986).

Ett problem vid beskrivningen av de effekter 
som dessa skador ger upphov till är att det inte 
syns utanpå träden om de är skadade. Härför be
hövs en årsringsanalys på borrkärnor ur trädstam
marna. Bredberg och Wästerlund (1983) föreslog 
att utnyttja mykorrhizasvampar som indikatorer

på körskador, dvs en praktisk tillämpning på 
Romells (1938) berömda rotavskärningsexperi- 
ment. Om mykorrhizasvamparnas fruktkroppar 
förekommer i tydligt mindre utsträckning mellan 
hjulspåren än i omgivande mark bör det vara ett 
tecken på att trädrötterna mellan hjulspåren i 
stickvägen är skadade eller har nedsatt kondition.

Under åren 1981-84 karterades 2 x 5 m stora 
ytor i ett tallbestånd som var gallrat 1979. Ytorna 
var placerade längs stickvägen med ena sidan mitt 
emellan hjulspåren och den andra på bestånds- 
sidan (fig 5). Ytorna inventerades 3-4 gånger per 
år.

Ett signifikant minskat antal fruktkroppar av 
mykorrhizasvampar kunde påvisas i stickvägar 1- 
2 år efter att djupa hjulspår uppstått. Dock bör 
förekomsten vara mer än 0,5 fruktkroppar per m 
och minst 150 m2 karteras för att visa på statistiska 
skillnader pga svamparnas ojämna fördelning.

Intressant är att se hur fruktkropparna succes
sivt expanderar ut i stickvägen. Om fronten på 
fruktkroppsförekomsten indikerar fronten för det 
levande rotsystemets utbredning (jfr Last m fl 
1983), så indikerar dessa resultat att det tar 4—5 år 
för rötter att återkolonisera marken mellan hjul
spåren. Detta överensstämmer med tillväxtdata 
och försök med trädens upptag av isotopmärkt 
fosfor från en stickväg i ett intilliggande bestånd 
(Wästerlund 1987).

Sammanfattning
Slutavverkning är den skogsbruksåtgärd som mest 
påverkar svampfloran. Endast ca 15% av mäng
den matsvampar blir kvar efter denna åtgärd. 
Men redan i den 15-åriga skogen kan rikliga skör
dar erhållas. Andra åtgärder, såsom gallring och 
gödsling, medför ganska små och kanske tempo
rära effekter på svampfloran. Byte av trädslag kan 
sannolikt ge upphov till långsiktiga förändringar 
(jfr Kardell m fl 1987). Många av de fruktkroppar 
vi ser i skogen tillhör mykorrhizasvamparna och 
vissa av dem har mycket specifika krav på värd. 
Det kan vara mera intressant att undersöka om 
floran av förna- och vedsvampar förändras därför 
att slutprodukterna av deras aktivitet kan bli 
annorlunda (jfr granskog i stället för lövskog).

Sedan beror det också på med vilka ögon man 
betraktar skeendet. Vissa åtgärder gynnar den 
vanlige plockaren av matsvamp medan svamp
kännaren ser att floran blir fattigare. Ofrånkom
ligt är att en mogen skog med en mångfald av
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Fig 5. Mykorrhizasvampars fruktkroppsförekomst 1981-1984 på en stickvägsyta i ett tallbestånd som gallrades 1979 
1983 förekom inga svampar på denna yta.
Appearance of fruit bodies of mycorrhizal fungi on a strip road plot in a pine stand which was thinned in 1979. The 
uppermost diagram shows the wheel rut depth in the plot. 1983 no mushrooms were present.

växter och variation i substrat ger en rikare flora. 
Där finns helt enkelt ett större antal nischer för 
olika svampar att etablera sig i.

Slutligen kan konstateras att svampundersök
ningar i skog är ett svårt och tidskrävande företag,

men det är en intressant utmaning. Många fakto
rer påverkar svamparna så att förekomsten blir 
ojämn och svår att hantera statistiskt. Kanske kan 
de därför användas som indikatorväxter på mark
status, försurning och körskador?
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Kärlväxter 1 By socken, Dalarna
PER GUSTAV DALHIELM

Dalhielm, P. G. 1989: Kärlväxter i By socken, Dalarna, [The vascular plants in the parish of 
By, Dalarna, C Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 113-133. Lund. ISSN 0039-646X.
The parish of By is situated in the SE corner of the province of Dalarna in C Sweden. The total 
area is 336 krrr; of this c. 310 km is land. The southern part of the parish is crossed by the 
river Dalälven, which here forms a sequence of lakes. The main part of the river is not regu
lated, and therefore the water table fluctuates considerably. A steep climatic gradient tra
verses the parish and a number of southern and northern species have absolute limits or 
change drastically in frequency. The northernmost inland occurrences of Quercus robur in 
Sweden lie within the area and the northern Rubus arcticus has one of its outpost localities at 
the river Dalälven. An investigation of the vascular plants was made during 1983-1988. 718 
species and subspecies were found. Of these 79 are naturalized aliens and 61 are casuals. In 
addition 19 hybrids have been found.
Per Gustav Dalhielm, P.O.Box 2066, S-770 60 Horndal, Sweden.

By socken är min hembygd. Icke så att jag är född 
här. Ej heller har jag framlevt större delen av mitt 
liv i denna avkrok. I själva verket flyttade jag 
mina bopålar hit först i samband med min pensio
nering för ett fåtal år sedan.

Men jag har mina rötter i By. Mina far- och 
morföräldrar var samtliga födda i By. Kortare 
perioder i min tidiga ungdom tillbringade jag hos 
min farmor i denna socken. Redan då hände det 
att jag insamlade och pressade växter här för att 
sedan uppvisa dem för min stränge biologimagis
ter i Hudiksvall. Botanisk utforskning att tala om 
inledde jag dock först på äldre dagar, till en bör
jan under veckosluten och efter Utflyttningen mer 
sammanhängande.

By socken bildar Dalarnas sydostligaste hörn 
och är en del av Avesta kommun. Ytvidden är 336 
km“, därav ca 310 land. Befolkningen uppgick den 
31 december 1986 till 3189 personer. Jord- och 
skogsbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla. 
Större delen av de yrkesverksamma har emeller
tid sin utkomst vid industrier, småföretag och 
allmänna inrättningar inom och utom socknen. 
Horndal är det mest betydande samhället och har 
trots arbetsplatsnedläggelser ännu de flesta före
tagen.

Norra stambanan passerar genom socknen i 
syd-nordlig riktning, riksväg 68 likaså.

Topografi, berggrund och klimat

Efter sista nedisningen var nästan hela socknen 
täckt av vatten. Högsta kustlinjen ligger på ca 190 
m ö h. Socknens högsta berg, Fornby klint sydost 
om Horndal, når en höjd av 205 m ö h. Terrängen 
stiger sakta från Dalälven i söder till Garpen- 
bergs- och Gästriklandsgränserna i norr. Bysjön 
(Dalälven) har en höjd över havet på 61,8 m och 
Sör-Dalkarlssjön i norr 147 m. En mindre del av 
socknen ligger söder om Dalälvens sjösystem. 
Strandmora klint är högsta punkten där och når 
160 m ö h.

Berggrunden består mest av urgraniter. Grön
stenar förekommer flerstädes. Den mest bety
dande förekomsten är belägen söder om Fornby 
(Drakberget). I norr berörs socknen av ett leptit- 
bälte med en del malmförekomster, dessa dock av 
blygsam omfattning. Brytning av järnmalm har 
dock ägt rum på ett fåtal platser i Vallaområdet. 
Där finns även ett stråk med urkalksten och ett nu 
nedlagt kalkbrott.

Den odlade bygden utbreder sig främst kring 
Dalälven med tillhörande sjösystem och i de dal
gångar, som genomflytes av älvens tillflöden från 
norr. Den märkligaste istidsbildningen är den 
rullstensås, som kallas Möklintaåsen och som 
sträcker sig från Skakelberget i norr genom hela
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socknen söderut och övertvärar Bysjön bl a som 
Lammön. Åsen är svårt sargad av talrika äldre 
och nyare grustag.

I söder genomflytes socknen av Dalälven, som 
här ej har någon väl utbildad fåra utan bildar ett 
sjösystem från Bäsingen i väster över Rudusjön, 
Bysjön och Österviken till Norrsundet i öster. 
Nedanför Näs kraftstation och damm är älven 
oreglerad, varför vattenståndet på denna sträcka 
kan variera betydligt. Dalälvens viktigaste till
flöde inom socknen är Årängsån, som avvattnar 
sjön Rossen mellan Horndal och Byvalla och som 
rinner genom de näringsrika sjöarna Buskasjön 
och Hedesjön till Bysjöns norra ände. Utöver de 
nämnda finns åtskilliga mindre sjöar och tjärnar.

Klimatet är i stort jämförbart med övriga delar 
av Mellansverige. Enligt Carl Larssons i By skrift 
En dalasockens historia (Larsson 1968) uppgår 
årets medeltemperatur till ca +4° och medel
nederbörden till ca 550 mm. På grund av höjdskill
naden är socknens norra del något kallare och 
nederbördsrikare med längre kvarliggande snö
täcke, varför vegetationsperioden där är något 
kortare.

Vegetation

Den s k limes norrlandicus eller den biologiska 
norrlandsgränsen har ansetts sträcka sig genom 
socknen. Sydliga arter möter nordliga och ett fler
tal har här utbrednings- eller frekvensgränser. 
Längs Dalälven tränger sydliga arter in, där har 
exempelvis ek Quercus robur sina nordligaste 
naturliga förekomster i inlandet. I Tyttboområdet 
längst i sydost dominerar klibbalen Alnus gluti- 
nosa över gråalen A. incana i motsats till socknen 
i övrigt. Det nordliga åkerbäret Rubus arcticus är 
ej sällsynt i översvämningsområdet vid Dalälven.

Skogs- och myrmarker
Större delen av socknen upptas av tämligen tri
viala skogs- och myrmarker. Barrskogen domine
rar stort. Lövinslaget ökar dock kring Dalälvens 
vattensystem och dess tillflöden. Av mer anmärk
ningsvärda arter i skogsmark märks knärot Good- 
yera repens, skogsvicker Vicia sylvatica, grön- 
pyrola Pyrola chlorantha, klockpyrola P. media 
samt tallört Monotropa hypopitys.

På myrarna hittar man då och då det lilla mygg
blomstret Hammarbya paludosa. De nordliga ar
terna lappvide Salix lapponum och dvärgbjörk

Betula nana är ej vanliga men påträffas på ett 
antal platser, det förstnämnda ända nere i sydost 
vid Sundsbacken. Kråkbäret Empetrum nigrum är 
vanligt i hela socknen, nordkråkbäret E. herma- 
phroditum är sällsynt och har setts mest i nordost 
i trakten av Grönsinka.

I det kalkpåverkade Vallaområdet i norr kan 
man finna strandlummer Lycopodium inundatum, 
dvärlummer Selaginella selaginoides, ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata, brudsporre Gymnadenia 
conopsea, trolldruva Actaea spicata och vårärt 
Lathyrus vernus. Detta områdes förr ännu art- 
rikare växtsamhällen har genom skogsplantering, 
igenväxning och utdikning förlorat flera av sina 
intressantaste arter. Älväxing Sesleria caerulea, 
tagelstarr Carex appropinquata och majviva Pri
mula farinosa tycks nu helt ha fått stryka på foten.

Även i övrigt har det moderna skogsbruket med 
kalhuggning och markberedning medfört en ut
armning av skogsfloran. Som exempel kan näm
nas att ryl Chimaphila umbellata ej påträffats, 
trots att den förut uppgivits från åtskilliga lokaler.

Ängar och hagar
Förr växtrika ängsbackar på åsen och annorstädes 
är nu i regel exploaterade av bebyggelse och grus- 
täkt eller också förbuskade. Något finns dock 
kvar. Sålunda växer ännu i närheten av kyrkan på 
åspartier sydliga arter som backlök Allium olera- 
ceum, flentimotej Phleum phleoides, ängshavre 
Arrhenatherum pratense, backglim Silene nutans, 
backsmörblomma Ranunculus polyanthemos och 
brudbröd Filipendula vulgaris. År 1984 såg jag för 
sista gången den östliga backklövern Trifolium 
montanum på dessa backar. Trots försök med 
återupptagande av den årliga slåttern tycks den nu 
ha försvunnit. I Fullsta och Leknäs kan man fort
farande finna någon lokal för säfferot Seseli liba- 
notis och i Näckenbäck söder om älven påträffas 
på ett par platser lundstarr Carex montana. En
staka exemplar av skogsklocka Campanula cervi- 
caria pryder ännu vägkanter efter Osterviken. 
Om ej speciella åtgärder vidtages torde det endast 
vara en tidsfråga innan de flesta av de nämnda 
ängsväxterna har försvunnit.

Endast i undantagsfall förekommer nu krea
tursbete på de hagmarker, som förr upptog så stor 
plats i det gamla bondesamhällets landskap. I stäl
let sker betet på konstgödslade åkertegar, där 
bara de konkurrensstarkaste växterna överlever. 
Detta medför en stark utarmning av en åldrig flora
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av betesgynnade, konkurrenssvaga växter. De 
forna hagarna växer igen eller planteras igen med 
gran. Många arter får kanske en fristad på väg
kanter eller i kraftledningsgator. Andra försvin
ner helt eller minskar starkt i frekvens. Fältgenti- 
ana Gentianella campestris och höskallra Rhin- 
anthus serotinus har ej återfunnits. Följande synes 
nu förekomma sparsammare än vad uppgifter i 
Dalarnes flora (Almquist 1949) ger vid handen: 
låsbräken Botrychium lunaria, svartfryle Luzula 
sudetica, darrgräs Briza media, grönkulla Coelo- 
glossum viride, nattviol Platanthera bifolia, två
blad Listera ovata, råttsvans Myosurus minimus, 
nagelört Erophila verna, mandelblomma Saxi
fraga granulata, späddaggkåpa Alchemilla filicau- 
lis, jungfrulin Polygala vulgaris, ögonpyrola 
Moneses uniflora, vårförgätmigej Myosotis strida 
och svinrot Scorzonera humilis.

Sjöar och vattendrag

De flesta sjöarna är näringsfattiga. I Vatebosjön 
och Rossen växer för sådana sjöar typiska arter 
som styvt och vekt braxengräs Isoetes lacustris och 
echinospora, strandpryl Littorella uniflora och 
notblomster Lobelia dortmanna. Efter den eu- 
trofa Årängsån med Flede- och Buskasjöarna har 
vi en rikare vegetation med bl a blomvass Buto- 
mus umbel latus, andmat Lemna minor, stor and
mat Spirodelapolyrrhiza, smal- och bredkaveldun 
Typ ha angustifolia och latifolia och sjöranunkel 
Ranunculus lingua.

Dalälvens vattensystem är på sina håll starkt 
övergött med exempelvis pilblad Sagittaria sagitti- 
folia, dyblad Hydrocharis morsus-ranae, vatten
pest Elodea canadensis, hornsärv Ceratophyllum 
demersum och kransslinga Myriophyllum verticil- 
latum. Strandpartier, som ej betas, har ofta en hög 
och kompakt växtlighet, som kan bestå av jätte- 
gröe Glyceria maxima, kalmus Acorus calamus, 
bågsäv Scirpus radicans, norrlandsstarr Carex 
aquatilis, tuvstarr C. cespitosa, vasstarr C. acuta 
och kärrvial Lathyrus palustris. Även buskar av 
främst olika videarter ingår, bland vilka man kan 
finna enstaka exemplar av mandelpil Salix tri- 
andra. På betade eller annorledes blottade strän
der växer pilört Polygonum lapathifolium, åker-, 
rosen- och ävjepilört P. persicaria, P. minus och 
P. foliosum, tiggarranunkel Ranunculus scelera- 
tus, smålånke Callitrichepalustris, rödlånke Peplis 
portula och ävjebrodd Limosella aquatica. Vid 
lågvatten kan man på torrlagda partier iaktta

Dalarna 
med By socken
Fig 1. Läget av By socken i Dalarna. Stadsingenjörskon- 
toret i Avesta 1988.

massuppträdande av kärlväxternas dvärgar: nål- 
säv Eleocharis acicularis, fyrling C rassula aqua
tica, tretalig slamkrypa Elatine triandra, korsslam- 
krypa E. hydropiper och nordslamkrypa E. ortho- 
sperma.

Vid Kyrkbybäckens utlopp i Bysjön hittar man 
vissa år den sällsynta strandbräsman Cardamine 
parviflora. Den växer där främst på de mer eller 
mindre öppna partier, som skapats av Dalälvens 
varierande vattenstånd. 1987 antecknades på den 
glesbevuxna strandbrädden förutom strandbräs
man följande arter: rörflen Phalaris arundinacea, 
jättegröe Glyceria maxima, vattenpilört Polygo
num amphibium, pilört P. lapathifolium, häst- 
skräppa Rumex aquaticus, strandgyllen Barbarea 
strida, sumpfräne Rorippa palustris, vattenmåra 
Galium palustre, sumpförgätmigej Myosotis laxa 
ssp. caespitosa, smålånke Callitriche palustris och 
brunskära Bidens tripartita.

Åkrar, annan odlad mark och ruderatmark

Det moderna åkerbruket lämnar ej mycket ut
rymme för ogräsfloran. Råglosta Bromus secali- 
nus och klätt Agrostemma githago är sedan länge 
utgångna. På obesprutade åkrar frodas nu mest 
åkertistel Cirsium arvense och åkermolke Sonchus
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Fig 2. By socken. Stadsingenjörskontoret i Avesta 1988.

arvensis. Blåklinten Centaurea cyanus uppträder 
endast sporadiskt. Ännu är dock åkerkål Brassica 
rapa ssp. sylvestris och åkerrättika Raphanus rap- 
hanistrum tämligen vanliga. Åkersenapen Sinapis

arvensis har alltid varit sällsynt, nu tycks den sak
nas nästan helt.

På åkerrenar, vägkanter och banvallar utgör 
sedan ett antal år backskärvfröet Thlaspi alpestre
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Fig 3. En bild från norrlandsgränsen. Flygild över Fullsta i By. Den flacka terrängtypen vid Dalälven framträder. I 
bakgrunden skymtar det högre belägna skogslandskapet. - Foto Lennart Bratt, oktober 1988.
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ett allmänt och stundom dominerande inslag. Det 
saknas nu endast i trakter långt från allfarvägar. 
Liknande är förhållandet med amerikansk dunört 
Epilobium ciliatum. I landsvägsdiken och på lik
nande fuktrika lokaler kan man se denna inkom- 
ling i närmast, kopiösa mängder med båda blom
färgerna. På andra kulturskapade marker, på 
järnvägsstationer och bruksområden uppträder 
exempelvis foderlosta Bromus inermis, sandtrav 
Arabis arenosa, rockentrav A. glabra, getväppling 
Anthyllis vulneraria, sötväppling Melilotus offici
nalis, vit sötväppling M. alba, småsporre Chae- 
norrhinum minus, färgkulla Anthemis tinctoria 
och klibbkorsört Senecio viscosus. Ett nyare ele
ment i denna grupp är taggsallat Lactuca serriola, 
som tillfälligt visat sig på ett par lokaler under se
nare år.

