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Gotlandsnunneört Corydalis gotlandica är en ny- 
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De svenska nunneörterna
MAGNUS LIDÉN

Lidén, M 1991: De svenska nunneörterna. [The Swedish species of Corvdalis.] Svensk Bot. 
Tidskr. 85: 65-69. Lund. ISSN 0039-646X.
The Swedish species of Corydalis (Papaveraceae) are discussed. The epithet laxa has pre
viously been used for a large-flowered form of C. pumila which is common in the vicinity of 
Stockholm, for spontaneous occurrences of C. solida, which reaches its westernmost limit in 
the coastal area NE of Stockholm, and for various hybrid derivatives. C. gotlandica is a 
recently described endemic to the island of Gotland. Ceratocapnos claviculiita (Corvdalis cla- 
viculata) is recognized as an established member of the Swedish flora.
Magnus Lidén, Botaniska institutionen, Curl Skottsbergs gata 22, S-413 19 Göteborg, Sweden.

I den senaste upplagan av Svensk flora (Krok & 
Almquist 1984) finner vi sex arter av nunneört 
beskrivna. Om vi bortser från de båda gulblom
miga trädgårdsflyktingarna gul nunneört Pseudo- 
fumaria lutea (Corydalis lutea i floran) och sibirisk 
nunneört Corydalis nobilis återstår fyra inhemska 
arter. Bland dessa är hålnunneört Corydalis cava 
(C. bulbosa i floran) omöjlig att förväxla med de 
övriga då den saknar fjäll vid basen av stängeln.

De tre återstående hör alla till samma sektion 
inom släktet, sektionen Corydalis, som karakteri
seras av en rund kompakt knöl med ett enda 
knippe rötter längst ned, ett stort blekt fjäll en bit 
upp på stjälken (ungefär i jordytan) som omsluter 
den unga stamknoppen, och en del detaljer i 
blomman. Inom denna grupp är smånunneört C. 
intermedia lätt igenkännlig på sina hela stödblad 
och sin nickande klase. Vidare är vingarna på ryg
gen av de inre kronbladen triangulära och når en 
bit framför de inre kronbladens hopvuxna spets 
(fig 2B), medan de hos de båda återstående 
arterna är låga och rundade (fig 1).

Vad är Corydalis laxa?

De övriga två arterna, sloknunneört C. pumila 
och stor nunneört C. solida erbjuder heller inga 
större problem, utom i Mälardalen. I Uppland 
möts den i Norden östliga C. solida och den syd
liga C. pumila. Härifrån har också beskrivits en 
tredje art, handnunneört C. laxa, enligt Lundman 
(1954) ”en pregnant endemisk form”. Emellertid

har olika författare åsyftat olika saker med detta 
namn.

C. pumila är här, i nordkanten av sitt utbred
ningsområde, ofta ganska kraftig och storblom- 
mig (en vacker färgillustration finner vi hos Lind
berg 1983 under namnet laxa) men alla över
gångar finns i allmänhet inom populationerna till 
mindre och mer få- och småblommiga individ. 
Stor-, gles- och mångblommiga individ förekom
mer för övrigt sällsynt även i andra delar av ut
bredningsområdet, t ex på Fyn i Danmark. Det 
mesta av det material som finns i våra större her- 
barier under namnet laxa, jämte flertalet av ut- 
bredningsuppgifterna från Mälardalen, hänför sig 
till C. pumila. Emellertid förekommer också mel
lanformer till C. solida, framför allt på mer eller 
mindre kulturskapade ståndorter, i parker och 
dylikt, t ex i Uppsala botaniska trädgård. Troligen 
har dessa intermediära och mycket variabla popu- 
lationer uppkommit genom hybridisering. De har 
mycket varierande fertilitet. Typexemplaret av C. 
laxa är en sådan mellanform.

Stor nunneört i Sverige

Stor nunneört Corydalis solida finns som vild
växande i vårt land endast i Roslagen och på 
Karlsöarna. Den vilda formen har ofta kallats för 
laxa, trots att det påvisades redan av Neuman 
(1909) att formen från Roslagen är identisk med 
den östliga formen av C. solida. Även Lundman 
(1954) påpekade samma sak. Redan Linné upp
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gav den i Flora suecica som vild "in maritimis Ros- 
lagia: et Finlandiae”. Att former av både pumila 
och solida (och t o m samtidigt) kallats för laxa är 
lite underligt, då de är ganska olika. C. solida (fig 
1A, B) har mycket bredare yttre kronblad (fig IB) 
och sirligt nickande blommor. Hos pumila (fig 1C) 
är alltid blomskaften tjockare, styvare och rakare, 
och i allmänhet betydligt kortare.

I övriga Sverige finns C. solida endast förvildad 
i parker och trädgårdar. Trädgårdsformen är i all
mänhet purpurfärgad, ofta rätt blek, och har ofta 
en kraftig sporransats på det nedre kronbladet. 
Roslagspopulationerna går mer i rött.

Corydalis solida på Karlsöarna (fig IB) avviker 
från populationerna i Roslagen och Finland, lik
som från de mellaneuropeiska, genom i allmänhet 
korta blomskaft och fruktämne med kort, otydligt 
avsatt stift. 1 övrigt liknar de inte C. pumila, men 
karlsöpopulationens avvikande karaktärsdrag 
skulle ändå kunna vara en följd av gammal intro- 
gression. I lybrider mellan de båda har påträffats i 
ett fåtal exemplar på sydsidan av ön.

Hybriden Corydalis intermedia x pumila

1 lybrider mellan C. intermedia och pumila är 
kända frän Kinnekulle, Kosteröarna, Smedstorp 
(Neuman 1909) och några ställen i mälartrakten 
(Uppland: Uppsala botaniska trädgård, Frötuna, 
Steninge, Drottningholm; Sörmland: Gorsinge- 
holm. Tjuvholmen). De påminner om den nya 
arten C. gotlandica (se vidare nedan) i formen på 
fruktämnet, men har glesare blomställning och 
längre blomskaft; blomman är intermediär mellan 
föräldraarterna. Det kan inte uteslutas att C. 
solida eller en hybrid mellan pumila och solida har 
varit inblandad vid någon av mälarlokalerna. Ofta 
har hybriderna två fjällika blad på stjälken, något 
som man ibland finner även hos gotlandica, men 
aldrig hos de andra arterna. I motsats till hybrider 
mellan solida och pumila är hybrider mellan 
solida!pumila och intermedia helt sterila. Neuman 
(1909) beskriver blomkaraktärerna bra:
Blommorna hos C. intermedia äro rent röda, det öfre 
och nedre kronbladet i spetsen starkt urnupna, men icke

krenulerade. både på in- och utsidan röda; hos pumila 
äro blommorna hvitspräckligt violetta, det ölre och 
nedre kronbladet i spetsen trubbigt tillspetsade med 
krenulerad kant. det öfre är utantill ljusviolett, dess fria 
del pä insidan hvit med mörkviolett kant, det undres Iria 
del hvit med violett kant. Hybridens öfre och nedre 
kronblad äro i spetsen urnupna, men e j så d jupt som hos 
intermedia, icke, eller mycket svagt krenulerade; till lär
gen äro de violetta, men svagare än hos pumila, på in
sidan hvita, men ej så mycket som hos pumila.

En nybildad art...
Jag vill också passa på att presentera den ny- 
beskrivna gotlandsnunneörten Corydalis gotlan
dica (Lidén 1991). Den påminner mycket om C. 
intermedia (fig 2) men är större och kraftigare. 
Blommorna, som är betydligt större än hos inter
media, sitter i täta huvudliknande blomställningar 
som är upprätta i fruktstadium i stället för nickan
de. Formen på frukten, liksom fröet, skiljer sig 
också markant mellan de båda arterna (fig 3).

Hittills är C. gotlandica endast funnen på två 
lokaler vid Västergarn på Gotlands västsida samt i 
ett fåtal exemplar på Stora Karlsö. Västergarns- 
populationerna är mycket rika, med åtskilliga 
tusen individ. Arten växer här i myllan inuti 
ruinen av den gamla kastalen alldeles vid kyrkan 
och på de frodiga gräsmarkerna runtom. Den har 
även smugit sig in i närliggande trädgårdar. Någon 
kilometer längre norrut vågar den sig till och med 
ut i åkern. Även om den har ett utomordentligt 
inskränkt utbredningsområde är C. gotlandica 
knappast hotad, utan är möjligen stadd i sprid
ning. Redan innan den beskrevs hade den stått 
modell för en akvarell och en vacker blyertsteck
ning av Staffan Rosvall (1976). Han utreder också 
skillnaden mellan de fyra gotländska arterna på 
ett förtjänstfullt sätt, både i text och bild.

Gotlandsnunneörten har ungefär 30 kromoso- 
mer i sina celler, medan intermedia och solida har 
16. Med tanke på dess intermediära utseende (de 
flesta detaljer är som hos C. intermedia, men det 
ovala, platta bihanget på fröna är av samma typ 
som hos C. solida', hos C. intermedia är det spiral- 
vridet) verkar det troligt att gotlandsnunneörten 
har uppkommit genom kromosomtalsfördubbling 
av en hybrid mellan dessa båda arter, dvs att den

Fig 1. Blommor, nedre kronblad, stödblad och fruktämnen av Corydalis. - A: C. solida från Uppland (Ängskär). - 
B: C. solida från Stora Karlsö. - C: C. pumila från Mälaren (söder om Uppsala).
Flowers, lower petals, bracts, and ovaries of Corydalis. - A: C. solida from Ängskär in the province of Uppland (N 
of Stockholm). - B: C. solida from Stora Karlsö, a small limestone island W of Gotland in the Baltic. - C: C. pumi
la from the lake Mälaren (south of Uppsala).
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Fig 2. A: Blommor och nedre kronblad av Corydalis gotlandica. - B: Blommor och nedre kronblad av C. intermedia. 
- C: Utbredningen av C. gotlandica.
A: Corydalis gotlandica. - B: C. intermedia. - C: The distribution of C. gotlandica.

är en allotetraploid. På Stora Karlsö växer den just 
där solida och intermedia möts, nedanför Moses’ 
grotta på ostsidan av berget ovanför norra ham
nen. C. solida är inte funnen på själva Gotland (B. 
G. Johansson i brev), men gotlandica kan natur
ligtvis ha spritts från Stora Karlsö, kanske med 
människans hjälp.

... och cn ny invandrad

En jordröksväxt som nyligen synes ha invandrat 
till Sverige är klängnunneört Ceratocapnos 
claviculata (Corydalis claviculata). Det är en väst
europeisk art, spridd från norra Portugal till

sydvästra Norge. På senare år har flera fynd gjorts 
i Sverige:
Skåne Landskrona. Blekinge Sölvesborg, Sölve i skogs
mark. Värmland Karlstad, oljehamnen. Västergötland 
Hova, Tallåsen. Småland Döderhult; Ljungby; Väster
vik (se Karlsson 1990).

På lokalen i Blekinge och någon av de småländska 
verkar den vara väl etablerad. Även i Danmark 
och Holland är den för närvarande stadd i sprid
ning. Troligen gynnas den av ökad markförsur
ning. Välkommen i vår flora!

Klängnunneörten är en vek ettårig växt, som 
kryper längs marken eller klättrar i annan vegeta
tion (även på trädstammar) med hjälp av de till
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klängen omvandlade uddsmåbladen. Bladen är 
tunna, saftiga och ljusgröna, ett par gånger tre
delade, med elliptiska småblad. Blommorna är 
smutsvita, ca 6 mm långa, och sitter i små skaftade 
klasar mittemot bladen. I formen påminner de om 
dem hos gul nunneört Pseudofumaria lutea. Fruk
ten hos Ceratocapnos claviculata är en 2-4-fröig 
kapsel, som i allmänhet sprids oöppnad.

De två släktena Ceratocapnos och Pseudofuma
ria är utan tvekan närstående, och båda har sin 
tyngdpunkt i medelhavsområdet. De skiljs från 
släktet Corydalis bland annat genom att stiftet 
saknar klorofyll och faller av efter pollineringen. 
Faktiskt står de närmare Fumaria än Corydalis, 
men har traditionellt förts ihop med det senare 
släktet på grund av den flerfröiga frukten.

Nyckel till de svenska arterna av nunneört
1 Stift avfallande från den mognande frukten;

sporre mycket kort och säcklik 2
- Stift kvarsittande; sporre minst 1/3 av blommans

längd 3
2 Blad utan klängen; krona gul Pseudofumaria lutea
- Blad med klängen; krona vit Ceratocapnos claviculata
3 Blommor gula i täta klasar; stjälk flerbladig från

en kraftig pålrot C. nobilis
- Blommor röda till violetta, sällan vita; stjälk med

två blad från en underjordisk knöl 4
4 Stjälk utan blekt fjäll vid basen C. cava
- Stjälk med ett blekt fjäll ungefär i jordytan 5
5 Stödblad hela eller det nedersta med en eller två

flikar; blomskaft korta och tjocka, 2-4 mm; 
nedre kronblad brett urnupna; vingarna på de 
inre kronbladen når en bit framför dessas spets 6

- Stödblad nästan alltid flikade eller tandade i top
pen; blomskaft 3-15 mm; yttre kronblad ej eller 
föga urnupna, ofta med oregelbunden kant; ving
arna på de inre kronbladen når ej framför dessas 
spets 7

6 Klasar upprätta, 5-15-blommiga, iögonenfal
lande; sporre 11-12 mm; yttre kronblad 11-12 
mm långt, 7-9 mm brett; frukt platt och bred, av
smalnande till en utdragen spets C. gotlandica

- Klasar l-5(-10)-blommiga, oansenliga; sporre 6-
10 mm; nedre kronblad 7-10 mm långt, ca 4 mm 
brett; frukt avlång, jämnt avsmalnande mot spet
sen C. intermedia

1 Klasar (5-)10-25-blommiga, ± upprätta; stöd
blad längre än breda, med 3-8, oftast spetsiga, ± 
parallella flikar, någon gång hela; blomskaft (5-)
7-15 mm långa, tunna och veka; blommor med 
tydlig doft, nickande, av varierande färg men 
oftast inte bleka med mörkare kanter; sporre 9- 
14 mm; nedre kronblad med eller utan sporr- 
ansats vid basen, 11-13 mm långt, 6-9 mm brett, 
oftast nedåtböjt (blomman gapar); fruktämne 
oftast med ett väl avsatt stift, ofta knäböjt vid 
basen (gäller ej på Karlsöarna) C. solida

2 mm l

Fig 3. Frukter och frön hos Corydalis. - A: C. solida. - 
B: C. pumila. - C: C. gotlandica. - D: C. intermedia.
Fruits and seeds of Corydalis.

- Klasar 5-10(-15)-blommiga, upprätta eller nick
ande; stödblad lika breda som långa, med 3-7 
trubbiga flikar; blomskaft 3-5 mm (någon gång 
upp till 8 mm), upprätta, ganska styva; blommor 
svagt doftande, horisontella, blekt rödvioletta till 
nästan vita med de yttre kronbladens vingar 
betydligt mörkare, mycket sällan helt och hållet 
mörkt rödvioletta; sporre 6-10 mm; nedre kron
blad utan sporransats vid basen. 7— 10(— 11) mm 
långt. 4-6 mm brett, rakt (blomman halvt slu
ten); fruktämne med kort, otydligt avsatt stift

C. pumila
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Recension

Norrländsk landskapsflora
Mäscher, J. W. (under medverkan av E. Mo) 
1990: Ångermanlands flora. SBT-förlaget, Lund. 
ISBN 91-971255-2-0. Pris 250 kr + frakt.
Är detta den perfekta landskapsfloran? Den som 
tillfredsställer alla rimliga anspråk (och lite till)? 
Så utförlig, så precis och så väl illustrerad att den 
varken kan eller bör bli mönsterbildande, av 
arbets- och kostnadsskäl. Floran är inte ett lag
arbete. förutom Evert Mos medverkan, och inte 
heller ett rutarbete; ingen datorteknik har utnytt
jats. Det senare sägs bero på att arbetet påbörja
des innan datorisering ännu var aktuell.

Floran är alltså av gammaldags typ, med exakt 
prickföring på kartor för ca 30% av de nära tusen 
i dag fortlevande taxa, av över 1200 registrerade. 
För ännu fler än de karterade finns fullständiga 
eller nästan fullständiga fyndortsuppgifter. De 
övriga är något lättsinnigt betecknade som ”trivia
la", men det är också det enda lättsinne man fin
ner i boken. Även för dessa kan f ö frekvensen i 
landskapets olika delar objektivt bedömas enligt 
texten.

Före Jan Mascher var landskapet särdeles 
ojämnt känt, men dock ingalunda någon vit fläck i 
floristiskt hänseende. En utförlig personhistorisk 
presentation ges av så gott som alla föregångare. 
En av våra allra äldsta lokalfloror (1729) över väx
ter "wid Nordmalings Prästebord äller i närmaste 
byar däråmmkring” skrevs av Petrus Arctaedius. 
Ett 130-tal av hans växter har kunnat identifieras. 
Efter att ha förenklat sitt namn till Artedi och bör
jat utreda fiskarnas system drunknade sorgligt 
nog denne Linnaei nära vän bara 30-årig i en av 
Amsterdams kanaler.

Göran Wahlenberg och Lars Levi Laestadius är 
det tidiga 1800-talets pionjärer, följda av Robert 
Fredric Fristedts Växtgeografisk skildring af södra 
Ångermanland (1857), med en fortsättning redan 
följande år. Talrika andra botanister omtalas 
också, fram till sentida naturvårdsmotiverade in-

Floran inleds dock inte med historiken, utan 
med en presentation av landskapets natur, inklu
sive geologi och klimat, samt en mycket läsvärd 
redogörelse för vegetationshistorien, från senaste 
interstadial, då åtminstone delar av landskapet 
var isfria under åtskilliga årtusenden (för ca 
50 000 år sedan), och fram till effekter av nutida 
företagsamhet, som lett till många förändringar i 
landskap och flora.

En stark tillbakagång har främst drabbat många 
torrängsväxter, inte minst dem som trivts på de 
riksbekanta niporna vid älvarna. Flär som annor
städes har också en rad ogräs dött ut eller gått till
baka. Vattenregleringar och myrdikningar har 
skördat offer, medan skogshanteringen ännu inte 
utrotat någon kärlväxt. Tillskotten till floran är 
talrika, i stort sett samma arter vid ungefär samma 
tider som eljest i mellersta och norra Sverige. I sen 
tid har några starrarter samt kvarngröe Glyceria 
grandis och radgräs Beckmannia syzigachne kom
mit in med amerikanskt gräsfrö på nysådda väg- 
slänter. Man borde nog kräva att bara svenskodlat 
gräs finge användas!

Ångermanlands flora domineras till artantalet 
av ”trivialarter” och sydliga element, delvis utpos
ter, men det nordliga elementet är också talrikt. 
Inte minst gäller detta ett förvånande stort antal 
s k fjällväxter. Till det västliga elementet räknas 
bl a strandtraven Cardaminopsis petraea, som i 
hela Sverige bara finns vid Ångermanlands kust, 
men har en vidsträckt utbredning också österut 
och i den övriga världen inte är speciellt strand- 
bunden. Den andra unika ångermanlandsväxten, 
som dock finns också på Gotland, är nipsippan 
Pulsalilla paténs. Den är ur svensk synvinkel öst
lig, men utanför Norden mycket vittspridd, bl a (i 
form av en annan underart) gående under namnet 
pasque flower på den amerikanska prärien. Inte 
oväntat pryder denna sippa florans pärm. Till de 
östliga räknas också Calamagrostis chalybaea, 
som omdöpts till skogsrör eftersom namnet niprör

ventörer. forts på sid 109
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Den östra grenen av fjällkedjan inom Väster
bottens län är till större delen uppbyggd av starkt 
omvandlade, kalkfattiga bergarter. Floran saknar 
många arter som endast förekommer i de västliga 
fjällen med föga omvandlade, kalkrika bergarter. 
De östra fjällen kan därför urskiljas som en sär
skild, utarmad region (Ericsson 1984b) där floran 
ansetts trivial (Rune 1963). Detta är nog en orsak 
till att botanister, som färdats mot det kända och 
kalkrika Tärna, lämnat dessa fjäll obeaktade. 
Sommaren 1988 arrangerades därför i Umnäs en 
inventeringsvecka för länets flora, delvis med 
syfte att göra stickprov i ”vita områden” i östra 
fjällen.

Södra Gardfjället, beläget inom Vilhelmina 
socken i Åsele lappmark, var ett högrankat 
objekt. Endast på två serpentinlokaler i fjällets 
västra del, Gurtatjåkko och Rottikken inom 
Grönfjället, hade vegetationen helt kortfattat be
skrivits (Rune 1953). Stefan Ericsson och Alf Ek
blad utsågs till att 8 augusti ”göra” Södra Gard
fjället. Vandringen skulle gå genom fyra 5-kilo- 
metersrutor, från Kanan till Södra Matsdal via 
den av Rune ej besökta serpentinförekomsten 
Röberget 1500 m SV om Kanan (fig 1).

Överraskande fynd

När man vid vägslutet i Kanan ser västerut kan 
man inte undgå att på sydsidan av den vackra 
dalen se Röberget som ett markerat stråk med 
rödaktiga klippor, löpande nedför fjällsluttningen 
ca 500 m i nord-sydlig riktning. Enligt topogra
fiska kartan 24F Tärna befinner sig den lägre 
nordänden på ca 640 m ö h medan sydänden når 
ca 760 m.

Längs serpentinkroppens östra gräns löper ett 
lågt men svårforcerat stup. Nedanför detta finns 
en rasmark av serpentinblock. Bergets ytformer 
ovanför stupet utgörs av en lptande platå med 
kupolformade partier och mellanliggande plana 
hällmarker som ofta går i dagen, särskilt nära 
östra kanten (fig 2). Grovt vittringsgrus fram
träder i det högre, södra partiet. Regnvatten sipp
rar genom nordlutet över klipporna och spår efter 
uttorkade vattensamlingar ses här och var. Lokalt 
kläds klipporna av ett tunt jordtäcke med ris, mot 
väster mer sammanhängande, omärkligt över
gående i omgivande terräng. Serpentinens gräns 
kan dock grovt skattas genom att fjällbjörk Betula 
pubescens ssp. tortuosa saknas på detta underlag.
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Serpentin
Serpentinbergarier är kalkfattiga men magnesium- 
rika och innehåller oftast krom och nickel. Serpen
tinförekomster är i regel små och skilda at av långa 
avstånd. Vegetationen pa sådana platser upplagrar 
avsevärda mängder av tungmetaller, som normalt 
är starkt giftiga för växter. Serpentinberg är därför 
artfattiga och saknar i regel skog även om de ligger 
nedanför skogsgränsen. Berget ligger kalt eller är 
täckt av ett tunt lager grus med gles vegetation. 
Markens fysikaliska egenskaper, med kraftig frost
sprängning, tjälskjutning och jordflytning gynnar 
vanligen alpina arter pä bekostnad av andra, 
mindre väl anpassade.

Det är inte många arter som förmår växa pa ser
pentin. Några förekommer även pä kalk. de flesta 
är vittspridda, triviala arter. Flera växter har ut
vecklat tungmetallstoleranta raser, som till utseen
det avviker från det normala. Man lär utgå från att 
även de arter, som inte avviker utseendemässigt, 
har utvecklat fysiologiska raser som är anpassade 
till de speciella förhallanden som råder.

Fjällbjörken når i området ca 780 m ö h och om
sluter serpentinen helt.

Efter en kort stund på platåns norddel upp
dagade Stefan Ericsson lapsk alpros Rhododend
ron lapponieum. Dvärgbusken förekom i ett 
mycket artfattigt bälte som efter rekognoscering 
befanns sträcka sig över osammanhängande ris- 
klädda partier av hela topplatåns östra sida, 670- 
760 m ö h. Längs västra sidan saknades R. lappo
nieum. Buskarna var upp till 2 dm höga och hade 
god fruktsättning. Påtagligt upprymda av fyndet 
började upptäckarna att räkna buskar, men slu
tade när 1000 hade påträffats. En översiktlig vege- 
tationsbeskrivning gjordes och en serie belägg 
insamlades av Stefan Ericsson, tills vidare enbart 
inlagd i UME.

Röberget besöktes senare av Olof Rune 30 juni 
1988 och 27 juni 1989. Han samlade då levande 
material som odlas i fjällparken i Hemavan.

Röbergets vegetation

Rhododendron lapponieum är rikligast i norr, och 
där lokalt dominerande tillsammans med fjäll- 
odon Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum. 
De enda övriga associerade kärlväxterna är lopp- 
lummer Huperzia selago, ripbär Arctostaphylos 
uva-ursi, klynnetåg Juncus trifidus, axfryle Luzu- 
la spicata och tuvsäv Trichophorum cespitosum 
ssp. cespitosum. Grå raggmossa Racomitrium 
lanuginosum är riklig, förmodligen döljande fuk

tigare svackor. Rhododendron växer ofta i den 
torv som denna mossa bildar. Enstaka Cladonia- 
lavar och masklav Thamnolia vermieularis före
kommer även.

Bland de intressantare kärlväxterna på platån 
finns flera som ej påträffades växande i Rhodo- 
dendron-bältet. Sålunda förekommer fjälltätört 
Pinguicula alpina ställvis rikligt på små ytor med 
tunt fuktigt jordtäcke i södra delen av områdets 
västkant. 1 de hällkarsliknande fuktgroparna 
växer krypven Agrostis stolonifera. en art som på 
dessa nivåer i södra lappmarken är helt knuten till 
serpentin (Rune 1953, 1957a). På vittringsgrus i 
södra delen förekommer även Lychnis alpina var. 
serpentinicola, en serpentinras av fjällnejlika. I 
sprickor med grus på några av kupolerna växer 
typisk Cerastium glabratum var. serpentinicola. en 
serpentinras av kal fjällarv.

Den mest särpräglade serpentinfloran på Rö
berget finns i rasmarken och i stupet i öster. Här 
finns flera arter med morfologiskt distinkta ser
pentinraser, nämligen ängssyra Rurtiex acetosa 
var. serpentinicola, fjällnörel Minuartia biflora 
var. serpentinicola, hönsarv Cerastium fontanum 
var. kajanense och Lychnis alpina var. serpentini
cola. Kal fjällarv Cerastium glabratum varierar 
här starkt, men huvuddelen av populationen över
ensstämmer med var. serpentinicola. Här växer 
även en rad arter som mer eller mindre alltid före
kommer på serpentin, nämligen grönbräken 
Asplenium viride, fjällglim Silene acaulis, rödblära 
Silene dioica (av normalt utseende, "var. lappo- 
nica”), liten blåklocka Campanula rotundifolia 
(storblommig typ), klynnetåg Juncus trifidus, ax
fryle Luzula spicata, bergven Agrostis vinealis och 
blåtåtel Molinia caerulea.

Fynd i Lycksele lappmark

Rhododendron lapponieum är ny för Åsele lapp
mark. Inom Lycksele lappmark är arten känd från 
11 lokaler (fig 1) fördelade på tre lokalgrupper:

1. Tärna socken, Gräsvattenområdet

Två lokaler finns inom detta område, som ligger 
ca 15 km VNV Strimasund.

la. Nordsidan av Mieseken (Mieskattjåkko), 
rikets nät ca 7331 1446, ca 750-800 möh.

Funnen här av Edward Broddeson 1918, insam
lad av denne 1918 (S), Lennart Wahlberg & Gus-
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Fig 1. Kända förekomster av lapsk alpros Rhododendron lapponicum i Västerbottens län (Åsele och Lycksele lapp
marker). Stjärnan markerar förekomsten på Röberget vid Kanan, Vilhelmina sn, Åsele lappmark. Övriga förekom
ster, markerade med prickar, beskrivs under rubriken Fynd i Lycksele lappmark.

tav von Post 1932 (LD S UME), Claes & Severin 
Axell 1934 (S UPS), Ulf von Post & Bertil Ekholtz 
1934 (S UME), C. & S. von Post 1934 (UME), 
Lennart Wahlberg 1936 (UME), Erik Asplund 
1938 (S), Olof Rune 1947 (UPS), L. G. Bennich- 
Björkman 1950 (UME) och Erik Evers 1957 
(LD).

Miesekens botaniska kvaliteter omnämnes 
första gången av Wahlberg (1932). Lennart 
Wahlberg och Gustav von Post hade detta år över
raskande påträffat alprosen, ett fint fynd då arten 
närmast var känd från mellersta Pite lappmark.

Knappt hemkommen erhöll dock Wahlberg ett 
brev (förvaras i UME) från Broddeson, där denne 
meddelade att han funnit ett bestånd av R. lappo
nicum på exakt samma plats 1918 och åter på flera 
ställen på Mieseken 1919. Efter att flera umeå- 
botanister besökt lokalen angav Wahlberg (1938) 
att förekomsten är ganska riklig på nordsidan och 
att blomning sker vid midsommartiden (fig 3).

Området besöks regelbundet av Olof Rune, 
som funnit att R. lapponicum växer på flera del
lokaler i ett bälte på ca 2 km längd längs fjällets 
nordsida (fig 4). Östligast förekommer den ovan
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Fig 2. Röbergets serpentin sett mot söder från den lägre, norra delen. Till vänster ses det branta östvända stupet, till 
höger vidtar fjällbjörkskog där andra bergarter tar vid. Lapsk alpros Rhododendron lapponicum förekommer riklig
ast i ett långsträckt bälte nära stupet. Den dominerar lokalt intill klippor och i torra svackor med lossprängda block. 
I den fuktigare svackan i förgrunden ses tuvsäv Trichophorum cespitosum ssp. cespilosum, en karaktärsväxt för ser
pentin. I klippskrevor dominerar klynnetåg/uncus trifidus. - Foto Olof Rune 1989.

vattendelaren mot Överuman, där den blev fun
nen av Erik Evers (muntl). Arten växer i små 
grupper både på blottor i den ställvis vindexpone- 
rade heden och i snölegebetonad rished i svackor. 
Slänten hyser en rik flora med bland annat isdraba 
Draba nivalis, fjällsippa Dryas octopetala, isvedel 
Astragalus frigidus, vippvedel A. norvegicus, 
lappvedel Oxytropis lapponica, lappögontröst 
Euphrasia salisburgensis, enaxig sävstarr Kobre- 
sia myosuroides, lappstarr Carex parallela, isstarr
C. glacialis, dvärgyxne Chamorchis alpina och 
fjällvityxne Pseudorchis albida ssp. straminea.

Mieseken är en känd växtlokal, främst genom 
förekomsten av blockhavsdraba Draba cacu- 
minum. Floran har beskrivits av Rune (1947, 
1950, 1952, 1963, 1981) och Johansson (1953).

Ib. Nordsidan av östra delen av Fjällripfjället 
(Gräskevardo), rikets nät ca 73333 14455, 720 
m ö h.

Funnen här 1954 av Olof Rune strax ovanför 
trädgränsen. Asplund uppger 800 m ö h, men fjäl
lets högsta topp når endast 783 och i öster ca 760 
m. Möjligen har Asplund funnit den något högre 
än Rune. Insamlad av Olof Rune 1954 (S UME) 
och Erik Asplund 1963 (S).

Fjällets övre delar är en kalkfyllitplatå med en 
rik flora med bland annat isdraba Draba nivalis, 
grådraba D. incana, klibbig fetknopp Sedum vil- 
losum, fjällbrud Saxifraga cotyledon, fjällsippa 
Dryas octopetala och lappögontröst Euphrasia 
salisburgensis. Sydbranten innehåller bl a mur
ruta Asplenium ruta-muraria, gul fetknopp Sedum 
acre, käringtand Lotus corniculatus, lapsk 
getväppling Anthyllis vulneraria ssp. lapponica, 
fjällviva Primula scandinavica, guckusko Cypri- 
pedium calceolus och purpurknipprot Epipactis 
atrorubens. Fjällripfjället beskrivs närmare av 
Rune (1948, 1963, 1981) och Johansson (1953).



2. Sorsele socken, Ältsvattenområdet

Två lokaler finns inom detta område, som ligger 
ca 18 km SV Vindelkroken.

2a. Sydsidan av punkt 935 på Ältsvardo, 2 km NV 
Nedre Ältsvattnet, rikets nät 73388 14777, ca 900 
m ö h.

Funnen här 1948 av Olof Rune (Rune 1948). In
samlad av Olof Rune 1948 (S UME UPS).

Lokalen är en brant rik Dryas-hed med exem
pelvis isvedel Astragalus frigidus. Längre ned föl
jer terrasser med vippvedel A. norvegicus och 
rosenbinka Erigeron borealis (Rune 1981). R. lap- 
ponicum återfanns 1983 av Stefan Ericsson, Hans 
Gardfjell och Sven Hellqvist. I tillägg noterades 
kring lokalen även lappvedel Oxytropis lappo- 
nica, lappögontröst Euphrasia salisburgensis, 
svartbinka Erigeron humilis, ängsmyskgräs Hiero- 
chloé odorata ssp. odorata, enaxig sävstarr Kobre- 
sia myosuroides, hårstarr Carex capillaris, sved- 
starr C. atrofusca, svartstarr C. atrata, klippstarr
C. rupestris, dvärgyxne Chamorchis alpina och 
fjällvityxne Pseudorchis albida ssp. straminea.

Ältsvattenområdet är mycket kalkrikt med 
förekomster av rödnörel Minuartia rubella, fjäll- 
krassing Braya linearis, fjällarnika Arnica angusti- 
folia och fleraxig sävstarr Kobresia simpliciuscula 
(Rune 1948, 1949, 1981).

2b. Sydsidan av Gäpsvaratje, 2 km V Nedre Älts
vattnet, rikets nät 73376 14754, 790-820 m ö h.

Minst 50 exemplar av R. lapponicum påträffa
des här 1983 av Stefan Ericsson, Hans Gardfjell 
och Sven Hellqvist. Belägg från detta tillfälle i 
UME.

Lokalen utgörs av en brant slänt med flytjords- 
partier och fragment av Dryas-hed. I den artrika, 
kalkpåverkade vegetationen märktes grönbräken 
Asplenium viride, raknörel Minuartia strida, gull- 
bräcka Saxifraga aizoides, purpurbräcka S. oppo- 
sitifolia, vårfingerört Potentilla crantzii, lappvedel 
Oxytropis lapponica, fjällodon Vaccinium uli- 
ginosum ssp. microphyllum, fjällgentiana Gen
tiana nivalis, lappgentiana Gentianella tenella, 
lappögontröst Euphrasia salisburgensis, ängs
myskgräs Hierochloe odorata ssp. odorata, enaxig 
sävstarr Kobresia myosuroides, hårstarr Carex 
capillaris, svedstarr C. atrofusca, svartstarr C. 
atrata, klippstarr C. rupestris, dvärgyxne Chamor
chis alpina och fjällvityxne Pseudorchis albida ssp. 
straminea.
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Fig 3. Lapsk alpros Rhododendron lapponicum i fal
nande blomning på Mieseken (lokal la). De ljusprickiga 
bladen gör dem karakteristiskt matta på avstånd, en god 
fältkaraktär när arten är utblommad, vilket den oftast är 
när de flesta botanister drar till fjälls. - Foto Bertil 
Ekholtz 1934-06-22.

3. Sorsele socken, Vitnjulområdet

I området kring Vitnjul ca 25 km NNV Ammarnäs 
finns 7 lokaler; a-c ligger på Vindelälvens sydväst
sida, d-g på älvens nordostsida.
3a. Förberg till Sjnjuttje ovanför Skeblejukke i 
Skebleskalet 7 km SV Vitnjul, rikets nät 7334 
1505, ca 900 m ö h.

Funnen 1969 av Henrik Johansson, Hans 
Landström & Leif Samuelsson, angiven som 
”Sydbranten vid Skellejokk 1 km SV p. 1230 i 
Snuortjåkkmassivet, enstaka ex i Dryas-hed på 
klipporna ovanför rasbranten” (Johansson m fl 
1970).

Från heden, som domineras av fjällsippa Dryas 
octopetala och nordkråkbär Empetrum herma- 
phroditum, anges dvärglummer Selaginella selagi- 
noides, fjällhällebräken Woodsia alpina (i berg
springor), nätvide Salix reticulata, fjällnörel Minu
artia biflora, isdraba Draba nivalis, bergdraba D. 
norvegica, spädbräcka Saxifraga tenuis, gull- 
bräcka 5. aizoides, knoppbräcka S. cernua, pur
purbräcka S. oppositifolia, fjäll vedel Astragalus 
alpinus, fjällviva Primula scandinavica, liten blå
klocka Campanula rotundifolia, enaxig sävstarr



76 S. Ericsson och O. Rune SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

Kobresia myosuroides, hårstarr Carex capillaris, 
svedstarr C. atrofusca, svartstarr C. atrata och 
klippstarr C. rupestris.

3b. V om Vuotsjaure 5 km SSO Vitnjul, rikets nät 
ca 73343 15109, ca 780 möh.

Ett litet bestånd i Dryas-hed funnet 1977 av 
Lasse Strömgren (muntl). Lokalen ligger i den 
svaga ostslänten mitt emellan Ruopsgaises brant 
och Vuotsjaure inom 1 km från sjön.

3c. Slieroks SO-sida 2 km SV Vitnjul, rikets nät ca 
7338 15075, ca 850 möh.

Ett begränsat bestånd i Dryas-hed funnet i bör
jan av 1980-talet av Lars Gustavsson (muntl).

3d. Vitnjultjåkkos SV-sluttning 800 m NNO 
Vitnjul, rikets nät 73394 15099, ca 840 möh.

Funnen 1964 av Hugo Sjörs och Gunnar Was- 
sén (Sjörs & Wassén 1965). Belägg: Fotografi av 
Per-Erik Persson (fig 5).

Enligt Lars Gustavsson (muntl), som såg loka
len först i slutet av 1970-talet, finns här 1000-tals 
exemplar strax ovanför trädgränsen i en brant syd
västsluttning. Lokalen är en typisk Dryas-hed 
(Wassén muntl). Sven och Claes Hellqvist besök
te lokalen 1989 (Hellqvist & Hellqvist 1990) och 
såg då R. lapponicum på några dellokaler ovanför 
klippbranterna, dock inte i några större mängder. 
Förmodligen passerade de nedanför det stora be
ståndet. Som följeväxter sågs bland annat fjäll- 
sippa Dryas octopetala, nätvide Salix reticulata, 
klippstarr Carex rupestris, dvärgyxne Chamorchis 
alpina och fjällvityxne Pseudorchis albida ssp. 
straminea. I klippbranter just nedanför fann de 
fjällviva Primula scandinavica och rosenbinka 
Erigeron borealis. Lokalen nämns av Rune (1981) 
och beskrivs kortfattat av Hellqvist & Hellqvist 
(1990).

3e. Vitnjultjåkkos O-sluttning i svackan V Vitnjul- 
jaure, 1500 m NNO Vitnjul, rikets nät 73395 
15103, ca 820 m.

R. lapponicum har här påträffats i enstaka före
komster i Dryas-hed (Lars Gustavsson muntl)

3f. 1 km O Framaktjåkkås (Kramatjockos) högsta 
punkt, 3 km NNV Vitnjul, rikets nät 7342 1508, ca 
850 möh.

Upptäckt 1955 (Sjörs & Wassén 1965) då den 
fotograferades av Rickard Renman (Gaunitz 
1963). Belägg: Fotografier av Per-Erik Persson 
uppvisade.

Gaunitz (1963) fann vid ett besök 1958 ej R. 
lapponicum men anför Dryas-hed med rosenrot 
Rhodiola rosea, lapsk getväppling Anthyllis vulne- 
raria ssp. lapponica och fjällviva Primula scandi
navica. Från ett besök 1964 lägger Sjörs och Was
sén (1965) till nätvide Salix reticulata, fjällsyra 
Oxyria digyna, fjällglim Silene acaulis, gullbräcka 
Saxifraga aizoides, purpurbräcka S. oppositifolia, 
fjällvedel Astragalus alpinus, fjällveronika Vero
nica alpina, klippveronika V. fruticans, rosen
binka Erigeron borealis, björnbrodd Tofieldia 
pusilla och hårstarr Carex capillaris. De återfann 
även R. lapponicum, men enligt Wassén (muntl) 
växer denna ej i Dryas-heden utan i mer trivial 
vindexponerad hed ovanför. Enligt Lars Gustavs
son (muntl) förekommer den på flera ställen i ost
västlig riktning längs kammen, även i Dryas-hed. 
Framaktjåkko beskrivs även i andra uppsatser av 
Gaunitz (1972, 1983).

3g. V om Framaktjåkkos högsta punkt, 4 km NV 
Vitnjul, rikets nät ca 73423 15065, ca 820-900 
möh.

R. lapponicum förekommer här rikligt på flera 
ställen i Dryas-hed intill platåns kant mot det syd- 
vända stupet (Lars Gustavsson muntl).

En uppgift om att R. lapponicum skulle växa i 
Buorguketjåkke 22 km SV Ammarnäs i Sorsele 
socken har kontrollerats på fotografi och visat sig 
vara felaktig.

Växtmiljö i Lycksele lappmark

En gemensam nämnare för Rhododendron lappo
nicum på de ovan nämnda lokalerna är att den 
växer på eller nära Dry as-hed, ett växtsamhälle 
som uppträder på torrare kalkgrund i fjällen. I 
många fall åtföljs arten av andra sällsynta kalk
bundna växter, även om den ofta ej växer i de art
rikaste partierna, utan gärna i de högre, mer vind- 
exponerade delarna av en Dry as-hed, såsom vid 
krön eller ovanför stup. I något fall växer den 
utanför de Dryas-dominerade delarna av kalk
heden just i vindexponerade lägen. På den stora 
förekomsten på Mieseken (la) visar arten en 
vidare variation i ståndort och går även in i snö- 
legebetonade rissamhällen.

R. lapponicum är i Lycksele lappmark känd 
mellan 720 och 900 möh och helt bunden till det 
lågalpina bältet. Den undre gränsen ligger några 
tiotal meter ovan skogsgränsen, den övre ytter
ligare ca 100 m högre. I Gräsvattenområdet
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Fig 4. Miesekens nordsida (lokal la), en klassisk växtlokal med många kalkbundna arter. Rhododendron växer före
trädesvis på de snöfria fläckarna i ett bälte ovanför de översta fjällbjörkarna. Snön ligger ännu i nordslänten, men 
för att få se arten blomma här bör man besöka fjället vid denna tid. I förgrunden lyfter en smålom. - Foto Bertil 
Ekholtz 1934-06.

(lokalgrupp 1), där björkskogen når ca 680-710 
m ö h, förekommer sålunda R. lapponicum inom 
720-800 m ö h. I Ältsvattenområdet (lokalgrupp 
2) saknas sammanhängande skog i närheten av 
lokalerna. R. lapponicum växer här som lägst vid 
790, som högst vid 900 möh. 1 Vitnjulområdet 
(lokalgrupp 3), med björkskog till ca 720-760 
möh, finns R. lapponicum inom 780-900 möh.

R. lapponicum kan alltså sägas vara typisk för 
uppstickande eller utskjutande (och därigenom 
vindexponerade) delar av torrare, kalkhållande 
fjäll inom ca 20-150 meters höjdskillnad i förhål
lande till skogsgränsen.

Gjterevoll (1990) anger R. lapponicum som en 
karakteristisk art i alliansen Kobresio-Dryadion, 
även om den når sin maximala vitalitet i artrika 
Dryns-hedar. Vidare uppträder den på öppna och 
grusiga ställen utstta för jordflytning (solifluk- 
tion). I övriga Skandinavien uppvisar R. lappo

nicum en något vidare ekologisk variation än i 
Lycksele lappmark. Arten kan sålunda förekom
ma på tämligen sur humus där fjällsippa Dryas ej 
finns (Lunde 1962), och på några av de mest kust
nära lokalerna i det sydnorska utbredningsområ
det växer den på fattigberg utan sällskap av andra 
kalkindikatorer (Nordhagen 1965).

Röbergslokalens särdrag
Den nya lokalen för Rhododendron lapponicum 
utmärker sig genom tre egendomliga drag: det 
geografiska läget, höjden i förhållande till skogs
gränsen och underlaget.

R. lapponicum hör till de bicentriska fjällväx
terna, den förekommer sålunda både i de sydli
gaste och nordligaste fjällen och har en utbred- 
ningslucka däremellan (Hultén 1971, Gjaerevoll 
1990). Det sydliga området är litet, inskränkt till
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fjäll sydväst om Romsdalen och övre Gudbrands- 
dalen i Norge. Frånvaron i Dovre är svårförklarlig 
och ovanlig för bicentriska växter (Nordhagen
1965). Från Röberget är det ca 90 km till de tre 
lokalgrupperna i Lycksele lappmark, där lokal la, 
Mieseken, var den tidigare kända gränsen (fig 1). 
Därifrån förekommer arten sedan upp till Finn
mark.

Röbergslokalen ligger i sin helhet inom björk
skogsbältet, nära den nedre gränsen växer t o m 
gran Picea abies. Att arten förekommer så långt 
ned är sällsynt i Sverige. I Pite lappmark finns 
dock en lokal på 475 m ö h, 100 m nedom gränsen 
för tall Pinus sylvestris (Lundqvist & Wistrand 
1974). Den växer här med huvudstarr Carex capi
tata bland mossa på en översilad klippavsats vid 
Skellefte älv ovanför Sädvajaure. Olof Rune har 
besökt lokalen. Det lilla beståndet ger intryck av 
en utpost i en miljö lämplig för konkurrenssvaga 
växter.

Markens fysikaliska egenskaper på serpentin
lokaler, med kraftig frostsprängning, tjälskjutning 
och jordflytning, gynnar vanligen alpina arter på 
bekostnad av andra, mindre väl anpassade. Åt
skilliga alpina arter kan därför på serpentin på
träffas på lägre nivåer än normalt (Rune 1953, 
1957a, b, 1988). På dessa och liknande lokaler i 
fjällbarrskogen möter man rent alpina samhällen 
med fjällnejlika Lychnis alpina, skrednarv Arena- 
ria norvegica, fjällglim Silene acaulis, fjällodon 
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum och 
klynnetåg Juncus trifidus (Rune 1988). Ett exem
pel är serpentinfälten vid Stennäs i Vilhelmina 
socken, Åsele lappmark, där t ex fjällnörel Minu- 
artia biflora var. serpentinicola uppträder rikligt 
på 490 m ö h i en blockig, gles tallskog, omgiven 
av tät granskog (Rune 1957a). Lokalens alpina 
karaktär fick Heintze (1913) att tro att lokala vin
dar skapat en alpin hed på låg nivå.

Rhododendron lapponicum i Nordamerika

R. lapponicum har ej tidigare blivit funnen på ser
pentinunderlag i Skandinavien. Arten är dock 
karaktärsväxt på serpentin i delar av östra Nord
amerika (Rune 1953), framförallt på västra New
foundland (Fernald 1911) och halvön Gaspé i 
Québec (Rune 1954a). Särskilt känd är den rika 
förekomsten på Mt Albert på Gaspé i Québec 
(Rune 1953, 1954a), vars plana ”table-top” är 
uppbyggd av serpentin. På Mt Albert är Rhodo
dendron spridd över hela området, ofta som domi

nerande inslag i samhällen som visar stor likhet 
med motsvarande på Röberget, med bland annat 
fjällnejlika Lychnis alpina, fjällodon Vaccinium 
uliginosum ssp. microphyllum, klynnetåg Juncus 
trifidus, tuvsäv Trichophorum cespitosum och grå 
raggmossa Racomitrium lanuginosum.

På Mt Alberts serpentinplatå möter vi även 
grusnarv Arenaria humifusa och rödnörel Minu- 
artia rubella, båda med relikta förekomster på ser
pentin i Skandinavien (Rune 1954b. 1955, 1957a, 
b). På Mt Albert finns även grönlandsstarr Carex 
scirpoidea som serpentinberoende relikt. Denna i 
Skandinavien sällsynta växt har hittills inte blivit 
funnen på serpentin hos oss. Nya fynd har dock 
gjorts på senare år (Skifte 1985), och arten bör 
eftersökas på serpentinförekomster i Sverige nära 
de nya lokalerna, t ex inom Padjelanta.

Utanför serpentin har Rhododendron enstaka 
isolerade, som regel mycket sparsamma förekom
ster i östra Nordamerika (Fernald 1950). I Appa- 
lacherna finns den sydligast i Adirondack Mts i 
New York. En mycket isolerad reliktförekomst 
föreligger även från norra Wisconsin där arten 
förekommer på vittringsgrus av kalksandsten i 
klippväggar i Wisconsinflodens dalgång.

Reliktförekomster på serpentin

Om man för kal fjällarv Cerastium glabratum och 
skrednarv Arenaria norvegica karterar förekom
ster på, respektive utanför, serpentin i Skandina
vien, finner man att de på serpentin förekommer 
längs hela fjällkedjan, medan icke-sepentinloka- 
lerna visar en typisk bicentrisk utbredning, med 
en lucka mellan Lycksele lappmark och Dovre 
(Rune 1953, 1957a, 1957b). Dessa arter har tyd
ligen ur genetiskt mångformiga populationer, som 
inte är beroende av serpentin, kunnat bilda typer 
som kan växa på detta underlag (Rune 1957a). 
Fenomenet tyder på att de bicentriska utbredning
arna uppstått genom reduktion av mera samman
hängande utbredningar efter istiden. För arter 
utan förmåga att växa på serpentin skulle nämli
gen en sådan reduktion resultera i utdöende i luc
kan med ett bicentriskt mönster som följd. Arena
ria norvegica och Cerastium glabratum kan sägas 
vara relikter på serpentin i delar av Skandinavien. 
Även rödnörel Minuartia rubella är en sådan re
likt, men med delvis bibehållen bicentricitet.

Liknande resonemang kan föras om grusnarv 
Arenaria humifusa, som i Skandinavien växer på 
serpentin och endast förekommer i norr, men
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Fig 5. Lapsk alpros Rhododendron lapponicum på Vitnjultjåkkos SV-sluttning (lokal 3d). - Foto Per-Erik Persson.

öster om Finnmark uppträder på annat underlag. 
Den har påtänkts som istidsövervintrare på refu- 
gier utanför norska kusten (Nordhagen 1935, 
Selander 1950), men då ingen serpentin finns på 
tänkta refugieområden utanför artens lokaler vid 
Virihaure och Hattfjelldal-Joesjöområdet, måste 
de nu levande populationerna på serpentin vara 
uppkomna på platsen och av postglacial ålder. De 
utgör kvarlämnade relikter av en tidigare mer 
variationsrik population (Rune 1954b, 1955).

För den nyupptäckta isolerade förekomsten av 
Cassiope tetragona kantljung på Sjul-Nilsmössan i 
Tärna socken i Lycksele lappmark har Hellqvist 
(1990) genom likartade tankebanor kommit fram 
till att arten förmodligen är nyspridd till lokalen. 
Kantljungen förekommer här i den för arten nor
mala miljön och lokalen är förmodligen uppkom
men ur en distansspridning norrifrån.

Rhododendron lapponicum som serpentinrelikt

Eftersom Rhododendron lapponicum är en relikt 
på serpentin på Mt Albert i Québec, tillsammans

med grusnarv Arenaria humifusa och rödnörel 
Minuartia rubella, såg Rune (1953) det som an
märkningsvärt att den ej uppträdde på detta vis i 
Skandinavien. Vi hävdar emellertid att fyndet på 
Röberget visar att arten är en relikt på serpentin 
även hos oss.

Ljungväxter har lätta frön som kan föras med 
vinden. En spridning luftvägen till Röberget, lik
nande den som föreslagits för kantljung Cassiope 
tetragona till Sjul-Nilsmössan (Hellqvist 1990) och 
det plötsliga uppdykandet av klockljung Erica 
tetralix på många lokaler i Norrland (Ericsson 
1984a, 1986), kan dock ej vara upphov till den av
sides belägna lokalen. Genmaterialet i populatio
nerna i kringliggande områden möjliggör inte eta- 
blering på serpentin, och Röbergets på serpentin 
växande R. lapponicum måste därför antas vara 
en speciellt anpassad form, bildad på platsen.

R. lapponicum i vid bemärkelse har en nära 
cirkumpolär utbredning med lucka mellan Skan
dinavien och östra Sibirien. Arten finns dock ej på 
Island eller Svalbard och den skandinaviska popu- 
lationen är därför tämligen isolerad, med när
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maste förekomster på Grönland (Hultén 1958). 
Dess möjliga invandringshistoria eller eventuella 
istidsövervintring på refugier har ofta diskuterats 
(se t ex Gjaerevoll 1959, Dahl 1961, Nordhagen
1965) och bör skärskådas igen, med tanke på att 
artens nutida utbredning i hela Skandinavien till 
stor del är av reliktnatur.
Till sist vill vi tacka Lars Gustavsson, Håkan Jonsson, 
Erik Norén, Per-Erik Persson, Rickard Renman, Lasse 
Strömgren och Gunnar Wassén för närmare uppgifter 
om flera tidigare opublicerade Rhododendron-iynd från 
Sorsele socken.
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Kransrams - västsvensk fägningsblomma
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Carlsson, Å. 1991: Kransrams - västsvensk fagningsblomma. [Polygonatum verticillatum. a 
species favoured by burning in W Sweden.] Svensk Bol. Tidskr. 85: 81-86. Lund. ISSN 0039- 
646X.
Polygonatum verticillatum is an atlantic species which demands both high humidity and fertile 
soil. It is also, at least in W Sweden, a poor competitor and usually grows in damp groves with 
a sparse field layer. It was not able to grow in the dense, mown or grazed grasslands of the old- 
fashioned farmland. However, in the wooded hay-meadows litter was burnt on selected 
patches, and in these P. verticillatum was able to establish due to its thick rhizome. A survey 
was made of 40 localities with P. verticillatum in the province of Västergötland, and almost all 
of these turned out to be former hay-meadows.
Ake Carlsson, Östergården, Siene, PI5334, S-447 00 Vårgårda, Sweden.

April 29: Mor och Kari röjde Gubbalycka.
30: Jag och mor röjde Utängen. Det var några isfläckar 
och Kiäle fläcketais, men ingen snö. De lsta kabba- 
låckersuntes.
Maj 1: Jag och mor röide Jengerkerret. Johannesagräs 
uppkommer.
6: Göken hördes lsta gången. Bokhulta röjde idag. 
Biörkelöv och rändelöfvet börja att utspricka. Smör- 
bolla-blan upkomma.
10: Vi röjde i järdet. Dertill voro vi Moster och Karl och 
Kristina i Ekås Stora och lilla, Kari på Skogen, Kiersti 
på Skripa, Marja i Råslätt. Britta, far, jag och mor 
stundatals. Ale- och Löne-, Hasle, Pile-Lövet borgar att 
utspricka. Häggelövet är redan stort.

Den 14-årige Olof Andersson på gården Träng- 
hult i Toarps socken öster om Borås noterar i sin 
dagbok 1841 vårarbetet i slåttermarkerna: att 
räfsa ihop och elda upp fjolårslöv och nedfallna 
grenar. Det gotländska ordet faga har numera 
vunnit insteg i rikssvenskan och ersätter ofta den 
gamla västsvenska benämningen röja, som Olof 
använder.

Eldningen ägde rum på lågproduktiva eller för 
lien svåråtkomliga ställen, vanligen på samma 
plats år efter år. Brännfläckarna var en extrem 
miljö som mycket få växter kunde utnyttja. 
Kransrams Polygonatum verticillatum är nog den 
enda kärlväxten i sydvästra Sverige som förr 
huvudsakligen förekom på denna kulturskapade 
ståndort. Tack vare sina tjocka jordstammar kan

växten överleva årlig bränning vid en tidpunkt då 
de första skotten redan skjutit upp. Vitaliteten 
förefaller dock ofta vara nedsatt jämfört med 
bestånd som varit skonade från eld några år. För
delen av bränning är endast indirekt genom att 
medtävlande arter utplånas.

Trädbärande ängar som fortfarande hävdas på 
traditionellt sätt med röjning och slåtter är mycket 
ovanliga. En av de få som finns kvar i Västergöt
land ligger i Skog, Tvärreds socken, sydväst om 
Ulricehamn. Här kan man ännu studera krans- 
ramsens begränsning till brännplatser i slåtter- 
marker.

I en äng i Onsered i samma socken växer arten i 
hasselbevuxna rösen, som utnyttjades som bränn
platser till slutet av 1960-talet. Ängen hävdas fort
farande med slåtter och röjning men röjhögarna 
läggs numera utanför ängen. Kransramsen håller 
sig kvar under svällande hasselbuskar och bevakas 
under slåttern av botanister, så att inga skott ska 
falla för lien.