Kulturflyktingar

Samtidigt som flera i socknen sedan länge bofasta 
växter minskat eller utgått, har ett antal ursprung
ligen odlade arter förvildats och naturaliserats. 
Druvfläder Sambucus racemosa är nu allmän i

närheten av bebyggelse men kan även påträffas 
långt från odlade trakter, exempelvis på kalhyg
gen. Buskar av häggmispel Amelanchier spicata är 
kvarstående på många håll men sprids också ofta 
med hjälp av fåglar till närliggande skogsbackar. 
Lupin Lupinus polyphyllus har explosionsartat 
tagit stora arealer i besittning kring nästan alla 
större och mindre samhällen och torde nu kunna 
betraktas som allmän och är ställvis dominerande. 
Hesperis Hesperis matronalis ser man ofta i snår 
och vägkanter i odlad bygd. Bland övriga ej 
sällsynta kulturflyktingar kan nämnas: rysk blå
stjärna Scilla siberica, daggros Rosa glauca, vres- 
ros R. rugosa, klasespirea Spiraea X billardii, 
blekspirea S. X rubella och kanadensiskt gullris 
Solidago canadensis. Söder om kyrkan har hassel
ört Asarum europaeum och luktviol Viola odorata 
naturaliserats på åsen.

Naturreservat
I socknen finns tre områden avsatta som natur
reservat. Ett av dessa är Bysjöholmarna, som ut
görs av tio större och mindre öar i den sjölika ut



vidgning av Dalälven, som kallas Bysjön. Bota
niskt intressant är den naturliga förekomsten av 
vild ek Quercus robur och lind Tilia cordata på 
dessa öar. Ett annat reservat i Fullsta omfattar 
även det ett område vid och av Bysjön och består 
bl a av våtängar (översvämningsområden) och 
betesmarker. Där växer strandviol Viola persici- 
folia och åkerbär Rubus arcticus. Det tredje reser
vatet, Tallåsen, omfattar en mindre del av Mö- 
klintaåsen norr om kyrkan. Åspartiet är tämligen 
opåverkat av mänskliga ingrepp och bevuxet med 
ett äldre tallbestånd.
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Artförteckning

Fyndorter anges i huvudsak enligt topografiska 
kartbladen 12G Avesta NO och 12G Avesta SO. 
För arter utan särskilda lokaluppgifter betecknas 
frekvensen med spridd, täml allmän eller allmän. 
Spridd innebär i regel att minst 10 fynd av arten 
gjorts i socknen eller i viss begränsad del av 
denna. Täml allmän användes vid minst 20 fynd 
och allmän, när arten i fråga bedömes så vanlig, 
att den ej regelbundet antecknats under pågående 
inventering. Om särskilda fyndplatser anges, läm
nas även uppgifter om koordinater enligt RUB1N- 
systemet. Beteckningen 12G för 5 X 5-milsruta 
utelämnas därvid.

Egna iakttagelser ligger till grund för alla upp
givna förekomster. Flar fynd tidigare publicerats i 
litteratur eller muntligen meddelats mig anges 
detta. Enstaka fyndår betecknar det år jag senast 
sett arten i fråga. Dalarms flora (Almquist 1949, 
inklusive de båda tilläggen, Almquist & Björk
man 1960, 1970) förkortas DF1. Äldre uppgifter, 
som av mig ej kunnat bekräftas genom återfynd, 
finns publicerade i denna flora. Då den bedömes 
vara lättillgänglig, har det ej ansetts nödvändigt 
att återgiva dessa fynd här.

Växtförteckningen upptar 718 arter (underarter 
i de fall det finns två inom samma art i socknen) 
samt 19 hybrider. Vid beräkningen har sektioner i 
Taraxacum och grupper i Hieracium räknats som 
arter. 578 av arterna (underarterna) kan beteck
nas som bofasta och gamla, 79 som bofasta och 
inkomna i sen tid och 61 som tillfälliga.

Min undersökning har huvudsakligen utförts 
under åren 1983-1988. Antalet fältarbetsdagar 
torde uppgå till minst 200.

Namn huvudsakligen enligt Krok & Almquist 
(1984).

Lycopodiaceae-Polypodiaceae
Lycopodium complanatum ssp. complanatum, plattlum- 

mer. Spridd. 17 fynd antecknade.
L. annotinum, revlummer. Allmän.
L. clavatum, mattlummer. Täml allmän. 21 fynd anteck

nade.
L. inundatum, strandlummer. Rödtjärn (8g 46 18), kärr 

på gungfly, ett tiotal ex 1986.
L. selago, lopplummer. Spridd. 14 fynd antecknade.
Selaginella selaginoides, dvärglummer. Häxmossen (6g 

10 22), lutande skogskärr, ett fåtal ex 1987. L Fornby- 
klint (6g 48 47), kärrdråg, 3 ex 1987. Sävsmossen (8g 
36 01), ägoväg under kraftledning, 5 ex 1986.

Isoétes lacustris, styvt braxengräs. Allmän i sjöarna 
Vatebosjön och Rossen.

/. echinospora, vekt braxengräs. Allmän i sjöarna Vate
bosjön och Rossen.

Equisetum arvense, åkerfräken. Allmän.
E. sylvalicum, skogsfräken. Allmän.
E. pratense, ängsfräken. Spridd. 16 fynd antecknade.
E. palustre, kärrfräken. Allmän.
E. fluviatile, sjöfräken. Allmän.
E. hyemale, skavfräken. Sinken (DF1, 7i 40 07), sandig 

skärning efter Florndalsvägen, rikligt på båda sidor 
1988. Hagbo (7g 00 37), aspdominerad skogsbacke, 
rikligt 1988.

Botrychium lunaria, låsbräken. Hede (5g 49 32), 1 ex
1985. Lisselbergsmossen (6g 02 31), 2 ex 1985. Häx
mossen (6g 17 18), 2 ex 1986. Samtliga fynd gjorda i 
kraftledningsgator i skog.

Polypodium vulgare, stensöta. Allmän.
Pteridium aquilinum, örnbräken. Allmän.
Asplenium septentrionale, gaffelbräken. Strandmora 

klint (DF1, 4h 00 05), klippstup, fåtalig 1987. Högber
get (DF1, 5j 41 06), hällmark, rikligt 1987. Ulvsberget 
(DF1, 6i 07 15), bergstup, ett tiotal 1979. Högberget i 
Bodarne (6h 15 19), klippa, rikligt 1988. Drakberget 
(6h 23 03), bergknalle, 1 ex 1985.

A. trichomanes, svartbräken. Lillklinten (3h 49 06), 
klippstup, rikligt 1985. Fullsta (5h 09 43), klippa vid 
vägskärning, 1 stort ex 1987. Backa (5i 30 30), berg
stup, fåtalig 1988. Ulvsberget (DFI, 6i 07 15), berg
stup, rikligt 1987. Högberget i Bodarne (6h 15 20), 
hällmark, rikligt 1987. Drakberget (6g 24 47), diabas- 
kulle, rikligt 1988.

Athyrium filix-femina, majbräken. Allmän.
Dryopteris filix-mas, träjon. Allmän.
D. carthusiana, skogsbräken. Allmän.
D. expansa, nordbräken. Täml allmän. 27 fynd anteck

nade.
Thelypterisphegopteris, hultbräken. Allmän.
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken. Allmän.
Matteuccia struthiopteris, strutbräken. Vidön (4i 29 07), 

skogsmark, stort bestånd 1988. Gålsbo (4j 46 17), 
sumpskog vid Dalälven, rikligt 1986. Konnsjöbäcken 
(8g 18 01), dike vid väg, ett tiotal 1988.

Cystopteris fragilis, stenbräken. Spridd. 15 fynd anteck
nade.

Woodsia ilvensis, hällebräken. Spridd. 12 fynd anteck
nade.

Pinaceae—Juncaginaceae
Pinus sylvestris, tall. Allmän.
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Larix decidua, lärk. Här och där inplanterad. Ex. Inge- 
borgbo (6g 45 35), hagmark, ett par större träd 1988.

L. sibirica, sibirisk lärk. Självföryngring efter plante
ring: Tyttbo (5j 14 39), vid skogsväg på kalhygge, ett 
10-tal ex 1988 (best Thomas Karlsson).

Picea abies, gran. Allmän. - f. virgata, ormgran: Gadd- 
bo (Börje Johansson, 5i 04 39), vid ägoväg, 1 stort ex 
1988. Smedsbo (Börje Johansson, 5i 48 12), skogs
backe, 1 ex 1988. Knaperbacken (Nils Forsgren, 5i 48 
21), 1 mindre ex 1987, avverkat 1988.

Abies alba, silvergran. Sisselbo (Arne Forngren, 5i 25
30), skogsbacke, några självsådda ex 1987.

Juniperus commumis, en. Allmän.
Alisma plantago-aquatica, svalting. Allmän.
Sagittaria sagittifolia, pilblad. Allmän i Dalälven med 

tillhörande sjösystem och i Årängsån. Nordligast fun
nen i Rossen i Horndal (7g 33 41), vid utskjutande pir, 
rikligt 1988.

Butomus umbellatus, blomvass. Rosse (DF1, 5h 10 31), 
vid dammen, flerstädes 1988. Vadsbro (5h 17 21), i 
ån, ett stort bestånd 1988. Nylandet (5h 35 13), 
åstrand, flerstädes 1988. Hedesjön (DF1, 5h 45 07), 
rikligt 1985. Buskasjön (6h 03 11), på lerbotten, rik
ligt 1987.

Hydrocharis morsus-ranae, dyblad. Rudö (4h 39 10), 
lerig vik av Rudusjön, mycket rikligt 1988. Horndal 
(7g 20 35), strand vid Lumsen, ett fåtal vattendrivna 
ex 1988.

Elodea canadensis, vattenpest. Näckenbäck (4h 14 44 
och 4h 20 40), i ån och i älven, i stor mängd 1988. 
Rudö (DF1, 4h 39 10), Rudusjöns botten, stora be
stånd 1988. Ned Hede (5h 49 03), i Årängsån, rikligt
1986. Horndal (7g 13 40, 7g 15 45 och 7g 33 41), i 
damm och i sjön Rossen, i massor 1988.

Scheuchzeria palustris, kallgräs. Allmän.
Triglochin palustris, kärrsälting. Spridd. 11 fynd anteck

nade.
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Potamogetonaceae-Juncaceae
Potamogeton alpinus, rostnate. Spridd. 14 fynd anteck

nade.
P. polygonifolie, bäcknate. Skogbyn (3h 38 30), Skog- 

bysjöns utlopp, i stor mängd 1988 (kontr Thomas 
Karlsson).

P. natans, gäddnate. Allmän.
P. gramineus, gräsnate. Spridd. 13 fynd antecknade.
P. gramineus x lucens, gräsnate x grovnate. Rossen (7h 

26 05), stenig strand vid Storön, ett par ex 1986 (best 
Thomas Karlsson).

P. lucens, grovnate. Vadsbro (DF1, 5h 16 21), i Årängs
ån, rikligt 1988 (kontr Thomas Karlsson).

P. perfoliatus, ålnate. Allmän.
P. praelongus, långnate. Kyrkbyn (5h 12 24), stenig bot

ten i Årängsån, en stor rugge 1988 (kontr Thomas 
Karlsson).

P. berchtoldii, gropnate. Rudö (4h 38 11), slamstrand 
vid Ruduviken, ett stort bestånd 1988. Fullsta (4h 43 
48), dike vid Bysjön, rikligt 1988. Staksbosjön (4i 48 
11), bäckutlopp, rikligt 1987. Kyrkbyn (5h 11 25), 
dystrand vid kyrkogården, 3 stora ruggar 1988. Öster
sjön (6h 24 13), dike, rikligt 1985. Vallatorpet (8g 37 
40), kanaliserad bäck, rikligt 1985.

P. obtusifolius, trubbnate. Rudö (4h 38 11), Ruduviken 
dybotten, en stor rugge 1988 (kontr Thomas Karls
son).

Liliuum bulbiferum, brandlilja. Som förvildad spridd i 
närheten av bebyggelse. 13 fynd antecknade.

L. martagon, krollilja. Förvildad. Kyrkbyn (5h 10 22), 
åspartier, flerstädes 1988. Hagbo (6g 48 37), skogs
backe, ett par ex 1988. Fornby (6h 28 12), avstjälp- 
ningshög i skog, flera ex 1985.

Gagea lutea, vårlök. Bengtsbo (5i 41 23), i och kring f d 
trädgård, rikligt 1987 (troligen förvildad).

G. minima, dvärgvårlök. Kyrkbyn (5h 10 22), gräsmark 
på åsen, flerstädes 1988. Hede (6g 04 47), gräsmatta, 
flera grupper 1988. Morshyttan (6g 27 15), f d järn
vägspark, flerstädes 1988. Manhem (7g 05 42), gräs
mattor, enstaka ex 1986.

Muscari botryoides, pärlhyacint. Förvildad. Spridd 
kring bebyggelse. 11 fynd antecknade.

Scilla siberica, rysk blåstjärna. Förvildad och naturalise- 
rad. Allmän kring nästan all bebyggelse, ofta i mängd.

Chionodoxa forbesii (syn. ”C. luciliae”), vårstjärna. 
Förvildad. Hede (6g 02 46), f d soptipp, ca 5 ex 1988 
(best Thomas Karlsson).

Allium oleraceum, backlök. Kyrkbyn (DF1, 5h 12 22), 
buskmark på åsen, ett 100-tal 1987.

A. schoenoprasum, gräslök. Kvarstående. Morshyttan 
(6g 27 17), f d trädgård, rikligt 1988.

Polygonatum odoratum, getrams. Strandmora klint (4h 
05 05), klippa, ett par m2 1987. Berg (5i 38 33), berg
knalle, några ex 1987. Högberget (5j 40 06), hällmark, 
flerstädes 1987. Högberget i Bodarne (6h 15 19), 
klippa, en mindre grupp 1988. Drakberget (6h 20 03 
m fl), diabasknallar, flerstädes 1988.

Convallaria majalis, liljekonvalj. Allmän.
Maianthemum bifolium, ekorrbär. Allmän.
Paris quadrifolia, ormbär. Allmän.
Narcissus pseudo-narcissus, påsklilja. Förvildad. Man

hem (7g 02 42), skräphög i skogen, ett stort bestånd 
1988.

N. poéticus, pingstlilja. Kvarstående. Ex Stadarna (5j 07 
45), ödetorp, flerstädes 1987

Galanthus nivalis, snödroppe. Kvarstående. Buska (6h 
05 05), ödetorp, i massor 1988.

Iris pseudacorus, svärdslilja. Allmän i socknens södra 
del upp till Horndal.

Juncus effusus, veke tåg. Allmän.
J. conglomerate, knapptåg. Allmän.
J. filiformis, trådtåg. Ällmän.
J. compressus, stubbtåg. Spridd. 11 fynd antecknade.
J. bufonius, vägtåg. Allmän.
J. minutulus, pysslingtåg. Fornby (6h 27 16), ägoväg, i 

mängd 1987 (kontr Thomas Karlsson).
J. stygius, dytåg. Tolvsmossen (DF1,7h 3429), dyjord, 2 

ex 1984. N Strandmora (4g 48 35), sankmark vid 
Långsjön, ett fåtal ex 1981.

J. bulbosus, löktåg. Allmän, även i vatten i sjöarna 
Vatebosjön och Rossen.

J. articulate, ryltåg. Allmän.
J. alpinus ssp. nodulose, myrtåg. Allmän.
Luzula multiflora ssp. multiflora, ängsfryle. Allmän.
L. pallescens, blekfryle. Spridd. 10 fynd antecknade.
L. sudetica, svartfryle. Lisselbergsmossen (6g 05 25), 

myrkant, ett tiotal ex 1985 (kontr Thomas Karlsson). 
Sävsbo (8g 34 01), kraftledningsgata, flerstädes 1988.
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Skakelberget (9g 00 37), kärrmark, fåtalig 1987 (kontr 
Thomas Karlsson).

L. pilosa, vårfryle. Allmän.

Poaceae
Phragmites australis, vass. Allmän.
Phalaris canariensis, kanariegräs. Kyrkbyn (5h 11 18), 

sumpig betesmark, ett tätt bestånd 1986, troligen in
kommet med fågelfrö.

P. arundinacea, rörflen. Allmän.
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd. Allmän.
Hierochloé odorata ssp. baltica, strandmyskgräs. Lissel- 

ängsdammen (5i 47 03), kärrmark, rikligt flerstädes 
1988 (best Gunnar Weimarck).

H. hirta ssp. hirta, älvmyskgräs. Fullsta (4i 43 00 och 4h 
46 48), översvämningsområde vid Bysjön (Dalälven), 
flerstädes 1988 (best Gunnar Weimarck).

Milium effusum, hässlebrodd. Fullsta (4i 39 04), skogs
mark vid Bysjön, flerstädes 1988. Stadarna (5j 07 44), 
lövskog, rikligt 1988. Morshyttan (6g 16 06), sumpig 
skog, stort bestånd 1986. Fornby (6h 28 13), skogs
backe efter bäck, rikligt 1987. Horndal (7g 15 42), f d 
park, i stor mängd 1988. Lönnmora (DF1, 8g 06 31 
m fl), skogsmark, här och där 1987. Valla (DF1, 8g 43 
23), f d bruksområde, flerstädes 1988.

Phleum pratense ssp. pratense, timotej. Allmän.
P. pratense ssp. bertolonii, vildtimotej. Insådd på väg

renar flerstädes. Ex Spisbo (4h 42 01), Morshyttan (6g 
22 09) och Fallet (7g 07 10) 1984.

P. phleoides, flentimotej. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 23), 
gräsmark på åsen, stort bestånd 1988.

Alopecurus geniculatus, kärrkavle. Allmän.
A. aequalis, gulkavle. Allmän efter Dalälven med till

hörande sjösystem. Dessutom: Lisselängsdammen (5i 
46 03), blottlagda strandpartier, flerstädes 1988. By
valla (8g 26 33), sandbank, ett fåtal 1985.

A. pratensis, ängskavle. Allmän.
Agrostis stolonifera, krypven. Allmän.
A. gigantea, storven. Rudö (4h 37 13), Rudusjön, i åker, 

ett flertal 1986. Stadarna (5j 06 42), gräsmark vid 
älven, fåtalig 1986. Hede (6g 17 44), åkerkant vid ån, 
några ex 1987. Horndal (7g 15 37 m fl), bruksområde, 
flerstädes 1986.

A. capillaris, rödven. Allmän.
A. canina, brunven. Allmän.
A. vinealis, bergven. Högberget (5j 41 06), hällmark, 

flerstädes 1987 (kontr Thomas Karlsson).
Calamagrostis arundinacea, piprör. Allmän.
C. strida, madrör. Spridd. 11 fynd antecknade.
C. canescens, grenrör. Allmän.
C. purpurea, brunrör. Allmän i socknens norra del, 

dock funnen även kring Dalälven (Rudö och Tyttbo).
C. epigejos, bergrör. Skogbyn (3h 43 29), vägkant, stort 

bestånd 1988. Bysveden (5i 19 07), gårdsutfart, en 
mindre grupp 1988. Nylandet (DF1, 5h 28 08), väg
renar på åsen, ett par mindre bestånd 1988. Bodmos
sen (5j 30 30), stenig mark, flerstädes 1988. Tyskbo 
(DF1, 7g 04 32), järnvägsbank, rikligt 1988. Horndal 
(7g 24 36), vid järnvägens godsmagasin, någon m2
1986. Valla (8g 31 30), vägren, ett mindre bestånd 
1988.

Holcus mollis, lentåtel. Storby fäbodar (6i 47 08), san
digt kalhygge, i stor mängd 1987.

Deschampsia flexuosa, kruståtel. Allmän.
D. cespitosa, tuvtåtel. Allmän.
Arrhenatherum pratense, ängshavre. Spridd i socknens 

södra del. 14 fynd antecknade, nordligast vid Mors
hyttan (6g 23 01), efter ägoväg, ett litet bestånd 1985.