I Berg, Gällareds socken i Halland, finns en äng 
som hävdas av hembygdsföreningen. De förra 
ägarna var mycket konservativa och bedrev ängs- 
skötsel på traditionellt sätt fram till sin avflyttning 
1962. De hade för vana att elda röjhögarna intill 
stammen på ekar, en kvarleva från den tid då 
detta träd var kronans egendom. I en av dessa 
gamla brännfläckar växer en livskraftig klon av 
kransrams. Den finns även på en numera brukad
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Fig 1. I Bolsäng, Utvängstorps socken, Västergötland, finns ett par bestånd av kransrams i gammal granskog helt 
utan lövinslag. Pä den ekonomiska kartan från 1890-talet är området markerat som slåttermark. Sparsamt förekom
mer ännu slättergubbe Arnica montana, stagg Nardus strida och blåsuga Ajuga pyramidalis. Vid kransramsen växer 
kruståtel Deschampsia flexuosa, rödven Agrostis capillaris och rosmossa Rhodobryum roseum. Lokalen upptäcktes 
av Anders Bertilsson under älgjakten 1988. Foto Tore Hagman 1990-09-24.

brännplats. Kransramsen är fridlyst i Hallands län 
och det betraktas som ett lagbrott att slå av den 
vidslåttern.

I de få fall då markanvändningen på växtplat- 
serna kan utläsas i äldre botanisk litteratur är det 
fråga om slåttermark. Den förste att notera krans
rams i Sverige var den danske läkaren Georg 
Fuiren (Nordstedt 1920), som åren 1622-23 reste

omkring i några sydsvenska landskap. Han påträf
fade arten i Skåne ”inter Wramb & Linderpd in 
prato”. Den finns fortfarande kvar i området.

Zetterstedt (1866) omtalar kransrams från "det 
högländtaste Småland” i ängarna vid Hule, Gyde- 
berg och Brasbo i Almesåkra socken.

Nordstedt (1903) meddelar några lokaler från 
Sandhem i sydöstra Västergötland: ”sparsamt i
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Fig 2. Arvid Larsson, f d markägare i Gärsbo, Tvärreds socken, Västergötland, eldade 1972 upp några rishögar i ett 
lövskogsområde som var ängsmark fram till 1910-talet. Brännplatserna koloniserades av kransrams som ännu finns 
kvar. Foto Tore Hagman 1990-09-24.
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ekängen vid Grimmestorp, storängen Dintestorp, 
Tunarps äng vid Svartån”.

För förekomst i betesmark synes en uppgift hos 
J. A. Gyllenhaal (1773) tala: kransrams växte ”i 
en hage litet ofvanföre Kyrketorps by” på Falbyg
den. Vid denna tid kunde man dock med ordet 
hage lika gärna mena slåtterhage som beteshage.

När ängarna växer igen till lundar får krans- 
ramsen en chans att sprida sig ut i den uppluck
rade grässvålen. Jag har besökt ett 40-tal lokaler i

Västergötland. Med få undantag har det visat sig 
vara före detta slåttermarker. Detta kan inte 
enbart förklaras med att ängarna ligger på de 
bördigaste markerna. Kransramsen är inte mer 
krävande än att den skulle kunna växa på många 
utmarkslokaler. På de flesta platser är arten en 
påminnelse om en förgången slåtterepok.

Ibland förekommer röjning med åtföljande 
eldning i dessa igenväxta ängar, och det kan ge 
upphov till mycket frodiga kloner. Lantbrukare
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Fig 3. Brännfläck med kransrams i hävdad äng. Skog, Tvärred, Västergötland. Foto Tore Hagman 1985-06-03.
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Åke Andersson, Lugnås, eldade i början av 1970- 
talet upp en stor rishög i en brukad men alltför 
igenväxt äng. Brännplatsen intogs helt av krans
rams; mörkgrön, tät och mer än meterhög men 
sedan liggande. Uppenbarligen kunde den snabbt 
kolonisera den konkurrensfria och mycket kväve
rika marken. Kanske fanns den redan på plats när 
bränningen ägde rum. I närliggande lövskog finns 
talrika förekomster. I mitten av 1980-talet över
gick ängen till betesmark. Vid mitt besök 1990 
hade bete och klövtramp på den något fuktiga

marken nästan utplånat beståndet. Kvar fanns ett 
par mycket små skott.

Bränning i samband med natur- och parkvårds- 
arbete har i en del fall gynnat kransramsen. Vid 
Smälteryd i Sätila socken växer den fläckvis i en 
lövskog vars buskskikt emellanåt röjs bort av in
terner vid den närliggande fångvårdsanstalten. 
Numera får rishögarna ligga kvar men tidigare har 
troligen bränning ägt rum.

I Borås finns vid Hulta en lövskog som hyser 
kransrams. Bl a växer den tillsammans med hallon
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Fig 4. Utmed detta dike mellan väg och åker i Finnekumla, Västergötland, växer kransrams på några ställen. Vege
tationen domineras av tuvtåtel Deschampsia cespitosa. Markägaren har tidigare besprutat diket för att bli kvitt 
buskarna och har dessutom här och var eldat upp konstgödselsäckar. - En liknande lokal finns i Ubbhult, Sätila, där 
kransramsen växer i en bård utmed en åker, men inte är observerad i angränsande lövskog. Här kan den kanske vara 
gynnad av kemisk ogräsbekämpning som tar död på tvåhjärtbladiga växter. Foto Tore Hagman 1990-09-24.

i en några år gammal brännfläck. Den växer också 
invid några förfallna jordfasta träbänkar. Här kan 
man misstänka att korvgrillning hjälpt växten på 
traven. Den var känd från lokalen av Nordwall 
(1867).

Kransramsen växer pa många ställen längs vat
tendrag, där det ofta råder ett gynnsamt lokal
klimat. Förr eldade man upp driftvallar utmed

stränder i slåttermarker. Denna bränning och 
även fiskares lägereldar har troligen gett upphov 
till en del bestånd. På en ö i Säveån i Nårunga soc
ken var det förr tradition att kräftfiskarna kokade 
sin fångst. Kanske hjälpte man därmed den fro
diga klon, som nu finns på platsen, att få fäste.

Kransramsen kan ibland etablera sig på kon
kurrensfria ytor som skapats på annat sätt än
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genom bränning. På tomten till torpet Övre Källs- 
torp i Finnekumla socken finns en upplagsplats för 
kanot, där vegetationen på en liten yta är ihjäl- 
skuggad. Våren 1990 växte här upp ett skott och 
på sensommaren ytterligare två.

I Vralen, Bredareds socken, har kransramsen 
koloniserat en granklädd nordsluttning på gam
mal utmark. 1 det sparsamma fältskiktet växer 
blåbär och stenbär. Hans Johansson, som upp
täckte lokalen på 1960-talet, sätter förekomsten i 
samband med att platsen var kulfång vid en fält- 
skyttetävlan 1954. I den tillfälligt uppluckrade och 
kväverika jorden bör kransramsen ha haft goda 
möjligheter att slå rot.

Kransramsen är upptagen i Floravård i skogs
bruket (Ingelög m fl 1984) som hänsynskrävande. 
Enstaka växtplatser kan nog försvinna vid kal
avverkningar. I stort är det dock troligen en art 
under spridning, framför allt gynnad av grässvå- 
larnas och betesdjurens försvinnande. Den som 
vill rädda ett tynande bestånd kan lätt göra detta 
genom att tända en mindre brasa på växtplatsen 
innan våren är för långt liden.
Ett stort tack till följande personer som varit mina 
guider i fält: Erik Andersson, Svenljunga, Åke Anders

son, Lugnås, Anders Bertilsson. Mullsjö. Pelle Dalberg, 
Nödinge, Göran Gunnarsson. Sätila. Börje Ignell. 
Dalum. Reinhold Ivarsson. Borås. Allan Johansson. 
Broddetorp, Arne och Sture Johansson. Gällared, Hans 
Johansson, Bredared, Arvid Larsson, Tvärred, Anna 
Nilsson. Ullasjö, Per-Ola Rösiö, Göteborg, Enar 
Sahlin, Hindås. Alf-Rune Sandberg, Fristad, Lennart 
Sundh, Falköping. Ett tack även till Sven Kilander. 
Uppsala, för bl a utdrag ur handskrift.
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green algae and cyanophilic lichens in general.
Tomas Hallingbäck, Dalabanken för hotade arter - flora, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 
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Studiet av landlevande alger (luftalger) liksom 
studiet av algkomponenten i lavar har länge varit 
eftersatt, både bland alg- och lavforskare. Bland 
algologer har utforskandet av söt- och saltvatten
miljöer övervägt och bland lichenologer har studi
erna i regel fokuserats på lavens svampkompo
nent. Det är svampen som ger laven dess namn. 
Dessutom är algen i laven oftast mycket svår att 
identifiera, ja så svår att vi för en lång rad lavar 
endast känner de ingående algernas släktnamn.

I syfte att belysa hur blågrönalgerna, frilevande 
och i symbios med svamp, fungerar i en landmiljö 
som utsätts för luftföroreningar presenteras här en 
litteraturgenomgång och en sammanställning av 
vilka lavar som har blågrönalger.
Namnsättningen för algerna följer Willen & Waern 
(1987) och Ahmadjian (1967). Lavarnas svenska namn 
följer Moberg (1985); de vetenskapliga namnen följer 
med några få undantag Santesson (1984) för blad- och 
busklavar och Foucard (1990) för skorplavar. Intensiv 
forskning inom alg- och lavtaxonomin pågår, och därför 
kommer sannolikt förändringar att ske t ex vad gäller 
släktestillhörighet för ett antal arter (jfr t ex Komarek & 
Anagnostidis 1989 och Jorgensen & Henssen 1990).

Blågrönalger

Blågrönalger är vanligtvis mikroskopiskt små, en- 
eller flercelliga, och bildar kulor, trådar eller klot
lika anhopningar. Vissa arter bildar dock flera

centimeter breda skivor eller mattor som omges 
av ett geléartat hölje, t ex skyfallsalg Nostoc com
mune. Karakteristiska för blågrönalger är bl a ett 
blått och ett rött pigment, fykocyanin resp fyko- 
erythrin, samt ett kväverikt organiskt reservmate
rial kallat cyanofycin. Cyanofycin, som är unikt 
för dessa organismer, är en polypeptid bestående 
av aminosyrorna arginin och asparaginsyra.

I mycket grova drag kan man säga att blågrön
alger har ett algliknande yttre men en bakterie- 
liknande celluppbyggnad och fortplantning. De 
har i likhet med andra alger klorofyll a och karo- 
tenoider (Fogg m fl 1973) och de kan, liksom 
högre växter, utföra fotosyntes. Till skillnad mot 
övriga alggrupper saknar blågrönalger välavgrän- 
sad cellkärna, kloroplaster och mitokondrier och 
deras cellvägg är uppbyggd som hos gramnegativa 
bakterier (Carr & Whitton 1982)'.

Många blågrönalger har enzym som gör kväve
fixering möjlig. Det är en egenskap som är 
gemensam med flera bakteriegrupper men som 
helt saknas hos övriga alger. Kvävefixeringen är 
intensivast i syrefattig omgivning och sker i spe
cialiserade celler kallade heterocyster (färglösa, 
tjockväggiga, rundade celler utan förmåga till 
fotosyntes; fig 1C, D). Vissa encelliga och trådfor- 
miga blågrönalger utan heterocyster kan fixera 
kväve även i de vegetativa cellerna, fast i lång
sammare takt.
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Alg eller bakterie?
Blägrönalgerna är prokaryota organismer, dvs de sak
nar avgränsad cellkärna etc. De har under cirka 150 ar 
betraktats som en grupp alger. Denna traditionella 
klassificering har främst baserats på likheterna i de 
fotosyntetiska strukturerna och mekanismerna, dvs 
mellan blagrönalgccllen i sin helhet och en avorgancl- 
lerna i de högre algernas celler: kloroplasten. Enligt 
den nu allmänt accepterade "endosymbiotiska hypo
tesen" har kloroplasten ursprungligen uppkommit ur 
endosymbiotiska blagrönalger.

Deras placering i växtriket är fortfarande kontro
versiell. Blagrönalger är alger (Cyanophyta) enligt 
somliga (t ex Schwarz & Dayhoff 1978. Mollenhauer 
1988) men betraktas idag av fler som en form av auto- 
trofa bakterier, cyanobakterier (Stanier & Cohen-Ba- 
zire 1977. Bourrelly 1979. Friedmann & Borowitzka 
1982. Kondrateva 1982).

Man kan välja mellan olika klassificeringssystem. 
Här är de fyra vanligaste: (I) del traditionella ”bota
niska" konceptet som grundlädes av Geitler (1932). 
(2) En utveckling av detta men med betydligt färre 
arter gjordes av Drouet & Daily (Drouet 1981). där 
”arter” gradvis övergår i andra "arter” beroende på 
en inneboende genetisk plasticitet och anpassnings
förmåga till omgivningen. (3) Många av de karaktärer 
som tidigare använts för att definiera arter och även 
släkten visade sig inte komma till uttryck under odling 
eller varierade med odlingsbelingelserna. Stanier m fl 
(1978) föreslog därför ett koncept enligt den bakte

riologiska koden där en levande typklon delinierar 
arterna. Den bakteriologiska klassificeringen är fort
farande ej till fullo accepterad men enligt en överens
kommelse mellan botanister och bakteriologer fram
förd 1986 till Internationella kommittén för systema
tisk bakteriologi (ICSB) skall bade den botaniska och 
den bakteriologiska nomenklaturen kunna beaktas. 
(4) Rippka m fl 1979 föreslog en "arbetsklassitice- 
ring” för identifiering av blagrönalger. Den grundas 
på Geitlers botaniska nomenklatur men har moditie- 
rats enligt Staniers bakteriologiska nomenklatur.

För bl a ekologer och homologer kommer sanno
likt det traditionella botaniska synsättet (Geitlers) 
ännu en tid att vara det mest användbara (Anagnos- 
tidis & Komarek 1985).

Systematik
Klassen Cyanophyta i traditionell botanisk mening 
delas i flera handböcker upp i 4 ordningar (Fott 1971): 
Chroococcales, enkla celler eller kolonier där cellerna 
ofta bildar ett regelbundet mönster (fig IB); Pleuro- 
capsalcs, i regel små oregelbundna kolonier eller gre
nade trådar fästade i underlaget (fig 1C); Dermocar- 
paics (Chamaesiphonales), enkla celler eller korta 
tradar som sitter fast pä ett underlag (fig ID): Hormo- 
gonales (Oscillatoriales). ogrenade eller grenade tra
dar (fig 1E).

För identifiering av frilevande blagrönalger an
vänds fortfarande i stor utsträckning Geitler (1932).

Förutom vegetativa celler och heterocyster kan 
ytterligare en celltyp förekomma: akineter. Det är 
enstaka celler som utgör vilsporer och har kraftigt 
förtjockade cellväggar.

Blagrönalger förekommer i alla jordens klimat
zoner, dock med flest representanter i tropikerna 
och som plankton i söt- och saltvatten. I Sverige 
förekommer troligen ca 500 arter, av vilka ett 
drygt 100-tal är landlevande.

Blågrönalger är vanligast som frilevande men 
kan även leva i symbios med kottepalmer, orm
bunkar, mossor och svampar. Svampsymbiosen är 
särskilt högt organiserad.

Luftlevande alger
Vår kunskap om den svenska luftalgfloran i all
mänhet och blågrönalgernas andel i den är ytterst 
dålig. Här sammanfattas det man tror sig veta om 
luftalgfloran med betoning på släkten och arter 
som brukar ingå i lavar på våra breddgrader.

Luftalger bildar överdrag på olika substrat, 
sten, jord, bark, ved etc, men finns även i luft
havet. Speciellt vanliga som ”luftplankton” är

Chlorella och Chlorococcum (Tiberg m fl 1984). 
De mest torktåliga kan finnas på bark (t ex röd- 
färgsalg Trentepohlia umbrina), medan de mer 
fuktkrävande växer på klippor (t ex Gloeocapsa, 
Stichococcus), jord (t ex Nostoc commune), mos
sor (Botrydina vulgaris, Nostoc muscorum och Sti- 
gonema turfaceum), saft från skadade träd, inte 
minst sågytor (Chlorella saccharophila) och kalk
klippor intill vattenfall (t ex guldfärgsalg Trente
pohlia aurea). På träd är de alger som ingår i lavar 
ofta begränsade till barkspringor som hyser gynn
samt mikroklimat, håller kvar fukt och samlar 
näring. Arter som växer i mossa finns rikligast hos 
mossarter med goda vattenhållande egenskaper, 
t ex husmossa Hylocomium splendens. Liksom 
andra alger kräver luftalger vatten för sin utveck
ling, även om de kortare tider kan torka in.

Luftalgernas utbredning i Sverige beror mycket 
av klimatet. I synnerhet är det stor skillnad på 
oceaniska områden med jämn och hög luftfuktig
het och kontinentala områden med torr luft och 
låg temperatur under vintern.

Är det då någon skillnad på hur fria blågrön
alger och grönalger förekommer? Litteraturen är
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Fig 1. Några blågrönalger som ofta förekommer i lavar. (Some common blue-green photobionts in Swedish lichens.) 
- A: Gloeocapsa sanguinea. - B: Chroococcus lenax. — C: Nosloc sphaericum. — D: Scylonema hofmannii. - D: 
Stigonema informe. - a heterocyster. - A, B från Skuja (1964), C original, D, E från Geitler (1932).
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Tabell 1. Släkten av blågrönalger som ingår i svenska lavar. Siffrorna anger antalet arter av varje lavsläkte som har 
ifrågavarande blågrönalg. Summan av antalet lavar i denna tabell blir större än det verkliga antalet lavar med blå
grönalger, eftersom vissa lavar har mer än en blågrönalg. Eftersom den taxonomiska forskningen inom bl a lavsläk
tena Psorotichia, Pyrenopsis och Thyrea är intensiv kan nomenklatoriska förändringar förväntas.
Genera of blue-green algae occurring as photobionts in Swedish lichens and the number of lichen species with the
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respective blue-green algae

Alg Lav Antai

Calothrix Lichina 1
Poroscyphus 2

Chroococcus Plivlliscum 1
Pterygiopsis 2
Pyrenocarpon 1
Pyrenopsidium 1
Pyrenopsis 2

Dichothrix Lichina 1
Placynthium 11

Gloeocapsa Amygdalaria 3
Cryptothcle 3
Euopsis 1
Gonohymenia 1
Heppia 1
Muhria 1
Psorotichia 5
Pyrenopsis 9
Steinia 1
Stereocaulon 1
Synalissa 1
Thelignya 1
Thyrea 1

Hyella Arthopyreniu 2
Hyphomorpha Spilonema 2
Microcystis Muhria 1
Nostoc Collema 23

Dendriscocaulon 1
Heppia 1
Lempholemma 6
Leptogium 15
Lobaria 6

sparsam, men i Tyskland tycks blågrönalger vara 
sällsynta i lufthavet (Baumann 1979) och mest tri
vas på jämförelsevis fuktiga Substrat; i de fall de 
finns på torra underlag är det endast i områden 
med hög luftfuktighet (oceaniskt klimat). En 
annan skillnad är att blågrönalger mest finns på 
substrat med högt pi I (Carr & Whitton 1982).

Symbios

Blågrönalger utgör en nödvändig komponent i ca 
8% av världens lavarter (Millbank 1974). Av Sve
riges ca 1850 lavar innehåller ca 200 en eller flera 
blågrönalger (tabell 3), dvs drygt 10%.

Lavsvamparna är aldrig funna utan alg, men de 
kan ha symbios med en rad olika alger samtidigt, 
eller med olika alger i olika geografiska områden. 
Att identifiera vilken alg som ingår är fortfarande

Alg Lav Antal

Moelleropsis 2
Nephroma 6
Pannaria 9
Parmeliella 3
Peltigera 22
Pilophorus 2
Placopsis i
Polychidium i
Psoroma 2
Solorina 4
Stereocaulon 13
Sticta 3

Scytonema Erioderma 1
Heppia 1
Lichinodium 1
Massalongia 1
Peltula 1
Petractis 1
Polychidium 1
Stereocaulon 1
Thermutis 1
Vestergrenopsis 2
Zahlbrucknerella i

Stigonema Amygdalaria 2
Ephebe 4
Muhria 1
Pilophorus 1
Placopsis 1
Spilonema 2
Stereocaulon 15

i många fall extremt svårt, i synnerhet när det gäl
ler encelliga alger. Många lichenologer har ändå 
försökt namnsätta alger själva. Det har ofta blivit 
fel, vilket har lett till en mängd vilseledande upp
gifter i lavlitteraturen. Genom att isolera och odla 
upp algen i laboratorium går det idag att identi
fiera den till art, även om det är tidsödande. Som 
tidigare sagts vet vi oftast endast algens släkt
namn. Tschermak-Woess (1988) ger en aktuell 
översikt av algerna i lavar. För bestämning av lav
alger kan Ahmadjian (1958) och Foucard (1990) 
användas.

Vilken alg i laven?

Hos oss är algerna i lavar i regel grönalger; där
näst vanligast är blågrönalger. 1 ytterst få fall ingår 
en brunalg (algen Petroderma i en art av lavsläktet
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Fig 2. Norrlandslav Nephroma arcticum är en lav med både grönalg och blågrönalg. Blågrönalgen, en Nostoc-art, 
finns i knutor (cephalodier) inneslutna i bålen. Laven påstås kunna fånga in andra Nostoc-arter som tas upp av lav
bålens undersida genom att laven växer över den (Jordan & Rickson 1971).
The cyanophilic lichen Nephroma arcticum is reported to have three photobionts and one mycobiont. Beside the 
dominating green alga (Coccomyxa) Jordan and Rickson (1971) also reported two morphologically distinct blue- 
green algae in separate internal patches (cephalodia). - Photo T. Hallingbäck. Jämtland, Handöl 1990.

Verrucaria) eller en gulgrönalg (algen Hetero- 
coccus i Verrucaria funckii, V. laevata och V. 
maura).

De blägrönalger som förekommer i lavar på 
våra breddgrader tillhör såvitt utrett något av 
följande tio släkten: Calothrix, Chroococcus, 
Dichothrix, Gloeocapsa, Hyella, Hyphomorpha, 
Microcystis, Nostoc, Scytonema och Stigonema 
(tabell 1). Representanter för fyra av dessa släk
ten visas i fig 1. Hur många arter som är aktuella 
vet vi ytterst lite om, dels eftersom lichenologer 
oftast nöjer sig med att identifiera algen till släkte, 
dels eftersom få blågrönalgtaxonomer numera an
vänder sig av artbegreppet: de föredrar att tala om 
”stammar” liksom bakterietaxonomerna. En 
modern översikt av blågrönalgernas systematik 
finns hos Anagnostidis & Komarek (1985).

Av de tio släktena dominerar Nostoc (finns i ca 
120 lavar), Gloeocapsa (29), Stigonema (26) och

Scytonema (13). De övriga är sällsynta och kanske 
ekologiskt speciella: algen Hyella finns i Artho- 
pyrenia- och Porocyphus-a.net (på snäckor på 
havsstränder samt våta silikatklippor); Chroococ
cus ingår i Phylliscum demangeonii och Pyreno- 
psidium-arter (på översilade silikatklippor, norrut 
även jord); Calothrix och Dichothrix ingår i Lichi- 
na confinis (havsstrandsklippor); Microcystis in
går i Muhria (på sten); Hyphomorpha finns i 
Spilo ne ma-arter (våta silikatklippor).

Algens funktion i symbiosen

Algen står ensam för all fotosyntes medan svam
pens roll, förutom att vara ett skyddande skal, 
ännu är oklar. De flesta undersökningar pekar på 
att det är algen som är mest känslig för miljöför
ändring, trots att svampen upptar störst del av



laven, i vanliga fall 90-95% av torrvikten (Drew 
& Smith 1966, Kershaw & Millbank 1970).

Lange m fl (1986) har visat att lavar med blå- 
grönalger (både homeomera och heteromera), i 
motsats till lavar med grönalger, inte kan ta upp 
vatten eller fukt från underlaget eller luften utan 
är beroende av vatten i flytande form. Detta gör 
att de gynnas av hög nederbörd samt är vanligare 
på lokaler utsatta för dimma, stänk från t ex for
sar, översvämning eller översilning.

Fria symbionter i naturen

Arter av de fyra vanliga lavalgsläktena förekom
mer förmodligen i riklig mängd frilevande i lan
det. Gloeocapsa sanguinea (fig 1A) finns på naken 
jord, ofta extremt solexponerat, på klippor där 
den bildar en svart krusta, i mosstuvor etc 
(Tschermak-Woess 1988, Fröberg 1988). Nostoc 
sphaericum (jfr fig 1C) växer på fuktig jord, mel
lan och på mossor samt på kalkklippor (Geitler 
1932, Blasco & Jordan 1976). Dessutom är den 
funnen inuti mossorna Blasia, Anthoceros och 
Phaeoceros (Mollisch 1925). Många arter av släk
tet Scytonema (jfr fig ID) finns på fuktiga klippor, 
på jord mellan mossa, på trädstammar (Geitler 
1932), i sött vatten, i mosskuddar etc (Tschermak- 
Woess 1988). Släktet Stigonema (jfr fig 1E), slut
ligen, växer i regel som frilevande på klippor, 
bark och jord (Geitler 1932).

Frilevande alger förekommer i viss utsträckning 
på samma substrat och i samma ekologiska nisch 
som lavar med samma alg (Tschermak-Woess
1988). Så växer t ex både laven Synalissa sympho- 
rea och dess alg Gloeocapsa sanguinea på solexpo- 
nerade klippor, och likaså finns både laven Artho- 
pyrenia halodytes och dess alg Hyella caespitosa på 
havsklippor och snäckskal på havsstrand. För 
dessa finns dock vissa skillnader i mikromiljö, bl a 
växer Gloeocapsa inte bara på klippor utan även 
på mossor, medan Synalissa endast växer på sten 
(Tschermak-Woess 1988). Å andra sidan finns 
många exempel på stora olikheter mellan alg och 
lav, t ex är grönalgen Stichococcus bacillaris som 
frilevande vanlig på kalk som blivit utlagd på 
åkrar, på murbruk i husväggar etc (Cedergren 
1939), medan den som lavalg är vanligast i barr
skog i knappnålslavar såsom Chaenotheca ferrugi- 
nea (Tschermak-Woess 1989).

Troligen kan algen som komponent i lavar 
bredda sitt ståndortsval väsentligt. Ett exempel 
utgör grönalgen Trebouxia, som i naturen ytterst

92 Tomas Hallingbäck

sällan förekommer frilevande och endast i fuktiga 
mikromiljöer, men som är mycket vanlig i lavar, 
inte minst i sådana som växer relativt torrt, t ex 
blåslav Hypogymnia physodes. Det senare an
tyder svampens funktion att skydda algen mot 
alltför hastig uttorkning.

Blågrönalgernas fördelning i lavarna

Blågrönalger kan förekomma på tre olika sätt 
inuti lavar:
(1) Helt uppblandade med svamphyfer i bålen. 
Sådana lavbålar kallas homeomera; exempel ut
gör släktet gelélavar Collema (fig 3A). Andelen 
blågrönalg i lavbålen varierar och det finns upp
gifter om att blågrönalgerna är mera välutveck
lade och t o m dominerar när laven växer i fuktig 
och skuggig miljö (James & Henssen 1976, Jör
gensen & Jahns 1987).

(2) I ett tunt lager strax under ett skyddande bark
skikt av svampceller (Schiman 1958). Sådana 
lavar kallas heteromera; exempel är arter av släk
tet njurlavar Nephroma (fig 3B).

(3) Som sekundär alg, oftast i form av cephalo- 
dier, dvs anhopningar inuti bålen (interna cepha- 
lodier, t ex hos Solorina saccutaa, fig 3C) eller 
utanpå bålen (externa cephalodier, t ex hos Pelti- 
gera aphthosa, fig 3D). Ffos Solorina crocea bildar 
blågrönalgen (Nostoc) ett skikt under ett grönalg- 
skikt (Jahns 1980), men skiktet kallas trots det ett 
cephalodium. Som regel är kvävefixeringen 
mycket högre i cephalodier än hos frilevande blå
grönalger av samma art (Henriksson 1980).

Hos en och samma lavart varierar både antalet 
och storleken av cephalodierna relativt kraftigt. 
För Placopsis gelida uppges det att cephalodier 
endast utvecklas då laven växer på kvävefattiga 
underlag (Jörgensen & Jahns 1987); några förfat
tare, t ex Wirth (1980) vill urskilja varianten utan 
cephalodier som egen art.
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Paracephalodicr

Blågrönalger kan alltså associeras med en svamp 
på olika sätt, och med svampar av olika grupper. 
När associationen är välorganiserad talar man om 
lichenisering, en lav föreligger (Hawksworth 
1988). Det finns dock gränsfall där det är osäkert 
om lichenisering uppstår. När en lav, som innehål
ler grönalger, etablerar en ytlig och tillfällig kon-
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Fig 3. Tvärsnitt av några lavar med blågrönalger. - A: Seg gelélav Collema tenax. - B: Njurlav Nephroma-art. - C: 
Säcklav Solorina saccata. - D: Torsklav Peltigera aphthosa. - a svamphyfer, b blågrönalgen Nostoc, c grönalger. - 
A, C, D från Abbayes (1951), B från Wirth (1980).
Cross section of lichen thalli showing the sites of the blue-green photobionts. - a hyphae, b blue-green algae (Nos
toc sp.), c green algae.
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Tabell 2. Hotade lavar i Sverige, Danmark och Västtyskland med och utan blågrönalger (ur Floravårdskommittén 
för lavar 1987, Alstrup & Söchting 1989 och Wirth 1980 och 1984). Från Sverige är ca 1850 lavar uppgivna (Santes- 
son 1984), varav ca 200 (11%) har en blågrönalg. Från Danmark är totalt 915 lavar uppgivna (Alstrup & Söchting
1989), varav 75 (8%) har en blågrönalg. Av de tre lavar med blågrönalger som inte är hotade i Danmark är två all
männa (Lichina confinis och Peltigera didactyla) och en har okänd status.
Endangered lichens in Sweden, Denmark and West Germany with and without blue-green algae (Floravårdskom
mittén för lavar 1987, Alstrup & Söchting 1989, Wirth 1980, 1984). From Sweden about 1850 lichens are recorded 
(Santesson 1984). Of these c. 200 (11%) have one or more blue-green algae as photobiont. From Denmark 915 
lichens are known (Alstrup & Söchting 1989) and of these 75 (8%) have a blue-green alga.
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Alg Försvunna Akut hotade Sårbara Sällsynta Hänsynskr. S:a hotade Ej hotade

Sverige
Blågröna 5 (12%) 12 (29%) 8 (20%) 14 (34%) 2 (5%) 41 159
Gröna 12 (7%) 34 (20%) 22 (13%) 88 (51%) 17 (10%) 173 1477
Totalt 17 46 30 102 19 214 1636

Calothrix _ _ - - - - 3
Dichothrix - - - - - - 12
Gloeocapsa - - - 2 - 2 27
Nostoc 4 12 8 9 2 35 85
Scytonema 1 - - 5 - 6 7
Stigonema - - 3 - 3 25

Danmark
Blågröna 16 (23%) 16 (23%) 11 (15%) 19 (27%) 9 (13%) 71 3
Gröna 72 (13%) 77 (14%) 115 (20%) 245 (43%) 56 (10%) 565 275
Totalt 88 93 126 264 65 636 279

Calothrix _ _ 1 - - 2 1
Dichothrix - - - 1 - i
Gloeocapsa 1 - - 1 - 2 -
Nostoc 14 14 9 13 8 60 1
Scytonema 1 - - - - 1 -
Stigonema - 3 4 1 8 —

Tyskland
Blågröna 7 (10%) 20 (28%) 22 (31%) 15 (21%) 8 (11%) 72
Gröna 19 (6%) 86 (25%) 118 (34%) 93 (27%) 27 (8%) 343
Totalt 26 104 140 108 35 416

Calothrix _ _ _ 1 - 1
Chroococcus - - - 1 - 1
Dichothrix - - 1 - 1 2
Gloeocapsa - 1 1 - 2 4
Nostoc 7 18 20 13 2 60
Scytonema - - 1 2 1 4
Stigonema 1 1 1 - 2 5

takt med en frilevande blågrönalg (oftast en Stigo- 
nema) talar man på engelska om cyanotrophy, och 
själva bildningen kallas ett paracephalodium. På 
våra breddgrader finns sådana beskrivna bl a hos 
lavarna Caloplaca caste liana, Candelariella aurella 
och Lecanora frustulosa (Poelt & Mayrhofer 
1988). Författarna noterade att blågrönalg och lav

samlevde endast på mycket fattiga, sura klippor; 
på näringsrika ståndorter förekom de var för sig.

Spridning

Ett stort antal lavar sprids huvudsakligen på vege
tativ väg med hjälp av soredier, isidier, bålfrag-



ment m m (Degelius 1964). Detta gör att många 
alger sprids samtidigt med svampen.

Hos åtminstone ett hundratal lavar med blå- 
grönalger i vårt land har man inte kunnat påvisa 
vegetativa spridningsorgan. För att en ny lav ska 
bildas krävs i dessa fall att en groende svampspor 
ska träffa på en alg av rätt art. Det borde därför 
finnas fall där lavartens utbredning sammanfaller 
med utbredningen av den frilevande algen. Tyvärr 
vet vi ännu alltför lite om utbredningen och frek
vensen av fria alger i olika delar av landet. Förr 
antog man att flertalet blågrönalger var kosmo
politiska, men senare studier visar att det finns 
arter med inskränkt utbredning (Komarek 1985). 
I väntan på mer kunskap får vi anta att både alger
nas utbredning och svampsporernas spridning be
gränsar utbredningen för åtminstone de lavar som 
saknar effektiv vegetativ spridning.

Ett ytterligare sätt för ”spridning” är att algcel
ler kan ”rymma” från en lav, fångas upp av en 
annan svamp och ingå i en ny symbios (Ott 1987). 
Enda uppgiften om att blågrönalger kan rymma 
ges av Boissiere m fl (1987), som observerade 
Nostoc smita från isidier av Peltigera praetextata.

Kvävefixering

Kvävefixering är en omvandling av atmosfäriskt 
kväve till ammonium med hjälp.av enzymet nitro- 
genas. Ammonium kan svampen utnyttja direkt. 
Ammonium utsöndras dessutom successivt till 
nytta för andra växter. Enligt många beräkningar 
är biologisk kvävefixering ursprunget till mer än 
90% av allt bundet kväve och svarar ännu idag för 
det mesta av det kväve som tillförs naturen (Gran
hall 1980), även om tillskottet av kväve från för
oreningar ökar. Alla blågrönalger med heterocys- 
ter fixerar kväve (Bothe 1982), men även arter 
som saknar heterocyster kan under syrefattiga 
förhållanden fixera något kväve (Granhall 1980).

Av de tio släkten av blågrönalger som ingår i 
lavar i Sverige är det framför allt fyra som fixerar 
kväve: Nostoc (fykobiont i 120 lavarter), Scyto
nerna (13), Dichothrix (12) och Calothrix (3). Det 
finns även uppgifter om att Stigonema i Ephebe 
lanata och Stereocaulon paschale skulle fixera 
kväve (Rai 1990).

Den genomsnittliga hastigheten av kvävefixe
ringen under gynnsamma förhållanden i laborato
rium är i storleksordningen 0,25-2,5 nmol N2/mg 
protein/min (Stewart 1973). Hos frilevande alger 
är frekvensen av heterocyster positivt korrelerad
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med kvävefixeringen. Frekvensen heterocyster 
varierar mellan arter och mellan unga och gamla 
delar av en lav. Den är oftast mycket hög i cepha- 
lodier (Englund 1977).

Tillbakagång

En rad undersökningar har visat att många lavar 
blivit sällsyntare. Att döma av litteraturen tycks 
lavar med blågrönalger vara mera utsatta än grön
alger. I Nederländerna fanns runt 1870 en rad 
lavar med blågrönalger, bl a Lobaria pulmonaria 
och Peltigera horizontalis. Alla lavar med blågrön
alger är idag borta där (van Dobben 1983).

I Tyskland uppges arter som Nephroma parde, 
Peltigera aphthosa, P. malacea och Solorina sa, 
cata, som är triviala åtminstone i norra Sverige, 
vara hotade (Wirth 1984). 27% av de försvunna 
arterna är lavar med Nostoc (tabell 2).

En betydande del av Danmarks lavar är idag 
hotade (636 av landets 915 arter, eller 69,5%, Al- 
strup & Söchting 1989) och inte mindre än 71 av 
de 74 arter, 95,9%, som innehåller blågrönalger 
är hotade eller försvunna (tabell 2). Detta är ju en 
kraftig överrepresentation av lavar med blågrön
alger, vilket måste tolkas så att dessa är känsligare 
än lavar med grönalger.

Även i EG-ländernas gemensamma lista över 
hotade blad- och busklavar (Serusiaux 1989) är 
arter med blågrönalger starkt överrepresente
rade. De utgör drygt 33% av alla hotade lavar; 
exempel är Lobaria scrobiculata, Nephroma bel
lum, Peltigera v enos a och Stereocaulon paschale.

I Sverige är sammanlagt 214 arter eller ca 12% 
hotade (Floravårdskommittén för lavar 1987; 
tabell 2). Av de hotade arterna har 41 (ca 20%) 
blågrönalger och 173 (ca 10%) har grönalger. 
Även i vårt land har arterna med blågrönalger 
alltså gått tillbaka starkare än de med grönalger. 
Särskilt gäller detta de mest hotade arterna (fig 4).

Av hotlistans 41 arter med blågrönalger inne
håller 35 Nostoc (tabell 2). Detta är 16 % av de 
hotade lavarna, klart mer än Aoxtoc-lavarnas an
del av hela landets lavflora (6,5%, 120 av ca 1850 
arter enligt Santesson 1984 och tabell 3).. Scyto- 
nema-lavarna utgör 3% av arterna på hotlistan, 
jämfört med 0,7% av alla Sveriges lavar. Nästan 
hälften av Sveriges Scytonema-lavar är hotade!

Att släktena Nostoc och Scytonema skulle vara 
mera känsliga än övriga blågrönalger antyds även 
av andra observationer. I lavsläktet Stereocaulon 
har olika arter olika blågrönalger (tabell 3). Detta
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släkte uppvisar en tillbakagång i Mellaneuropa 
(Poelt & Vézda 1981). Men två arter, S. nanodes 
och S. pileatum förekommer även på kulturpåver- 
kade lokaler i relativt förorenade områden och är 
t o m är stadda i spridning (Carlin & Carlin-Silv- 
äng 1982). Dessa två arter har alltid blågrönalgen 
Stigonema i sina cephalodier, medan däremot 
Stereocaulon med enbart Nostoc nu mest finns 
kvar i nordliga trakter med mindre föroreningar. 
Detsamma gäller den Stereocaulon-art som inne
håller Scytonema. Stereocaulon-zrter med Nostoc 
förekommer i fjällen ofta sida vid sida med andra 
Akw/oc-Iavar, inte minst Psoroma hypnorum och 
Solorina crocea, och dessa arter bildar ofta pion
järsamhällen på kvävefattiga marker.

Känsligheten hos algsläktet Nostoc styrks också 
av att herbicidbehandlad åkerjord liksom konst- 
gödslad jord har väsentligt mindre Nostoc än 
åkerjord där man inte tillsatt dessa ämnen (Gran
hall 1990).

Av de flera hyllmeter av litteratur om luftför
oreningar och lavar som finns framgår att bland de 
mest föroreningskänsliga återfinns lavar med Nos
toc. Hawksworth & Rose (1970) uppställde en 10- 
gradig skala med avseende på känslighet för för
oreningar. Inga lavar med blågrönalger finns förr
än vid 9, dvs med S02-medelvärde under 30 
/ug/rn vintertid, och de flesta finns vid 10, dvs 
”ren” luft. I den 10-gradiga skalan från Estland 
(Trass 1985) bedöms Lobaria scrobiculata, Par- 
meliella- och Pannaria-zxX.tr vara bland de mest 
känsliga. De innehåller alla Nostoc.

Vilken är då orsaken till att lavar med Nostoc 
och Scytonema verkar ha gått tillbaka mer än 
andra lavar? Sannolikt att dessa släkten har 
kvävefixering. Blågrönalgernas kvävefixering är 
nämligen extremt känslig för försurning och luft
föroreningar.

Försurning och luftföroreningar

Det är ännu dåligt klarlagt exakt hur olika luftför
oreningar påverkar lavarnas fysiologi. Förloppen 
är troligen mycket komplicerade och undersök
ningarna försvåras av att lavarna består av två 
eller fler organismer i ett intimt samliv. Men 
mycket tyder på att det är svaveldioxid i kombina
tion med lågt pH som orsakar störst skador på 
lavar, både de med blågrönalger och de med grön
alger (Hällgren & Huss 1975, Nieboer m fl 1976, 
Henriksson & Pearson 1981, Sharma m fl 1982). 
Blågrönalger och grönalger reagerar olika på
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SO2. Wodzinski m fl (1977) visade att 0,1 mM bi
sulfit vid pH 6,0 totalt inhiberade blågrönalgernas 
fotosyntes men hade ringa effekt på grönalger.

Marti (1983) har gjort laboratorieförsök med 
olika lavars grönalgskomponenter. Algerna sepa
rerades från svampen och utsattes därefter för 
olika koncentrationer av sulfit och nitrit i lös
ningar med olika pH-värde. Det intressanta var 
att de 26 undersökta lavalgerna reagerade ganska 
olika. Dessutom var algen och laven ibland olika 
känsliga för samma förorening. T ex uppvisade 
grönalgen från lunglav Lobaria pulmonaria en 
hög tålighet mot nitrit. I naturen kräver lunglaven 
relativt ren luft. Förklaringen kan vara att endast 
lavens grönalgkomponent testades. Algen i dess 
cephalodier, dvs Nostoc, testades inte.

Fria blågrönalger reagerar starkt negativt på 
låga pH-värden (Hardy & Burns 1968, Brock 
1973). Det är framför allt deras kvävefixering som 
är känslig, och den tycks generellt vara ömtåligare 
än deras fotosyntes och respiration (Kallio & Var- 
heenma 1974). Kvävefixeringsförmågan hos blå
grönalger minskar kraftigt vid pH under 7 och 
upphör vid pH under 5 (Hardy & Burns 1968, 
Granhall & Henriksson 1969, Granhall 1970, De
nison m fl 1977, Fritz-Sheridan 1985).

Många grönalger gynnas av ökat kvävetillskott 
och många är helt knutna till gödsel och liknande. 
T ex har grönalgen trädgröna Pleurococcus vulga
ris ökat starkt de senaste årtiondena i sydvästra 
Sverige, där den ibland formligen kläder husväg
gar, vägskyltar och trädstammar; den finns även 
rikligt på levande barr av gran i södra Sverige 
(Göransson 1988). Kväveälskande blågrönalger 
saknas däremot praktiskt taget helt bland luft
algerna. Istället är blågrönalgerna kväveskyende 
och merparten tycks inte ens uthärda små mäng
der kväveföreningar. Blågrönalgernas nitrogenas, 
dvs det enzym som sköter kvävefixeringen, är spe
ciellt känsligt för bundet kväve (Granhall 1980). 
Nedfall av kväve i form av nitrat och ammonium 
skadar lavars metabolism (Kallio & Varheenmaa 
1974, Sheridan 1979). Kvävefixeringen hos 
Stereocaulon paschale minskade från 0,89 nmol till 
0,06 nmol/mg per torrvikt lav och timme efter att 
laven utsatts i två timmar för en 0,1-procentig 
kaliumnitratlösning (Kallio & Varheenmaa 1974).

Lavar med blågrönalger misstänks också vara 
känsliga för andra typer av föroreningar, t ex 
tungmetaller och fluorider (LeBlanc m fl 1972) 
och aluminium i kombination med lågt pH (Pet
tersson m fl 1985).

SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)
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Grönalgslavar fördelade efter hotkategori Blågrönalgslavar fördelade efter hotkategori

Hotkategori 0+1+2

Ej hotade

Hotkategori 3+4

Ej hotade
Fig 4. Fördelningen mellan hotade och ej hotade svenska lavar med grönalger resp blågrönalger. Arter som år för
svunna (0), akut hotade (l) och sårbara (2) har summerats liksom sällsynta (3) och hänsynskrävande (4).
The proportion of endangered and not endangered Swedish lichens with green and blue-green algae.

Går homeomera, heteromera och cephalodie- 
bärande lavar tillbaka olika mycket? Tabell 3 visar 
att i Sverige är lavar med externa cephalodier och 
homeomera arter något mer hotade än övriga. I 
Tyskland är däremot de homeomera arterna 
minst hotade, men de med externa cephalodier är 
även där mest hotade. Cephalodier tycks ha mer 
heterocyster och kanske är det därför dessa arter 
är känsligare. De är placerade olika på olika arter, 
t ex på bålens undersida hos Peltigera venosa, men 
exponerat på bålöversidan hos P. aphthosa, vilket 
möjligen kan påverka känsligheten. Förmågan att 
motstå luftföroreningar beror dock sannolikt till 
stor del på hur laven växer, exponerat eller skyd
dat, på pH-buffrande substrat etc.

Skogs- och jordbruk

En större andel av lavar med blågrönalger än av 
lavar med grönalger förekommer i områden med 
hög och jämn luftfuktighet (Nieboer m fl 1976). 
Det gäller såväl i Sverige som i hela Europa. Att 
arter i den förra gruppen försvinner kan därför 
delvis bero på att lokalklimatet blir torrare efter 
skogsavverkning (Löfgren & Moberg 1984). Tro
ligtvis beror detta på att blågrönalgerna i lavarna 
kräver en jämnare luftfuktighet för att trivas.

Skogsgödsling

Som redan påpekats är det sedan länge välkänt att 
när man tillsätter nitrat eller ammonium till blå
grönalger minskar deras kvävefixering (Stewart 
m fl 1975). Hällbom & Bergman (1979) under
sökte effekterna av skogsgödselmedlet ammo
niumnitrat på en lav med blågrönalg (Peltigera 
praetextata) och den frilevande blågrönalgen 
(Nostoc) under både fält- och laboratorieförhål- 
landen. Kvävefixeringen minskade signifikant och 
drastiskt hos både laven och den frilevande algen 
när de behandlades med en lösning av gödsel
medlet. Symbiosen stördes kraftigt och laven dog 
slutligen.

Nohrstedt m fl (1988) undersökte förekomsten 
(täckningen) av en rad kvävefixerande lavar dels i 
ett 20 år gammalt gödslingsförsök, dels före och 
efter flyggödslingar, och slutligen i några provyte- 
försök där gödningen spriddes för hand. Samtliga 
lavar med blågrönalger påverkades negativt. Mest 
påtaglig var minskningen hos torsklav Peltigera 
aphthosa som i provyteförsöken minskade i 
genomsnitt med ca 60% efter gödsling med såväl 
ammoniumnitrat som urea. Minskningen var sta
tistiskt signifikant jämfört med de obehandlade 
kontrollytorna. I försöken där gödselmedlen 
spreds för hand var täckningen av samtliga arter
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av lavar med blågrönalger avsevärt lägre på alla 
gödslade ytor än på kontrollytorna. Detta gällde 
även de ytor som endast behandlats en gång. På 
de ytor som gödslades för 20 år sedan hade ingen 
märkbar återetablering skett, trots att det alldeles 
intill alla ytor fanns ogödslade områden, där de 
undersökta lavarna fanns.

Effekten av omfattande skogsgödsling kan bli 
utrotning av alla kvävefixerande lavar inom hela 
regioner (Hällbom 1984).

Slutsats

Det ser ut som om svampar i symbios med blå
grönalger är mer känsliga för luftföroreningar än 
övriga lavar - kanske ett parallellfall till att svam
par i symbios med trädrötter (mykorrhizasvam- 
par) är mer hotade av föroreningar än andra 
svampar (Arnold 1989).

Vi måste vara mer observanta på lavar med blå
grönalger i fortsättningen liksom på fria blå
grönalger. I diskussionerna om hur mycket kväve
belastning som naturen tål på lång sikt måste blå- 
grönalgerna spela en mer central roll. Naturvårds
verket har nyligen uppgett att naturen tål ett ned

fall av 5-15 kg kväve per hektar och år (Luft’90). 
Detta kan vara alldeles för högt för flertalet blå
grönalger. Statusen för de ca 200 lavar med blå
grönalger och de ca 500 fria blågrönalger vi har 
bör snarast undersökas. Åtgärder bör föreslås i 
syfte att bevara dem i sådant antal att deras funk
tion i naturen bibehålls.

Tack

Stort tack riktas till Statens naturvårdsverk för ekono
miskt stöd och till Gunnar Degelius, Rolf Santesson och 
Göran Thor för synpunkter på lavarnas systematik och 
ekologi, till Annette Pettersson som bidragit med värde
fulla tillägg i avsnittet om blågrönalgerna, Olle Kellner 
som granskat stycket om skogsgödsling och till Torleif 
Ingelög för allmänna synpunkter.
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Tabell 3. Lavar med blågrönalger, deras vanligaste Substrat och deras utbredning i Sverige. När flera alger förekom
mer står den dominerande algens namn med fetstil. Namnsättningen lör blad- och busklavar följer Santesson (1984) 
och för skorplavar Foucard (1990) med undantag för ändringar enligt Henssen (1986), Henssen & Jörgensen (1990). 
Jörgensen (1990), Jörgensen & Henssen (1990), Laundon (1984) och Vitikainen (1985).
Swedish lichens with at least one blue-green photobiont. Notes on substrate and distribution are included. The no
menclature for macrolichens follows Santesson (1984) and for crustaceous lichens Foucard (1990) with smaller cor
rections according to Henssen (1986), Henssen & Jörgensen (1990), Jörgensen (1990), Jörgensen & Henssen (1990). 
Laundon (1984) och Vitikainen (1985).

Lav Substrat Utbredning Alg (referens)

A mygdaluria consentiens silikatskiffer Jmt-TL Gloeocapsa (cxt. ccph.; Henssen & Jahns 1974) 
Stigonema (cxt. ccph.; Henssen & Jahns 1974)

A. eleguntior silikatklippor Hrj-TL Gloeocapsa (cxt. ccph.; Brodo & Hcrtcl 1987)
A. panaeolu silikatklippor Sk-TL Gloeocapsa (cxt. ccph.; Brodo & Hcrtcl 1987)
A. pelobotryon silikatskiffer Vrm Hrj-TL Gloeocapsa (cxt. ccph.; Jahns 1973)

Stigonema (cxt. ccph.; Jahns 1973)
Arthopyrenia halodytes strandklippor Sk-Boh Hyella (Swinscow 1965)
A. sublitoralis snäckskal Sk-Boh Hyella (Ahmadjian 1967)
Collema uuriculatum kalkklippor Öl Gtl Ög Dis Nostoc (Degelius 1954)
C. bachmanianum jord på kalk Öl Gtl Boh Vg-TL Nostoc (Degelius 1954)
C. callopismum kalkklippor Gtl Og Srm Upl TL Nosloc (Degelius 1954)
C. ceruniscum jord Hrj-TL Nostoc (Degelius 1954)
C. crisp urn kalkjord och -klippor Sk-Upl Nostoc (Degelius 1954)
C. cristatum kalkklippor Sk-TL Nostoc (Degelius 1954)
C. curtisporum träd Jmt-PL Nostoc (Degelius 1954)
C. fasciculare träd Sm Jmt Nostoc (Degelius 1954)
C. flaccidum silikatklippor Sk-TL Nostoc (Degelius 1954)
C. fragrans träd Sk-Srm Nostoc (Degelius 1954)
C. furfuraceum träd Sk-Srm Nostoc (Degelius 1954)
C. glebulentum klippor Sm-TL Nostoc (Degelius 1954)
C. limosum jord och kalk Sk-Dlr Nostoc (Degelius 1954)
C. multipartitum kalkklippor Öl Gtl Vsm Srm \Jp\Nostoc (Degelius 1954)
C. nigrescens träd Sm-LyL Nb Nostoc (Degelius 1954)
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C. occultatum träd Sk-LuL Nostoc (Degclius 1954)
C. parvum kalkklippor ÖI-TL Nostoc (Degclius 1954)
C. polycarpon kalkklippor ÖI-TL Nostoc (Degclius 1954)
C. subflaccidum träd Sk-Jmt Nostoc (Degclius 1954)
C. subnigrescens träd Sk-Ång Nb Nostoc (Dcgelius 1954)
C. tenax jord Sk-TL Nostoc (Boissiere et al. 1987)
C. tuniforme kalkklippor ÖI-TL Nostoc (Degclius 1954)
C. undulatum kalkklippor ÖI-TL Nostoc (Dcgelius 1954)
Cryptothele granuliformis översilade klippor Bl-Upl Gloeocapsa (Henssen 1979)
C. neglecta silikatklippor DslNrk Gloeocapsa (Hensscn 1979)
C. penniscens silikatklippor Boh-Upl LuL Gloeocapsa (Henssen 1979)
Dendriscocaulon umhausense lavar och klippor Sk-Boh Nostoc (James & Henssen 1976)
Ephebe hispidula strandklippor Dlr-TL Stigonema (Geitler 1933. Henssen 1963)
E. Icinata strandklippor Sk-TL Stigonema (Henssen 1963)
E. multispora fuktiga klippor LyL Stigonema (Henssen 1963)
E. perspinulosa fuktiga klippor Upl LuL-TL Stigonema (Henssen 1963)
Erioderma pedicellatum träd Vrm Scytonema (Bornet 1873. Poclt 1969)
Euopsis granatina silikatklippor Ög-TL Gloeocapsa (Jaag 1945. Henssen m 11 1987)
Gonohymenia nigritella översilade kalkklippor Ög Srtn Gloeocapsa (Henssen & Jahns 1974. Henssen 1986)
Heppia lutosa kalkjord och klippor ÖF Gtl Scytonema (Ahmadjian 1967)

Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
Gloeocapsa (Henssen & Jahns 1974)

Lecidea pallida sten och jord Jmt Ång-TL Nostoc (Timdal 1988)
Lempholemma chalazanum mossor på kalkmark Boh Vg Vsm Jmt Nostoc (Geitler 1933. Henssen 1969)
L. cladodes kalkklippor Srn-Upl LyLTL Nostoc (Henssen 1969)
L. dis pans um solexp. kalkklippor Dis Jmt TL Nostoc (Henssen 1969)
L. is i diodes solexp. kalkklippor Öl-Upl LvL TL Nostoc (Henssen 1969)
L. myriococcum mossor, kalkklippor Sk-TL Nostoc (Henssen 1969)
L. radiatum kalkklippor Mpd Hri-TL Nostoc (Henssen 1969)
Leptochidium albociliatum i mossa på klippor TL Scytonema (Poelt & Vczda 1977)
Leptogium biatorinum kalkjord Sk-LvL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. byss in um lerjord Vg-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. cyanescens klippor Sk-DIr LuL Nb Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. diffractum cxp. kalkklippor Gtl Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. lichenoides träd och klippor Sk-TL Nostoc (Bond & Scott 1955)
L. palmal um mossiga klippor Sk Bl Vg Boh Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. plicatile översilade kalkklippor Vg-Upl LvL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. rivulare strandklippor, trädbaser Ög Upl Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. saturninum träd Sk-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. schraderi torr kalkjord Öl Vg Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. sinuatum sand och klippor Sk-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. subtile jord och träd Sk-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. tenuissimum kalkjord bland mossor Sk-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. teretiusculum träd Sm-Upl Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
L. tetrasporum mossa, jord Upl Hls Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
Lichina confinis havsstrandklippor Boh-Sk-Upl Calothrix (Ahmadjian 1962)

Dichothrix (Abbayes 1951. Henssen 1969)
Lichinodium sirosiphoideum på lavar och mossor Vsm-TL Scytonema (Henssen 1963)
Lobaria amplissima träd och klippor Sk-Hrj Nostoc (int. och cxt. ceph.; Jordan 1970.