A. pubescens, luddhavre. Spridd. 11 fynd antecknade.
A. elatius, knylhavre. Leknäs (4i 45 30), väg- och åker

renar, flerstädes 1988. Hovnäs (4i 46 48), betesmark, 
rikligt 1987. Fullsta (4i 47 01), åkerkant vid dike, 
mycket rikligt 1988. Kyrkbyn (5h 11 22), buskmark, 
stort bestånd 1986. Morshyttan (DF1, 6g 27 18), ban
vall, flerstädes 1987. Tyskbo (7g 01 32), banvall, 
mindre bestånd 1987.

Avena sativa, havre. Allmänt förvildad på vägkanter 
o d.

Danthonia decumbens, knägräs. Spridd. 12 fynd anteck
nade.

Melica nutans, bergsslok. Allmän.
Molinia caerulea, blåtåtel. Allmän.
Briza media, darrgräs. Spridd. 12 fynd antecknade.
Dactylis glomerata ssp. glomerata, hundäxing. Allmän.
Poa annua, vitgröe. Allmän.
P. supina, trampgröe. Spridd. 12 fynd antecknade.
P. remota, storgröe. Valla (DF1, 8g 40 30), snårskog vid 

kalkbrottet, 1 stort ex 1973.
P. trivialis, kärrgröe. Allmän.
P. pratensis ssp. angustifolia, smalgröe. Allmän.
[P. pratensis ssp. irrigata, smågröe. Ej påträffad i fullt 

typisk form.]
P. pratensis ssp. pratensis, ängsgröe. Allmän.
P. nemoralis, lundgröe. Allmän.
P. palustris, sengröe. Spridd. 17 fynd antecknade.
P. compressa, berggröe. Allmän på järnvägs- och indu

striområden. Pä naturlig mark i Fullsta (4i 38 05), 
strandklippa inom översvämningsområdet, rikligt
1987.

Puccinellia distans, grått saltgräs. Horndal (7g 15 37), in
dustriområde vid kemikalieupplag, fåtalig 1988 
(kontr Thomas Karlsson).

Glyceria fluilans, mannagräs. Allmän.
G. maxima, jättegröe. Allmän efter Dalälven och dess 

sjösystem genom hela socknen från Strandmora till 
Stadarna och Sundsbacken. Från början inplanterad 
som foderväxt. Enligt uppgift av hemmansägare K. F. 
Eriksson, By Kyrkby, var det dennes fader, som in
planterade arten vid Bysjön på 1890-talet. Växtmate- 
rialet kom från stockholmstrakten.

Festuca ovina, fårsvingel. Allmän.
F. trachyphylla, hårdsvingel. Lugnet (5h 07 24), gräs

slänt, några ex 1988.
F. rubra, rödsvingel. Allmän.
F. pratensis, ängssvingel. Allmän.
Lolium perenne, engelskt rajgräs. Allmän i bebyggda 

trakter.
Nardus stricta, stagg. Allmän.
Bromus inermis, foderlosta. Fullsta (5h 10 38), vägkant, 

mindre bestånd 1986. Nylandet (5h 28 07), vägkant på 
åsen, under spridning 1988. Rossberga (6g 25 35 m fl), 
grusgrop och vägkanter, flerstädes rikligt 1988.

B. hordeaceus, luddlosta. Hede (6g 03 47), gårdsplan, 
tillfällig 1986.

Secale cereale, råg. Tillfälligt förvildad någon gång, 
främst efter järn- och landsvägar.

Triticum aeslivum, vete. Som föreg.



Elymus repens, kvickrot. Allmän.
E. caninus, lundelm. Vidön (4i 30 07), lövhult, fler

städes 1988. Fullsta (4i 37 04), bergfot, rikligt 1987. 
Gålsbo (4j 45 18), strandskog vid älven, flerstädes
1986. Svedbo (5i 20 24), strandsnår vid Osterviken, 
mindre bestånd 1987. Skräddarbo (5i 25 40), vid bäck, 
flerstädes 1986. Ned Hede (5h 44 02), igenväxande 
betesmark, stort bestånd 1988. Fornby (6h 28 13), 
efter liten bäck, rikligt 1985. Valla (DF1, 8g 42 22), vid 
hyttruinen, i stor mängd 1988.

Hordeum vulgare, korn. Här och där förvildat efter 
vägar och järnvägar. Både sexradigt och tvåradigt 
korn förekommer.

Araceae-Cyperaceae
Calla palustris, missne. Allmän.
Acorus calamus, kalmus. Fullsta (4i 36 03), stranden av 

Bysjön, en stor grupp 1987. Hedesjön (DF1,5h 4105), 
igenväxande strandparti, några ex 1984. Ned Hede 
(5h 49 03), Årängsån, en liten grupp 1988. Fornby (6g 
17 47), åstrand, flerstädes 1988.

Lemna minor, andmat. Allmän i socknens södra del upp 
till sjön Rossen.

Spirodela polyrrhiza, stor andmat. Nylandet (5h 33 12),
1 ån, flerstädes 1986. Hedesjön (5h 42 06), rikligt 
1985.

Sparganium erectum ssp. microcarpum, stor igelknopp. 
Kyrkbyn (5h 10 17), i bäcken, flerstädes 1988. Gåsbo 
(5i 40 06), efter ån, rikligt 1986. Ned Hede (5h 47 07), 
åstrand, flerstädes 1985. Buskasjön (DF1, 6h 00 06 
m fl), runt hela sjön 1985. Bodarne (6h 14 32), Ånan, 
några ex 1985. Morshyttan (6g 23 13), i bäcken, fåtalig
1988. Vatebo (6h 32 32), Kvarndammen, rikligt 1988. 
Valla (8g 35 28), diken, flerstädes 1987.

S. glomeratum, gyttrad igelknopp. Spridd. 11 fynd an
tecknade.

S. emersum, igelknopp. Allmän.
S. angustifolium, plattbladig igelknopp. Dammsjön (4h

02 43), gyttjestrand, flerstädes 1988 (kontr Thomas 
Karlsson). Vatebosjön (DF1, 6h 33 40 m fl), blottlagd 
dybotten, här och där runt hela sjön 1988 (kontr 
Thomas Karlsson).

S. angustifolium X gramineum, plattbladig igelknopp x 
flotagräs. Vatebosjön (Sixten Odeling, 6h 33 40 m fl), 
på djupt vatten, flerstädes 1988 (kontr Thomas Karls
son).

S. gramineum, flotagräs. Fullsta (4i 35 03 m fl), Bysjön, 
flerstädes 1986 (kontr Thomas Karlsson). Vatebosjön 
(DF1, 6h 35 35 m fl), på djupt vatten, runt hela sjön 
1988 (kontr Thomas Karlsson).

S. minimum, dvärgigelknopp. Allmän.
Typha angustifolia, smalkaveldun. Nässen (DF1, 5h 12 

44, 5i 17 10), bland vass, rikligt 1988. Nylandet (5h 34 
13), Årängsån, flerstädes 1988. Hedesjön (DF1, 5h 43 
06), i stor mängd men endast ett fåtal fertila, 1985.

T. latifolia, bredkaveldun. Allmän.
Scirpus sylvaticus, skogssäv. Allmän.
S. radicans, bågsäv. Arnön (4i 31 00), i Bysjön, stort be

stånd 1986. Fullsta (DF1, 4i 42 01), Bysjön i vik, 100- 
tals 1988. Leknäs (DF1, 4i 44 24 och 4i 45 22), över- 
svämningsområde vid älven, två medelstora bestånd 
1988. Leknäs (4i 49 32), översvämningsmark vid 
Osterviken, enstaka spridda ex 1988. Kyrkbyn (5h 07

SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989)

19), Bysjöns strand, flerstädes 1988. Rosse (5h 10 31), 
Ånans utlopp i Bysjön, ett mindre bestånd 1988.

S. lacustris, säv. Allmän.
S. cespitosus ssp. cespitosus, tuvsäv. Spridd i socknens 

norra del. 13 fynd antecknade, sydligast vid Häx- 
mossen (6g 15 22).

S. hudsonianus, snip. Täml allmän. 20 fynd antecknade.
Eleocharis acicularis, nålsäv. Karaktärsart vid Dalälven 

med tillhörande sjösystem, där överallt allmän och 
massvis uppträdande (DF1). Även i övrigt täml all
män.

E. mamillata, veksäv. Spridd. 10 fynd antecknade.
E. palustris ssp. palustris, knappsäv. Allmän.
E. uniglumis, agnsäv. Fullsta (4i 3904), våtäng, några få 

ex 1986 (kontr Thomas Karlsson).
Eriophorum angustifolium, ängsull. Allmän.
E. latifolium, gräsull. Häxmossen (6g 10 22), lutande 

skogskärr, 8 ex 1987. L Fornbyklint (6g 48 47), käll- 
kärr, 5 ex 1988. Konnsjön (8f 02 42), kärr vid sjön, ca 
10 ex 1987. Djuphällarna (8h 09 07), skogskärr, 4 ex 
1981. Sävsbo (8g 33 02), kärr under kraftledning, rik
ligt 1988.

E. vaginatum, tuvull. Allmän.
Rhynchospora alba, vitag. Allmän.
R. fusca, brunag. Dammsjön (4h 03 44), strandkärr, rik

ligt 1988. Svarttjärnen (6h 43 12), vid utloppet, mind
re bestånd 1984. Tolvsmossen (7h 35 28), sank myr, 
rikligt 1975. Sävsmossen (8g 27 04), vid liten göl, stort 
bestånd 1985. Rödtjärn (DF1, 8g 48 18), på gungfly, 
flerstädes 1986.

Carex dioica, nålstarr. Allmän.
C. pauciflora, taggstarr. Allmän.
C. chordorrhiza, strängstarr. Spridd. 15 fynd anteck

nade.
C. disticha, plattstarr. Spridd efter Dalälven med till

hörande sjösystem, flerstädes i stor mängd. 11 fynd 
antecknade.

C. leporina, harstarr. Allmän.
C. diandra, trindstarr. Skogbysjön (3h 37 29), dystrand, 

stort bestånd 1979. Rosse (5h 10 27), vid damm, få
talig 1985. Östersjön (DF1, 6h 24 14), på gungfly runt 
hela sjön, i stor mängd 1985. Vatebo (6h 34 32), vid 
dammen, rikligt 1988. Fallsjön (7g 07 04), dyig sjö- 
strand, rikligt 1988. Hyttsjön (DF1, 8g 42 24), runt 
sjön, flerstädes 1987.

C. vulpina, rävstarr. Leknäs (4i 49 31), strandäng, 1 stor 
tuva 1988.

C. spicata, piggstarr. Skogbyn (3h 38 27), f d betesmark, 
ett par ex 1988. N. Strandmora (4g 25 35), Lissjön vid 
utloppet, fåtalig 1987. Björka (5h 07 17), strandsnår, 
enstaka ex 1987. Bodarne (6h 13 31), vägkant, några 
tuvor 1987. Konnsjön (8f 04 44), ängsmark, sparsamt 
1986.

C. echinata, stjärnstarr. Allmän.
C. elongata, rankstarr. Spridd. 13 fynd antecknade från 

Lammön i söder till Valla i norr.
C. canescens, gråstarr. Allmän.
C. brunnescens, nickstarr. Allmän.
C. loliacea, repestarr. Spridd. 14 fynd antecknade.
C. digitata, vispstarr. Allmän.
C. caryophyllea, vårstarr. Spridd i socknens södra del. 

12 fynd antecknade, det nordligaste i Ingeborgbo (6g 
46 36), torrbacke, rikligt 1988.

C. pilulifera, pillerstarr. Allmän.
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C. montana, lundstarr. Näckenbäck (DF1, 4i 19 00 och 
4h 13 54), skogsbacke och vägren, åtskilliga ex 1988.

C. globularis, klotstarr. Allmän.
C. lasiocarpa, trådstarr. Allmän.
C. vesicaria, biåsstarr. Allmän.
C. rostrata, flaskstarr. Allmän.
C. //avö, knagglestarr. Allmän.
C. oederi, ärtstarr. Allmän.
C. demissa, grönstarr. Spridd. 12 fynd antecknade.
C. demissa x flava, grönstarr x knagglestarr. Bärsjön 

(5i 42 35), fuktig skogsstig, 1 ex 1985 (best Thomas 
Karlsson).

C. demissa x oederi, grönstarr x ärtstarr. Källtjärnen 
(8h 08 32), skogsstig, några ex 1985 (best Thomas 
Karlsson).

C. pallescens, blekstarr. Allmän.
C. limosa, dystarr. Allmän.
C. magellanica, sumpstarr. Allmän.
C. panicea, hirsstarr. Allmän.
C. livida, vitstarr. Bodmossen (5j 30 33), myrdråg, rik

ligt 1986. Källmossen (5g 45 20), utdikad myr, ett par 
grupper 1987. Tolvsmossen (7h 37 30), källdråg, fler
städes 1985. Norr-Gårdsjön (8h 16 36), myr, sparsamt
1985. Sävsmossen (8g 27 02), mossgöl, rikligt 1985. 
Stormossen (8g 45 39), kärr under kraftledning, spar
samt 1987.

C. vaginata, slidstarr. Allmän.
C. buxbaumii ssp. buxbaumii, klubbstarr. Valla (8g 31

31), sankmark vid Vallaån, rikligt 1988.
C. aquatilis, norrlandsstarr. Täml allmän. 21 fynd an

tecknade, mest vid Dalälven med tillhörande sjösys
tem. Nordligast funnen vid Byvalla (8g 27 33), kärr
mark vid Vallaån, stort bestånd 1988.

C. nigra, hundstarr. Allmän, - var. recta. Nässen (5h 11 
43), strandäng, ett tiotal tuvor 1988 (best Thomas 
Karlsson).

C. juncella, styltstarr. Lammön (4h 42 34), kärrmark, 
några tuvor 1984. Stadarna (5j 08 46), översvämnings- 
område vid Norrsundet, ca 5 ex 1984. Lisselbergsmos- 
sen (6g 08 23), myrmark, ett mindre antal 1987 (kontr 
Thomas Karlsson). Lönnmorasjön (8g0923), myr, ett 
par ex 1987 (kontr Thomas Karlsson).

C. data, bunkestarr. Täml allmän. 25 fynd antecknade.
C. cespitosa, tuvstarr. Stadarna (5j 0745), sankmark, ett 

10-tal 1985. Kyrkbyn (5h 09 22 och 5h 11 19), över- 
svämningsområde, 100-tals 1988. Björka (5h 11 16), 
landsvägsdike, ca 5 tuvor 1988. Buskasjön (6h 04 10), 
ett 10-tal 1986.

C. acuta, vass-starr. Allmän, särskilt kring Dalälvens 
vattensystem.

Orchidaceae
Dactylorhiza incarnata, ängsnycklar. Konnsjön (8f 01 

42), strandkärr, 4 ex 1985. Sävsmossen (8g 26 02), 
tuvig myr, 3 ex 1985.

D. maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar. All
män.

D. maculata ssp. fuchsii, skogsnycklar. Sävsmossen (8f 
37 49), dikeskant, 11 ex 1986 (kontr Thomas Karls
son). Valla (8g 39 27), ledningsgata, ett par ex 1986. 
Sävsbo (8g 34 01), kärr under kraftledning, ett 10-tal 
ex 1988.

Gymnadenia conopsea, brudsporre. Konnsjön (8f 04

122 P. G. Dalhielm
43), ängsbacke, 5 ex 1985. Sävsbo (8g 31 15), dike, 2 
ex 1986.

Coeloglossum viride, grönkulla. Hede (6g 03 44), betes
hage, enstaka ex 1988. Hedeskogen (6g 02 31), skogs
backe, 7 ex 1988. Häxmossen (6g 1223), gräsmark vid 
skogsbäck, 19 ex 1984. Morshyttan (6f 21 48), skogs- 
bryn, 2ex 1988. LFornbyklint (6g4747),skogsbacke, 
flerstädes 1988.

Platanthera bifolia, nattviol. Spridd. 14 fynd anteck
nade.

Goodyera repens, knärot. Täml allmän. 26 fynd anteck
nade.

Listera ovata, tvåblad. Valla (DF1, 8g 43 23), vid hytt
dammen, 5 ex 1988. Skakelberget (9g 01 35), led
ningsgata, 4 ex 1987.

L. cordata, spindelblomster. Strandmora klint (4h 06 
08), kärr under kraftledning, några ex 1980. N Strand
mora (4g 47 37), sumpig skog, flerstädes 1983. Häx
mossen (6g 12 22), skogskärr, enstaka ex 1988. Rap
pens (6g 37 15), myr i skog, ett par ex 1985. L Fornby- 
klint (6g 47 48), källkärr, 2 ex 1987. Sör-Dalkarlssjön 
(8h 31 07), skogskärr, fåtalig 1981.

Corallorhiza trifida, korallrot. Täml allmän. 20 fynd an
tecknade.

Hammarbya paludosa, myggblomster. Långsjön (4g 49 
36), tuvigt kärr, 1 ex 1981. Gettjärnen (5g 35 27), på 
gungfly, flerstädes 1973. Källmossen (5g 48 25), 10 ex 
1988. Östersjön (6h 24 13), på gungfly runt hela sjön, 
rikligt 1986. Fallsjön (7g 07 04), på gungfly, 8 ex 1987. 
Sävsmossen (8g 28 04), vid liten tjärn, 4 ex 1973.

Salicaceae-Aristolochiaceae
Populus tremula, asp. Allmän.
P. balsamifera, balsampoppel. Här och där kvarstående 

med vegetativ spridning. Ex Hovnäs (4i 49 43), skogs
backe, både stora och små ex 1988. Horndal (7g 16 
40), bruksområdet, flerstädes 1988.

Salixpentandra, jolster. Allmän.
S. fragilis, knäckepil. Som förvildad och naturaliserad 

spridd efter Dalälven med tillhörande sjöar och till
flöden. 11 fynd antecknade, nordligast i Vatebo (6h 
31 32), vid dammen, ett stort träd 1987.

S. triandra, mandelpil. Hovnäs (4i 44 48), strand av Dal
älven 1 ex 1986. Gålsbo (4j 45 16), växtplats som före
gående, 2 ex 1986. Lugnet (5h 05 25), vid båthamnen, 
3 mindre ex 1988. Svedbo (5i 20 24), strand av Öster
viken, 1 stort ex 1987.

S. purpurea, rödvide. Förvildat i Horndal (7g 15 40), f d 
brukspark, rikligt 1988 (kontr Thomas Karlsson).

S. lapponum, lappvide. Spridd. 11 fynd antecknade, 
sydligast i Färjan (4h 10 27), skogskärr, rikligt 1988.

S. caprea, sälg. Allmän.
S. aurita, bindvide. Allmän.
S. cinerea, gråvide. Allmän.
5. repens ssp. repens, krypvide. Allmän.
S. repens ssp. argentea, sandvide. Skogbyn (3h 37 26), 

igenväxande betesmark, några ex 1988 (kontr 
Thomas Karlsson).

S. phylicifolia, grönvide. Näckenbäck (4h 20 40), älv
strand, 1 ex 1975. Gåsbo (5i 46 03), vid damm, 1 ex 
1987 (kontr Thomas Karlsson).