James & Henssen 1976)
L. hall,, träd i forsdimma Dir Jmt Nostoc (Jordan 1972)
L. lini ta marken, mossiga klipporDIr-TL Nostoc (int. ceph.; Jordan 1970)
L. pulmonaria träd Sk-TL Nostoc (int. ceph.; Jahns 1973)
L. scrobiculata mossiga klippor och träd Sk-TL Nostoc (Hitch & Millbank 1975)
L. virens träd, klippor Sk-Og Nostoc (int. ceph.; Jahns 1973)
Massalongia c ar nosa mossiga klippor Sk-TL Scytonema (Hitch & Millbank 1975)
Moelleropsis humida lerjord Vrm Upl Nostoc (Coppins & James 1984)
M. nebulösa sand Sk-Nrk Nostoc (Foucard 1990)
Muhria urceolata klippor Vrm Microcystis (Jorgensen & Jahns 1987)

Stigonema (Jorgensen & Jahns 1987)
Gloeocapsa (Jorgensen & Jahns 1987)

Nephroma arcticum på marken bland mossa Sm-TL Nostoc (int. ceph.; Wetmore I960)
N. bellum klippor, träd Sm-TL Nostoc (Wetmore 1960)
N. ex pallidum på marken i fjällhed Dlr-TL Nostoc (int. ceph.; Wetmore I960)
N. lae vigatum träd, klippor Sk-ÅsL Nostoc (Wetmore 1960)
N. parile klippor, träd Sk-TL Nostoc (Wetmore I960)
N. resupinatum träd, klippor Sk-TL Nostoc (Wetmore I960)
Pannaria ahlneri träd (gran) Jmt PL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. conoplea träd Bl-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. hookeri kalkklippor Jmt LyL-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. leucophaea klippor Bl-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. mediterranea träd Sm-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. pezizoides jord, ved Sk-TL Nostoc (Hitch & Millbank 1975, Jorgensen 1978)
P. praetermissa kalkjord Boh Vg Gtl-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
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P. rubiginosa träd Sk-Dsl Jmt Nostoc (Hitch & Millbank 1975. Jorgensen 1978)
P. sampaiana mossiga klippor, träd Vg Boh Nostoc (Jorgensen 1978)
Parmeliella jamesii träd (gran) Vrm Jmt Nostoc (Jorgensen 1978)
P. plumbea träd Sk-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
P. triptophylla träd Bl-TL Nostoc (Jorgensen 1978)
Peltigera aphthosa mossig mark Sk-TL Nostoc (ext. ceph.: Linkola 1920)
P. cunitia mossig mark Sk-TL Nostoc (Boissiere et al. 1987)
P. collina mossiga klippor, träd Sk-TL Nostoc (Linkola 1920)
P. degen i i mossig mark Bl Sm Srm-Jmt Vb Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. eJisabethae kalkrik jord Dis Dir Jmt ÅLTL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. horizontalis mossiga klippor Sk-Ång Nb Nostoc (Boissiere m fl 1987)
P. hymenina jord Sk-L'pl Vsm Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. kristinssonii mossig mark i fjällen Jmt-TL Nostoc (Vitikaincn 1985)
P. lepidophora kalkrik jord Sk-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. leucophlebia mossiga klippor, jord Sk-TL Nostoc (ext. ceph.: Linkola 1920)
P. malacea mossiga klippor, jord Sk-TL Nostoc (Linkola 1920. Ahmadjian 1967)
P. membranacea jord Sk-Jmt Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. neckeri jord Sk-DIr Jmt TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. neopolydactyla mossig mark Vg-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. polydactyla trädbaser, klippor Sk-TL Nostoc (Linkola 1920. Watanabe & Kiyohara 1963)
P. ponojensis sandig kalkrik mark Öl Upl Gstr Dir Nostoc (Henssen & Jahns 1974)
P. praetextata mossiga klippor, träd Sk-TL Nostoc (Scott 1956)
P. retifoveata jord Upl Nostoc (Vitikaincn 1985)
P. rufescens jord i kalkområden Sk-TL Nostoc (Boissiere et al. 1987)
P. scabrosa mossig mark Sm-TL Nostoc (Linkola 1920)
P. spuria marken, ofta bränd Sk-TL Nostoc (Boissiere et al. 1987)
P. venosa marken, ofta på kalk Sk-TL Nostoc (ext. ceph.; Linkola 1920)
Peltula euploca silikatklippor Vg-Nrk Jmt Scytonerna (Poelt 1969)
Pe tract is clausa kalkklippor Öl Gtl Scytonema (Henssen & Jahns 1974)
Phylliscutn demangeonii våta silikatklippor Bl-TL Chroococcus (Bornct 1873. Jaag 1945)
Pilophorus cereolus fuktiga klippor Vg Ög Dls-TL Nostoc (ext. ceph.; Jahns 1970)
P. robustus våta klippor Hrj-TL Nostoc (ext. ceph.; Jahns 1970)
P. strumaticus fuktiga klippor Sm Vg Hl Boh Dis Stigonema (ext. ceph.; Jahns 1970, 1973)
Placopsis gelida klippor Sm-TL Nostoc (Henssen & Jahns 1974)

Stigonema (ext. ceph.; Lamb 1947)
Placynthium asperellum fuktiga kalkklippor Ög Vg-TL Dichothrix (Gcitler 1934. Henssen 1963)
P. diblastum strandkalkklippor Vg LuL TL Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. dolichotereum kristallin skiffer LuLTL Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. flabellosum skiffer i strandmiljö Sm Upl-Jmt Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. garovaglii kalkklippor Gtl Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. lismorense kalkklippor Jmt Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. nigrum kalkklippor Sk-TL Dichothrix (Gcitler 1934. Henssen & Jahns 1974)
P. pannariellum strandklippor Sm-TL Dichothrix (Hitch & Millbank 1975)
P. rosulans fuktiga klippor Vg-TL Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. subradiatum kalkklippor LyLTL Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
P. tantaleum silikatklippor Hrj-TL Dichothrix (Henssen & Jahns 1974)
Polychidium muscicola på mossor Bl-TL Nostoc (Henssen 1963)

Scytonema (Hitch & Millbank 1975)
Porocyphus coccodes våta klippor Bl-Ång Calothrix (Henssen 1963)
P. dispersus våta silikatklippor Boh LyL Calothrix (Henssen & Jahns 1974)
Psoroma hypnorum mossor, jord etc Sk-TL Nostoc (ext. ceph.; Jorgensen 1978)
P. tenue jord TL Nostoc (ext. ceph.; Henssen & Jahns 1974)
Psorotichia coracodiza våta silikatklippor Boh Vg Gloeocapsa (Jaag 1945)
P. flotowiana klippor Vg Jmt Gloeocapsa (Jaag 1945)
P. incuvata snäckskal Boh Gloeocapsa (Jaag 1945)
P. ocellata silikatklippor etc Jmt LuL TL Gloeocapsa (Jaag 1945)
P. schaereri kalkklippor Öl Ög-LuL Gloeocapsa (Gcitler 1937, Jaag 1945)
Pterygiopsis c o racodi z a våta silikatklippor Boh Vg Chroococcus? (Jorgensen 1990)
P. lacustris strandklippor Sm Chroococcusl (Jorgensen 1990)
Pyrenocarpon thelostomum våta silikatklippor Vg Jmt Ög Chroococcus (Jorgensen & Henssen 1990)
Pyrenopsidium extendens på jord LuL (?) Chroococcus (Jaag 1945. Henssen & Jahns 1974)
Pyrenopsis iivarense jord bland mossor etc J mt-TL Chroococcus (Jaag 1945. Henssen & Jahns 1974)
P. furfurea silikatklippor Ög-TL Gloeocapsa (Jaag 1945)
P. grumulifera silikatklippor DslNrk Chroococcus (Foucard 1990)
P. haemalella övers, granitklippor Vg Boh Vrm Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
P. haematina silikatklippor Bl-TL Gloeocapsa (Jaag 1945, Henssen & Jorgensen 1990)
P. impolita klippor Bl-Upl Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
P. macrocarpa klippor TL Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
P. pulvinata jord och klippor Srm Dir Ång 

Hrj-TL
Dsl ?

Gloeocapsa (Gcitler 1937, Jaag 1945)
P. re due t a klippor Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
P. rhodostieta silikatklippor Vg-Vb Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
P. separans silikatklippor Dis Gloeocapsa (Jorgensen & Henssen 1990)
Solorina bispora kalkjord Hrj-TL Nostoc (ext. ceph.; Henssen & Jahns 1974)
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S. crocea jord Vrm Dlr-TL /Vos7oc(int. ceph.: Darbishire 1933)
S. saccata kalkjord Sk-TL Nostoc (int. ceph.: Hitch & Millbank 1975)
S. spongiosa kalkjord Öl Gtl Vg Boh 

Srm-TL Nostoc (ext. ceph.; Hitch & Millbank 1975)
Spilonema paradoxum våta silikatklippor Vg Vrm TL Stigonema (Henssen 1963)

Hxphomorpha (Henssen 1963)
S. revertens väta silikatklippor Ög-LuL Stigonema (Henssen 1963)

Hxphomorpha (Bornct 1873. Henssen 1963)
Steinia geophana sandig kalkjord Bl-Jmt Gloeocapsa (Galloc 1927-1972)
Stereocaulon alpinum jord Gtl Ång Vb 

Hrj-TL
Nostoc (Lamb 1951)
Gloeocapsa (Carlin & Carlin-Silväng 1982)

S. arcticum jord Jmt Nostoc (ext. ceph.: Lamb 1977)
S. botryosum våta silikatklippor Hrj-TL Nostoc (ext. ceph.: Henssen & Jahns 1974)
S. capitellatum jord och sten Vrm? LvL TL Nostoc (cxt. ceph.: Lamb 1951)
S. condensation sandig jord Sk-TL Stigonema (ext. ceph.: Carlin 6i Carlin-Silväng 1982)
S. coniophyllum silikatklippor Jmt Nostoc (ext. ceph.: Carlin & Carlin-Silväng 1982) 

Sextonerna (Henssen & Jahns 1974)
S. dactylophyllum silikatklippor Sk-Äng Stigonema (ext. ceph; Carlin & Carlin-Silväng 1982)
S. delisei silikatklippor Boh Stigonema (ext. ceph.: Frev 1933)
S. depression klippor Jmt PL TL Nostoc (ext. ceph.; Carlin & Carlin-Silväng 1982)
S. evolution silikatklippor Sk-Srm Stigonema (ext. ceph.: Carlin & Carlin-Silväng 1982)
S. glareosum sandig jord Vrm-TL Nostoc (ext. ceph.: Carlin & Carlin-Silväng 1982)
S. grande sandig jord Sm-TL Stigonema (ext. ceph: Carlin & Carlin-Silväng 1982) 

Nostoc (ext. ceph.: Carlin & Carlin-Silväng 1982)
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Kålsenap, Erucastrum gallicum, en försvinnande växt vid Tåkern
PER MILBERG

Milberg, P. 1991: Kålsenap, Erucastrum gallicum, en försvinnande växt vid Tåkern. [Erucast
rum gallicum, a vanishing plant at lake Tåkern.] Svensk Bot. Tidskr. 81'. 105-109. Lund. ISSN 
0039-646X.
The history of Erucastrum gallicum at lake Tåkern in southern Sweden is reviewed. The 
water-level of the shallow lake was lowered in the 1840's. Much of the newly created land was 
infertile and remained sparsely covered with vegetation for a long period. E. gallicum, prob
ably accidentally introduced with grass-seeds from Central Europe, invaded the infertile 
areas where it remained frequent for almost 100 years. However, with time the vegetation has 
become denser. Today few areas remain where the annual E. gallicum can grow, and the 
species has not been reported in the last ten years. The last two finds were made after digging 
and ploughing activities. This implies that seeds can survive for some time in the soil. E. galli
cum is likely to appear again, but in the long run the species will disappear from lake Tåkern.
Per Milberg, Institutionen för växtodlingslära, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7043, 
S-750 07 Uppsala, Sweden.

Kålsenap Erucastrum gallicum (fig 1) är en ettårig 
växt som är ursprunglig i Centraleuropa, men som 
nu finns över större delen av Europa och i Nord
amerika (Hultén & Fries 1986). Dess naturliga 
ståndort är grusiga och sandiga stränder vid floder 
och sjöar, men den uppträder också som åker
ogräs, på banvallar m m. I Sverige är den en till
fälligt uppträdande ruderatväxt, men vid sjön 
Tåkern i Östergötland har den vuxit i mera natur
lig vegetation. Förekomsten vid sjön är också 
orsaken till att arten finns med i listan över hotade 
kärlväxter i Sverige (Databanken för hotade arter 
& Statens Naturvårdsverk 1991). I listan bedöms 
den som akut hotad (kategori 1). Det kan därför 
vara av intresse att veta något om artens historia 
vid Tåkern.

Kålsenapen och sjösänkningen

Tåkern är en grund slättsjö som liksom många 
andra sjöar sänktes under 1800-talet. Genom att 
fördjupa och bredda sjöns avlopp avsåg man dels 
att skapa ny mark och dels att reducera våröver
svämningarna. Flera ingrepp gjordes, det största 
1842-44 då sjöns vattenyta sänktes med 1,7 m 
(Sjöberg & Hermelin 1903, Melin 1928). Detta 
skapade flera kvadratkilometer ny mark, men 
resultatet blev inte vad man hoppats, då mycket

av den blottlagda jorden var mager. Den nyvunna 
marken beskrevs på följande sätt 70 år efter sänk
ningen (Arnell & Jensen 1915 s 1):
Jordmånen på Tåkerns stränder utgöres till största delen 
af svallgrus, på mindre delar är den sötvattengyttja eller 
svämlera. De delar af sjöns stränder, där jordmånen är 
svallgrus ... ha ursprungligen bestått af moränlera. men 
denna har under tidernas lopp blifvit ursköljd af vågsval
let, som bortfört de finare partiklarne, hvarför häraf är 
denna strandmark mycket ofruktbar och kallas därför i 
nejden gailstrand. Denna användes mest endast till 
betesmark; delvis har den utnyttjats till trädplantering, 
hvartill den synes vara bäst lämpad. Florans samman
sättning häntyder på gallstränderna öfverallt på en gan
ska stor kalkhalt i marken.

Eftersom örtvegetationen var gles, lågvuxen och 
påverkad av kalk talade flera författare om alvar- 
vegetation. Den extremt låga bördigheten ansågs 
bero på brist på lösligt fosfor (Franck 1931). Med 
tiden har förna och näringsämnen ackumulerats i 
jorden, vilket medfört att gallstrandsvegetationen 
förändrats. Så kallade gallstränder finns kvar på 
några platser, men deras vegetation är inte lika 
gles och torftig som förr.

Doktor Edv. Goes upptäckte kålsenapen vid 
Tåkern 1854 och den förekom då på gallstranden 
vid sjöns östra del (Anonym 1854). I Kindbergs 
Östgöta flora från 1861 anges den som sällsynt på 
sandiga stränder vid Tåkern (Kindberg 1861). 
Kålsenapen spred sig snabbt över gallstränderna



106 Per Milberg SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

och i en senare upplaga av östgötafloran (Kind
berg 1880) anges den som mycket ymnig. Arten 
samlades flitigt av dåtidens botanister och i forsk- 
ningsherbarierna (GB, LD, S, UME och UPS) 
finns drygt 175 ark samlade från strandlokaler i 
sex av de nio socknarna kring Tåkern (Källstad, 
Rogslösa, Väversunda, Svanshals, Väderstad och 
Hov). Under sin glansperiod fanns den förmod
ligen på gallstränder runt hela sjön. Dessutom 
uppträdde den på åkermark i Tåkernbygden (Tolf 
1899) och på flera herbarieark anges det när
liggande Omberg som växtplats.

Minskning

Från att ha varit mycket ymnig minskade kålsena
pen under 1900-talet, men som alltid när det gäller 
minskning av en art är detta dåligt belagt. Ännu 
1923 angavs den förekomma tämligen rikligt i 
nordvästra delen av sjön (Hesselman 1938), där 
den även samlades 1933 (LD, S) och 1937 (GB, 
LD). Därefter finns inga belägg eller publicerade 
fynd på nära 35 år, och Hultén (1971) angav att 
arten troligen var utgången vid Tåkern. Detta var 
dock var något förhastat, för den sågs några 
gånger på 1970-talet. Gunnar Lohammar, som 
studerade Tåkerns vegetation 1962-73 (Loham
mar 1988), efterspanade förgäves arten under 
flera år, men 1971 fann han en relativt riklig före
komst på sjöns nordvästra strandängar (GB, LD, 
S, UME, UPS). I samma område hittades den 
även 1973, 1974 och 1976 (Gustavsson 1974, 
1976). Den uppträdde på vegetationsfria ytor i 
hårt betade hagar men på olika platser olika år. 
1977 hittades kålsenapen på sjöns sydsida på en 
plats som plöjts upp och året därpå dök den upp 
efter grävarbeten några kilometer öster om sjön 
(Bert Borgström muntl, Genberg 1977, 1980). 
Många botanister har besökt Tåkern och dess 
omgivningar sedan dess men jag känner inte till 
några senare observationer.

Varför minskade kålsenapen? Med tiden träng
des den moss- och lavdominerade, alvarliknande 
vegetationen undan och ersattes av en mer eller 
mindre tät grässvål där den ettåriga och konkur
renssvaga kålsenapen inte kunde växa. Artens 
frön kan dock förbli levande i jorden en längre tid 
(Chepil 1946) och när jorden rörs om, t ex genom 
grävarbeten eller kreaturstramp, får fröna i mar
ken chans att gro. Under 1960- och 70-talen mins
kade den betade arealen vid sjöns stränder och 
därmed skedde småskaliga störningar allt mera

sällan. Under 1980-talet har flera förut betade 
områden restaurerats och betet har återupptagits. 
Detta innebär kanske att chansen att hitta kål
senap har ökat igen. Man bör ha störst utsikt att se 
den i anslutning till grävarbeten, körskador, krea- 
tursstigar eller i mycket hårt betade ytor i hagar. 1 
det långa loppet verkar dock arten vara dömd att 
försvinna från Tåkern.

Hur kom kålsenapen till Tåkern?

Hur har denna centraleuropeiska art kommit till 
Tåkern? En tidigt lanserad, men numera avfärdad 
teori innebar att levande frön skulle ha funnits i 
marken sedan en tid då arten förekom naturligt i 
området (Anonym 1854). I mitten av 1800-talet 
överskattade man fröns livslängd, främst bero
ende på rapporter om grobara frön från farao
nernas tid (Milberg 1990). Dessutom finns det 
ingenting som tyder på att arten tidigare före
kommit i området.

En annan teori, som alltid brukar dyka upp i 
samband med svårförklarliga växtförekomster, är 
att ett frö förts hit av en fågel (Hedberg & Öhrn 
1950). En annan möjlighet är att människan oav
siktligt hjälpt till, t ex genom att använda redskap 
från Centraleuropa. Första fyndet av kålsenap i 
Sverige gjordes på barlast (Hylander 1970), men 
eftersom Tåkern ligger utanför transportlederna 
verkar det osannolikt att växten skulle kommit till 
sjön med båttrafik.

En mycket troligare förklaring är att den fanns 
med bland utländskt vallfrö som såddes för att 
skapa bättre bete (Dusén 1888). Några direkta 
bevis finns inte, men ett liknande fall är beskrivet 
från Danmark. Efter sänkningen av Spndersö 
nordväst om Köpenhamn 1865 besåddes land
vinningen med frö inköpt från Flamburg, Holland 
och England. Året efter uppträdde många främ
mande växter på de torrlagda stränderna och 
området var länge ett eldorado för danska bota
nister (Mortensen 1868, Thornberg 1967). Kål
senapen hittades redan 1866 och fanns i mängd 
ännu 1949 (Pedersen 1958). Det finns belägg från 
1965, men det är oklart om arten finns kvar på 
lokalen idag (Alfred Hansen i brev).

Efter Tåkerns sänkning besåddes en del gall
stränder ”med gräsfrö och dylikt” i försök att öka 
foderproduktionen (Öländer 1854). Härkomsten 
av dessa frön känner vi inte men det är inte osan
nolikt att något fröparti hämtats från samma 
område som i det danska fallet. Många arter har
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oavsiktligt tillförts den svenska floran med 
utländskt gräs- och vallfrö (se t ex Witte 1912, 
Hylander 1943).

Sjösänkningsflora

Att vegetationen i och kring en sjö förändras vid 
en vattenståndssänkning är ju ganska uppenbart 
(Lillieroth 1950), men som vi skall se är det flera 
sällsynta eller försvunna arter i den svenska floran 
som haft sina rikligaste förekomster på mark som 
torrlagts vid sjösänkningar och utdikningar. Man 
kan tala om en speciell sjösänkningsflora.

Flera andra ovanliga arter förekom vid Tåkern i 
samband med sjösänkningen. Sandsenap Diplo- 
taxis tenuifolia växte tillsammans med kålsenap 
strax efter dess upptäckt (Kindberg 1861). Klådris 
Myricaria germanica upptäcktes 1877 och före
kom talrikt på stränderna i Källstad socken från 
1880-talet åtminstone till 1923 (Dusén 1888. Hes- 
selman 1938). Även denna art har minskat och 
försvunnit och det sista (?) exemplaret sågs 1965 
(Genberg 1977). Klådriset uppträdde också i sam
band med sänkningen av Ringsjön i Skåne (Nils
son 1885) och vid den sänkta sjön Solaren i Små
land (Danielsson 1979). Man har hävdat att den 
skulle ha spritt sig från odlingar i närbelägna träd
gårdar (Nilsson 1885, Tolf 1899). Vid Tåkern 
förekom lökgamander Teucrium scordium rikligt 
på 1880-talet på stränderna i sjöns nordvästra del 
(Dusén 1888) men har inte setts i området sedan 
sekelskiftet (Genberg 1977). En annan numera 
försvunnen art som förekom i nordvästra delen av 
Tåkern är dvärgarun Centaurium pulchellum. 
Den sågs senast 1936 (Genberg 1977). Arten 
växer normalt på havsstränder och förekomsten 
vid Tåkern är isolerad. Det är inte orimligt att 
samtliga dessa arter kommit till Tåkern med 
vallfrö.

Det var inte bara Tåkern som sänktes under 
1800-talet, Hornborgasjön (Ytterberg 1907) samt 
Kvismaren och Hjälmaren (Waldén 1940) är 
andra kända exempel. Dessutom sänktes, reglera
des och torrlädes mängder med mindre sjöar och 
vattendrag (se t ex Andersson 1890, Nerman 
1898, Wedblad 1902, Ehnbom 1941) och på flera 
platser noterades ovanliga växter.

Gullstånds Senecio paludosus växer i östra 
Skåne främst i den miljö som skapades genom den 
drastiska vattenståndssänkning som blev resul
tatet då Helgeå 1775 bröt sig ett nytt lopp (Olsson 
1984). Kärrnocka Senecio congestus fick ökad

Fig 1. Kålsenap Erucastrum gallicum från Tåkern i 
Rogslösa socken. Insamlad 1971 av Gunnar Lohammar.

spridning tack vare dränerings- och torrläggnings- 
projekten i sydligaste Sverige under andra hälften 
av 1800-talet. Arten uppträdde så långt norrut 
som vid Hjälmaren (Anonym 1886). Nu är den på 
väg att försvinna ur den svenska floran eftersom 
dräneringarna förstört dess ursprungliga växt- 
platser (Nilsson & Gustavsson 1979). Strand- 
bräsma Cardamine parviflora var också betydligt 
vanligare under utdikningsepoken och har även 
den fått sin naturliga miljö förstörd genom vatten- 
ståndsregleringar (Clemedson 1979).

Två sjösänkningsarter som dök upp som nya för 
landet vid sekelskiftet är grönskära Bidens radiata 
(Grevillius 1892, Morander 1977) och bågsäv Scir- 
pus radicans (Haglund 1910, Sernander 1910).

Dvärgag Cyperus fuscus är numera försvunnen 
från den svenska floran. Den växte på bar fuktig
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mark och uppträdde bland annat vid sänkningen 
av Vombsjön i Skåne (Linders 1946) och vid 
Sdndersp i Danmark (Thornberg 1967). Sjösänk
ningar och utdikning av våtmarker gynnade dess 
förekomst i Sverige (Lindberg 1977). Även vildris 
Leersia oryzoides kan räknas till sjösänknings- 
floran. Många av dess lokaler utgörs nämligen av 
före detta dammbottnar och av annan mark som 
blottats genom vattensänkning (Lundh 1942).

Varifrån kom då sjösänkningsarterna? I några 
fall fanns arten redan på platsen och fick sin livs
miljö utökad i och med sjöregleringen. I andra fall 
har arten införts till området. Detta kan ha skett 
genom sådd av orent vallfrö eller med redskap 
som använts vid grävarbetena (vid Hjälmaren 
hade t ex ett mudderverk köpts in från Holland; 
Waldén 1940). Fröna kan också ha spritts på mera 
naturlig väg, t ex med fåglar.

Arter som liksom kålsenap kommit in med vall- 
och gräsfrö i sen tid bör ges låg prioritet i natur- 
vårdsarbetet. I kålsenapens fall är det dessutom 
mycket svårt att gynna arten då det inte är möjligt 
att återskapa de alvarliknande gallstränderna vid 
Tåkern. Arten kan visserligen uppträda i luckig 
grässvål i hårt betade områden, men i sådan miljö 
är troligen förekomsterna för oregelbundna och 
fröproduktionen för liten för att säkerställa artens 
fortlevnad.

Lokaler för kålsenap vid Tåkern 1940-1990

Rogslösa ”relativt riklig förekomst” 300 m öster om 
Åsby 1971 Gunnar Lohammar (opubl) och troligen 
samma lokal: 450 m öster om Åsby 1971 Gunnar 
Lohammar (GB LD S UME UPS); 250 m O Åsby 1973 
Gunnar Lohammar (Gustavsson 1974); nedanför Sjö
borg 1974 Lars-Åke Gustavsson (Gustavsson 1974); 
Åsby 20-tal ex 1976 Lars-Åke Gustavsson (Gustavsson 
1976); nedanför Sjöborg 1976 Lars-Åke Gustavsson 
(Gustavsson 1976). Svanshals 50 ex 300 m O Fågeltorn 
1977 Bert Borgström (Genberg 1977). Hov ca 200 ex 400 
m N Jarbolund 1978 Bert Borgström (Genberg 1980).
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Det här är en sällsynt vacker bok. Färgfotona är 
påfallande skarpa och välreproducerade. De 
hjärtlika landskapskartorna är blåa så det förslår. 
Tyvärr medför denna färgstarkhet att den av små 
svarta prickar bestående utbredningsbilden inte 
blir så direkt påtaglig, vilket särskilt gäller de 
många arterna med prickar vid själva den knallblå 
havsstranden. Inte bara skönhet och precision ut
märker floran, utan också en fullt tillräcklig 
undersökningstäthet. Det tomrum som gapar över 
norra delen av Anundsjö socken, landskapets 
största, är med säkerhet i de allra flesta fall reellt, 
kontrasterande mot de gynnade kust- och älvdals- 
områdena.

Hugo Sjörs



Svenska Botaniska Föreningen 1990

Styrelsen har sammanträtt den 5 juli i Axevalla 
och den 1 december i Stockholm. Årsmöte hölls 
den 6 juli i Axevalla folkhögskola. Den vakans 
som uppstått i styrelsen på grund av Carl-Johan 
Clemedsons bortgång kvarstår tills vidare.

Svensk Botanisk Tidskrift har utkommit med 6 
häften om sammanlagt 416 sidor. Antal prenume
ranter uppgick vid årets slut till 2793, vilket är en 
ökning med 223 sedan föregående år.

SBF har deltagit i två möten i Världsnatur- 
fondens förtroenderåd och har varit medarrangör 
i ett floraväktarsymposium den 24-25 mars vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Föreningen har under 1990 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Dalarna, Gävleborgs län, Gotland, 
Halland, Härjedalen, Värmland och Västergöt
land samt fattat beslut om bidrag till floraprojekt i 
Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Norrbot
ten, Småland, Uppland, Värmland, Västerbot
tens län, Västergötland och södra Vätterbygden 
under 1991. Dessutom har bidrag lämnats till sym
posiet Endangered bryophytes in Europe - causes 
and conservation i Uppsala den 24—28 september.

Fem studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna 1990 har utdelats.

Botanikdagarna i Västergötland
Den 5-8 juli var Västergötlands botaniska före
ning värd för 1990 års botanikdagar. De ca 90 del
tagarna var förlagda på Axevalla folkhögskola. 
Efter lunch vidtog en bussexkursion i Valleområ- 
dets kulturlandskap, där tre lokaler besöktes.

I naturreservatet Lycke-L. Höjen passerades 
en örtrik ängsgranskog med nästrot Neottia nidus- 
avis och sårläka Sanicula europaea. I det öppna 
hagmarkslandskapet SV om gården Staversätter 
sågs västgötamåra Galium suecicum var. vestro- 
gothicum och flera kalkgynnade torrmarksarter.

Utefter vägen mellan Oglunda och Eggby stu
derades ett rikt bestånd av ”Västgöta höfrö”, dvs 
vingvial Lathyrus heterophyllus, som beskrevs av 
Pehr Kalm från detta område 1742.

I hagarna inom naturreservatet Drottningkul
len fanns pukvete Melampyrum arvense och pigg

tistel Carduus acanthoides rikligt. I vägrenen och 
åkerkanten sågs säfferot Seseli libanotis. korn- 
dådra Neslia paniculata och riddarsporre Conso- 
lida regalis. 1 ett kärr växte kärrvial Lathyrus pa
lustris och läkevänderot Valeriana officinalis.

På kvällen gjordes exkursioner i omgivningarna 
med lokala guider. Bl a visades ogräsrika åkrar i 
Värnhem med t ex sanddådra Camelina sativa ssp. 
microcarpa, klosterruiner vid Värnhem med katt- 
mynta Nepeta cataria och Mose brinnande buske 
Dictamnus albus, orkidérika axagkärr i Rådene, 
ärtvicker Vida pisiformis vid Borgehall i Lerdala 
och daggkåpor på Kinnekulle - bl a den obeskriv
na arten norsk daggkåpa Alchemilla norvegica.

Fredag kväll höll Svenska botaniska föreningen 
årsmöte på Axevalla folkhögskola. Därefter 
berättade f länsantikvarien Sven-Axel Hallbäck 
om Västergötland.

Fredag och lördag ägnades åt heldagsexkursio- 
ner i buss. En tur gick till Falbygden under ledning 
av Anders Bertilsson och Lennart Sundh och den 
andra till Kinnekulle under ledning av Anders 
Bohlin, Gösta Börjeson och Olof Janson.

Falbygdsturen
Turen inleddes med ett besök på Hellestorp i Vår- 
kumla socken ca en mil söder om Falköping. I en 
betesmark med ett kalkkällkärr växte källgräs 
Catabrosa aquatica, blågrönt mannagräs Glyceria 
declinata, majviva Primula farinosa, stubbtåg ./mu
cks compressus, näbbstarr Carex lepidocarpa och 
ängsstarr C. hostiana. På den i övrigt svagt gödsel- 
påverkade betesmarken visades valldaggkåpa Al
chemilla subglobosa och ängsdaggkåpa A. subcre- 
nata. På en ogödslad ängsrest med lång kontinuer
lig hävd kunde man se de andra daggkåpor som är 
vanliga i trakten på lokaler av denna typ, nämli
gen vin-, sammets-, betes- och späddaggkåpa, A. 
vestita, A. glaucescens, A. monticola och A. fili- 
caulis, samt de sällsynta trubb-, käll- och skår- 
daggkåpa A. plicata, A. glomerulans och A. 
wichurae. Vid vägkanten sågs dessutom glans-
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Förord

I detta arbete har framlidne Carl-Johan Clemed
son skrivit de inledande avsnitten, som berör 
topografi, berggrund, glaciala och postglaciala 
bildningar samt bebyggelsehistoria. Bert Östholm 
svarar för avsnitten om kärlväxterna och Torsten 
Carlsson för de om bladmossorna.
Vi vill tacka Lars Hedenäs, Tullinge, för hjälp med be
stämning av vissa kritiska mossor samt Hans Rydberg, 
Gnesta, för att han låtit oss ta del av sina egna notering
ar från området. Vi är även tacksamma mot framlidne 
Alf Eriksson, som ritade kartan åt oss. Marie Nilsson, 
Eskilstuna, hjälpte oss att skriva ut manuskriptet. Bi
drag till tryckningen har erhållits från Sörmlands natur
vårdsförbund, Kulturnämnden i Strängnäs, Aspö hem- 
bygdsfond. Miljö- och kulturnämnden i Strängnäs samt 
Botaniska sällskapet i Stockholm.

Området

De tre stora öarna Tosterön, Aspön och Oknön är 
belägna i Mälaren och bildar tillsammans Aspö 
socken (fig 1). De ligger i den allra nordligaste 
delen av Södermanland och utgör en del av 
Strängnäs kommun. Tosterön och den norrut med 
denna sammanhängande Aspön gränsar i söder 
till Ulvhällsfjärden omedelbart ONO om Sträng

näs stadsområde. I väster bildar den långa och 
relativt smala Strängnäsfjärden gräns mellan Tos
terön och den stora Fogdön, som numera är en 
halvö. Denna fjärd har ansetts vara en gammal 
erosionsdal genom vilken en gång Forn-Dalälven 
haft sitt lopp (se Andersson 1903). I öster skiljer 
Segerö-, Tynnelsö- och Morraröfjärdarna Toster
ön och Aspön från Selaön, Mälarens största ö. 
Genom den lilla Grannäsfjärden avgränsas Aspön 
i norr från den till Uppland delvis hörande Märs- 
ön. Oknön, som är belägen omedelbart öster om 
norra delen av Aspön, skiljes från denna av det 
trånga Krissbosundet, som på det smalaste stället, 
där en landsvägsbro förenar Oknön med Aspön, 
endast är något tiotal meter brett. Öster om 
Oknön skiljer Arnöfjärden denna från den i Upp
land belägna ön Arnön.

Tosterön har en längd om ca 15 km och en stör
sta bredd om ca 5 km. De smala Edeby- och 
Björndalsvikarna skiljer Tosterön från Aspön, 
och den låglänta landförbindelsen mellan dessa 
båda vikar är ungefär 1,5 km lång. En halv mil 
längre norrut skär de båda vikarna Säbyviken och 
Botholmsviken djupt in i Aspölandet, och den 
låglänta landförbindelsen mellan dessa vikar är 
endast 1 km bred. Tosterön och Aspön har en 
sammanlagd yta om ca 64 km .
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Namnet Tosterön anses gå tillbaka på ett per
sonnamn, Toster, medan Aspön enligt Schnell 
(1968) skall tolkas som ”ön med aspsnåren”. 
Oknöns namn skrevs vid början av 1400-talet Ökn 
eller Wkn (Ukn), dvs öken, och möjligen har det
ta namn uppkommit på grund av öns otillgängliga 
läge bortom de större, angränsande öarna Aspön i 
väster och Arnö i öster (se Arnö 1970). En annan 
möjlig tolkning, likaledes enligt förre redaktören 
Ivar Arnö, som tagit namnet efter denna sin 
hemö, är att namnet Wkn eller Ukn kom av ordet 
uk, dvs ok, och det skulle då kunna syfta på den 
markanta långsträckta åsrygg längs Oknöns västra 
strand, vilken bär namnet Mossnäsåsen, och som 
något påminner om formen av ett ok. Den norra 
delen av Oknön hette på 1300-talet Vecul, ett 
namn som ännu lever kvar i Veckol, en av öns 
gamla gårdar, belägen på öns NV del, liksom i 
Stora och Lilla Veckolsskären VNV om denna 
gärd.

Topografi
Tosterön, Aspön och Oknön ligger inom det norr 
om den s k Mälarmården belägna slättlandet, vil
ket ur topografisk synpunkt karakteriseras av två 
olika brottsystem i jordskorpan. Det ena utgörs av 
tre förkastningsbranter, som förlöper i riktningen 
väster till öster, och som troligen har uppkommit 
under den s k jotniska tiden, vilken nådde sin kul
men för cirka 600 miljoner år sedan (von Ecker- 
man 1953). Mellan dessa tre förkastningsbranter 
sänker sig urbergspeneplanet i två väldiga trapp
steg ner mot Mälaren. De tre öarna ligger på det 
norra av dessa två ”trappsteg”.

Det andra brottsystemet uppträder i form av 
förkastningar med sträckning i huvudriktningen 
NNV-SSO, vilka givit upphov till horstar och 
sprickdalar. De förra visar sig i form av lång
sträckta men ej särskilt höga åsar över öarna, de 
senare som fjärdar och vikar, vilka skär in mer 
eller mindre djupt i öarna. Vikarna är särskilt 
framträdande inom den norra delen av invente- 
ringsområdet, där Edebyviken och Björndals- 
viken nästan helt avsnör de höglänta områdena 
Torparudden och Hornskogen på Aspön från 
Tosterön, och Säby-, Botholms- och Kyavikarna, 
vilka ännu i sen tid helt och ännu i dag nästan helt 
skiljer de båda nyss nämnda områdena på södra 
delen av Aspön från den norra huvuddelen av ön. 
Den största av dessa sprickdalar är emellertid den 
tidigare nämnda, långsmala Strängnäsfjärden

mellan Tosterön och Fogdön, vilken SSO-ut från 
Strängnäs kan följas ner förbi Malmby och över 
Åkersslätten ner genom Södermanland.

De största bergspartierna inom området finns 
på Tosterön, där berget flerstädes går i dagen. 
Denna ö är påtagligt mycket mera bergbunden än 
Aspön och Oknön, och den kontrasterar i detta 
avseende alldeles särskilt mot den närbelägna 
stora Fogdöhalvön. På Tosterön når bergpartiet 
strax NNV om Djupvik en högsta höjd om 54 
meter. På Aspön förekommer mera bergiga om
råden huvudsakligen i söder och sydväst, där de 
mest framträdande bergspartierna är de, som bil
dar Torparudden och Hornskogen, och som har 
en relativt ringa bredd med en sammanlagd längd 
om 6 å 7 km. Högsta höjden inom detta område 
ligger mellan 50 och 60 m, medan större delen av 
Aspön i övrigt utgöres av lågt slättland. Områdets 
lägst liggande delar är strandängarna SO om Aspö 
kyrka. Dessa översvämmades ofta under vårarna. 
Lagnö gård var ännu i relativt sen tid helt omflu
ten av vatten, men i början av 1930-talet genom
fördes där ett stort invallningsföretag, och områ
det dräneras nu genom ett par stora avvattnings- 
kanaler med pumpstationer vid Pettersberg och 
Hagbo.

Berggrunden
Berggrunden inom undersökningsområdet utgör 
en del av den svekokarelska orogenzonen, vilken 
bildades för nästan två miljoner år sedan. I all
mänhet brukar det sammanfattande anges, att 
berggrunden inom området helt består av gnejs 
(se exempelvis Fries & Karlsson 1864, Schnell 
1949a). Då de geologiska formationerna och för
hållandena på Tosterön markant skiljer sig fram
för allt från dem på Aspön, skall de tre öarna be
handlas var för sig med början med Tosterön.

Tosterön

Enligt berggrundskartan 10 H Strängnäs NV be
står berggrunden på så gott som hela Tosterön av 
rödgrå till grå gnejsig granodiorit till tonalit. 
Längst nere i söder mellan det tidigare sjukhus
området vid Sundby och stranden ost om Tynäs 
liksom närmast omkring Djupvik samt i ett 200 till 
300 m brett stråk nära stranden från Svedäng i 
nord och ner till Tärnvik i söder förekommer om
råden med fältspatskvartsit med glimmerskiffer. 
Ett mindre område med diorit eller gabbro, dvs
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Fig 1. Översiktskarta över 
Aspö socken med de vikti
gaste i texten nämnda ort
namnen. Kartan ritad av 
Alf Eriksson.
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ett par mer eller mindre basiska, mörka djupberg
arter, finns på öns nordvästra del mellan stranden 
och Skåninge. Ett par obetydliga granitförekom
ster ses vid Sanda fritidsområde och på Tynässkär 
och ett par likaledes mycket obetydliga förekom
ster av pegmatit vid Karlsborg i söder och strax in
nanför Lilla Rullingen.
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Aspön

Berggrunden på Aspön ger i jämförelse med den 
på Tosterön och Oknön ett betydligt mera split
trat intryck. Stora delar av de mera låglänta områ
dena pä Aspön har en berggrund bestående av 
förgnejsad fältspatskvartsit med eller utan glim- 
merskiffer, medan den på Torparuddens norra del 
samt frän Säbyvikens sydvästra strand och ner 
över större delen av Hornskogen består av gnejsig 
granodiorit till tonalit. Samma berggrund påträf
fas inom ett långsmalt område från Agnesund 
längst uppe i nordväst och ner förbi Aspö kyrka 
till strax nordväst om gården Hörn, där den delar 
sig i ett västligt stråk längs östra stranden av Kya- 
viken och ett östligt ner till Hagbo. Vidare före
kommer samma berggrund längs stranden norr 
och nordost om Skär samt från landsvägen strax 
öster om kyrkan och upp till stranden väster och 
nordväst om Vadholm.

Mindre områden med diorit och gabbro före
kommer insprängda på några ställen på Torpar- 
udden, inom ett långsmalt, något hundratal meter 
långt område i den ås, på vilken Bädarns väder
kvarn står, samt framför allt i området kring Vad- 
holms gård på öns nordöstra del. En obetydlig 
granitförekomst finns nära stranden mellan Säby 
och Källvik.

Kalksten finns eller har funnits endast inom ett 
mycket begränsat område mellan Norrsta och 
Hyttan innanför sydvästligaste delen av Säby- 
viken på Aspön. En mindre karbonatstensföre- 
komst är sålunda markerad vid gården Hyttan på 
berggrundskartan. Uppe i skogen mellan Hyttan 
och Norrsta har tidigare brutits kalk, men de när
mare omständigheterna härom tycks vara okända 
även i orten däromkring. Det torde därför kunna 
vara av intresse att här ordagrant återge vad Fries 
& Karlsson (1864) anför härom:
Blott på ett enda ställe inom området [dvs det område 
som omfattades av det geologiska kartbladet Ängsö] har 
anträffats kornig kalksten, dock af så ringa utbredning, 
att den ej kunnat å kartan utsättas. Nordost om Pålsäng, 
ostsydost om torpet Hyttan å Aspön förefinnas näm

ligen fyra. 3-5 famnar breda och något längre, men 
mycket djupa hål. hvarest man förr brutit kalk.

Den kringliggande bergarten utgöres af grofskifirig 
gneiss, strykande N. 60° W. i denna uppträder kalken på 
ett sådant sätt, att man. att döma efter öppningarnes 
läge, måste antaga tvenne särskilda lager. Att närmare 
undersöka förhållandet, skulle dock blifva alltför be
svärligt, då endast på sidorna och i kanterna af de allde
les vattenfyllda hålen finns små lemningar af qvarsit- 
tande kalk. Det största af dessa båda lager har, såsom 
det tyckes, haft en mägtighet af tre famnar; dess ut
sträckning i längden har ej öfverstigit fem eller sex.

Enligt hvad man kan sluta af profver. tagna ur de små 
varphögarne på sidorna af öppningarne. har kalken till 
stor del varit rent hvit. grofkornig och tri från främ
mande inblandningar; detta dock blott i midten af lag
ret, ty den pä väggarnes sidor ännu qvarsittande kalkste
nen visar sig af smutsgrå färg. samt starkt uppblandad 
med Orthoklas; mera underordnad i densamma före
kommer hvit eller gulhvit glimmer samt ådror af serpen
tin; korn af svafelkis äro högst sällsynta, ehuru berg
arten omkring kalklagren är starkt insprängd med denna 
sista inblandning.

Om på grund af tilltagande föroreningar i kalken, 
eller af på djupet minskande tillgångar eller af svårig
heten att vinna den, brytningen blifvit inställd, är ovisst. 
- De qvarliggande varphögarne halva till största delen 
blifvit bortkörda såsom väggrus.

Denna beskrivning av kalkgruvhålens utseende 
och storlek stämmer ej alls överens med deras be
skaffenhet idag och ej heller helt med följande av 
Schnell (1968) lämnade beskrivning av området:
En brytning av kalksten har utförts i lem brott 200 m 
norr om Norrsta. När den brytningen skett är inte känt. 
Kalkstensförekomsten skall uteslutande vara koncentre
rad till de fem brotten. Det största av dem är ca 100 m 
långt och 4-6 m brett. Djupet går ej att uppskatta, då 
kalkgruvorna är vattenfyllda. Kalklagren står så gott 
som lodrätt i berggrunden.
Schnells storleksangivelse för det största gruv
hålet torde vara i stort sett korrekt, men de tre 
gruvhål vi undersökt närmare är ej vattenfyllda, 
då de alla tre är öppna i marknivå österut. I det 
största, vilket på djupaste stället torde vara om
kring 10 m djupt, finns ett större sumpområde 
från ingången i öster och ett tjugotal meter in i 
gången, och inom hela detta förekommer ett stort 
bestånd av missne Calla palustris. Längre in i 
gruvgången var marken sommaren 1989 helt torr 
och koloniserad av buskar och träd, bl a en ganska 
stor gran längst borta i väster. Även de övriga två 
gruvhålen är huvudsakligen torra.

Oknön
På större delen av Oknön består berggrunden av 
porfyrisk vitgrå till rödgrå gnejsig granodiorit till
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granit. På sydligaste delen av Munkudden finns 
ett mindre område med grå till rödgrå granit och 
omedelbart norr därom ett relativt smalt band av 
fältspatskvartsit. Även norra delen av Tjuvudden 
längst upp i nordväst samt de utanför denna lig
gande Stora och Lilla Veckolsskären består av 
denna sistnämnda bergart med inblandning av 
glimmerskiffer.

Glaciala och postglaciala bildningar

På Tosterön går berget i dagen på ett otal ställen, 
och berggrundskartan ger där ett starkt mosaik- 
artat intryck. Bland de lösa jordarterna är inom 
detta område moränen förhärskande. I området 
omkring Morfarskärret drygt en km öster om 
Björktorp är moränen påfallande blockrik. Små 
obetydliga ändmoränryggar ses här och där, 
främst omkring Sundby och väst om Fridhem upp 
till Åsby. Det största sammanhängande området 
med glacial lera, åkerlera, på Tosterön ligger i 
stort sett inom gränsen Sundby-Åsby-Tynäs- 
Klockudden-Sundby på sydligaste delen av ön. 
Mindre sådana lerområden förekommer inom ett 
något till några hundratal meter brett bälte från 
Lilla Rullingen och Tärnvik i söder längs stranden 
upp till strax norr om Svedäng i norr samt längs 
södra sidan av den nya landsvägssträckningen från 
Stenby och upp till mötet med den gamla lands
vägen samt vidare omkring Sanda och Dammkärr 
samt öster om Brunnsåker. Mindre, mosaikartat 
spridda förekomster av glaciallera finns dessutom 
inom stora delar av ön. På några ställen, främst 
sydost om Sundby och omkring Åsby, påträffas 
mindre områden med postglacial finlera.

På Aspön består de lösa jordlagren i de mera 
höglänta delarna, dvs främst inom Torparudden 
och Hornskogen, av morän, men annars är glacial 
lera, åkerlera, förhärskande inom stora delar av 
ön.

Söder om vägen, som går från riksväg 55 öster
ut till Vadholm vid Krissbosundet och vidare över 
till Oknön, finns på slättlandet mellan Husby och 
Lagnö flera relativt stora områden med postgla
cial finlera samt inom ett par mindre gebit mellan 
Husby och Eriksdal och vid Kyavikens nordvästra 
del även gyttjelera. Strax nordväst om Lagnö gård 
har de kohesionära jordarterna lera-finmo samt 
gyttja enligt jordartskartan (10H Strängnäs NO) 
en uppmätt mäktighet om 7 m och de s k friktions- 
jordarterna grovmo-grus omfattar 1 m. Fries & 
Karlsson (1864) anger, att de lösa jordlagren ”på

Lagnön och de större lerslätterna” skulle ha en 
mäktighet om 10 m eller mer, innan man når berg
grunden.

På flera ställen på Aspön har varvig lera och 
märgel påträffats samt inom de mest låglänta om
rådena söder om Lagnö även gråblå, gyttjelik 
svämlera i ganska betydande mängd. På höjden 
söder om Skär vid torpet Lugnet har man stött på 
ett sandfritt skikt av svallgrus med en mäktighet 
om 1,5-2,5 m liggande på en bädd av morängrus 
på drygt 30 m höjd över Mälarens yta.

Andra mindre svallgrusavlagringar finns på 
Oknön. Även på denna ö förekommer morän 
kring de partier, där urberget går i dagen, medan 
inom de mera låglänta delarna postglacial finlera 
är förhärskande.

Rullstensåsar

Några mindre rullstensåsar finns. Två av dessa är 
ganska obetydliga, och de framträder endast i 
form av isolerade kullar eller kortare stråk. Den 
västligaste av dessa är den så kallade Strängnäs- 
åsen, på vilken Strängnäs stad en gång uppfördes. 
Den når med sin nordligaste del Tosterön vid 
Sanda vid mellersta delen av öns västra strand och 
fortsätter halvannan km NNV- och norrut på ön i 
form av en sand- och grushed, som utan synbar 
gräns övergår i intilliggande moränavlagringar 
(Fries & Karlsson 1864). S om Sanda finns åsen i 
Strängnäsfjärdens botten och återfinnes på några 
ställen ovan ytan i form av de små holmarna Galg- 
holmen. Långnäsan, Stora och Lilla Källar- 
holmarna, Fetknoppen, Husholmen och Sanda 
holme, vilka delvis ligger strax utanför invente- 
ringsområdets västra gräns. Söder om Strängnäs 
och Ulvhäll uppträder denna ås omedelbart väster 
om naturreservatet Gorsingeholms ekbacke och 
de tre Gorsingeholmskullarna (se Clemedson 
1973). Mäktigast framträder den omedelbart väs
ter om riksväg E3 från Malmby och söderut 
genom Åkers socken mot Berga säteri. Längre 
söderut kan den följas från trakten väster om Mar- 
vikensjöarna i socknarna Åker och Gåsinge.

Omkring en halv mil söder om Strängnäs avgre
nar Strängnäsåsen en ostlig utlöpare, vilken av 
Fries & Karlsson (1864) kallas Edebyåsen. Den 
kommer in i inventeringsområdet vid Tosteröns 
östra strand, där den gränsar mot berget utan att 
bilda någon egentlig åsrygg. Därefter träder den i 
dagen i eller omedelbart intill dalgången mellan 
Björndals- och Edebyvikarna på Aspön.
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En annan ås, som flera mil söder om Strängnäs 
avgrenas från Strängnäsåsen och har sitt förlopp 
genom socknarna Åker och Toresund, påträffas 
inom inventeringsområdet i och omedelbart öster 
om dalgången mellan Botholms- och Säbyvikarna 
på Aspön (Fries & Karlsson 1864). Denna ås, som 
fått namnet Sundbyåsen, bildar flera markanta ås- 
ryggar på slättlandet nord om Säby, och den har 
sin norra ändpunkt en knapp kilometer rakt norr 
om Säby gård.

Den östligaste av de fyra åsarna, Enköpings- 
åsen, går fram över Selaön strax öster om invente
ringsområdet och kan ses bl a vid Ljunga och Eke
by på NV delen av Selaön, där den sedan följer 
stranden av Algöviken. Inom inventeringsområ
det bildar den Högholmen och den mäktiga åsfor- 
mation, som från Näsudden på sydöstligaste delen 
av Aspön löper längs stranden upp omedelbart 
öster om Ryssgrav och Fridhem. Från området vid 
bron över Krissbosundet fortsätter den NNV-ut 
längs NV stranden av Oknön och bildar norr om 
denna de små holmarna Svinryggen och Horsgarn 
för att sedan återfinnas på upplandssidan.

Det skall än en gång understrykas att samtliga 
de ovan nämnda åsarna är låga och till sin storlek 
ganska obetydliga och ofta avbrutna. De har där
för, möjligen med undantag av åsen vid Oknöns 
NV strand, endast ringa inflytande på invente- 
ringsområdets topografi.

Några uppgifter om områdets bebyggelsehistoria

De tre öarna har med sitt läge i en urgammal kul
turbygd en intressant kulturhistoria. Endast några 
få data ur denna kan här presenteras.

Tosterön
Den södra delen av Tosterön är så låglänt, att 
detta område torde ha legat under havsytans nivå 
ända fram emot vikingatiden (omkring 800-1060 
e Kr). Norra delen, som är bergig och skogbe- 
vuxen, var under mycket lång tid endast mycket 
glest bebyggd.

När yngre stenåldern för drygt tretusen år sedan 
övergick i bronsåldern, stod havsytans nivå inom 
detta område fortfarande ca 25 m högre än i nu
tiden. Endast mycket få och enkla stenyxor har 
påträffats inom området. Ett par bronsåldersfynd, 
två halsringar, har hittats vid Sundby, och möj
ligen kan några gravrösen på ön stamma från 
denna tidsperiod.

Järnåldersgravfält av större omfattning har re
gistrerats vid Skåninge, Sanda, Stenby, Bress- 
hammar, Åsby och Norrby samt vid Sundby även 
en skeppssättning. Vid Norrby förekommer 
främst gravrösen (se vidare Schnell 1949b). Vid 
"Gammelsundskarls", dvs det gamla färjkarls- 
bostället vid färjan mellan Strängnäs och Toster
ön, där forn- och folklivsforskaren Richard Dy
beck (Dybeck 1861) företog utgrävningar, påträf
fades bl a en pärlsmyckad silverring, kopparkedja 
och kopparring samt flera andra smycken och mer 
än hundra pärlor av glas, karniol. agat och andra 
ämnen. Här kan vidare nämnas att en runsten år 
1913 påträffades liggande på en åkerholme vid 
Tynäs. En stor och sedan länge välbekant forn- 
borg finns vid Stenby. Den har, såsom framgår 
bl a av avbildningar hos Dybeck (1861) och av 
konstnären Olof Hermelin på 1870-talet (se 
Schnell 1968), en påfallande storlek och lång
sträckt form.

Ett silverfynd från järnåldern gjordes vid Ske
dinge år 1797. Det omfattade två silverringar och 
en mängd mynt, det yngsta från mitten av 1000- 
talet. De flesta härstammade från Köln, men 
några hade kommit från England samt vardera ett 
från Danmark, Böhmen och Ungern. Den största 
anhopningen av forngravar på Tosterön, sex grav
fält med ca 270 gravar, finns inom området mellan 
Norrby, Åsby och Sundby. Detta område var 
uppenbarligen en rik bygd redan under järn
åldern.

Av gårdarna på Tosterön var Sundby den för
nämsta, och alltsedan tidig medeltid var den an
slagen som prebende åt biskopen i Strängnäs, men 
redan på 1200-talet minskade den i betydelse till 
förmån för biskopsborgen Tynnelsö på ön med 
samma namn strax Ö om Tosterön (se Clemedson 
1981a). Vid reformationen drogs hälften av Sund- 
byprebendet in till kronan men återgick efter mit
ten av 1500-talet åter till kyrkan. Den siste sträng- 
näsbiskopen, som drev eget lantbruk vid Sundby, 
var Ture Annerstedt, som avled år 1881. Åren 
1915-1922 uppfördes ett stort mentalsjukhus på 
Sundbys mark, men Sundby sjukhus är nu ned
lagt, och området används numera bl a för indu
stri- och innovationsändamål under namnet Sund
by Park.

Åsby halvannan km NO om Sundby var tidi
gare, sedan 1721, löneboställe för domkyrkokom- 
ministern, och Bresshammar var alltsedan 1594, 
då det donerades till kyrkan av Karl IX, prebende 
för domkyrkosysslomannen (Schnell 1969). Säte



rier har tidigare funnits vid Märinge, Rosendal 
och Svedäng (Schnell 1949b).

Bland tidigare industrier på Tosterön kan näm
nas ett tegelbruk vid Bresshammar. Detta låg 
ännu vid början av 1600-talet i Strängnäs, men år 
1650 överfördes en del av detsamma till Bress
hammar. Verksamheten där nedlades redan år 
1713. Rester av tegelugnarna, två gropar i mar
ken, kan fortfarande ses ca 200 m SV om gården.

Över Tosterön och Aspön går riksväg 55, där 
tidigare en del av konungarnas Eriksgata hade sin 
sträckning, och som har blivit mycket livligt trafi
kerad sedan landsvägen över Tosterön omlagts 
1930-1933, och broförbindelse öppnats mellan 
Strängnäs stad och Tosterön 1936. Den ännu 
längre Hjulstabron norr om Aspön blev färdig 
1954; en ny högbro mellan Kasgarn strax N om 
staden och Stenby på Tosterön togs i bruk 1981.

Tosterön har varit splittrad ur kyrklig och kom
munal synpunkt. Den södra delen hörde sålunda 
till Strängnäs domkyrkoförsamling. De glest be
folkade mellersta och norra delarna av ön, som 
länge var en ganska ödslig, bergig skogsmark, 
användes delvis som fäbodar åt den rika jord
bruksbygden på den stora på andra sidan Sträng- 
nässundet belägna Fogdön, och den mellersta 
västra delen av Tosterön tillhörde Vansö socken 
och den nordvästra delen Fogdö socken. Den 
nordöstra delen slutligen, ungefär efter en linje 
från Lilla Fräket i norr och förbi Fågelsång och 
Stefansbo till norra änden av Björndalsviken, till
hörde Aspö socken. År 1949 tillkom Tosterö 
kommun, omfattande Tosterön, Aspön och 
Oknön, och nu ingår hela detta område i Sträng
näs kommun.

Aspön

Ur bebyggelsehistorisk synpunkt är Aspön den 
yngsta av de tre öarna. Det finns inga fornfynd 
vare sig från sten- eller bronsåldern på Aspön. 
Under stenåldern (från ca 3000-1500 f Kr) bestod 
den nuvarande Aspön nämligen endast av ett 
mindre antal klippiga holmar och skär ovan havs
ytan, eftersom denna vid stenålderns slut var 25 m 
högre än i nutiden. Först från hednatidens slut för 
omkring ettusen år sedan, då vattnet runt ön stod 
ca 5 m högre än i nutiden, finns tecken på förhis
torisk bebyggelse på ön i form av gravfält. Bland 
dessa kan nämnas ett vid Skär med 13 gravhögar, 
ett vid Dalby med ett 30-tal gravar och ett vid 
Husby med ett 20-tal gravrösen, skeppsformiga
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stensättningar och bautastenar (Schnell 1949a). 
Andra stora gravfält finns vid Vadholm med 20 
gravar. Säby med 25, Norrsta 105, Magerö 30 och 
Edeby med 20 gravhögar. Gravarna är genom
gående fyndfattiga. Obetydliga rester av två forn- 
borgar finns på ön, en nära Mälaren nord om Vad
holm och en vid Römyra mellan Agnesund och 
Oppeby (se Schnell 1968).