S. myrsinifolia, svartvide. Allmän.
Myrica gale, pors. Allmän.
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Corylus avellana, hassel. Skogbyn (3h 38 27), skogs
backe, ett mindre bestånd 1988. Från S Spisbo (4h 23 
06) till Näckenbäck (DF1, 4h 12 47) över Fäbod
backen (4h 28 17) och Färjan (DF1, 4h 27 22) på älvens 
södra sida i stort sett allmän och delvis i relativt stora 
bestånd 1987. På norra sidan av Dalälvens vattensys
tem från Spisbo (DF1, 4h 29 03) över Djupvik (DF1, 
4h 49 18), Sisselbo (5i 32 27), Hovnäs (4j 44 05), Born 
(DF1, 4j 47 11) och Gålsbo (DF1, 4j 46 17) till Sta- 
darna (5j 07 43) täml allmän men med en del luckor. 
Fornby (DF1, 6h 1807), sydsluttning, 1 ex 1987. Grön- 
sinka (7i 40 16), hage, ett par buskar 1987.

Betula pendula, vårtbjörk. Allmän.
B. pubescens, glasbjörk. Allmän.
B. nana, dvärgbjörk. Dusmossen (6j 15 02), Axmossen 

(6i 19 47) och Axtjärnen (6i 22 43), på myrmark, 
mycket rikligt 1987. Östersjön (DF1, 6h 24 13), på 
gungfly, runt hela sjön 1986. Lomtjärnen (8g 34 44), 
rikligt 1987.

Alnus incana, gråal. Allmän.
A. glutinosa, klibbal. Allmän.
[Fagus sylvatica, bok. Planterad och kvarstående i 

Grönsinka (7i 41 11), vid bäck, ett par täml stora träd 
1988.]

Quercus robur, ek. Från Färjan (4h 24 33) och Fullsta 
(DF1, 4h 41 40) i väster till Stadarna (5j 07 44) i öster 
efter Dalälven och på öarna i stort sett allmän som 
vildväxande, både stora och små ex 1988. Vid Nässen 
(5i 12 02) och Bodmossen (5j 31 28) troligen också 
vild. F ö kulturspridd i socknens södra del. Som sådan 
nordligast antecknad i Horndal.

Ulmus glabra, alm. Vidön (4i 29 07), strandskog, 1 ex 
1988. Backa (5i 30 30), bergrot, både stora och små ex 
1988. F ö som kulturflykting antecknad på många 
platser, i stor mängd bl a i Näs, Horndal och Valla.

Humulus lupulus, humle. Vreten (5j 03 27) och Sta
darna (5j 07 44), ödetomter, rikligt 1987. Morshyttan 
(6g 26 12), efter ån, i stor mängd 1987. Vatebo (6h 25
32), raserad husgrund, stort bestånd 1986. Ingeborg- 
bo (6g 45 34), efter ån, både han- och honex 1988. 
Bagghyttan (7f 27 48), hyttruin efter bäck, rikligt
1987.

Urtica urens, etternässla. Vadsbro (5h 17 22), handels
trädgård, i stor mängd 1987. Hede (6g 02 47), potatis
land, enstaka ex 1988. Horndal (7g 12 29), handels
trädgård, rikligt 1988.

U. dioica, brännässla. Allmän.
Asarum europaeum, hasselört. Lugnet (5h 07 24), natu- 

raliserad i skogsbacke, flera grupper 1988. Kyrkbyn 
(5h 10 23), förvildad i f d trädgård, stort bestånd 1988.

Polygonaceae-Nyctaginaceae
Polygonum viviparum, ormrot. Allmän.
P. amphibium, vattenpilört. Allmän i Dalälvens vatten

system, i Vatebosjön och Rossen.
P. lapathifolium ssp. lapathifolium, strandpilört. Lugnet 

(5h 05 25), strand vid lågvatten, ett par ex 1988. 
Björka (5h 10 19), översvämningsområde vid Bysjön, 
enstaka ex 1986 (båda fynden best Stefan Ekman).

P. lapathifolium ssp. pallidum, vanlig pilört. Allmän.
P. persicaria, åkerpilört. Rudö (4h 38 11), översväm

mad åker vid Ruduviken, några ex 1987. Björka (5h 
09 18), åker vid Bysjön, rikligt 1987. Noret (5i 30 17), 
traktoröverfart, ett par ex 1987. Horndal (7g 12 29), 
ogräs, sparsamt 1988.

P. minus, rosenpilört. Rudö (4h 37 11), översvämmad 
åkerkant vid Ruduviken, massvis 1987 (kontr Stefan 
Ekman). Fullsta (4i 42 06, 4i 43 03 och 5h 02 36), 
strand vid Bysjön, ägoväg och dike, i stor mängd 1987 
(kontr som föreg). Leknäs (4i 44 24), översvämnings- 
mark, några ex 1988. Rosse (DF1, 5h 09 31), Änans 
utlopp, rikligt 1988. Noret (5i 30 17), traktoröverfart 
vid Österviken, många ex 1987 (best Stefan Ekman). 
Sisselbo (5i 23 27), betesmark vid Österviken, fler
städes 1987 (best som föreg).

P. foliosum, ävjepilört. Fullsta (4i 43 01 och 4h 43 48), 
betesmark på översvämningsområde, flerstädes 1988. 
Rosse (DF1,5h 09 31), Ånans utlopp i Bysjön, ett fler
tal ex 1988. Sisselbo (5i 23 27), betesmark vid Öster
viken, rikligt 1987. Noret (5i 30 17), traktoröverfart 
vid Österviken, ett flertal ex 1987. Rosse (5h 09 27), 
vid damm, rikligt 1988. Samtliga best eller kontr 
Stefan Ekman.

P. hydropiper, bitterpilört. Allmän.
P. aviculare, trampört. Allmän.
Fallopia convolvulus, åkerbinda. Allmän.
Reynoutria japonica, parkslide. Horndal (7g 11 41), 

kvarstående i f d park, några ex 1986. Västanhede (6g 
02 44), enstaka ex på f d avstjälpningsplats, blom
mande 1988.

R. sachalinensis, jätteslide. Fornby (6h 35 03), skogs
backe, ett par ex 1988.

Rumex acelosella ssp. acetosella, bergssyra. Allmän.
R. acetosella ssp. tenuifolius, rödsyra. Högberget i Bo- 

darne (6h 15 19), Drakberget (6h 27 05) och Fornby 
klint (7g 05 47), överallt på hällmark, rikligt 1987.

R. acetosa, ängssyra. Allmän.
R. longifolius, gårdsskräppa. Allmän.
R. aquaticus, hästskräppa. Allmän i socknens södra del. 

Nordligast funnen vid Vallaån (DF1, 8g 26 33).
R. crispus, krusskräppa. N Strandmora (DF1, 4g 25 36), 

på jordhögar, 8 ex 1987. Leknäs (4i 38 27), ängsmark, 
flerstädes 1988. Rosse (5h 10 30), vägkant, ett tiotal
1988. Åshaga (6g 19 38), vägren, 2 ex 1987. Morshyt
tan (6g 27 17), bangården, 1 ex 1987. Horndal (7g 16 
38), bruksområdet, flerstädes 1988.

R. obtusifolius, tomtskräppa. Hede (6g 01 45), tomt
mark, 2 ex 1988.

Rheum rhaponticum, rabarber. Stundom kvarstående 
på ödetomter. Ex Gåsbo (5i 35 07), några plantor
1987.

Chenopodium album, svinmålla. Allmän.
C. suecicum, svenskmålla. Buska (6h 03 13), dyngstack, 

flera ex 1988 (kontr P. Uotila). Smedsbo (5i 49 11), 
åker, ett par ex 1988.

C. glaucum, blåmålla. Hede (6g 01 47), gödselstad, rik
ligt 1988. Horndal (7g 12 38), bruksområdet vid kemi- 
kalieupplag, 100-tals 1988.

C. rubrum, rödmålla. Hede (6g 01 47), gödselstad, rik
ligt 1988. Horndal (7g 12 38), bruksområdet, ett par 
ex 1986.

Atriplex patula, vägmålla. Allmän.
Oxybaphus nyctagineus (Michx) Sweet. Hede (6g 00 

46), odlad jord, 1 ex 1975-1986, troligen inkommen 
med fågelfrö (best Thomas Karlsson).
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Caryophyllaceae-Ceratophyllaceae
Silene dioica, rödblära. Spridd. 14 fynd antecknade.
S. alba, vitblära. Hede (6g 02 47), vägkant, ca 10 ex

1988. Horndal (7g 13 38), bruksområdet, 1 ex 1985.
S. vulgaris ssp. vulgaris, smällglim. Buska (6h 06 07), 

vägkant, ett par ex 1987. Hede (6g 17 46), åkerren, 
enstaka ex 1988. Tyskbo (7g 00 31), banvall, rikligt 
1988. Horndal (7g 13 36), järnvägsspår, i stor mängd 
1988.

S. rupestris, bergglim. Högberget i Bodarne (6h 16 19), 
hällmark, rikligt 1988. Drakberget (6h 27 07 m fl), 
diabasknallar, flerstädes i stor mängd 1988. Fornby 
(DF1, 6h 31 07), klippor efter väg, flerstädes 1988. 
Fornby klint (DFI, 7g 03 47), hällmark, rikligt 1987. 
Skakelberget (DF1, 9g 01 46), bergknalle, ett mindre 
antal 1986.

S. nutans, backglim. Lammön (4h 40 34), på åsryggen, 
ett tiotal ex 1984. Åshuvudet (5h 00 28), tallhed, rik
ligt 1988. Kyrkbyåsen (DF1, 5h 18 18), torräng, ca 10 
ex 1988.

Lychnis viscaria, tjärblomster. Spridd i socknens södra 
del. 13 fynd antecknade, nordligast vid Horndal.

L. flos-cuculi, gökblomster. Allmän.
Saponaria officinalis, såpnejlika. Stundom förvildad. 

Hede (6g 04 42), beteshage, några ex 1988. Tyskbo 
(6g 47 31), järnvägsbank, ett par grupper 1988. Fallet 
(7g 07 10), vägkant, enstaka ex 1986. Horndal (7g 17 
43), vägskärning, några ex 1985.

Dianthus barbatus, borstnejlika. Förvildad eller kvarstå
ende. Svedbo (5i 20 23) och Sisselbo (5i 23 34), väg
kanter vid bebyggelse, mindre grupper 1988.

D. deltoides, backnejlika. Allmän.
Slellaria media, våtarv. Allmän.
S. graminea, grässtjärnblomma. Allmän.
S. palustris, kärrstjärnblomma. Spridd. 13 fynd anteck

nade, mest kring Dalälven med tillhörande sjöar.
S. longifolia, skogsstjärnblomma. Täml allmän. 20 fynd 

antecknade.
S. alsine, källarv. Spridd. 17 fynd antecknade.
Ceraslium arvense, fältarv. Spridd. 13 fynd antecknade.
C. tomentosum, silverarv. Förvildad i Tyskbo (6g 48 31), 

banvall, en mindre gupp 1988.
C. fontanum ssp. triviale, hönsarv. Allmän.
Moehringia trinervia, skogsnarv. Täml allmän. 20 fynd 

antecknade.
Arenaria serpyllifolia, sandnarv. Spridd. 15 fynd anteck

nade.
Sagina procumbens, krypnarv. Allmän.
Spergula arvens is, åkerspärgel. Allmän.
S. morisonii, vårspärgel. Strandmora klint (DF1, 4h 05 

07), klippor, fåtalig 1987. Berg (DF1, 5i 38 23), berg i 
dagen, en mindre grupp 1987. FJögberget (DFI, 5j 40 
05), hällmark, flerstädes 1987. Högberget i Bodarne 
(6h 13 24), bergknalle, ett tiotal ex 1987. Ulvsberget 
(DFI, 6i 08 17), hällar, fåtalig 1979. Fornby klint (DF1, 
7g 04 47), bergbrant, rikligt 1987.

Spergularia rubra, rödnarv. Mest funnen på vägkanter 
vid asfalterade vägar och gator, oftast i stor mängd. 
Ex härpå: Nylandet (5h 37 06), Morshyttan (6g 25 11), 
Horndal (7g 14 33 m fl), Byvalla (8g 15 33) och Valla
torpet (8g 35 37), alla 1986-1988. Dessutom Tommes- 
bo (6g 47 30), grustag, några ex och Lassebokojan (6i 
21 46), vändplats på skogsväg, enstaka 1986.

Herniaria glabra, knytling. Spridd. 13 fynd, mest på

järnvägs- och bruksområden.
Scleranthus annuus ssp. annuus, grönknavel. Fullsta (4i 

47 01), sandig åker i träda, rikligt 1988 (kontr Thomas 
Karlsson).

S. annuus ssp. polycarpos, tuvknavel. Allmän.
Nymphaea Candida, nordnäckros. Allmän, dock ej an

tecknad i Dalälven med tillhörande sjösystem.
Nuphar lutea, gul näckros. Allmän.
N. lutea x pumila, gul näckros x dvärgnäckros. Rossen 

(7g 33 41), grunt vatten vid pir, enstaka 1988 (best 
Thomas Karlsson).

Ceratophyllum demersum, hornsärv. Rudö (4h 38 11), 
Rudusjöns strand, i stor mängd 1988. Leknäs (4i 44 
25), älvvik, rikligt 1988. Kyrkbyn (5h 07 19), i Bysjön 
på slambotten, 100-tals 1988.

Ranunculaceae-Papaveraceae
Ranunculus ficaria, svalört. Norrbyn (5h 15 15), gårds

planer, flerstädes 1988. Morshyttan (6g 27 12), f d 
trädgård, ett mindre antal 1988. Konnsjön (8f 02 42), 
f d torpställe, några plantor 1988. Överallt förmod
ligen avsiktligt eller oavsiktligt införd.

R. lingua, sjöranunkel. Hedesjön (DF1, 5h 43 07), dyiga 
stränder, flerstädes 1985. Ned Hede (5h 49 03), på ler- 
botten, rikligt 1987. Morshyttan (DFI, 6g 25 12), i ån 
vid vägbron, stort bestånd 1988. Konnsjöbäcken (8g 
18 00), vid vägbro, rikligt 1988. Byvalla (DF1, 8g 26 
32), i Vallaån, flerstädes 1988.

R. flammula, ältranunkel. Allmän.
R. reptans, Strandranunkel. Allmän.
R. polyanthemos, båcksmörblomma. Fullsta (DF1, 5h 

03 35), backe vid Bysjön, 20 ex 1987. Kyrkbyn (DFI, 
5h 09 22), gräsmark på åsen, rikligt 1988.

R. repens, revsmörblomma. Allmän.
R. acris ssp. acris, smörblomma. Allmän.
R. auricomus, majsmörblomma. Allmän.
R. fallax, mellansmörblomma. Västanhede (6g 00 46), 

åkerkant 1 ex 1987 (kontr Thomas Karlsson).
R. sceleratus, tiggarranunkel. Fullsta (4h 47 47), över

svämmad åker, 1 ex 1987. Leknäs (DFI, 4i 48 31), av
loppsdike, rikligt 1988. Kyrkbyn (DFI, 5h 10 18), 
översvämningsområde vid Bysjön, flerstädes 1988. 
Rosse (5h 10 27), vid dammen, flerstädes 1988.

R. aquatilis, vattenmöja. Björka (DFI som R. tricho- 
phyllus?, 5h 09 17), i Kyrkbybäcken, rikligt 1988. 
Norrbyn (5h 16 12), i samma bäck, flerstädes 1988. 
Lisselängsdammen (5i 46 03), bäck i sumpäng, ett par 
ex 1988. Samtliga fynd best Thomas Karlsson.

R. peltatus, sköldmöja. Allmän.
Myosurus minimus, råttsvans. Fullsta (4h 45 47), åker i 

träda, massvis 1988. Morshyttan (6g 23 02), betes
mark, rikligt 1988. Fornby (6h 30 10), klippa i kohage, 
stort bestånd 1988. Ingeborgbo (6g 46 36), betesmark, 
några ex 1988.

Hepatica nobilis, blåsippa. Allmän.
Anemone ranunculoides, gulsippa. Planterad och kvar

stående i Kyrkbyn (5h 10 22), f d trädgård, ett litet 
bestånd 1987.

A. nemorosa, vitsippa. Allmän.
Pulsatilla vernalis, mosippa. Knaperbacken (Nils Fors

gren, 5i 48 21), skogsbacke, 7 ex 1987. Byvalla (Börje 
Johansson, 8g 45 48), på båda sidor efter järnvägen, 
ca 25 ex 1988.



Thalictrum flavum, ängsruta. Fullsta (4i 40 04 och 4i 43
01), våtängar inom översvämningsområde, i mängd 
1988. Björka (5h 08 16), vid Kyrkbybäcken, ett stort 
bestånd 1988. Lugnet (5h 17 12), sankmark vid By
sjön, rikligt 1988. Hedesjön (5h 46 04), våtäng, en 
mindre grupp 1984. Valla (8g 42 23), f d betesmark, 
fåtalig 1988.

T. simplex, backruta. Hede (5g 49 49), vägkant vid f d 
grustag, ett litet bestånd 1988.

Caltha palustris, kabbleka. Allmän.
Aquilegia vulgaris, akleja. Ofta förvildad i närheten av 

bebyggelse. 17 fynd antecknade.
Aconitum x cammarum, trädgårdsstormhatt. Kvarstå

ende. Stadarna (5j 17 45), torpställe, enstaka 1988. 
Kyrkbyn (5h 09 22), f d trädgård, flerstädes 1988.

Actaea spicata, trolldruva. Spridd. 15 fynd antecknade, 
de flesta omkring älven och i kalkområdet i Valla.

Papaver croceum, sibirisk vallmo. Förvildad i Horndal 
(7g 28 35), soptipp, ett par ex 1986.

Chelidonium majus, skelört. Näs bruk (4h 37 20), busk
snår, några ex 1986. Tyttbo (DF1, 5j 10 39), vid gam
mal husgrund, rikligt 1988. Kyrkbyn (DF1, 5h 12 25), 
efter ån, flerstädes 1988. Hede (6g 10 46), kalhygge, 
ett par grupper 1988. Morshyttan (6g 29 11), vägkant’ 
rikligt 1987. Fornby (6h 33 05), odlad mark, flerstädes 
1988.

Corydalis nobilis, sibirisk nunneört. Förvildad. Ny
landet (5h 36 06), busksnår på åsen, 1 ex 1988. Hede 
(6g 03 45), betesmark, ett par ex 1987.

Fumaria officinalis, jordrök. Allmän.
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Brassicaceae
Brassica rapa ssp. sylvestris, åkerkål. Spridd. 12 fynd an

tecknade.
B. rapa ssp. oleifera, rybs. Tillfälligt förvildad, t ex på 

vägkanter. Förekom så i stor mängd mellan Kyrkbyn 
och Hede 1987.

B. napus ssp. oleifera, raps. Tillfälligt förvildad. Fullsta 
(4i 43 04), jordhög, ett par ex 1987.

Sinapis arvensis, åkersenap. Rosse (5h 09 30), jordhög 
1 ex 1984.

Raphanus raphanistrum, åkerrättika. Spridd. 12 fynd 
antecknade.

Hesperis matronalis, hesperis. Allmänt förvildad om
kring bebyggelse.

Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides, åker- 
kårel. Allmän.

E. hieracifolium, bergkårel. Morshyttan (6g 27 16) 
bangård, 1 ex 1987.

Sisymbrium altissimum, hamnsenap. Stadarna (5j 07 
45), utfyllnad, 1 ex 1986.

Descurainia sophia, stillfrö. Kyrkbyn (5h 10 23), träd
gårdsogräs, 1 ex 1986. Fornby (6g 17 43) f d gödsel
stad, 3 ex 1987.

Arabis thaliana, backtrav. Spridd. 12 fynd antecknade.
A. arenosa, sandtrav. Allmän.
A. suecica, grustrav. Fornby (7g 05 46), grushög, ett få

tal 1986. Rosslandet (7h 15 05), vägkant, rikligt 1988. 
Grönsinka (7i 39 17), slagghög, i stor mängd 1986. 
Valla (DF1, 8g 38 28), vägkant, flerstädes 1988 (samt
liga kontr Thomas Karlsson).

A. hirsuta, lundtrav. Grossbo (6h 12 34), torrbacke ett 
tiotal 1987.

A. glabra, rockentrav. Spridd. 14 fynd antecknade. 
Cardamine pratensis ssp. pratensis, ängsbräsma.

Näckenbäck (4h 16 46), betesmark, rikligt 1988 (kontr 
Thomas Karlsson).

C. pratensis ssp. palustris, kärrbräsma. Spridd. 16 fynd 
antecknade.

C. amara, bäckbräsma. Spridd. 10 fynd antecknade.
C. parviflora, strandbräsma. Björka (DF1, 5h 07 17), 

översvämningsmark vid Kyrkbybäckens mynning i 
Bysjön, ca 30 ex både 1987 och 1988.

Barbarea vulgaris ssp. arcuata, sommargyllen. Allmän. 
Vid Morshyttan (6g 27 17), bangården, en avvikande 
form med håriga rosettblad 1987.

B. vulgaris ssp. vulgaris, bangyllen. Morshyttan (6g 27 
17), bangård, enstaka 1987 (kontr Thomas Karlsson).

B. stricta, strandgyllen. Spridd efter Dalälvens vatten
system. 12 fynd antecknade. Dessutom Morshyttan 
(6f 21 47), dike, enstaka ex 1987. Valla (8g 36 28), ut
dikat kärr på kalhygge, flerstädes 1988.

Rorippa palustris, sumpfräne. Täml allmän. 21 fynd an
tecknade.

R. sylvestris, strandfräne. Horndal (7g 12 29), ogräs i 
handelsträdgård, en stor grupp 1987.

Armoracia rusticana, pepparrot. Allmänt förvildad, 
mest kring, bebyggelse men även i strandsnår och dyl. 

Lepidium campestre, fältkrassing. Morshyttan (6g 26
16) , bangård, 1 litet ex 1987.

L. densiflorum, bankrassing. Västmossa (5h 32 01), f d 
banvall, 3 ex 1986.

Capsella bursa-pastoris, lomme. Allmän.
Thlaspi arvense, penningört. Allmän.
T. alpestre ssp. alpestre, backskärvfrö. Allmän.
T. alpestre ssp. brachypetalum, storskärvfrö. Bysveden 

(5i 18 07), ängsbacke, rikligt 1988. Bengtsbo (5i 40 
22), gräsplan, enstaka 1987. Hede (6g 00 46), dikes
kant, några ex 1986 (kontr Thomas Karlsson). Vilval- 
len (6g 14 29), f d järnvägsbank, rikligt 1986 (kontr 
Thomas Karlsson). Ingeborgbo (6g 46 36), betes
mark, flerstädes 1988.

Bunias orientalis, ryssgubbe. Morshyttan (DF1, 6g 27
17) , stationsområdet, i stor mängd 1988. Horndal (7g 
13 37), bruksområde, flerstädes 1988. Horndal (7g 13 
43), vid båthamnen, rikligt 1988. Grönsinka (7i 39 
17), vägkant, några ex 1988.

Alyssum alyssoides, grådådra. Kyrkbyn (5h 09 23), 
kabeldike, några ex 1983.

Berteroa incana, sandvita. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 23 m fl), 
torrbackar på åsen, flerstädes 1988. Tommesbo (DF1, 
6g 48 30), grusås, täml rikligt 1988.

Erophila verna, nagelört. Fornby (6h 3107), klippa efter 
väg, ett litet bestånd 1988.

Subularia aquatica, sylört. Horndal (7g 34 42), sand
strand efter pir, flerstädes 1988. Rossen, Smalåsen (8g 
10 42), åsgrusbotten, 100-tals 1988.
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Droseraceae-Saxifragaceae
Drosera rotundifolia, rundsileshår. Allmän.
D. anglica, storsileshår. Allmän.
D. anglica x rotundifolia, storsileshår x rundsileshår. 

Täml allmän.
D. intermedia, småsileshår. Täml allmän. 22 fynd an

tecknade.



Sempervivum tectorum, taklök. Förvildad/kvarstående. 
Lugnet (5h 07 23), torrbacke, några ex 1986.

Sedum telephium ssp. maximum, kärleksört. Drakber- 
get (6h 19 01), gammalt torpställe, 1 ex 1987.

S. telephium ssp. telephium, röd kärleksört. Förvildad. 
Hovnäs (4j 45 00), vägkant, ett par ex 1988. Bodarne 
(6h 13 31), vägkorsning, några ex 1988.

S. hybridum, sibiriskt fetblad. Västanhede (6g 01 45), 
vägskärning, ett par ex 1988.

S. aizoon, gyllenfetblad. Tyskbo (6g 49 30), banvall, en 
mindre grupp 1985.

S. spurium, kaukasiskt fetblad. Förvildad. Spisbo (4h 40 
03), klippa efter väg, några ex 1986. Kyrkbyn (5h 10 
23), f d trädgård, rikligt 1988. Storbyn (5i 26 10), 
stensamling, ett tiotal ex 1988.

S. reflexum, stor fetknopp. Tyskbo (6g 49 30), banvall, 
en liten grupp 1988.

S. acre, gul fetknopp. Spridd. 17 fynd antecknade.
S. album, vit fetknopp. Troligen förvildad. Tyskbo (6g 

49 30), banvallen, i stor mängd 1988.
Crassula aquatica, fyrling. Näckenbäck (4h 18 46), lerig 

strand vid Bysjön, rikligt 1975. Färjan (4h 29 26), 
betesmark vid samma sjö, rikligt 1988. Arnön (4h 32 
46), strandklippa, några ex 1986. Leknäs (4i 49 32), 
strand av Österviken vid lågvatten, rikligt 1988. Rosse 
(DF1, 5h 09 31), betesmark vid Ånans utlopp, rikligt 
1988. Storbyn (5i 31 13), betesmark, ett mindre be
stånd 1988.

Saxifraga granulata, mandelblomma. Färjan (4h 25 27), 
ängsbacke, rikligt 1988. Morshyttan (6f 21 48), betes
mark, flerstädes 1988. Ingeborgbo (6g 46 36), betes
mark, ett fåtal 1988.

Chrysosplenium alternifolium, gullpudra. Spridd. 17 
fynd antecknade, nordligast vid Valla (8g 32 29), vid 
liten bäck, ett mindre bestånd 1984.

Parnassia palustris, slåtterblomma. Täml allmän. 24 
fynd antecknade.

Ribes uva-crispa, krusbär. Allmän.
R. alpinum, måbär. Spridd. 15 fynd antecknade.
R. rubrum, röda vinbär. Allmän.
R. nigrum, svarta vinbär. Allmän.
Philadelphus coronarius, doftschersmin. Lugnet (5h 07 

23), på åsen, ett par buskar kvarstående 1987. Mors
hyttan (6g 27 17), banvall, 1 buske 1987.
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Rosaceae
Pyrus communis, päron. Kvarstående. Leknäs (5i 00 

29), ödetomt, 1 träd 1986. Fullsta (5h 01 43), f d träd
gård, ett par träd 1986.

Malus domestica, apel. Täml allmän som förvildad/kvar
stående. 21 fynd antecknade.

Sorbus intermedia, oxel. Troligen alltid förvildad eller 
kvarstående. Näckenbäck (4i 12 00), skogsbacke, ett 
litet ex 1985. Vreten (5j 04 27), skogsbryn, 1 stort och 
2 små ex 1986. Lugnet (5h 07 25), på åsen, ett stort ex 
1987. Kyrkbyn (5h 11 22), f d trädgård, 2 mindre ex
1986. Morshyttan (6f 21 49), ödetorp, 1 ex 1988. Valla 
(8g 38 30), skogsbacke, ett par små ex 1986.

S. aucuparia, rönn. Allmän.
Amelanchier spicata, häggmispel. Som förvildad spridd. 

10 fynd antecknade.
A. confusa, svensk häggmispel. Grönsinka (7i 38 17),

slagghögar, mer än 5 ex 1987 (förvildad, best Thomas 
Karlsson).

A. lamarckii, kopparröd häggmispel. Morshyttan (6g 33 
10), kalhygge, 1 ex 1987 (best Thomas Karlsson). 
Grönsinka (7i 40 16), vägkant, 1 ex 1987 (kontr 
Thomas Karlsson). Båda fynden avser förvildade ex.

A. alnifolia Nuttall, grovsågad häggmispel. Förvildad i 
Morshyttan (6g 28 17), stenbacke, ett tiotal ex 1988.

Crataegus monogyna, trubbhagtorn. Bengtsbo (5i 41 
22), skogsbryn, 1 ex 1987, troligen fröspritt från 
odling.

Cotoneaster lucidus, häckoxbär. Morshyttan (6g 27 16), 
skogsbacke, 2 ex 1988, troligen fröspridda från träd
gård.

Prunus domestica ssp. domestica, plommon. Kvarstå
ende med vegetativ spridning. Tyttbo och Vreten (5j 
03 27 och 5j 10 38), f d torpställen, stora snår 1986. 
Markusbo (6g 17 06), f d banvaktsboställe, utbredda 
bestånd 1987.

P. domestica ssp. insititia, krikon. Konnsjön (8f 02 42), 
vid gammal husgrund, stora snår 1988.

P. avium, sötkörsbär. Förvildad. Gåsbo (5i 37 06), 
skogsbacke, flera rätt stora träd 1987. Morshyttan (6g 
27 18), f d banvall, några mindre träd 1987. Grön
sinka (7i 39 16), bruksområde, ett par ex 1987.

P. cerasus, surkörsbär. Vid äldre bebyggelse allmänt 
kvarstående med vegetativ spridning.

P. padus, hägg. Allmän.
Alchemilla vestita, vindaggkåpa. Fornby (6g 48 47), 

gräsmark efter väg, ett fåtal 1985 (kontr Thomas 
Karlsson).

A. glaucescens, sammetsdaggkåpa. Kyrkbyn (5h 09 23), 
ängsmark, rikligt 1988. Morshyttan (6f 21 48), betes
mark, ett tiotal 1987 (kontr Thomas Karlsson).

A. plicata, trubbdaggkåpa. Ingeborgbo (6g 47 37), 
betesmark, i stor mängd 1988. Valla (8g 41 23), igen
växande ängsmark, fåtalig 1988 (båda fynden best 
Roland Carlsson).

A. monticola, betesdaggkåpa. Allmän.
A. subglobosa, valldaggkåpa. Fornby (6g 47 47), gräs

mark vid väg, rikligt 1986. Sävsbo (8f 35 49), vägkant, 
enstaka 1986 (båda fynden best Thomas Karlsson).

A. filicaulis, späddaggkåpa. Hede (6g 02 46), vägkant, 1 
ex 1988 (kontr Thomas Karlsson).

A. gracilis, glansdaggkåpa. Allmän.
A. acutiloba, stjärndaggkåpa. Spridd. 12 fynd anteck

nade.
A. subcrenata, ängsdaggkåpa. Hede (6g 01 46), gräs

matta, fåtalig 1986 (best Roland Carlsson).
A. glabra, glatt daggkåpa. Spridd. 12 fynd antecknade.
A. wichurae, skårdaggkåpa. Spridd. 10 fynd anteck

nade.
Potentilla palustris, kråkklöver. Allmän.
P. norvegica, norsk fingerört. Allmän.
P. thuringiaca, tysk fingerört. Grossbo (6h 12 34), väg- 

slänt, 10 ex 1988. Bodarne (6h 13 30), brofäste, 4 ex
1987. Skogarängen (6h 18 14), ägoväg, 1 ex 1980. 
Morshyttan (6g 27 16), vägkant vid bangården, ca 10 
ex 1988. Byvalla (8g 34 44), järnvägsbank, rikligt
1988.

P. argentea, femfingerört. Allmän.
P. crantzii, vårfingerört. Täml allmän. 23 fynd anteck

nade.
P. erecta, blodrot. Allmän.
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P. replans, revfingerört. Näs bruk (DF1, 4h 38 12), väg- 
dike, rikligt 1987. Morshyttan (DF1, 6g 27 16), ban
gården, flerstädes 1988. Byvalla (DF1, 8g 25 38), f d 
stationsområde, rikligt 1986.

P. anserina ssp. anserina, gåsört. Allmän.
Fragaria vesca, smultron. Allmän.
F. moschata, parksmultron. Spisbo (4h 41 03), backe, 

rikligt 1987. Fullsta (4h 43 45 och 5h 01 46), skogs
backar, i stor mängd 1988. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 22 
och 5h 12 22), på åsen, rikligt och fruktbärande 1988. 
Hede (6g 02 48), lövhult, rikligt 1987.

F. x ananassa, jordgubbar. Stundom förvildade, ibland 
långt från bebyggelse, t ex: Färjan (4h 26 22), efter 
skogsväg, ett 25-tal ex 1988 och Morshyttan (6g 32
02), gångstig, ca 10 plantor 1988.

Ceum rivale, humleblomster. Allmän.
C. urbanum, nejlikrot. Täml allmän. 20 fynd anteck

nade.
Rubus chamaemorus, hjortron. Allmän.
R. arcticus, åkerbär. Fullsta (DF1, 4h 38 47 och 4i 38 06 

m fl), våtängar, flerstädes i stor mängd 1988. Fem- 
myrmossen (5i 07 03), sumpskog, flerstädes 1984. 
Fruktsättning ej iakttagen.

R. saxatilis, stenbär. Allmän.
R. idaeus, hallon. Allmän.
R. odoratus, rosenhallon. Kvarstående. Västanhede (5h 

40 03), åsmark, några buskar 1988. Hede (6g 09 46), 
kalhygge, en liten grupp 1988. Byvalla (8g 23 36), 
järnvägsmark, flera ex 1985.

Rosa dumalis, nyponros. Täml allmän. 20 fynd anteck
nade. Både kalbladiga och håriga former finns.

R. villosa ssp. mollis, hartsros. Täml allmän. 25 fynd an
tecknade, alla vitblommiga.

R. glauca, daggros. Förvildad. Högberget i Bodarne (6h 
15 20), bergrot, 1 ex 1988. Drakberget (6h 2705), häll
mark, 1 ex 1988. Båda dessa fynd är belägna långt från 
bebyggelse, varför fågelspridning är trolig. Dessutom 
Rossberga (6g 28 33), grusåsen, flerstädes 1988. 
Horndal (7g 17 37), bruksområdet, enstaka ex 1988.

R. majalis var. majalis, kanelros. Täml allmän. 20 fynd 
antecknade.

R. majalis var. foecundissima, bukettros. Spisbo 
(Monica Wiklund, 4h 41 02), gårdsplan, några ex 
1988. Björka (5h 09 14), vägslänt, 1 ex 1988.

R. rugosa, vresros. På spridning efter vägar och järn
vägar. 10 fynd antecknade.

R. x alba, vit törnros. Kvarstående. Kyrkbyn (5h 09 
22), f d trädgård, flera ex 1988.

R. x kamtschatica, kamtjatkaros. Kvarstående. Tom- 
mesbo (7g 02 22), ängsmark, 1 stort ex 1988 (best 
Thomas Karlsson).

R. pendulina L., bergros. Kvarstående. Stadarna (5j 08 
46), f d torpställe, flera buskar 1988 (best Örjan Nils
son).

Filipendula ulmaria, älggräs. Allmän.
F. vulgaris, brudbröd. Leknäs (DF1, 4i 43 33), ängs

backe efter ägoväg, rikligt 1987. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 
22), ängsmark på åsen, rätt många ex 1988.

Spiraea salicifolia, häckspirea. Västmossa (5h 2T 03), 
lövhult, stort bestånd 1987. Hede (6g 01 45), vägskär- 
ning, 1 litet ex 1988, möjligen fröspritt. Horndal (7g 
14 38), bruksområde, flerstädes 1988 (samtl fynd best 
Thomas Karlsson).

S. x billardii, klasespirea. Spridd. 11 fynd antecknade
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(de flesta best Thomas Karlsson).
S. x rubella, blekspirea. Spridd. 13 fynd antecknade 

(flera best Thomas Karlsson).
5. x fontenaysii Lebas, fontenayspirea. Morshyttan (6g 

27 16), banvall, 4 buskar 1987 (best Thomas Karsson). 
- Spireaarterna är i regel kvarstående efter odling 
eller avstjälpning.

Sorbaria sorbifolia, rönnspirea. Nylandet (5h 31 06), på 
åsen, 1 stor buske kvarstående 1988.

Kärlväxter i By 127

Fabaceae
Lathy rus pratensis, gulvial. Allmän.
L. sylvestris, backvial. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 22), ängs

mark på åsen, stort bestånd 1988. Bodmossen (5j 29 
27), ägovägkant, 3 stora ex 1988. Drakberget (6h 20 
01), f d torpställe, 1 ex 1986.

L. palustris, kärrvial. Arnön (DF1, 4i 30 00), fuktäng, 
enstaka ex 1986. Bysjön (DF1, 5h 08 22 m fl), över- 
svämningsområde, flerstädes 1988. Stadarna (5j 08 
45), våtäng, i stor mängd 1987. Sundsbacken (5j 13 
44), tuvigt strandkärr, rikligt 1986. Hedesjön (DF1,5h 
47 02), strandäng, enstaka ex 1985. Buskasjön (6h 03 
07), sumpig strand, fåtalig 1986.

L. linifolius, gökärt. Allmän.
L. vernus, vårärt. Vidön (DF1, 4i 30 08), moränkulle, ca 

25 ex 1988. Fullsta (4i 33 06, 4i 35 09 m fl), lövhult, 
rikligt 1988. Gålsbo (4j 46 18), strandskog, några ex
1986. Morshyttan (6f 19 48), skogsbacke, flerstädes 
1988. Konnsjön (8f 02 42), askhult, ett par ex 1987. 
Sävsbo (8g 33 18), skogsbacke, flerstädes 1987. Valla 
(DF1, 8g 39 29), kalkbacke, fåtalig 1984.

Vicia tetrasperma, sparvvicker. Kyrkbyn (5h 14 21), 
torrbacke, flerstädes 1986. Åkersbyn (5i 37 17), upp
lagsplats, rikligt 1987. Morshyttan (6g 27 16), banvall, 
ett stort bestånd 1987. Tyskbo (6g 49 30), järnvägs
bank, rikligt 1987.

V. hirsuta, duvvicker. Kyrkbyn (DF1, 5h 07 18), åker
ogräs, spridda ex 1974. Gåsbo (5i 40 04), havreåker, i 
stor mängd 1986. Ned Hede (5h 48 02), åker, rikligt 
1988. Buska (6h 04 10), trädgårdsogräs, flerstädes
1985. Fornby (6g 20 47), åkerogräs, 1 ex 1980.

V. cracca, kråkvicker. Allmän.
V. sylvatica, skogsvicker. Spridd. 17 fynd antecknade.
V. sepium, häckvicker. Allmän.
Caragana arborescens, häckkaragan. Kvarstående (i 

något fall dock tydligen fröspridd). Lugnet (5h 07 24), 
åsbacke, flera ex 1987. Bengtsbo (5i 41 23), skogs
backe, 1 liten fröplanta 1987. Västmossa (5h 29 07), 
åssluttning, ett flertal 1987. Morshyttan (6g 27 17), 
stenbacke, flera små ex 1987. Horndal (7g 18 28), f d 
soptipp, flerstädes 1985. Grönsinka (7i 38 18), slagg
upplag, ett flertal ex 1987.