I Aspö kyrka finns en runsten, men den mest in
tressanta ses nära Hörn ca 700 m SSO om kyrkan 
på en mot norr brant stupande, ca 5 m hög berg
knalle. Den upptäcktes någon gång vid början av 
1680-talet av hovmarskalk P. Bagge på Lagnö och 
brukar efter namnet Gisle eller Gislög i texten kal
las Gislestenen. Ristningen visar en mansgestalt i 
toppig mössa omslingrad av två ormar, som bitit 
sig fast i hans öron. Runorna på denna har allt
sedan 1600-talet varit föremål för tolkningsförsök 
av fornforskare och andra lärde män. Anled
ningen till det stora intresset var, att stenens svår- 
tydda text ansågs tala för den s k "vattuminsk- 
ningen”, en fråga, som ivrigt diskuterades på 
1700-talet, tills det i början av 1800-talet stod 
klart, att det i stället var fråga om en landhöjning. 
Slutmeningen i texten på ristningen ansågs av bl a 
Ekholm (1758) lyda, ”Hitintill gick vattnet på min 
tid". Sannolikt är denna tydning ej riktig, och i 
varje fall är den dåtida dateringen av ristningen till 
omkring år 1330 felaktig. Den stammar liksom det 
stora flertalet runristningar i Södermanland från 
1000-talet, och enligt modern tolkning (Brate & 
Wessén 1924-1936, Snaedal Brink & Wachtmeis
ter 1984) bör texten på berghällen ha följande 
lydelse: ”Gislög lät göra dessa märken efter Tord, 
också Slode lät göra dem. Sant är det, såsom det 
blev sagt och såsom det blev tänkt”. Namnet Gis
lög eller Gisle levde kvar som mansnamn i en släkt 
i Husby på Aspön, vilken enligt Schnell (1968) 
härstammade från ”Gislagubben på Aspö run
sten”, ända till början av 1800-talet, och man har 
antagit, att namnen Gisselfjärden och Gisselhol
men utanför Torparudden har samma härkomst.

Flera gamla gårdar på Aspön har namn, som 
har slutstavelsen -by, antydande, att flera byar 
tidigare funnits i socknen. Edeby betyder sålunda 
byn på “edet" mellan två vikar, och Säby är byn 
vid sjön (sjöbyn). Kyrkbyn heter, som ovan 
nämnts. Husby och är den största byn på Aspön. 
Namnet antyder, att det här tidigare låg en kungs
gård av det slag som, vanligen en i varje härad, 
förekom i hela Mälardalen. På 1700-talet fanns 
det inte mindre än tretton gårdar i denna by.
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På den upp tili 20 m höga grusås, som följer 
Aspöns västra strand, ligger ca 400 m NNV om 
Edeby på mark, som tidigare tillhört Magerö, 
men nu hör till Edeby, rester av en gammal 
medeltidsborg. I den ”rannsakning” om antikvite
ter, som gjordes av kyrkoherden i Aspö år 1668, 
beskrivs de med följande ord:

Sydväst ifrån kyrkan ligger en by vid namn Magerö, 
strax därifrån uti väster-norr är en hög kulle, som kallas 
Bårholm, vilken säges hava förorsakats utav en stor 
slottsruin, såsom tegel- och annan sten ännu utvisar.

Antikvarien Johan Hadorph (1630-1693), som 
besökte Aspön sannolikt med anledning av kyrko
herdens uppgifter, omnämner ruinen med föl
jande ord: ”Vid Mageröby neder i dess äng fin
nandes Ivar Blås säteri i Bårreholm belägit ute på 
en hög sandås vid sjön, där murar synas efter ett 
litet hus och gravar däromkring”. Inom området 
finns nu rester av en vallgrav, som skär rakt 
genom åsen samt under jorden rasmassor och 
murar, som är ca 1,5 m tjocka och omsluter ett 
rum om 5 x 7 m avdelat med en tvärvägg (Schnell 
1968). Enligt traditionen skulle det ha varit Ivar 
Blå, som ägt borgen. Ivar eller Joar Blå levde 
enligt Erikskrönikan på Birger Jarls tid vid mitten 
av 1200-talet och skall enligt traditionen ha haft 
sin borg benämnd Gröneborg vid Enköping.

Säterier, dvs gårdar som enligt vissa bestäm
melser om byggnadssätt m m åtnjöt viss skatte
befrielse, har på Aspön funnits vid Lagnö, Skär 
och Säby. Det äldsta och förnämsta var Lagnö, 
som erhöll sätesfrihet redan under medeltiden, då 
gården ännu var helt omfluten av vatten. Bland 
ägarna var först medlemmar av släkten Lillje. 
Efter denna blev riddaren Erik Axelsson Tott 
säteriets ägare vid mitten av 1400-talet. Denna, 
som var en av Axelssönerna, dvs de i Nordens 
medeltidshistoria berömda och mäktiga nio söner
na till det danska riksrådet Axel Pedersen till Här
löv, var bl a under ett år mellan september 1466 
och september 1467 riksföreståndare under tiden 
mellan kung Karl Knutsson Bondes andra och 
tredje regeringsperiod. Från Erik Axelsson över
gick godset genom arv till Trollesläkten. Vid bör
jan av 1500-talet ägde säteriet inte mindre än 17 
hemman på Aspön. År 1734 förenades det med 
Säby, det andra stora säteriet på ön.

Säby fick sätesfrihet först på 1630-talet, och 
under detta århundrade utgjorde det inte mindre 
än 11 mantal. Huvudbyggnaden daterar sig från 
1600-talet men har ombyggts vid ett par tillfällen.

Sedan år 1716, då godset övergick till riksrådet 
och landshövdingen Erik Wrangel, var det fidei
kommiss inom den friherrliga ätten Wrangel (se 
vidare Schnell 1971). Säteribyggnaden vid Skär 
uppfördes år 1633, då säteriet ägdes av släkten 
Bååt, och gården fick då namnet Skärsholm. 
Sedan säteriet år 1714 gått ur den Bååtska släk
tens ägo, lades det så småningom under Mälsåkers 
slott på Selaön.

Bland tidigare industrier på Aspön utöver det 
ovan beskrivna kalkbrottet mellan Hyttan och 
Norrsta kan nämnas ett tegelbruk, som ägdes av 
Erik Axelsson Tott och var beläget vid torpet 
Ryssgrav. Även vid Säby har funnits ett tegel
bruk. vilket nedlades år 1933 (Schnell 1968). 
Väderkvarnar har funnits vid Lagnö, senare er
satta av en ångkvarn, samt vid Säby på hemmanet 
Bädarns mark. På en karta från år 1697 finns en 
väderkvarn markerad på åsen intill den nuva
rande riksväg 55, men enligt uppgift skulle den 
vara ”raserad” redan i början av 1700-talet. Den 
nuvarande väderkvarnen uppe på åsen vid 
Bädarn, som är en s k holländare, skall ha byggts 
år 1734, och den har restaurerats av Aspö hem
bygdsförening på 1960-talet. Vidare kan nämnas, 
att hertig Karl, sedermera Karl IX hade ett 
skeppsvarv vid Kyaviken, där man började bygga 
fartyg år 1593. (Om dess historik se Schnell 1968.)

Oknön
Inga säkra fynd från vare sig sten- eller bronsålder 
har påträffats på Oknön. Däremot finns det där 
tre ganska stora järnåldersgravfält vid gårdarna 
Frösta, Ingeby och Söderby med respektive cirka 
100, 110 och 100 gravar, på den första och sist
nämnda platsen helt nära gården. Sannolikt är 
Ingeby, som troligen uppkallats efter en person 
med förnamnet Inge, äldre än Söderby, dit man 
möjligen utflyttat från Ingeby (Schnell 1968). 
Gården Marby har säkerligen fått sitt namn av att 
den låg vid en mar, dvs en grund vik, något som 
tydligt kan utläsas av den topografiska kartan över 
området.

Minnen från vikingatiden på Oknön är två run
stenar. Den ena, som är mer än tre meter hög, 
stod ca 200 m VSV om mangårdsbyggnaden vid 
Söderby men flyttades år 1927 till gården Veckol 
och restes där strax VNV om själva gården. Den 
andra runstenen finns på gårdstomten vid Väppe- 
by. Båda runstenarna hade observerats av forn- 
forskarna redan på 1600-talet.
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Fig 2. Bresshammars hage, Tosterön, med rika inslag av vitsippa Anemone nemorosa och hassel Corylus avellana. 
Foto Lars Thor.
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Cirka 500 m SO om Frosta nära Fröstaviken på 
östra sidan av Oknön finns en rektangulär hus
grund, som utgör resterna av en liten kyrka eller 
snarare ett kapell. Redan vid slutet av 1600-talet 
omtalas platsen som en gammal kyrkogård. I en 
rannsakning efter antikviteter år 1672 sägs, att på 
Oknön, ”utmed siön Väster ifrån Fröstad och på 
dess gärde finns en gammal kyrkogård med ett 
stort träkors om en manshöjd”.

Gården Veckol på Oknön var tidigare säteri. 
År 1590 blev det frälsehemman, men senare för
enades det med herrgården Grönsö på ön med 
samma namn öster om Arnö i Uppland.

Ytterligare intressanta historiska uppgifter om 
såväl Aspön som Oknön och deras omgivningar 
kan inhämtas hos Arnö (1972, 1979).

Vegetation

Lundar

Några större lundar och flera mindre finns inom 
området. Av dessa är lundområdena kring Sund

by och Tynäs samt vid Bresshammar kända sedan 
mer än två århundraden som intressanta och av 
Strängnäs gymnasium nyttjade exkursionsområ- 
den för undervisningen i botanik. Här nedan skall 
några lundar och de för dem mest karakteristiska 
eller iögonfallande arterna presenteras.

iMndområde ca 350 m NNV om Tynäs. Detta 
begränsas i Ö av en ganska brant bergvägg och i 
övrigt av odlad mark. I träd- och buskskiktet kan 
främst nämnas hassel Corylus avellana, ask Fraxi- 
nus excelsior och ek Quercus robur.

I fältskiktet har bl a följande arter noterats: 
trolldruva Actaea spicata, vitsippa Anemone 
nemorosa, blåsippa Hepatica nobilis, hässlebrodd 
Milium effusum, nästrot Neottia nidus-avis, orm
bär Paris quadrifolia, läkevänderot Valeriana offi
cinalis samt underviol Viola mirabilis och i ett 
mindre fuktområde, som tidigare sannolikt varit 
ett litet kärr tuvstarr Carex cespitosa, hundstarr C. 
nigra samt rävstarr C. vulpina.

Lunden vid Bresshammar (fig 2) ligger ca 400 m 
NV om själva gården. Denna lund är betydligt
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större än den vid Tynäs. I dess södra del finns en 
gammal, ganska lång stenmur och i detta område 
domineras trädskiktet av ett stort bestånd av rela
tivt gamla silvergranar Abies alba. Även i denna 
lund bildar hassel Corylus avellana, ask Fraxinus 
excelsior och ek Quercus robur ett markant inslag. 
Bland arterna i fältskiktet kan nämnas trolldruva 
Actaea spicata, njurdaggkåpa Alchemilla mur- 
beckiana, löktrav Alliaria petiolata, hässleklocka 
Campanula latifolia, lundbräsma Cardamine im- 
patiens, piggstarr Carex spicata. liljekonvalj Con- 
vallaria majalis, smånunneört Corydalis inter
media. sloknunneört C. pumila. lundelm Elymus 
caninus. korskovall Melampyrum cristatum, 
bergslok Melica nutans, ormbär Paris quadrifolia, 
lundgröe Poa nemoralis, lungört Pulmonaria offi
cinalis ssp. obscura, ängsskära Serratula tinctoria 
och buskviol Viola hirta.

Vid Logarn vid Toppviken längst uppe i N på Tor- 
parudden på Aspön finns ett mindre lundområde 
omedelbart S om en liten äng S om gården. Områ
det har ett rikt inslag av lundarter. I träd- och 
buskskiktet har sålunda noterats berberis Berberis 
vulgaris, rundhagtorn Crataegus laevigata, trubb- 
hagtorn C. monogyna, tibast Daphne mezereum 
flerstädes, sötkörsbär Prunus avium, surkörsbär 
P. cerasus, hägg P. padus, slån P. spinosa, ek 
Quercus robur, stenros Rosa canina, nyponros R. 
dumalis, fläder Sambucus nigra, lind Tilia cordata 
och olvon Viburnum opulus. Vid kanten av vägen 
mot Logarns gård ca 100 m V om denna finns 
några buskar av den här mycket sällsynta men 
exempelvis i Skåne ej så ovanliga hybriden mellan 
slån och krikon Prunus spinosa x domestica ssp. 
insitilia.

I fältskiktet har främst följande arter noterats: 
trolldruva Actaea spicata, darrgräs Briza media, 
stor blåklocka Campanula persicifolia, liten blå
klocka C. rotundifolia, liljekonvalj Convallaria 
majalis, knägräs Danthonia decumbens, gråbinka 
Erigeron acer ssp. acer, parksmultron Fragaria 
moschata, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, 
krollilja Lilium martagon rikligt, rosenmalva Mal
va alcea, ormbär Paris quadrifolia, nattviol Plat- 
anthera bifolia, gullviva Primula veris, backsippa 
Pulsatilla vulgaris i ett öppet parti, flenört Scro- 
phularia nodosa och uppländsk vallört Symphy
tum x uplandicum.
Längst uppe på norra delen av Aspön ca 300 m 
SSV om Agnesund finns ett lundområde, där i 
träd- och buskskiktet bl a följande arter har note

rats: lönn Acer platanoides, berberis Berberis 
vulgaris, hassel Corylus avellana, korallhagtorn 
Crataegus calycina ssp. calycina, ask Fraxinus ex
celsior, asp Populus tremula, hägg Prunus padus, 
ek Quercus robur, måbär Ribes alpinum, oxel 
Sorbits intermedia och olvon Viburnum opulus.

1 fältskiktet förekommer bland andra följande 
arter: trolldruva Actaea spicata, vitsippa Anemone 
nemorosa, lundtrav Arabis hirsuta, luddhavre 
Arrhenatherum pubescens, tandrot Cardamine 
bulbifera, vispstarr Carex digitata, liljekonvalj 
Convallaria majalis, vårlök Gagea lutea, dvärgvår
lök G. minima, blåsippa Hepatica nobilis, ängsko- 
vall Melampyrum pratense, nästrot Neottia nidus- 
avis, ormbär Paris quadrifolia, nattviol Platanthe- 
ra bifolia, lundgröe Poa nemoralis, gullviva Pri
mula veris, lungört Pulmonaria officinalis ssp. 
obscura rikligt och ängsvädd Succisa pratensis.

Lunden 300-500 m NO om gården Nybygget på 
nordligaste delen av Morrarön som tillhör Toster- 
ön har bl a följande arter noterats i träd- och busk
skiktet, nämligen klibbal Alnus glutinosa, hassel 
Corylus avellana rikligt, spetshagtorn Crataegus 
calycina ssp. curvisepala, rundhagtorn C. laevi
gata, trubbhagtorn C. monogyna, ask Fraxinus ex
celsior, ek Quercus robur och måbär Ribes alpi
num.

I fältskiktet har främst följande arter noterats: 
småborre Agrimonia eupatoria, späddaggkåpa Al
chemilla filicaulis, glatt daggkåpa A. glabra, sam- 
metsdaggkåpa A. glaucescens, vitsippa Anemone 
nemorosa, gulsippa A. ranunculoides sparsamt i 
sydligaste delen, knylhavre Arrhenatherum ela- 
tius, ängshavre A. pratense, luddhavre A. pube
scens, blekstarr Carex pallescens, piggstarr C. spi
cata, smånunneört Corydalis intermedia, slok
nunneört C. pumila, ängssvingel Festuca praten
sis, vårlök Gagea lutea, blåsippa Hepatica nobilis, 
natt och dag Melampyrum nemorosum, ängs- 
kovall M. pratense, ormbär Paris quadrifolia, 
lundgröe Poa nemoralis, kärrgröe P. trivialis, 
storrams Polygonatum multiflorum, gullviva Pri
mula veris, svalört Ranunculus ficaria, stenbär 
Rubus saxatilis och bergmynta Satureja vulgaris.

Lundområdet 500 m N Frosta på Oknön mellan 
Skolan Ingeby och stranden innanför Hovmans- 
grundet. Lundområdet, som sträcker sig ända 
från gården Skolan Ingeby i väster och ner till 
stranden i öster, har ställvis en ganska tät och 
något snårig träd- och buskvegetation med bl a en 
del mycket gamla, grova ekar.
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I träd- och buskskiktet har noterats vårtbjörk 
Betula pendula och närmast stranden även 
glasbjörk B. pubescens, hassel Corylus avellana 
mycket, ask Fraxinus excelsior såväl större träd 
som framför allt mycket rikligt med sly, gran Picea 
abies flera, slån Prunus spinosa, ek Quercus 
robur, getapel Rhamnus catharticus flera buskar, 
nyponros Rosa dumalis, hartsros R. villosa ssp. 
mollis, blåhallon Rubus caesius, rönn Sorbus 
aucuparia, oxel S. intermedia, skogsalm Ulmus 
glabra ssp. glabra och olvon Viburnum opulus.

1 fältskiktet har främst följande arter noterats: 
trolldruva Actaea spicata ganska mycket, små- 
borre Agrimonia eupatoria, trubbdaggkåpa Al- 
chemilla plicata, skogslök Allium scorodoprasum 
huvudsakligen i västra delen, ängskavle Alopecu- 
rus pratensis, vitsippa Anemone nemorosa, stor 
blåklocka Campanula persicifolia, liten blåklocka
C. rotundifolia, nässelklocka C. trachelium, visp
starr Carex digitata, liljekonvalj Convallaria maja- 
lis mycket rikligt, smånunneört Corydalis inter
media, hundäxing Dactylis glomerata, tuvtåtel De- 
schampsia cespitosa, träjon Dryopteris filix-mas, 
smultron Fragaria vesca på flera ställen, vårlök 
Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima, skogsnäva 
Geranium sylvaticum, nejlikrot Geum urbanum, 
skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum enstaka, blå- 
sippa Hepatica nobilis relativt rikligt, fyrkantig 
johannesört Hypericum maculatum, äkta johan- 
nesört H. perforatum, skogssallat Lactuca muralis 
på flera ställen, prästkrage Leucanthemum vul
gare, bergsslok Melica nutans rikligt, nästrot Neot- 
tia nidus-avis hundratals fjolårsstänglar, harsyra 
Oxalis acetosella på flera ställen mattbildande, 
ormbär Paris quadrifolia relativt mycket, groblad 
Plantago major på stigen genom lunden, nattviol 
Platanthera bifolia 2 ex, storrams Polygonatum 
multiflorum åtminstone ett par bestånd, gullviva 
Primula veris relativt mycket, majsmörblomma 
Ranunculus auricomus, backsmörblomma R. 
polyanthemos, stenbär Rubus saxatilis relativt 
mycket, bergmynta Satureja vulgaris rikligt, läke- 
vänderot Valeriana officinalis, kråkvicker Vicia 
cracca och buskviol Viola hirta relativt mycket.

Torrbackar

Inom inventeringsområdet finns flera lokaler med 
utpräglad torrbacksvegetation. Några av dessa 
skall presenteras här med uppgifter om de vikti
gaste arterna inom vederbörande område.

Grusäsen 400-800 m SO om Edeby. På denna ås, 
som sträcker sig mot SSO ner mot riksväg 55 har 
främst följande arter noterats: oxtunga Anchusa 
officinalis, lundtrav Arabis hirsuta, backtrav A. 
thaliana, sandnarv Arenaria serpyllifolia, fältmal
ört Artemisia campestris, bergrör Calamagrostis 
epigejos, vårstarr Carex caryophyllea. oxbär Coto- 
neaster integerrimus uppe på krönet, skavfräken 
Equisetum hyemale, vanlig ögontröst Euphrasia 
strida var. strida, ullört Filago arvensis, solvända 
Helianthemum nummularium ssp. nummularium, 
knytling Herniaria glabra, åkervädd Knautia 
arvensis, flentimotej Phleum phleoides, backsippa 
Pulsatilla vulgaris, harmynta Satureja acinos, 
backglim Silene nutans, gullris Solidago virgaurea, 
rödnarv Spergularia rubra, backtimjan Thymus 
serpyllum, backklöver Trifolium montanum, 
kungsljus Verbascum thapsus hundratals exem
plar, majveronika Veronica serpyllifolia ssp. ser
pyllifolia och i ett grustag sandviol Viola rupestris.

På Botholmslötskullen på Aspön belägen strax S 
om gården Botholmslöt mellan Säbyviken och 
Botholmsviken och ca 400 m Ö om riksväg 55 har 
främst följande arter iakttagits i träd- och busk
skiktet: tall Pinus sylvestris, ek Quercus robur, 
nyponros Rosa dumalis, rönn Sorbus aucuparia 
och oxel S. intermedia.

I det förhållandevis rika fältskiktet växer främst 
backlök Allium oleraceum, getväppling Anthyllis 
vulneraria ssp. vulneraria, rockentrav Arabis gla
bra, lundtrav A. hirsuta, backtrav A. thaliana, 
knylhavre Arrhenatherum elatius, ängshavre A. 
pratense, fältmalört Artemisia campestris, grus
starr Carex hirta, piggstarr C. spicata, rödklint 
Centaurea jacea, backsmultron Fragaria viridis, 
solvända Helianthemum nummularium ssp. num- 
mularium, käringtand Lotus corniculatus, tjär
blomster Lychnis viscaria, flentimotej Phleum 
phleoides, berggröe Poa compressa, getrams 
Polygonatum odoratum, femfingerört Potentilla 
argentea, småfingerört P. tabernaemontani, 
backsippa Pulsatilla vulgaris tusentals ex, har
mynta Satureja acinos, tuvknavel Scleranthus 
annuus ssp. polycarpos, gul fetknopp Sedum acre, 
kantig fetknopp S. sexangulare, backglim Silene 
nutans, backskärvfrö Thlaspi alpestre ssp. alpes- 
tre, backtimjan Thymus serpyllum, harklöver Tri
folium arvense, gullklöver T. aureum och back
klöver T. montanum.
Omedelbart N och SO om gården Ryssgrav på 
Aspön finns mellan Krissbosundet i N och Bast
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viken i S en långsträckt rullstensås med en rik 
torrbacksvegetation. Bland där registrerade arter 
kan främst följande nämnas: vildpersilja Aethusa 
cynapium, backlök Allium oleraceum, oxtunga 
Anchusa officinalis, getväppling Anthyllis vulne- 
raria ssp. vulneraria, rockentrav Arabis glabra, 
sandnarv Arenaria serpyllifolia, fältmalört Arte
misia campestris, berberis Berberis vulgaris, ludd- 
losta Bromus hordeaceus, bergrör Calamagrostis 
epigejos, vårstarr Car ex caryophyllea, backstarr
C. ericetorum, stillfrö Descurainia sophia, back
nejlika Dianthus deltoides, ullört Filago arvensis, 
backsmultron Fragaria viridis, solvända Heliant- 
hemum nummularium ssp. nummularium, knyt- 
ling Herniaria glabra, bolmört Hyoscyamus niger, 
åkervädd Knautia arvensis, hjärtstilla Leonurus 
cardiaca, tjärblomster Lychnis viscaria, flentimo- 
tej Phleum phleoides, svartkämpar Plantago lan- 
ceolata, knölsmörblomma Ranunculus bulbosus, 
harmynta Satureja acinos, mandelblomma Saxi
fraga granulata, bergkorsört Senecio sylvaticus, 
backglim Silene nutans, vårspärgel Spergula mori- 
sonii, rödnarv Spergularia rubra, backtimjan Thy
mus serpyllum, harklöver Trifolium arvense, 
backklöver T. montanum rikligt, kungsljus Ver- 
bascum thapsus, majveronika Veronica serpylli
folia ssp. serpyllifolia, vårveronika V. verna, duv- 
vicker Vida hirsuta, sparvvicker V. tetrasperma, 
buskviol Viola hirta och styvmorsviol V. tricolor.

På den stora åsryggen, som sträcker sig norrut från 
Krissbosundet på nordvästligaste delen av Oknön 
finns flera områden med utpräglad torrbacksvege
tation. Bland där förekommande arter har föl
jande noterats: färgkulla Anthemis tinctoria, roc
kentrav Arabis glabra, lundtrav A. hirsuta, knyl- 
havre Arrhenatherus elatius, luddhavre A. pube- 
scens, fältmalört Artemisia campestris, sommar- 
gyllen Barbarea vulgaris ssp. arcuata, snårstarr 
Carex muricata, kamomill Chamomilla recutita, 
oxbär Cotoneaster integerrimus, skatnäva Ero- 
dium cicutarium, blodnäva Geranium sangui- 
neum, gråfibbla Hieracium pilosella, käringtand 
Lotus corniculatus, tjärblomster Lychnis viscaria, 
backförgätmigej Myosotis ramosissima, vårför
gätmigej M. stricta, flentimotej Phleum phleoides, 
rödkämpar Plantago media, småfingerört Poten- 
tilla tabernaemontani, harmynta Satureja acinos, 
backglim Silene nutans, renfana Tanacetum vul
gare, harklöver Trifolium arvense, gullklöver T. 
aureum, backklöver T. montanum och buskviol 
Viola hirta.

Kring Bädarns gamla väderkvarn uppe på åsryg
gen vid Ö sidan av riksväg 55 på mellersta delen 
av Aspön har vegetationen åtminstone ställvis 
torrbackskaraktär. Följande arter har noterats 
där: sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens, 
akleja Aquilegia vulgaris, knylhavre Arrhenathe- 
rum elatius, ängshavre A. pratense, luddhavre A. 
pubescens, knägräs Danthonia decumbens, nejlik
rot Geum urbanum, sparvnäva Geranium pusil- 
lum, skuggnäva G. pyrenaicum tämligen rikligt 
mellan landsvägen och kvarnbyggnaden, stink- 
näva G. robertianum, hesperis Hesperis matrona- 
lis, knippfryle Luzula campestris, bergsslok Me- 
lica nutans, råttsvans Myosurus minimus, svart
kämpar Plantago lanceolata, knölsmörblomma 
Ranunculus bulbosus, gul fetknopp Sedum acre, 
kantig fetknopp S. sexangulare, kärleksört S. tele- 
phium ssp. maximum, vårspärgel Spergula mori- 
sonii, majveronika Veronica serpyllifolia ssp. ser
pyllifolia, åkerviol Viola arvensis och styvmorsviol 
V. tricolor. Skogstry Lonicera xylosteum och 
kanelros Rosa majalis utgör påtagliga inslag.

Betesmarker

Inom området finns ett antal ännu hävdade betes
marker. En sådan ligger 350 m SSV-300 m V om 
gården Bädaren på Aspön. Där har bl a noterats 
nysört Achillea ptarmica, blåsuga Ajuga pyrami
dalis, backlök Allium oleraceum, kattfot Antenna
ria dioica, ängsbräsma Cardamine pratensis ssp. 
pratensis, vårstarr Carex caryophyllea, plattstarr
C. disticha, backstarr C. ericetorum, hundstarr C. 
nigra, rödklint Centaurea jacea, lungrot Chenopo- 
dium bonus-henricus, nagelört Erophila verna, 
vanlig ögontröst Euphrasia stricta var. stricta, nej
likrot Geum urbanum, solvända Helianthemum 
nummularium ssp. nummularium, höstfibbla 
Leontodon autumnalis, käringtand Lotus cornicu
latus, råttsvans Myosurus minimus, knölsmör
blomma Ranunculus bulbosus, ängsskallra Rhin- 
anthus minor, kärleksört Sedum telephium ssp. 
maximum, backglim Silene nutans, vårspärgel 
Spergula morisonii, backtimjan Thymus serpyl
lum, harklöver Trifolium arvense, vårveronika 
Veronica verna och sandviol Viola rupestris. En 
Juniperus communis bildar vackra dungar.