Lotus corniculatus, käringtand. Allmän.
Anthyllis vulneraria ssp. communis, getväppling. Mors

hyttan (6g 27 16), bangården, ett stort bestånd 1988. 
Tyskbo (6g 38 31 m fl), banvall och vägkant, flerstä
des 1987. Horndal (7g 13 37), bruksområde, flerstädes 
1988. Horndal (7g 22 36), bangården, rikligt 1987.

Melilotus officinalis, sötväppling. Hovnäs (4i 47 43), 
landsvägsdike, 3 ex 1988. Horndal (7g 13 36), bruks
området, flerstädes 1988. Byvalla (8g 25 37), bangår
den, 1 stor grupp 1985.
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M. alba, vit sötväppling. N Strandmora (4g 25 36), jord
högar, ett mindre bestånd 1987. Näs (4h 33 23), bruks- 
området, flerstädes 1985. Rudö (4h 38 13), sandtag, 
några ex 1987. Västmossa (5h 32 01), f d banvall, få
talig 1987. Horndal (7g 13 37 och 7g 25 36), industri
spår, rikligt 1988. Byvalla (8g 25 38), bangården, fler
städes 1985. Valla (8g 39 28), kalkbrottet, ett mindre 
antal 1988.

Medicago sativa, blålusern. Kyrkbyn (5h 13 22), väg
kant, ett par ex 1983. Fornby (6h 25 10), åkerkant, åt
skilliga ex 1985.

M. lupulina, humlelusern. Västanhede (6g 02 37), f d 
banvall, ett tiotal ex 1988. Morshyttan (6g 28 15), 
bangård och gårdstomt, flerstädes 1988. Horndal (7g 
15 38 och 7g 27 38), stickspår och campingplats, rikligt
1987.

Trifolium aureum, gullklöver. Hovnäs (4i 48 43), dike, 
enstaka ex 1988. Kyrkbyn (5h 16 20), gräsmark på 
åsen, varierande antal 1974-1988. Sisselbo (5i 25 30), 
skogsbryn vid åker, rikligt 1987. Backa (5i 37 24), 
ängsbacke, ett fåtal ex 1985. Drakberget (6h 25 01), 
ägoväg, några ex 1985. Fornby (6h 25 10), gångstig, 1 
ex 1987. Ängarna (6h 46 30), utfyllnad, rikligt 1988.

T. spadiceum, brunklöver. Täml allmän. 23 fynd an
tecknade.

7. hybridum, alsikeklöver. Allmän.
T. repens, vitklöver. Allmän.
T. montanum, backklöver. Kyrkbyn (DF1, 5h 09 22), 

ängsmark på åsen, fåtalig 1984, nu utgången?
T. medium, skogsklöver. Allmän.
T. pratense, rödklöver. Allmän.
T. arvense, harklöver. Morshyttan (6g 27 15), bangår

den, en stor grupp 1987, utrotad genom besprutning 
1988?

Lupinus polyphyllus, lupin. Allmänt förvildad kring 
nästan all bebyggelse, ofta lokalt dominerande.

Oxalidaceae-Hvpericaceae
Oxalis acelosella, harsyra. Allmän.
Geranium sylvaticum, skogsnäva. Allmän.
G. bohemicum, svedjenäva. Fullsta (DFI, Börje Johans

son, 4i 45 10), hygge, 11 ex 1987, fler 1988.
G. pusillum, sparvnäva. Horndal (7g 1229), ogräs i han

delsträdgård, ett tiotal ex 1986-1988.
G. robertianum, stinknäva. Spridd i socknens södra del. 

19 fynd antecknade, nordligast i Horndal.
Erodium cicutarium, skatnäva. Hede (Kerstin Anders

son, 6g 09 45), åkerkant, 12 ex 1986. Horndal (7g 02 
43), ogräs i trädgårdsland, ett fåtal ex 1985.

Euphorbia cyparissias, vårtörel. Förvildad. Bengtsbo (5i 
41 23), ängsbacke, en grupp 1987. Fullsta (4i 43 04), 
vägkant, några ex 1987. Morshyttan (6g 27 16), f d sta- 
tionsträdgården, ett litet bestånd 1987.

E. helioscopia, revormstörel. Allmän i socknens södra 
del.

E. peplus, rävtörel. Horndal (7g 12 29), ogräs i växthus, 
några ex 1983.

Polygala vulgaris, jungfrulin. Svarttjärnen (6h 45 11), 
myr, flerstädes 1987. L Fornbyklint (6g 48 48), ängs
mark, rikligt 1988. Djuphällarna (8h 04 06), ett mind
re bestånd 1981.

Acer platanoides, lönn. Allmän. Omöjligt skilja på vilda 
och förvildade förekomster.

Impatiens noli-tangere, springkorn. Storbyn (Lennart 
Bratt, 5i 29 09), vid bäck, stort bestånd 1987.

/. glandulifera, jättebalsamin. Förvildad vid Färjan (4i
29 25), avfallshög, rätt många ex 1986-1988.

Frangula alnus, brakved. Allmän.
Tilia cordata, lind. Drällsholmen (DFI, 4i 26 03), fuktig 

skogsmark, beståndsbildande 1986. Arnön (DFI, 4h
30 48), strandsnår, ett par mindre ex 1986. Fullsta (4i 
35 09 och 4i 37 06), moränkullar i översvämnings- 
mark, både stora och små ex 1988. Vreten (5j 02 28), 
strandskog, ett par mindre ex 1986.

T. x vulgaris, parklind. Manhem (7g 03 42), hög med 
trädgårdsavfall, ett mindre träd 1988.

Malva pusilla, vit kattost. Kyrkbyn (DFI, 5h 09 23), 
öppen mark efter grävning, ett stort antal ex tillfälligt 
1979.

M. moschata, myskmalva. Norrbäck (4g 36 46), vägkant 
långt från bebyggelse, ett par ex 1987. Kyrkbyn (5h 13 
22), buskmark, 2 vitblommiga ex 1986. Ingeborgbo 
(6g 46 36), betesmark, stort bestånd med både vita 
och röda ex 1988. Tyskbo (7g 00 31), järnvägsbank, en 
grupp både vita och röda 1988.

M. alcea, rosenmalva. Svedbo (5i 21 23), f d torpställe, 
flerstädes 1987 (kontr Thomas Karlsson). Hede (6g 02 
46), avstjälpningsplats, ett par ex 1988 (kontr som 
föreg).

M. alcea x moschata, rosenmalva x myskmalva. Sissel
bo (5i 23 34), gräsmark vid tomt, rikligt 1987 (kontr 
Thomas Karlsson).

Daphne mezereum, tibast. Björka (5h 06 13), förbuskad 
mark, 2 ex 1983. Västmossa (DFI, 5h 24 04), skogs
backe, 12 ex 1985. Hede (DFI, 6g 00 49), åkerholme, 
ett tiotal ex 1986. Fornby (6g 17 48), skogsmark, rik
ligt 1986. Hagbo (6g 48 37), skogsbryn, 2 ex 1986. 
Grönsinka (DFI, 7i 38 16), slagghög, 2 ex 1987. Konn- 
sjön (DFI, 8f 01 34 och 8f 02 42), lundartad skogsmark 
efter bäck, flera tiotal ex 1988. Valla (DFI, 8g 43 23 
och 8g 39 29), gammal bruksmark, rikligt 1988.

Hippophae rhamnoides, havtorn. Horndal (7g 14 37), 
gammalt industrispår, ett tiotal buskar 1988.

Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört. Allmän.
H. perforatum, äkta johannesört. Fullsta (DFI, 4i 37 

04), klippa vid Bysjön, rätt många ex 1987. Fullsta 
(DFI, 5h 02 34), torrbacke, ett fåtal ex 1986. Drakber
get (6h 24 04), bergknalle, rikligt 1985. Morshyttan 
(6g 27 16), bangården,1 ex 1988.

Violaceae—Haloragaceae
Viola palustris, kärrviol. Allmän.
V. epipsila, mossviol. Skogbyn (3h 27 26), skogskärr, ett 

flertal ex 1988. Staksbo (4i 46 08), sumpskog, enstaka 
ex 1984. Hedesjön (5h 45 03), alkärr, ett flertal 1986. 
Västanhede (6g 07 36), vid kallkälla, fåtalig 1985. 
Svarttjärnen (6h 45 13), myr, några ex 1981. Sävsbo 
(8g 34 20), dikeskant, ett par ex 1987 (kontr Thomas 
Karlsson).

V. epipsila x palustris, mossviol x kärrviol. Spridd. 16 
fynd antecknade.

V. odorata, luktviol. Förvildad i Kyrkbyn (5h 10 23), ås- 
sluttning, rikligt 1988.

V. mirabilis, underviol. Skogbyn (3h 37 27), hagmark, 
fåtalig 1979. Vidön (DFI, 4i 29 06), moränkulle, rik
ligt 1988. Forsön (4i 31 15), skogsbacke, ca 20 ex 1988.



Fullsta (4i 34 08 och 4i 35 09), lövkullar, rikligt 1988. 
Gålsbo (4j 45 18), sumpskog, flerstädes 1986. Väst- 
mossa (DF1, 5g 35 46), skogsbacke, stort bestånd
1987. Markusbo (6g 17 06), lövhult, ett fåtal ex 1987. 
Västersjön (8g 41 05), vid gamla gruvhål, flerstädes
1985. Valla (DF1, 8g 43 23), vid hyttruinen, rikligt
1988.

V. riviniana, skogsviol. Allmän.
V. canina ssp. canina, ängsviol. Allmän.
V. canina ssp. montana, norrlandsviol. Spridd. 16 fynd 

antecknade.
V. canina x riviniana, ängs/norrlandsviol x skogsviol. 

Täml allmän.
V. persicifolia, strandviol. Fullsta (DF1, 4h 39 48 och 4i 

38 05), tidvis översvämmade strandängar, flerstädes 
1987. Leknäs (4i 44 24), vid älvvik, rikligt 1985. Full
sta (4h 46 48), betesmark, i stor mängd 1988. Bodmos
sen (DF1, 5j 31 27), kärr, ett par ex 1986.

V. tricolor, styvmorsviol. Allmän.
V. arvensis, åkerviol. Allmän.
Elatine triandra, tretalig slamkrypa. Näckenbäck (4h 18 

46), stranden av Bysjön, flerstädes 1975. Leknäs (4i 
49 32), blottlagd strand vid Österviken, i stor mängd 
1988 (kontr Thomas Karlsson). Bysjön (DF1, 5h 08 
20), torrlagd strand vid lågvatten, rikligt 1988. Rosse 
(DF1, 5h 10 27), vid dammen, en mindre grupp 1988. 
Storbyn (5i 31 13), betesmark vid Österviken, i stort 
antal 1988.

E. hydropiper, korsslamkrypa. Leknäs (4i 49 32), ler- 
strand vid Österviken, rikligt 1988. Storbyn (5i 31 13), 
betesmark vid samma vik, flerstädes 1988 (båda fyn
den kontr Thomas Karlsson).

E. orthosperma, nordslamkrypa. Leknäs (4i 49 32), ler- 
strand vid Österviken, nog så många ex 1988. Storbyn 
(5i 31 13), betesmark vid samma vik, åtskilliga ex 1988 
(båda fynden best Thomas Karlsson).

Lythrum salicaria, fackelblomster. Allmän.
Peplis portula, rödlånke. N Strandmora (4g 24 35), Lis- 

sjöns utlopp, några vattenlevande ex 1987. Arnön (4h 
32 46), sprickor i tidvis översvämmad klippa, ett fåtal
1986. Rudö (4h 38 11), lerig strand vid Rudusjön, rik
ligt 1988. Fullsta (4h 43 46), tidvis översvämmad åker 
och ägoväg, 100-tals ex 1988. Leknäs (4i 44 24 och 4i 
49 32), strand vid älvvik och vid Österviken, mycket 
rikligt 1988. Kyrkbyn (DF1, 5h 07 18), åker vid By
sjön, i massor 1987. Rosse (5h 10 27), vid dammen på 
blottlagd stenstrand, en mindre grupp 1988. Sisselbo 
(5i 23 26), betesmark vid Österviken, flerstädes 1987. 
Noret (5i 30 17), traktoröverfart vid Österviken, rik
ligt 1987. Storbyn (5i 31 13), betesmark vid Gåsbo- 
sjön, i stor mängd 1988.

Oenothera biennis, nattljus. Rosse (Börje Johansson, 5h 
08 30), vägkant, 3 ex 1987. Kyrkbyåsen (5h 18 20), ut
fyllnad, några ex 1985-1988.

Epilobium angustifolium, mjölke. Allmän.
E. montanum, bergdunört. Allmän.
E. collinum, backdunört. Högberget i Bodarne (6h 15 

20), hällmark, flerstädes 1988. Morshyttan (6f 22 48 
och 6g 24 07), klippor, fåtalig 1988.

E. ciliatum, amerikansk dunört. Allmän. Detta gäller 
såväl vitblommiga ex (”E. saximontanum") som röd
blommiga (”E. adenocaulon”).

E. palustre, kärrdunört. Allmän.
Circaea alpina, dvärghäxört. Forsön (4i 31 16), fuktig
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blandskog, i stor mängd 1988. Staksbo (4i 42 11 och 4i 
46 08), skogskärr, ett par mindre bestånd 1986. 

Myriophyllum verticillatum, kransslinga. Rudö (4h 39 
10), båthamn i Rudusjön, mycket rikligt 1988 (kontr 
Mats Waern). Fullsta (4i 42 01), vik av Bysjön, i mas
sor 1986. Kyrkbyn (5h 09 19), slambotten vid Bysjön, 
flerstädes i stor mängd 1988.

M. alterniflorum, hårslinga. Allmän.

Kärlväxter i By 129

Hippuridaceae-Apiaceae
Hippuris vulgaris, hästsvans. Fullsta (4i 38 06), bäck

fåra, rikligt 1988. Rudö (4h 39 10), slamstrand, ett 
stort bestånd 1988. Rosse (DF1, 5h 12 31), torrlagd 
damm, flerstädes 1988. Nylandet (5h 33 11), åstrand, 
ett mindre bestånd 1988. Sandviken (7g 32 39), dike, 
flerstädes 1988. Fäbodviken (8g 1033), dike efter väg, 
fåtalig 1985. Västersjön (8g 42 06), kärr vid gammalt 
gruvhål, rikligt 1985.

Cornus sericea, videkornell. Förvildad. Morshyttan (6g 
27 15), stationsområde, flerstädes 1988. Horndal (7g 
18 28), f d soptipp, stort snår 1985.

Myrrhis odo rata, körvel. Hovnäs (4i 45 45 och 4j 46 00), 
ödetomter, rikligt 1988. Kyrkbyn (5h 10 24), efter ån, 
enstaka ex 1986. Fornby (6h 35 05), skogsbacke, 
några ex 1986. Konnsjön (8f 01 40), vid bäck i lövhult, 
ca 20 ex 1988.

Anthriscus sylvestris, hundloka. Allmän.
Angelica sylvestris, strätta. Allmän.
Levisticum officinale, libbsticka. Tyttbo (5j 10 39), kvar

stående vid gammal husgrund, 2 ex 1988.
Peucedanum palustre, kärrsilja. Allmän.
P. ostruthium, mästerrot. Skogbyn (3h 36 26), igen

växande odlingsmark, ett stort bestånd 1988. Buska 
(6h 04 04), dikeskanter, 2 mindre bestånd 1988. Hag- 
bo (6g 47 36), vägren, en mindre grupp 1988. Lönn- 
mora (8g 06 28), ängsmark, rikligt 1984.

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, sibirisk björn- 
loka. Spridd, i kalkområdet i Valla dock allmän.

H. mantegazzianum, jätteloka. Björk (5i 19 35), ladu
gårdsbacke, ca 10 ex 1987. Sisselbo (5i 24 33), gräs
mark vid gårdstomt, 25 ex 1987.

Pastinaca sativa, palsternacka. På stark spridning, nu 
allmän i Horndalstrakten, eljest spridd i socknens 
södra del.

Seseli libanotis, säfferot. Leknäs (DF1, 4i 43 32), ängs
backe, ca 20 ex 1986. Fullsta (DF1, 5h 02 35), torr
backe efter väg, mer än 20 ex 1986.

Oenanthe aquatica, vattenstäkra. Spridd i socknens söd
ra del upp till sjön Rossen vid Horndal. 17 fynd an
tecknade.

Cicuta virosa, sprängört. Spridd. 16 fynd antecknade, 
nordligast i Rödtjärn vid Valla.

Pimpinella saxifraga, bockrot. Allmän.
Carum carvi, kummin. Allmän.
Aegopodium podagraria, kirskål. Allmän.
Astrantia major, stjärnflocka. Kvarstående. Kyrkbyn 

(5h 09 22), f d trädgård, en stor grupp 1988.

Pyrolaceae-Empetraceae
Pyrola chlorantha, grönpyrola. Spridd. 16 lokaler an

tecknade.
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P. rotundifolia ssp. rotundifolia, vitpyrola. Täml all
män. 21 fynd antecknade.

P. media, klockpyrola. Skogbyn (3h 37 27), barrskog, 
litet bestånd 1979. Tyttbo (5j 10 40), skogsbacke vid 
väg, ca 10 ex 1985. Backa (5i 36 30), efter väg, flerstä
des 1980. L Fornbyklint (6g 48 48), några ex 1984. 
Storby fäbodar (6i 45 01), kraftledningsgata, 15 blom
mande ex 1985. Smalskissen (7i 25 16), efter bäck, 
mindre bestånd 1985.

P. minor, klotpyrola. Allmän.
Orthilia secunda, björkpyrola. Allmän.
Moneses uniflora, ögonpyrola. Lisselängsdammen (5i 46

03), granbacke, 17 blommande ex 1988. Hede (6g 03 
44), beteshage, 25 blommande ex 1988. Lisselbergs- 
mossen (6g 03 25), örtrik granskog, några ex 1977. 
Västanhede (6g 06 33 och 6g 10 33), sumpskog, fåtalig
1987. Valla (8g 37 29), grankäl, litet bestånd 1984.

Monolropa hypopitys, tallört. Källmossen (5g 45 24 
m fl), barrskog, flerstädes 1988. Vatebo (6h 33 42 och 
6h 37 33), hyggen, stora bestånd 1988. Fornby klint 
(7h 05 00), tallskog 1981.

Vaccinium myrtillus, blåbär. Allmän.
V. vitis-idaea, lingon. Allmän.
V. uliginosum, odon. Allmän.
V. oxycoccos, tranbär. Allmän.
V. microcarpum, dvärgtranbär. Antecknad förekom

mande rikligt på myrar enl följande: Bärsjön (5i 43 
36) 1987, Häxmossen (6g 15 23) 1985, Axmossen (6i 
15 46) 1983, Axtjärnen (6i 23 45) 1983, Lönnmorasjön 
(8g 10 22) 1986 och Rödtjärn (8g 48 20) 1986.

Arctostaphylos uva-ursi, mjölon. Allmän.
Calluna vulgaris, ljung. Allmän.
Andromedapolifolia, rosling. Allmän.
Ledum palustre, skvattram. Allmän.
Empetrum nigrum, kråkbär. Allmän.
E. hermaphroditum, nordkråkbär. Källmossen (5g 46 

23), sumpskog, ett mindre bestånd 1987. Långsjön (7i 
48 09), skogsmark, flerstädes 1985.

Primulaceae-Rubiaceae
Primula veris, gullviva. Spridd. 15 fynd antecknade, alla 

i närheten av bebyggelse. Mest torde det röra sig om 
förvildade ex. Möjligen ursprunglig i Djupvik (5h 01 
17), järnåldersgravfält, några ex 1986.

Androsace septentrionalis, grusviva. Morshyttan (6g 27 
16), bangården, 2 ex tillfälligt 1985.

Trientalis europaea, skogsstjärna. Allmän.
Lysimachia nummularia, penningblad. Färjan (4h 29 

26), betesmark vid älven, rikligt 1986. Leknäs (4i 46 
32 m fl, åkerrenar och vägkanter, i stor mängd 1988. 
Kyrkbyn (5h 07 17), busksnår vid Bysjön, ett mycket 
stort bestånd 1988. Morshyttan (6g 27 15), f d träd
gård, kvarstående i stor mängd 1987.

L. vulgaris, videört. Allmän.
L. punctata, praktlysing. Förvildad. Kyrkbyn (5h 10 

22), ängsmark, flera bestånd 1988. Horndal (7g 18 
28), f d soptipp, några ex 1985.

L. thyrsiflora, topplösa. Allmän.
Syringa vulgaris, syren. Kvarstående vid äldre bebyg

gelse och efter avstjälpning. 15 fynd antecknade.
S. josikaea, ungersk syren. Kvarstående. Byvalla (8g 25 

37), fd stationsområde, flerstädes 1985.

Fraxinus excelsior, ask. Som synbart vild spridd. 15 fynd 
antecknade. Dessutom ofta förvildad i närheten av 
bebyggelse.

Menyanthes trifoliata, vattenklöver. Allmän.
Vinca minor, vintergröna. Kvasrtående. Hovnäs (4j 45 

00), ödetomt, rikligt. Morshyttan (6g 27 15), f d träd
gård, här och där 1988. Fallet (7g 05 14), f d torpställe, 
utbrett bestånd 1988.

Galium boreale, vitmåra. Allmän.
G. verum, gulmåra. Allmän.
G. album, stormåra. Allmän.
G. album x verum, stormåra x gulmåra. Täml allmän.
G. pumilum, parkmåra. Tyskbo (DF1, 6g 40 30), järn

vägsbank, ca 10 ex 1986 (kontr Thomas Karlsson).
G. uliginosum, sumpmåra. Allmän.
G. palustre, vattenmåra. Allmän.
G. trifidum, dvärgmåra. Rudö (4h 38 11), översvämmad 

strand vid Rudusjön, flera ex 1986. Nässen (5h 11 44), 
betad lerstrand, ett par ex 1988. Hedesjön (5h 43 04), 
myrmark, ett stort bestånd 1988. Buskasjön (6h 00 06 
och 6h 01 09), lerstränder, enstaka ex 1986.

G. aparine, snärjmåra. Hede (6g 01 47), komposthög, 1 
ex 1988 (kontr Thomas Karlsson).

G. spurium ssp. vaillantii, småsnärjmåra. Allmän.

Polemoniaceae-Callitrichaceae
Polemonium caeruleum, blågull. Grossbo (6h 12 36), 

åkerkant, rikligt, till synes helt naturaliserad 1987.
Convolvulus arvensis, åkervinda. Horndal (7g 10 27), 

sandhög, några ex 1986-1988.
Calystegia sepium ssp. spectabilis, skär snårvinda. Som 

förvildad spridd. 12 fynd antecknade.
Cuscula europaea, nässelsnärja. Leknäs (DF1, 4i 45 32 

m fl), ladugårdsbacke m m, flerstädes rikligt 1988. 
Kyrkbyn (DF1, 5h 09 22), igenväxande odlingsmark, 
ett täml stort bestånd 1987. Fornby (6h 30 02), väg
kant, ett mindre bestånd på nässlor 1986. Ingeborgbo 
(Anders Lille, 6g 43 33), f d ladugårdsbacke, rikligt
1988.

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej. Allmän.
M. laxa ssp. caespitosa, sumpförgätmigej. Allmän.
M. sylvatica, skogsförgätmigej. Förvildad. Djupvik (4h 

46 21), ängsmark, några ex 1985. Hede (6g 04 42), 
beteshage, fåtalig 1988. Manhem (7g 03 43), vägkant, 
ett par ex 1985. Valla (8g 43 22), f d bruksmark, myck
et rikligt 1988.

M. arvensis, åkerförgätmigej. Allmän.
M. stricta, vårförgätmigej. Fornby (6h 30 07), bergknal

lar, täml rikligt 1988.
Cynoglossum officinale, hundtunga. Bodarne (6h 10 

27), jordhög vid dike, 7 ex 1988.
Anchusa officinalis, oxtunga. Horndal (7g 25 36), ban

gård, 1 ex 1986.
Lithospermum arvense, sminkrot. Tyskbo (7g 02 32), 

banvall, ca 25 ex 1987.
Pulmonaria officinalis ssp. obscura, lungört. Morshyt

tan (DF1, 6f 19 48), skogsbacke vid bäck, rikligt 1988.
Symphytum X uplandicum, uppländsk vallört. Fullsta 

(4i 43 05), vägren, några ex 1988. Vreten (5j 03 27), 
busksnår, stort bestånd 1988. Kyrkbyn (DF1, 5h 11 
20), ängsmark, flerstädes 1988. Tommesbo (6g4823), 
sandhög, ett par ex 1988.
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Echium vulgare, blåeld. Hede (6g 15 40), vägkant, 1 ex
1987. Horndal (7g 14 38), bruksområde, ca 25 ex
1988.

Callitrichepalustris, smålånke. Allmän.
C. cophocarpa, sommarlånke. Spridd.

Lamiaceae-Solanaceae
Mentha arvensis, åkermynta. Allmän.
Lycopus europaeus, strandklo. Rosse (DF1, 5h 10 27), 

vid dammen, enstaka ex 1988. Nässen (DF1, 5h 11 44 
och 5i 14 00), stranden, flerstädes 1988. Ned Hede (5h 
49 03), vid Arängsån, litet bestånd 1987. Buskasjön 
(5h 49 08), stranden, flerstädes rikligt 1988.

Glechoma hederacea, jordreva. Spridd i socknens södra 
del. 10 fynd antecknade.

Ajuga pyramidalis, blåsuga. Spridd. 12 fynd anteck
nade.

Prunella vulgaris, brunört. Allmän.
Scutellaria galericulata, frossört. Allmän.
Stachys sylvatica, stinksyska. Skogbyn (3h 37 27), igen

växande ängsbacke, rikligt 1988. Gålsbo (4j 45 17), 
sumpskog, flerstädes 1986. Stadarna (5j 06 42), 
strandsnår, flerstädes 1988. Norrskogen (5h 25 27), 
snårskog vid Ånan, ett mindre bestånd 1983. Väster
sjön (8g 42 06), gamla gruvhål, i stor mängd 1985. 
Valla (DF1, 8g 42 22), f d bruksområde, flerstädes 
1988.

S. palustris, knölsyska. Täml allmän. 21 fynd anteck
nade.

Lamium amplexicaule, mjukplister. Kyrkbyn (5h 10 17), 
åkerogräs, flerstädes 1988. Horndal (7g 12 29), i träd
gård, rikligt 1988.

L. purpureum, rödplister. Allmän.
L. hybridum, flikplister. Vadsbro (5h 17 23), trädgårds

ogräs, rikligt 1985. Hede (6g 02 47), åkerogräs och på 
vägkant, flerstädes 1988. Ingeborgbo (6g 44 34), grus
gång, enstaka ex 1988. Horndal (7g 12 29), handels
trädgård, rikligt 1988.

L. album, vitplister. Skogbyn (Börje Johansson, 3h 37 
27), ödetomt, ett relativt stort bestånd 1988. Morshyt- 
tan (6g 27 16), gårdsplan, ett fåtal ex 1986.

Galeopsis tetrahit, pipdån. Allmän.
G. bifida, toppdån. Allmän.
G. speciosa, hampdån. Allmän.
Solanum dulcamara, besksöta. Täml allmän i socknens 

södra del upp till Horndal. 21 fynd antecknade.
Hyoscyamus niger, bolmört. Björk (Janne Edelsjö, 5i 19 

35), ladugårdsbacke, en fjolårsståndare 1987.

Scrophulariaceae
Verbascum thapsus, kungsljus. Täml allmän. 20 fynd an

tecknade.
V. nigrum, mörkt kungsljus. Kyrkbyn (5h 09 23), ås- 

backe, ett par ex 1988.
V. speciosum, praktkungsljus. Hagbo (6g 47 37), sandig 

vägkant, ett tiotal ex 1988 (best Thomas Karlsson).
Limosella aquatica, ävjebrodd. Färjan (4h 29 27), betes

mark vid Bysjön, i stor mängd 1986. Fullsta (4h 45 
47), översvämningsmark vid Bysjön, enstaka ex 1986. 
Leknäs (4i 49 32), blottlagd strand vid Österviken, 
rikligt 1988. Sisselbo (5i 23 26), betesmark vid sjön, 
enstaka ex 1987. Storbyn (5i 31 13), betesmark vid

Gåsbosjön, rikligt 1988.
Scrophularia nodosa, flenört. Allmän.
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma. Förvildad. Näs 

bruk (4h 34 18), vägkant, enstaka ex 1986. Hovnäs (4j 
45 01), vägslänt, ett flertal 1988. Hagbo (6g 47 37), 
ödetomt, 2 ex 1987. Horndal (7g 15 44), vägslänt, fler
städes 1988. Grönsinka (7i 39 17), slaggupplag, ett par 
ex 1987.

Linaria vulgaris, gulsporre. Allmän.
L. repens, strimsporre. Tyskbo (7g 08 38), gårdstomt, 

rikligt 1987.
Chaenorrhinum minus, småsporre. Näs bruk (4h 36 20), 

bruksområdet, flerstädes 1985. Västmossa (5h 32 01), 
f d banvall, några ex 1986. Morshyttan (DF1, 6g 25 09 
och 6g 27 16), efter järnvägen, enstaka ex 1986. Forn- 
by klint (7g 05 46), skidbacken, några ex 1986. Horn
dal (7g 15 35 och 7g 22 36), spårområden, flerstädes
1986. Sandviken (7g 34 39), utfyllnad, ett tiotal ex 
1988. Valla (8g 39 28), vid kalkbrottet, rikligt 1988.

Veronica scutellata, dyveronika. Allmän.
V. beccabunga, bäckveronika. Staksbo (4i 42 11), av- 

loppsbäcken från Staksbosjön, rikligt 1986. Väst
mossa (5h 19 01), liten bäck, en mindre grupp 1985. 
Skogarängen (6h 18 14), dike, ett relativt stort be
stånd 1988. Drakberget (6h 25 07), källa, fåtalig 1987. 
Rönningen (6g 25 19), bäck, rikligt 1986. Fornby (6h 
28 12), bäck, stort bestånd 1985.

V. officinalis, ärenpris. Allmän.
V. chamaedrys, teveronika. Allmän.
V. agrestis, åkerveronika. Kyrkbyn (DF1, 5h 08 17 och 

5h 12 16), åker- och trädgårdsogräs, rikligt 1988. 
Horndal (7g 12 29), trädgårdsogräs, enstaka ex 1988.

V. opaca, luddveronika. Horndal (DF1, 7g 12 29), träd
gårdsogräs, fåtalig 1986-1987 (kontr Thomas Karls
son).

V. persica, trädgårdsveronika. Horndal (7g 12 29), träd
gårdsogräs, 5 ex 1988.

V. filiformis, trådveronika. Västanhede (6g 01 44), gräs
matta, i stor mängd 1988.

V. verna, vårveronika. Spridd. 10 fynd antecknade.
V. arvensis, fältveronika. Spridd. 10 fynd antecknade.
V. serpyllifolia ssp. serpyllifolia, majveronika. Allmän.
Euphrasia nemorosa, grå ögontröst. Leknäs (5i 05 23), 

skogsväg, flerstädes 1986. Sisselbo (5i 23 30), betes
mark, rikligt 1988. Buska (6h 10 15), ägoväg, i stor 
mängd 1988 (samtl best Thomas Karlsson).

E. nemorosa X strida var. stricta, grå ögontröst x van
lig ögontröst. Hede (6g 01 46), vägkant, 2 fyndplatser
1986. Buska (6h 10 15), skogsväg, några ex 1988 
(samtl best Thomas Karlsson).

E. stricta var. stricta, vanlig ögontröst. Allmän.
Odontites vulgaris, rödtoppa. Drakberget (6h 25 01), 

ägovägkant, rikligt 1988 (kontr Britt Snogerup).
Melampyrum pratense, ängskovail. Allmän.
M. sylvaticum, skogskovall. Allmän.
M. nemorosum, lundkovall. Inplanterad och naturalise- 

rad. Lugnet (5h 07 23), buskmark, rikligt 1986. Ängs- 
berg (5h 38 04), ängsmark vid vägen, stort bestånd 
1988.

Rhinanthus minor, ängsskallra. Allmän.
Pedicularis palustris ssp. palustris, kärrspira. Bodmos

sen (5j 30 33), myrmark, sparsamt 1986. Lisselängs- 
dammen (5i 46 03), kärrmark, mycket rikligt 1987. 
Lissebergsmossen (6g 07 23), skogskärr, fåtalig 1973.
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Horndal (7g 32 39), kärr vid sjön Rossen, enstaka ex 
1988. Konnsjön (8f 01 42), strandkärr, rikligt 1987.

Lentibulariaceae-Campanulaceae
Pinguicula vulgaris, tätört. Allmän.
Utricularia vulgaris, vattenbläddra. Bestånd, som setts 

blommande: Mörtsjön (3h 47 17), i utloppet, fåtalig 
1980. Sandviken (7g 32 39), dike vid sjön Rossen, rik
ligt 1988. Fäbodviken (8g 11 34), landsvägsdike, 
många ex 1988. Byvalla (8g 26 33), i Vallaån vid lands
vägsbron, 100-tals 1988. Aven om risken för förväx
ling med U. australis beaktas torde arten kunna be
traktas som täml allmän.

U. intermedia, dybläddra. Allmän.
U. minor, dvärgbläddra. Bodmossen (5j 29 34), gölar, 

flerstädes 1986. Trolltjärnen (5j 35 24), vattengöl, i 
stor mängd 1980. Gettjärnen (5g 35 27), kärr på gung- 
fly, rikligt 1974. Rossen (8g 09 35), avsnörd vik, ett 
stort bestånd 1988.

Plantago major ssp. major, groblad. Allmän.
P. media, rödkämpar. Spridd. 13 fynd antecknade 

(betesmark, ägovägar och vägkanter).
Littorella uniflora, strandpryl. Vatebosjön (DF1, 6h 31 

36 m fl), stränder, flerstädes 1988 (detta år rikligt 
blommande). Rossen (8g 10 42), åsgrusbotten vid 
Smalåsen, rikligt 1988.

Sambucus racemosa, druvfläder. Allmän, även långt 
från bebyggelse på kalhyggen och berg.

Viburnum opulus, olvon. Täml allmän i socknen i dess 
helhet, efter Dalälvens vattensystem mycket allmän i 
tidvis översvämmade områden.

V. lantana, parkolvon. Kvarstående vid gammal bebyg
gelse efter järnvägen. Morshyttan (6g 27 17), sten
backe, 1 ex 1988. Byvalla (8g 42 48), f d banvakts- 
boställe, 2 buskar 1988.

Lonicera xylosteum, skogstry. Spridd. 19 fynd anteck
nade.

L. caerulea, blåtry. Tyskbo (6g 46 31), banvall, 4 buskar
1987.

L. tatarica, rosentry. Kvarstående. Gålsbo (4j 47 16), f d 
tomtmark, ett par ex 1986.

Symphoricarpos rivularis, snöbär. Kvarstående. Vatebo 
(5h 29 32), vid ån, ett stort snår 1985. Hagbo (6g 47 
37), vägkant, några buskar 1986. Byvalla (8g 25 37), 
f d bangård, flerstädes 1985.

Linnaea borealis, linnea. Allmän.
Valeriana sambucifolia, flädervänderot. Allmän.
Succisa pratensis, ängsvädd. Allmän.
Knautia arvensis, åkervädd. Allmän.
Lobelia dortmanna, notblomster. Allmän i sjöarna 

Vatebosjön och Rossen.
Campanula cervicaria, skogsklocka. Sisselbo (DF1,5i 30 

31), vägslänt, 3 ex 1984. Backa (DF1, 5i 33 28), sandig 
dikeskant, 2 ex 1988.

C. glomerata, toppklocka. Spridd och delvis naturalise- 
rad. 16 fynd antecknade.

C. latifolia, hässleklocka. Troligen endast förvildad. 
Kyrkbyn (5h 16 14), vägkanter, rikligt 1988. Ross- 
berga (6g 33 31), ängsmark på åsen, ett par ex 1988.

C. rapunculoides, knölklocka. Täml allmän. 21 fynd an
tecknade.

C. patula, ängsklocka. Allmän.
C. persicifolia, stor blåklocka. Täml allmän. 28 fynd an

tecknade.
C. rotundifolia, liten blåklocka. Allmän.

Asteraceae
Arctium tomentosum, ullig kardborre. Spridd. 12 fynd 

antecknade.
A. minus, liten kardborre. Spridd. 11 fynd antecknade.
Carduus crispus, krustistel. Täml allmän. 22 fynd an

tecknade.
Cirsium vulgare, vägtistel. Allmän.
C. palustre, kärrtistel. Allmän.
C. helenioides, brudborste. Allmän.
C. arvense, åkertistel. Allmän.
Centaurea scabiosa, väddklint. Tommesbo (DF1, 6g 47 

30), vägkanter på åsen, täml rikligt 1988.
C. jacea, rödklint. Allmän.
C. cyanus, blåklint. Frekvens mycket varierande år från 

år. 1987 iakttagen på mer än 10 ställen, 1988 endast 
enstaka fynd.

C. montana, bergklint. Förvildad. Färjan (4h 27 27), 
vägkant, några ex 1987. Björk (5i 20 34), ängsbacke, 
flerstädes 1988. Sisselbo (5i 24 33), efter ägoväg, fler
städes 1988. Tyskbo (7g 08 37), ängsmark, rikligt
1988.

Bidens cernua, nickskära. Kyrkbyn (5h 09 19), över- 
svämningsområde vid Bysjön, enstaka ex 1988. Näs
sen (DF1, 5i 16 01), f d betesmark, ca 20 ex 1988.

B. tripartita, brunskära. Spridd. 13 fynd antecknade, 
alla vid Dalälvens vattensystem och Årängsån upp till 
Hedesjön.

Galinsoga ciliata, hårgängel. Horndal (7g 12 29), ogräs i 
handelsträdgård, enstaka ex 1985,1987 och 1988.

Achillea millefolium, röllika. Allmän.
A. ptarmica, nysört. Allmän.
Anthemis tinctoria, färgkulla. Täml allmän. 21 fynd an

tecknade.
Matricaria maritima ssp. inodora, baldersbrå. Allmän.
Chamomilla recutita, kamomill. Allmän.
C. suaveolens, gatkamomill. Allmän.
Leucanthemum vulgare, prästkrage. Allmän.
Tanacetum vulgare, renfana. Allmän.
Artemisia vulgaris, gråbo. Allmän.
A. campestris, fältmalört. Horndal (7g 16 35), igen

växande industrispår, 3 ex 1988.
A. absinthium, malört. Skogbyn (3h 37 27), ödetomt, 

några ex 1988. Leknäs (4i 45 32), ladugårdsbacke, 5 ex
1987. Kyrkbyn (5h 16 21 m fl), vägrenar, flerstädes
1988. Björk (5i 19 35), vid ladugård, rikligt 1987. 
Horndal (7g 16 35), bruksområdet, i stor mängd 1988. 
Storby fäbodar (7i 02 07), vid f d husgrund, 1 ex 1987. 
Grönsinka (7i 39 16), f d bruksområde, mycket rikligt 
1988. Djuphällarna (8h 03 05), gräsmark, 1 ex 1975.

Senecio vulgaris, korsört. Allmän.
S. sylvaticus, bergkorsört. Täml allmän. Karaktärsväxt 

på kalhyggen, särskilt markberedda sådana.
S. viscosus, klibbkorsört. Allmän.
S. vernalis, vårkorsört. Horndal (7g 15 37), bruksområ

det, ett par ex 1988.
Doronicum orientale, gemsrot. Manhem (7g 02 42), 

skräphög, ett par ex 1988.
Tussilago farfara, hästhov. Allmän.
Petasites hybridus, pestskråp. Inplanterad och förvildad. 

Spisbo (4h 41 03), ängsbacke, stort bestånd 1988.
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Hede (6g 03 49 m fl), vid ån, flerstädes i stor mängd 
1988. Fornby (6h 35 03), betesmark, på spridning 
1988.

Antennaria dioica, kattfot. Allmän.
Anaphalis margaritacea, pärleternell. Kvarstående. 

Hovnäs (4j 46 05), ödetomt, några ex 1988.
Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa. Allmän.
C. uliginosum, sumpnoppa. Allmän.
Filago arvensis, ullört. Morshyttan (DF1, 6g 27 17), 

bangården, fåtalig 1987.
Inula helenium, ålandsrot. Förvildad. Norrbyn (5h 16 

14), betesmark, 1 ex 1988.
Solidago virgaurea, gullris. Allmän.
5. canadensis, kanadensiskt gullris. Förvildad. Näs bruk 

(4h 35 22), vägkanter, flerstädes 1986. Nylandet (5h 
31 07), åssluttning, några ex 1988. Horndal (7g 16 35), 
banvall, flerstädes rikligt 1988.

Erigeron acer ssp. acer, gråbinka. Spridd. 12 fynd an
tecknade.

Tragopogon pratensis ssp. pratensis, ängshaverrot. All
män.

Scorzonera humilis, svinrot. Fullsta (4i 42 03 och 4i 44
04), skogsbryn och vägkant, flerstädes 1988.

Taraxacum sektion Vulgaria, ogräsmaskrosor. Allmän.
Leontodon autumnalis, höstfibbla. Allmän.
Hypochoeris maculata, slåtterfibbla. Spridd. 15 fynd an

tecknade.
Hieracium pilosella, gråfibbla. Allmän.
H. auricula, revfibbla. Allmän.
H. aurantiacum, rödfibbla. Troligen förvildad. Färjan 

(4h 26 28), vägkant, några ex 1988. Djupvik (5h 00 
17), björkhage, ett par ex 1987. Kyrkbyn (K. F. Eriks
son, 5h 12 15), litet bestånd 1986. Fornby (6h 35 06), 
några ex 1988.

H. grupp Stiptolepidea, kvastfibblor. Allmän.
H. grupp Silvaticiformia, skogsfibblor. Allmän.
H. grupp Vulgatiformia, hagfibblor. Allmän.
H. grupp Tridentata, styvfibblor. Allmän.
H. umbellatum, flockfibbla. Allmän.
Crepis paludosa, kärrfibbla. Spridd. 13 fynd anteck

nade.
C. tectorum, klofibbla. Allmän.
C. praemorsa, klasefibbla. Morshyttan (6g 23 01 m fl), 

ängsmark, flerstädes 1988. Lönnmora (DF1, 8g 0628), 
ängsbacke, ett täml stort bestånd 1984.

Sonchus arvensis ssp. arvensis, åkermolke. Allmän.
S. arvensis ssp. uliginosus, kalmolke. Rudö (4h 40 09), 

strandäng vid Ruduviken, ett tiotal ex 1988 (kontr

Thomas Karlsson). Kyrkbyn (5h 11 17 och 5h 09 23), 
vägkant och igenväxande trädgårdsland, några ex 
1988.

S. oleraceus, kålmolke. Spridd i socknens södra del. 10 
fynd antecknade.

S. asper, svinmolke. Allmän.
Lactuca macrophylla, parksallat. Västanhede (6g 04 

35), f d banvaktsboställe, rikligt 1988.
L. muralis, skogssallat. Allmän.
L. serriola, taggsallat. Stadarna (5j 08 45), utfyllnad på 

gårdsplan, några ex 1986-1987. Horndal (7g 33 38), 
parkeringsplats, ett tiotal ex 1985.

Lapsana communis, harkål. Allmän.
Cichorium intybus, cikoria. Horndal (7g 14 37), skrot

upplag på bruksområdet, ett tiotal ex 1985.
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Tack

Jag riktar ett stort tack till Thomas Karlsson, Lund, som 
vid mina besök i Lund och eljest hjälpt mig med många 
bestämningar och visat stort intresse för utformningen 
av min uppsats.

Följande har jag också att tacka för hjälp med be
stämningar: Roland Carlsson, Lekeryd, Stefan Ekman, 
Lund, Stefan Ericsson, Umeå, Örjan Nilsson, Uppsala, 
Britt Snogerup, Lund, Göran Thor, Stockholm, Pertti 
Uotila, Helsingfors, Mats Waern, Uppsala, och Gunnar 
Weimarck, Göteborg.

Jag tackar även alla dem, som lämnat mig tips an
gående förekomsten av arter inom socknen, som åtföljt 
mig vid inventeringsexkursioner och som bidragit med 
illustrationer och foton till min uppsats.

Citerad litteratur

Almquist, E. 1949: Dalarnes flora. Nordiska Bokhan
deln.

Almquist, E. & Björkman, G. 1960: Tillägg till Dalar
nas flora. Svensk Bot. Tidskr. 60: 1-68.

Almquist, E. & Björkman, G. 1970: Nya tillägg till 
Dalarnas flora. Svensk Bot. Tidskr. 70: 335-379.

Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. 1984: Svensk flora. 
Fanerogamer och ormbunksväxter. 26 uppl. Esselte 
Studium.

Larsson i By, C. 1968: En dalasockens historia. Central
tryckeriet, Borås.



Räkna blåsippor i vår!

En viktig del av det stora Flora Nordica-projektet 
är att klarlägga geografisk variation hos nordiska 
kärlväxtarter. Som ansvarig för det lilla släktet 
Hepatica inom detta projekt vore jag därför tack
sam att få hjälp med insamling av några uppgifter 
angående blåsippan nu i vår. Det gäller följande 
två punkter (men varje uppgiftslämnare behöver 
inte ge upplysningar om båda):

Frekvens av plantor med vita eller klart rödvio
letta blommor jämfört med den gängse blå eller 
blåvioletta formen. Uppgifterna skall vara i siffror 
(ej i procent) och bör insamlas med någon typ av 
linjetaxering eller annan metod som garanterar 
att inte de ovanliga färgvarianterna omedvetet 
blir överrepresenterade.

Observera: räkna plantor (bladrosetter), inte 
blommor. Sitter två plantor tydligt ihop, räkna 
dem som en.

Antal kalkblad, ståndare och pistiller per blomma. 
(Detta kan man, om än med visst besvär, räkna 
utan att plocka blomman.) Här är risken för 
omedvetet urval mindre, men räkna inte på blad
rosetter som står mindre än 10 cm ifrån varandra,

eftersom risken då är stor att de alla tillhör samma 
genetiska individ.

Välj dock plantor efter blomantal efter föl
jande: Om du kan räkna 10-20 plantor, räkna 
enbart ettblommiga, om du kan räkna mer än 20 
plantor, räkna hälften ett- och hälften treblom
miga. Detta är för att hålla under kontroll den 
variation som beror på att flerblommiga plantor 
också har större blommor - det är inte denna utan 
den geografiska variationen som behöver klar
läggas.

Redovisa antalsuppgifter för varje blomma; 
uppge planttillhörighet för blommor från fler
blommiga plantor.

Jag är alltså tacksam för all hjälp jag kan få på 
någon av dessa två punkter. Skicka uppgifter med 
lokalangivelse, information om vegetationen och 
markförhållandena på växtplatsen, samt beskriv
ning av använd metodik till undertecknad,

Ola Inghe
Botaniska institutionen 
Stockholms universitet 
S-106 91 Stockholm

Botanisk Hage i Oslo ilrar 175-årsjubileum!

Botanisk Hage vid universitetet i Oslo grundades i 
juni 1814 och fyller alltså 175 år i sommar. Det 
firar vi inte bara i tre dagar, utan i hela åtta!

Det börjar med en Christen Smith-dag 1 juni, 
årsdagen för hans utnämnande till professor i 
botanikk og landpkonomi, vilket även innebar an
svaret för den botaniska trädgården. Dagen cele
breras med föreläsningar med anknytning till hans 
verk. De är öppna för allmänheten.

Den 2 och 3 juni arrangerar Botaniska trädgår
dens vänner visningar och växtauktioner. 3 juni 
blir det dessutom ett formellt möte mellan repre
sentanter för Nordens alla botaniska trädgårdar.

Söndag 4 juni öppnas så den nya fjällavdelningen i 
Botanisk hage med pomp och ståt.

Den 5-7 juni organiseras ett nordiskt veten
skapligt symposium Evolution in higher plants: 
patterns and processes med föreläsare från Norden 
och Västeuropa. De flesta av dessa föreläsningar 
behandlar nordiska växter och nordiska problem.

Det hela avslutas med en exkursion till öarna i 
inre Oslofjorden den 8 juni.

Vill du veta mer? Skriv till Hagejubileet, Botanisk 
Hage og museum, Tpyen, N-0562 Oslo 5.

Inger Nordal



Flytsvalting, Luronium natans, funnen i Halland 1988
ÖRJAN FRITZ

Fritz, Ö. 1989: Flytsvalting, Luronium natans, funnen i Halland 1988. [A find of Luronium 
natans in the province of Halland, SW Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 135-136. Lund. ISSN 
0039-646X.
In 1988 Luronium natans was found in the province of Halland, SW Sweden. It grows in shal
low water (0.25-1.0 m) near the outlet of an oligotrophic lake and covers an area of at least 50 
nr. Bird dispersal is the most plausible mode of origin. There is only one more recent locality 
in Sweden, viz. in NW. Skåne, c. 100 km southwards.
Örjan Fritz, Länsstyrelsen i Hallands län, S-301 86 Halmstad, Sweden.

Den 31 augusti 1988 befann jag mig tillsammans 
med min kollega Kurt Claesson vid en sjö i Fal
kenbergs kommun i Halland för att göra limno- 
logiska studier. Vi var i färd med att sjösätta en 
båt när jag blev varse ett bestånd av en liten men 
iögonenfallande flytbladsväxt. Vita tretaliga 
blommor med kronblad som var gula vid basen 
tycktes flyta omkring fritt på vattenytan. Deras ut
seende förde tankarna till dyblad Hydrocharis 
morsus-ranae. Flytbladen var dock inte njurfor- 
made utan små och ovala med karakteristiskt 
fjäderlik nervatur (fig 1). Blommornas och flyt
bladens skaft var mycket långa, och vid växtens 
bas på sjöbotten fanns en rosett av bandlika blad. 
På djupare vatten hade växten endast under
vattensblad.

Vid hemkomsten gav konsultation av litteratur 
beskedet - det var den sällsynta flytsvaltingen, 
Luronium natansl Jag kontaktade Nils-Gustaf 
Nilsson, ansvarig för projekt Hallands flora i Fal
kenbergs kommun. Några dagar senare hade han 
varit på platsen och kunde bekräfta fyndet och art
bestämningen.

Den 7 september besökte jag åter lokalen och 
tog några bilder. Sedan det första besöket hade 
vattenståndet höjts och de flesta blommorna fanns 
nu under vattenytan.

Lokalbeskrivning

Flytsvaltingen växer i utloppet från en grund av
snörd vik av en större sjö och tycks vara väl etab

lerad i flytbladszonen på 25-100 cm djup. Ett tätt 
och rikligt bestånd fanns 1988 utanför vassen längs 
åtminstone ca 30 m av stranden. Just vid båtplat
sen går flytsvaltingen ända in till strandkanten, 
men den verkar inte vara betingad eller direkt 
gynnad av båtplatsen. En fullständig kartering av 
förekomsten har inte gjorts, och det får under
sökas under 1989 om arten finns på fler ställen i 
sjön. Markägarna, som informerades om växten, 
meddelade några dagar senare till Nils-Gustaf 
Nilsson att de funnit ytterligare ett bestånd en bit 
från det först upptäckta.

Utmed stranden var vass Phragmites australis 
den dominerande övervattensväxten. Den bil
dade ett bälte av ett par meters bredd. Strödda 
exemplar av svalting A lisma plantago-aquatica 
fanns här och var. Som flytbladsväxt förekommer 
även ett bestånd av röd näckros Nymphaea alba f. 
rosea, inplanterat av gårdens ägare för ca 25 år 
sedan.
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Sjön får betraktas som en näringsfattig klar- 
vattenssjö (siktdjup 6,0 m 1988-08-31). Enstaka 
jättebalsamin Impatiens glandulifera indikerar 
lokalt en lite näringsrikare miljö. Det är antag
ligen ett resultat av gödselutlakning från en när
belägen bondgård. Under 1970-talet och fram till 
1987 var sjön försurad och pH låg på ca 5,0. I bör
jan av hösten 1987 kalkades sjön med ca 300 ton 
kalkstensmjöl, vilket höjde pH till ca 6,5.

Blomning och frösättning

Även om blomningen tydligt kulminerat den 31 
augusti fanns många blommor att se. Enligt Fitter 
m fl (1984) blommar flytsvalting i maj-augusti. 
Tidpunkten för blomningen på denna lokal är där
för något sen. Fruktsättningen föreföll riklig, men 
det kontrollerades ej om frukterna innehöll frön.

Utbredning

Flytsvaltingens totalutbredning är västeuropeisk 
med tyngdpunkt i Frankrike, Belgien, Holland 
och NV-Tyskland (Markgraf 1981). Arten är 
mycket ovanlig i Norden. I Finland har den inte 
påträffats (Hultén 1971), och i Norge finns bara 
två lokaler längst i sydöst (Lid 1974). I Danmark 
förekommer flytsvalting på några få lokaler på 
västra Jylland; den betecknas som sällsynt och för
svinnande (Hansen 1981).

Flytsvaltingens mest kända svenska lokal är den 
i V. Karup på Bjärehalvön i Skåne. Den upptäck
tes på 1700-talet och återfanns 1959 (Björkqvist 
1961).

Ett fynd gjordes i SV Värmland 1950 (Hylander 
1954) och ett i Dalsland 1958 (Björkqvist 1961). 
På dessa lokaler har flytsvaltingen sedan sökts för
gäves och förekomsterna måste betraktas som till
fälliga (Nilsson & Gustafsson 1978).

Från Halland finns det i Lunds universitets- 
herbarium (LD) ett exemplar med påskriften ”vid 
Ätran”, insamlat 1950 av John Hallberg. Närmare 
omständigheter kring fyndet är okända, men det 
kan noteras att Ätran genomflyter Falkenbergs 
kommun, inom vilken det nya fyndet gjordes.

Flytsvaltingen bedöms vara akut hotad i Sverige 
(Floravårdskommittén för kärlväxter 1985).

Ekologi och spridning

Den nya halländska lokalen motsvarar väl vad 
som är känt om artens artens ekologiska krav.

Enligt Hylander (1953) förekommer flytsvalting i 
åar, vattengravar och småsjöar, medan Nilsson & 
Gustafsson (1978) anger att den växer ”i små 
sjöar, grunda vikar eller grunda hedpölar i klart, 
tämligen näringsfattigt och grunt vatten”. Nor
diska ministerrådet (1984) anger att arten tycks 
föredra näringsfattiga till måttligt näringsrika 
områden.

Spridningen sker både med frö och med ut- 
löpare. De isolerade fynden i Skandinavien, på 
långt avstånd från varandra och från den mera 
sammanhängande utbredningen, antyder att 
fågelspridning sker (Hylander 1954). 1 detta fall 
kan det dock inte uteslutas att frön medföljt vid in
planteringen av de röda näckrosorna. Kalkningen 
år 1987 (kalk från Västergötland) har däremot 
troligen inget samband med fyndet, men kan kan
ske påverka flytsvaltingens trivsel i sjön.

Avslutning

Eftersom växten är så sällsynt och eftersom 
lokalen är känslig och har ett utsatt läge meddelas 
fyndplatsen inte här. Den finns registrerad såväl i 
projekt Hallands flora som på länsstyrelsens 
miljövårdsenhet i Halmstad. Ett avslitet exemplar 
har pressats och finns nu i LD. Det finns inget skäl 
för ytterligare insamling.
Ett varmt tack till Nils-Gustaf Nilsson och Karin Hern- 
borg för värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Innan manuskripten antas granskas de av 
fackgranskare, vilka utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Det förutsätts att författaren behåller 
en kopia. Håll titel och rubriker så korta som 
möjligt; stryk ej under dem (deras inbördes rang
ordning kan anges med siffror i marginalen). 
Vetenskapliga namn på släkten och arter kursi
veras i tryck och ska strykas under i manuskriptet.

Text kan med fördel lämnas på diskett läsbar 
på ABC-datorer eller IBM-kompatibler. Bifoga 
utskrift. Kontakta redaktionen för information 
om styrtecken för olika stilsorter.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) ska 
inleda artiklar som kan ha intresse utanför lan
dets gränser. I anslutning till Abstract ges en 
engelsk version av uppsatsens titel, samt förfat
tarens namn och adress.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Den engelska versionen kan 
göras fylligare, så att dessa texter tillsammans 
presenterar det väsentliga i uppsatsen. Alterna
tivt kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av engelsk text, kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. Författaren får själv välja om sven
ska eller latinska namn ska användas. Första gån
gen en art nämns bör dock både svenskt och la
tinskt namn nämnas. Ange vilken flora som följs 
nomenklatoriskt. Auktor efter det vetenskapliga 
namnet skrivs endast ut om växten ej finns med i 
den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, ska de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skrivs i alfa
betisk ordning på ett särskilt manusblad.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är nödvändig skriver man ’Svensson 
och Wigren 1983 s 166-170’. Om författarna är 
fler än två förkortar man: Tngelög m fl 1984’.

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras) '.
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. / T. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4\ 190-191. Cambridge Uni
versity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1984: 
Floravård i skogsbruket. Del 2 - Artdel. Skogs
styrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande text, och numreras löpande med 
arabiska siffror. Om utskriften görs på elskriv- 
maskin med engångskarbonband kan tabellerna 
fotograferas direkt för tryckning.

Även tabeller kan tas emot på datamedium, 
men bifoga utskrift.
Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
foton och färgbilder) numreras i en följd med 
arabiska siffror. Figurtexterna skrivs på särskilda 
pappersark. Om en figur består av flera delfigurer 
ska dessa betecknas med versaler (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Observera särskilt, att om en figur pla
neras uppta en helsida kan den inte vara smalare 
än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara kopie
rade på blankt papper i ungefär den storlek de 
ska ha i tryck. Om flera fotografier monteras 
samman till en figur måste delfigurerna vara 
absolut rätvinkligt tillskurna. De ska vara monte
rade med högst 1 mm mellanrum på vit kartong 
(använd minsta möjliga mängd lim).

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Begränsade resur
ser för färgtryck inne i tidskriften finns även. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast.
Korrektur utsänds i form av utskrift från rad
skrivare. Författaren uppmanas gå igenom detta 
noggrant och markera alla fel. Rättelser av text 
kan normalt inte göras sedan detta korrektur läm
nats. I undantagsfall ges ett andra korrektur för 
kontroll av figur- och tabellinplaceringar.
Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser längre än en sida. Extra 
särtryck kan erhållas (prisuppgifter och beställ
ningsformulär medföljer korrekturet).
Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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