Lantgårdar

Under denna rubrik skall floran vid några lantgår
dar i korthet behandlas. Endast mera ovanliga



SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991) Floran på Tosterön 123

Fig 3. Mistel Viscum album förekommer inom inventeringsområdet på diverse träd, främst på lind, lönn, rönn eller 
apel. Här i apel Malus sp. 200 m SSO Ryssgrav, Aspön. - Foto Bert Östholm.
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eller för vederbörande gård karakteristiska arter 
upptas i artlistorna.
Svedängs gård på Ö delen av Tosterön vid Bot- 
holmsviken: nysört Achillea ptarmica, vildpersilja 
Aethusa cynapium, lundtrav Arabis hirsuta, lung- 
rot Chenopodium bonus-henricus, blåmålla C. 
glaucum, lönnmålla C. hybridum, vildmorot Dau- 
cus carota ssp. carota, jordrök Fumaria officinalis, 
backförgätmigej Myosotis ramosissima, vårför
gätmigej M. stricta, renfana Tanacetum vulgare, 
rödkörvel Torilis japonica, fältveronika Veronica 
arvensis och druvfläder Sambucus racemosa.

Edeby gård på norra delen av Tosterön vid inner
sta delen av Edebyviken: sandtrav Arabis are- 
nosa, grustrav A. suecica, blåmålla Chenopodium 
glaucum, stinksyska Stachys sylvatica och druv
fläder Sambucus racemosa.

Bädarns gård på Aspön ca 200 m SO om väder
kvarnen: oxtunga Anchusa officinalis, liten kard- 
borre Arctium minus, malört Artemisia absin
thium rikligt, sommargyllen Barbarea vulgaris

ssp. arcuata, luddlosta Bromus hordeaceus, lung- 
rot Chenopodium bonus-henricus, svinmålla C. 
album, rödmålla C. rubrum rikligt av delvis 
mycket storvuxna ex, stillfrö Descurainia sophia, 
vitplister Lamium album, rödplister L. purpu
reum, tjärblomster Lychnis viscaria, rödkämpar 
Plantago media, knölsmörblomma Ranunculus 
bulbosus, backglim Silene nutans, renfana Tana
cetum vulgare och etternässla Urtica urens samt 
spetshagtorn Crataegus calycina ssp. curvisepala 
och fågelbär Prunus avium.
Vid Säby gärd på Aspön har noterats kirskål 
Aegopodium podagraria, småborre Agrimonia 
eupatoria, betesdaggkåpa Alchemilla monticola, 
valldaggkåpa A. subglobosa, backlök Allium ole- 
raceum, färgkulla Anthemis tinctoria, stor kard- 
borre Arctium lappa, ullig kardborre A. tomen- 
tosurn, pepparrot Armoracia rusticana, sparris 
Asparagus officinalis, vägmålla Atriplex patula, 
krustistel Carduus crispus, skelört Chelidonium 
majus, vägtistel Cirsium vulgare, sparvnäva Gera
nium pusillum, jordreva Glechoma hederacea,
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flikplister Lamium hybridum, rödplister L. pur
pureum, engelskt rajgräs Lolium perenne, palster- 
nacka Pastinaca sativa, svartkämpar Plantago lan- 
ceolata, berggröe Poa compressa, bergmynta 
Satureja vulgaris, svinmolke Sonchus asper, kål- 
molke S. oleraceus, stinksyska Stachys sylvatica, 
rödkörvel Torilis japonica, etternässla Urtica 
urens, åkerveronika Veronica agrestis och styv- 
morsviol Viola tricolor och stenros Rosa canina.

Kring Vadholms gård på NÖ Aspön har följande 
arter noterats: oxtunga Anchusa officinalis, sand
trav Arabis arenosa, lundtrav A. hirsuta, knyl- 
havre Arrhenatherum elatius, ängshavre A. pra
tense, malört Artemisia absinthium, nässelklocka 
Campanula trachelium, fältarv Cerastium arvense, 
kamomill Chamomilla recutita, lungrot Cheno- 
podium bonus-henricus, sloknunneört Corydalis 
pumila, hundtunga Cynoglossum officinale, ullört 
Filago arvensis, jordrök Fumaria officinalis, 
dvärgvårlök Gagea minima, sibirisk björnloka 
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, hesperis 
Hesperts matronalis, bolmört Hyoscyamus niger, 
åkervädd Knautia arvensis, hjärtstilla Leonurus 
cardiaca, backförgätmigej Myosotis ramosissima, 
svartkämpar Plantago lanceolata, jungfrulin Poly- 
gala vulgaris, bergmynta Satureja vulgaris, ängs- 
skära Serratula tinctoria, vitblära Silene alba, röd
körvel Torilis japonica, harklöver Trifolium 
arvense, mörkt kungsljus Verbascum nigrum samt 
surkörsbär Prunus cerasus och vidare mistel Vis- 
cum album ett 20-tal ex i lindar på gården.

Kring Lagnö gärd på O delen av Aspön har bl a 
noterats följande arter: småborre Agrimonia eu- 
patoria, oxtunga Anchusa officinalis, malört Arte
misia absinthium, ryssgubbe Bunias orientalis, 
krustistel Carduus crispus, lungrot Chenopodium 
bonus-henricus, nässelsnärja Cuscuta europaea, 
balkanbolltistel Echinops exaltatus, vårlök Gagea 
lutea, skuggnäva Geranium pyrenaicum, blodnäva 
G. sanguineum, bolmört Hyoscyamus niger, 
taggsallat Lactuca serriola, gråmalva Lavatera 
thuringiaca, råttsvans Myosurus minimus, körvel 
Myrrhis odorata, pestskråp Petasites hybridus, vit
blära Silene alba och mistel Viscum album i lönn 
Acer platanoides.

I handelsträdgården vid gården har bl a note
rats mjukplister Lamium amplexicaule, backvial 
Lathy rus sylvestris och etternässla Urtica urens.

Kring Marby gård på V delen av Oknön har föl
jande arter antecknats: backlök Allium olera-

ceum, skogslök A. scorodoprasum, liten kard- 
borre Arctium minus, ullig kardborre A. tomen- 
tosum, hundtunga Cynoglossum officinale, tagg
sallat Lactuca serriola, blålusern Medicago sativa, 
tomtskräppa Rumex obtusifolius, bergmynta Satu
reja vulgaris, vitblära Silene alba, stinksyska 
Stachys sylvatica, rödkörvel Torilis japonica samt 
fläder Sambucus nigra.

1 trädgården och handelsträdgården vid Marby 
växer bl a körvel Myrrhis odorata, pestskråp Peta
sites hybridus, nattskatta Solanum nigrum, etter
nässla Urtica urens och mistel Viscum album i 
äppelträd.
Vid Ingeby gård på norra Oknön har bland andra 
följande arter noterats: färgkulla Anthemis tincto
ria, hundrova Bryonia alba i slånsnår, odört Coni- 
um maculatum 5 ex år 1988, sloknunneört Cory- 
dalis pumila, backnejlika Dianthus deltoides, vår
lök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima, sparv - 
näva Geranium pusillum, backsippa Pulsatilla vul
garis på en jordkulle, majsmörblomma Ranuncu
lus auricomus, mandelblomma Saxifraga granit
lata, gul fetknopp Sedum acre, vit fetknopp S. 
album samt oxel Sorbus intermedia.

Myrmarker

Inom undersökningsområdet förekommer myr
marker endast relativt sparsamt. På Tosterön 
finns visserligen en del mindre skogskärr främst 
inom områdena mellan Abborrberget och Djup
vik i söder, mellan Skedinge och Granboda samt 
på norra delen av Tosterön strax nord om Öster
äng, men på såväl Aspön som Oknön saknas de 
nästan helt. Endast två mindre myrområden är 
markerade på den topografiska kartan över områ
det, nämligen Morfarskärret och Rudsjömossen, 
båda belägna på mellersta delen av Tosterön.

Morfarskärret ligger ca 1 km rakt O om Björk
torps sportstugeområde på mellersta delen av 
Tosterön. Det är ett tämligen typiskt skogskärr 
(för definition se Sjörs 1956). Vid kärrets västra 
sida dominerar en relativt gles och tämligen ung 
tallskog med ett sparsamt inslag av björk, främst 
glasbjörk Betula pubescens, medan det särskilt vid 
dess södra och östra kant förekommer ett påfal
lande stort inslag av björk. Normalt torde en bety
dande del av kärret kunna betecknas som gungfly, 
men den extremt torra sommaren 1989 var kärret 
ganska torrt med en mindre, nästan uttorkad göl 
utan nämnvärd vegetation ute i mitten av det



samma. Kärret saknar i stort sett en utbildad lagg. 
Ute på kärret förekommer enstaka mycket låga 
buskar av glasbjörk Betula pubescens samt av tall 
Pinus sylvestris och gråvide Salix cinerea.

I detta kärr har utöver de ovan nämnda främst 
följande arter noterats, nämligen brunven Agros- 
tis canina, missne Calla palustris, gråstarr Carex 
canescens, stjärnstarr C. echinata, trådstarr C. 
lasiocarpa rikligt och dominant Carex-art, har- 
starr C. leporina, dystarr C. limosa, hundstarr C. 
nigra, flaskstarr C. rostrata, biåsstarr C. vesicaria, 
kärrdunört Epilobium palustre, sjöfräken Equise- 
tum fluviatile, ängsull Eriophorum angustifolium, 
tuvull E. vaginatum, vattenblink Hottonia palus
tris, skvattram Ledum palustre, topplösa Lytsz'- 
machia thyrsiflora, videört L. vulgaris, vatten
klöver Menyanthes trifoliata, blåtåtel Molinia cae
rulea mycket sparsamt nära östra kanten, nord
näckros Nymphaea Candida, kråkklöver Potentilla 
palustris, dybläddra Utricularia intermedia, dvärg- 
bläddra U. minor, tranbär Vaccinium oxycoccos, 
odon V. uliginosum ssp. uliginosum och kärrviol 
Viola palustris, den sistnämnda endast sparsamt.

Med den artsammansättning, som Morfarskär- 
ret uppvisar, torde det närmast kunna betecknas 
som ett fattigkärr eller möjligen som ett ”över- 
gångsfattigkärr” enligt Sjörs’ definition (se Sjörs 
1956).

Rudsjömossen. Denna mosse är belägen på mel
lersta västra delen av Tosterön drygt 500 m rakt 
ost om sydligaste delen av Sanda fritidsområde. 
Mossen är i det närmaste cirkelrund och har en 
diameter om ca 150 till 200 m. Det är en öppen 
mosse med en bård av småtallar Pinus sylvestris 
närmast mosseplanet samt enstaka små buskar av 
glasbjörk Betula pubescens, medan den om
givande skogen huvudsakligen består av gran 
Picea abies åtminstone vid mossens norra del. 
Mossen saknar egentlig lagg. Ute på den förekom
mer relativt rikligt med små martallar Pinus syl
vestris särskilt i dess norra och nordvästra del.

På Rudsjömossen har främst följande arter 
noterats: rosling Andromeda polifolia mycket rik
ligt inom större delen, särskilt rikligt nära västra 
och södra kanten och något mindre vid östra 
sidan, ljung Calluna vulgaris, trådstarr Carex 
lasiocarpa mycket sparsamt, dystarr C. limosa, 
flaskstarr C. rostrata främst i södra delen, stor- 
sileshår Drosera anglica rikligt, rundsileshår D. 
rotundifolia enormt rikligt, kråkbär Empetrum 
nigrum dock endast vid den södra kanten, ängsull
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Eriophorum angustifolium och tuvull E. vagina
tum främst nära kanterna, skvattram Ledum palu
stre mycket, särskilt i södra delen, vattenklöver 
Menyanthes trifoliata särskilt i söder, vitag Rhyn- 
chospora alba alldeles enormt rikligt, hjortron 
Rubus chamaemorus rikligt över hela mossen, 
tranbär Vaccinium oxycoccos och odon V. uligino
sum särskilt i södra delen.

Påfallande är den synnerligen rikliga förekom
sten av vitag Rhynchospora alba, som förlänar 
stora delar av mossen en karakteristisk gulvit färg
ton, och rosling Andromeda polifolia samt de 
båda sileshårarterna storsileshår Drosera anglica 
och rundsileshår D. rotundifolia.

Mossen avvattnas genom ett grävt dike i dess 
nordvästra del. Vid detta noteras främst en riklig 
förekomst av kråkbär Empetrum nigrum och 
hjortron Rubus chamaemorus samt i diket vitag 
Rhynchospora alba och flaskstarr Carex rostrata 
som ökar alltmer mot skogskanten och närmast 
denna förekommer i så gott som renkultur i diket. 
I skogskanten vid mossens norra del noterades 
hybriden mellan glasbjörk och vårtbjörk Betula 
pendula X verrucosa och i skogen relativt nära 
mossens SV del bl a nordbräken Dryopteris ex- 
pansa.
Skvattramtallmosse ca 1 km O om L. Skåninge på 
norra delen av Tosterön. Mossen som är avlång 
och av en storlek om ca 100 x 200 m har som 
dominerande arter tall Pinus sylvestris, alla små- 
vuxna, samt i fältskiktet tuvull Eriophorum vagi
natum, skvattram Ledum palustre, tranbär Vacci
nium oxycoccos och odon V. uliginosum. Dess
utom förekommer glasbjörk Betula pubescens, 
stjärnstarr Carex echinata, hundstarr C. nigra, 
flaskstarr C. rostrata, rundsileshår Drosera rotun
difolia, kråkbär Empetrum nigrum vid norra kan
ten samt lingon Vaccinium vitis-idaea.

Sjövegetation
I detta avsnitt skall främst vegetationen i några av 
vikarna inom inventeringsområdet behandlas. 1 
flera av vikarna är de mäktiga högvassbältena ett 
mycket markant inslag.

Kyaviken på Aspön är en av områdets mindre 
vikar. Vid och i den har noterats blomvass Buto- 
mus umbellatus, bunkestarr Carex elata, slokstarr 
C. pseudocyperus, hornsärv Ceratophyllum de- 
mersum, sprängört Cicuta virosa, nålsäv Eleocha- 
ris acicularis, vattenpest Elodea canadensis, vat-
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tenblink Hottonia palustris, dyblad Hydrocharis 
morsus-ranae, svärdslilja Iris pseudacorus, and
mat Lemna minor, korsandmat L. trisulca, gul 
näckros Nuphar lutea, äkta förgätmigej Myosotis 
scorpioides, vit näckros x nordnäckros Nymp- 
haea alba X Candida, kärrsilja Peucedanum palus- 
tre, vass Phragmites australis, gäddnate Potamo- 
geton natans, trubbnate P. obtusifolius, ålnate P. 
perfoliatus, pilblad Sagittaria sagittifolia, vatten
märke Sium latifolium, stör igelknopp Sparga- 
nium erectum ssp. microcarpum, vattenaloe Stra- 
tiotes aloides, ängsruta Thalictrum flavum, smal- 
kaveldun Typha angustifolia och bredkaveldun T. 
latifolia.

Säbyviken pä Aspön. Denna vik, vars innersta del 
är uppfylld av mäktiga högvassar, har en riklig 
eutrof vegetation. I och vid denna har främst 
följande arter noterats: svalting Alisma plantago- 
aquatica, brunskära Bidens tripartita, blomvass 
Butomus umbellatus, vasstarr Carex acuta, horn- 
särv Ceratophyllum demersum, sprängört Cicuta 
virosa, knappsäv Eleocharis palustris ssp. pa
lustris, vattenpest Elodea canadensis, vitblommig 
dunört Epilobium ciliatum ssp. saximontanum, 
sjöfräken Equisetum fluviatile, dvärgmåra Galium 
trifidum, mannagräs Glyceriaflutans, jättegröe G. 
maxima, sumpnoppa Gnaphalium uliginosum, 
vattenblink Hottonia palustris, dyblad Hydrocha
ris morsus-ranae, strandklo Lycopus europaeus, 
topplösa Lysimachia thyrsiflora, strandlysing L. 
vulgaris, fackelblomster Lythrum salicaria, åker- 
mynta Mentha arvensis, äkta förgätmigej Myoso
tis scorpioides, gul näckros Nuphar lutea, vit näck
ros Nymphaea alba, nordnäckros N. Candida och 
hybrider mellan dessa, vass Phragmites australis, 
vattenpilört Polygonum amphibium, trubbnate 
Potamogeton obtusifolius, ålnate P. perfoliatus, 
långnate P. praelongus, hästskräppa Rumex aqua- 
ticus, vattenskräppa R. hydrolapathum, pilblad 
Sagittaria sagittifolia, vattenmärke Sium latifo
lium, igelknopp Sparganium emersum, stor igel
knopp S. erectum ssp. microcarpum, vattenaloe 
Stratiotes aloides, smalkaveldun Typha angusti
folia, bredkaveldun T. latifolia och vattenbläddra 
Utricularia vulgaris.
I och vid Söderbyviken på Ö delen av Oknön har 
följande arter antecknats: klibbal Alnus glutinosa 
och knäckepil Salix fragilis, samt brunskära Bi
dens tripartita, höstlånke Callitriche hermaphro- 
ditica, vasstarr Carex acuta, bunkestarr C. data, 
flaskstarr C. rostrata, sprängört Cicuta virosa, nål-

säv Eleocharis acicularis, vattenpest Elodea cana
densis, dyblad Hydrocharis morsus-ranae, svärds
lilja Iris pseudacorus, andmat Lemna minor, 
strandpryl Littorella uniflora, äkta förgätmigej 
Myosotis scorpioides, axslinga Myriophyllum spi- 
catum, gul näckros Nuphar lutea, vass Phragmites 
australis, gäddnate Potamogeton natans, ålnate P. 
perfoliatus, pilblad Sagittaria sagittifolia, sjösäv 
Scirpus lacustris, vattenmärke Sium latifolium, 
besksöta Solanum dulcamara, igelknopp Sparga
nium emersum, stor igelknopp S. erectum ssp. 
microcarpum, stor andmat Spiro dela polyrrhiza, 
vattenaloe Stratiotes aloides, ängsruta Thalictrum 
flavum, smalkaveldun Typha angustifolia och 
bredkaveldun T. latifolia.
Dummen på Hornudden. Vid spetsen av Horn
udden på SV-ligaste delen av Aspön finns 
omedelbart innanför stranden en ca 10 x 10 m 
stor invallad damm (fig 3). I denna förekom 1988 
och 1989 rikligt med steril spetsnate Potamogeton 
acutifolius, vilken nästan helt täckte dammens 
yta. Efter en rensning av dammen vintern 1990 
var beståndet fertilt. I övrigt noterades där främst 
slokstarr Carex pseudocyperus, hornsärv Cerato
phyllum demersum, knappsäv Eleocharis palustris 
ssp. palustris, vattenpest Elodea canadensis, dy
blad Hydrocharis morsus-ranae, andmat Lemna 
minor, korsandmat L. trisulca, rörflen Phalaris 
arundinacea, vass Phragmites australis, kärrgröe 
Poa trivialis, hästskräppa Rumex aquaticus, vat
tenskräppa R. hydrolapathum, pilblad Sagittaria 
sagittifolia, sjösäv Scirpus lacustris, besksöta Sola
num dulcamara, stor igelknopp Sparganium erec
tum ssp. microcarpum, smalkaveldun Typha 
angustifolia och bredkaveldun T. latifolia.

Strandängen 100 m 0-300 m SO om Rosendal på 
Tosterön ligger på öns mellersta östra del. Här har 
främst följande arter noterats: krypven Agrostis 
stolonifera, grenrör Calamagrostis canescens, 
plattstarr Carex disticha, bunkestarr C. data, tuv- 
tåtel Deschampsia cespitosa, mannagräs Glyceria 
fluitans, svärdslilja Iris pseudacorus, kärrvial 
Lathyrus palustris, kärrspira Pedicularis palustris 
ssp. palustris, vass Phragmites australis, sengröe 
Poa palustris, kärrstjärnblomma Stellaria palustris 
och ängsruta Thalictrum flavum.

Diken
Som exempel på en annan typ av våtmarkslokal 
har valts ett större dike samt ett par avsnitt av den
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Fig 4. Invallad damm vid Hornudden. Här förekommer bl a spetsnate Potamogeton acutifolius. I bakgrunden 
Mälaren. - Foto Bert Östholm.

kanal, som avvattnar det invallade området kring 
Lagnö gård på nordöstra delen av Aspön.

I diket 200 m Nom Jans lunda, som ligger ca en km 
NO om Märinge på Tosterön har följande arter 
noterats: grenrör Calamagrostis canescens, som- 
marlånke Callitriche cophocarpa, kärrbräsma 
Cardamine pratensis ssp. palustris, knagglestarr 
Carex flava, flaskstarr C. rostrata, knappsäv Eleo- 
charis palustris ssp. palustris, vitblommig dunört 
Epilobium ciliatum ssp. saximontanum, luddunört
E. parviflorum, mannagräs Glyceria fluitans, ryl- 
tåg Juncus articulatus, gökblomster Lychnis flos- 
cuculi, åkermynta Mentha arvensis, sumpförgät- 
migej Myosotis laxa ssp. caespitosa, rörflen Phala- 
ris arundinacea, kärrgröe Poa trivialis, rosettjung
frulin Polygala amarella på dikesslänten, gädd- 
nate Potamogeton natans, vattenmöja Ranuncu
lus aquatilis, dvärgigelknopp Sparganium mini
mum, vattenbläddra Utricularia vulgaris och dy- 
veronika Veronica scutellata.

I pumpstationsdiket 900 m SO om Lagnö växer 
främst följande arter: svalting Alisma plantago- 
aquatica, kärrkavle Alopecurus geniculatus, slok-

starr Carex pseudocyperus, amerikansk dunört 
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum och vitblommig 
dunört E. c. ssp. saximontanum, vattenblink Hot- 
toniapalustris, andmat Lemna minor, korsandmat 
L. trisulca, grenrör Phalaris arundinacea, vass 
Phragmites australis, kärrgröe Poa palustris, grov- 
nate Potamogeton lucens rikligt i delen närmast 
Mälaren, gäddnate P. natans, grodmöja Ranun
culus trichophyllus ssp. trichophyllus, sjösäv Scir- 
pus lacustris, stor igelknopp Sparganium erectum 
ssp. microcarpum, smalkaveldun Typ ha angusti- 
folia och bredkaveldun T. latifolia. På planen intill 
pumpstationsbyggnaden registrerades bl a gul- 
kavle Alopecurus aequalis och sumpfräne Rorippa 
palustris.

I pumpstationsdiket 700 m N om Lagnö registrera
des följande arter: svalting Alisma plantago-aqua- 
tica, kärrkavle Alopecurus geniculatus, grenrör 
Calamagrostis canescens, sommarlånke Callitriche 
cophocarpa rikligt, slokstarr Carex pseudocype
rus, amerikansk dunört Epilobium ciliatum ssp. 
ciliatum, vattenmåra Galium palustre, mannagräs 
Glyceria fluitans, hästsvans Hippuris vulgaris rik
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ligt i delen närmast pumpstationen, svärdslilja Iris 
pseudacorus, andmat Lemna minor, korsandmat 
L. trisulca, fackelblomster Lythrum salicaria, 
sumpförgätmigej Myosotis laxa ssp. caespitosa, 
rörflen Phalaris arundinacea, vass Phragmites au
stralis, kärrgröe Poa trivialis, gäddnate Potamoge- 
ton natans, grodmöja Ranunculus trichophyllus 
ssp. trichophyllus, hästskräppa Rumex aquaticus, 
sjösäv Scirpus lacustris, vattenmärke Sium latifo- 
lium, besksöta Solanum dulcamara, stor igel- 
knopp Sparganium erectum ssp. microcarpum, 
bredkaveldun Typha latifolia samt jolster Salix 
pentandra.
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Holmar
Endast två holmar skall behandlas, nämligen 
södra delen av Högholmen utanför Näsudden på 
nordöstra delen av Aspön samt Horsgarn, som lig
ger strax N om den lilla holmen Svinryggen N om 
Tjuvudden vid nordvästligaste delen av Oknön.

Berggrunden på Högholmen består av förgnejsad 
fältspatskvartsit och de lösa jordlagren av isälvs- 
aviagringar, som inom den undersökta delen bil
dar en blockig stenterräng.

I träd- och buskskiktet noteras främst berberis 
Berberis vulgaris, ask Fraxinus excelsior, en Juni
perus communis, skogstry Lonicera xy loste um, 
slån Prunus spinosa, getapel Rhamnus catharti- 
cus, måbär Ribes alpinum, ek Quercus robur, 
nyponros Rosa dumalis, rönn Sorbus aucuparia, 
oxel S. intermedia och lind Tilia cordata.

I fältskiktet har noterats trolldruva Actaea spi- 
cata, lundtrav Arabis hirsuta, piprör Calamagros- 
tis arundinacea, vispstarr Carex digitata, liljekon
valj Convallaria majalis, gulmåra Galium verum, 
blodnäva Geranium sanguineum, bergsslok Me- 
lica nutans, kungsmynta Origanum vulgare, lund- 
gröe Poa nemoralis, getrams Polygonatum odora- 
tum, stenbär Rubus saxatilis, bergmynta Satureja 
vulgaris, flenört Scrophularia nodosa, kärleksört 
Sedum telephium ssp. maximum, gullris Solidago 
virgaurea, renfana Tanacetum vulgare, backvicker 
Vicia cassubica och tulkört Vincetoxicum hirundi- 
naria.

På själva strandremsan växer krypven Agrostis 
stolonifera, snårvinda Calystegia sepium ssp. se- 
pium, vattenmåra Galium paluslre, strandlysing 
Lysimachia vulgaris, fackelblomster Lythrum sali
caria, frossört Scutellaria galericulata, besksöta

Solanum dulcamara, knölsyska Stachys palustris 
och brakved Frangula alnus samt knäckepil Salix 
fragilis.

Horsgarn kan karakteriseras som en ca 400 x 150 
m stor sandrevel. Den norra och mellersta delen 
av holmen är öppen frånsett små bårder av Salix- 
arter närmast sjön. Inom detta område har främst 
följande arter noterats: rockentrav Arabis glabra, 
backtrav A. thaliana, strandgyllen Barbarea stric
to, sommargyllen B. vulgaris ssp. arcuata, ludd- 
losta Bromus hordeaceus, klofibbla Crepis tecto- 
rum, hundtunga Cynoglossum officinale hundra
tals ex, gråbinka Erigeron acer ssp. acer, berg- 
kårel Erysimum hieracifolium, ullört Filago ar- 
vensis, jordgubbar Fragaria x ananassa fler
städes, troligen spridd dit av mås eller trut, som 
har koloni där, bankrassing Lepidium densiflorum 
flerstädes, blomsterlupin Lupinus polyphyllus, 
tjärblomster Lychnis viscaria, backförgätmigej 
Myosotis ramosissima, vårförgätmigej M. stricta, 
knölsmörblomma Ranunculus bulbosus, har- 
mynta Satureja acinos, mandelblomma Saxifraga 
granulata, gul fetknopp Sedum acre, backglim 
Silene nutans, gullris Solidago virgaurea, renfana 
Tanacetum vulgare rikligt, penningört Thlaspi 
arvense, rödkörvel Torilis japonica, kungsljus 
Verbascum thapsus, sparvvicker Vicia tetrasperma 
samt fågelbär Prunus avium.

På stranden närmast vattnet noterades blåhal
lon Rubus caesius, bindvide Salix aurita, sälg S. 
caprea, gråvide S. cinerea, jolster S. pentandra, 
snårvinda Calystegia sepium ssp. sepium, dvärg- 
måra Galium trifidum och sprödarv Myosoton 
aquaticum.

I lunden på holmens södra ända växer bl a 
klibbal Alnus glutinosa, hassel Corylus avellana, 
skogstry Lonicera xylosteum, asp Populus tre
mula, knäckepil Salix fragilis, druvfläder Satnbu- 
cus racemosa och alm Ulmus glabra ssp. glabra 
samt i fältskiktet löktrav Alliaria officinalis, lund- 
bräsma Cardamine impatiens och liljekonvalj 
Convallaria majalis. Väster om lunden noterades 
kungsmynta Origanum vulgare och backvicker 
Vicia cassubica.

Några mosslokaler

Berg

En intressant mosslokal är bergbranten 350 m NV 
Ty näs på Tosterön. Här växer några i strängnäs- 
trakten sällsynta mossor, såsom rävsvansmossa
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Thamnobryum alopecurum, hårsidenmossa Pla- 
giothecium piliferum samt bergklipptuss Cyno- 
donlium polycarpon. Vidare återfinns här mos
sorna kuddtrattmossa Amphidium mougeotii, 
kuddäppelmossa Bartramia pomiformis, struma- 
klipptuss Cynodontium strumiferum, skogsgrim- 
mia Grimmia hartmannii, opalnicka Pohlia cruda 
samt ymnig sipperraggmossa Racomitrium aqua- 
ticum.

Flera nu ej brukade kalkbrott är belägna 300 m 
SV Norrsta på Aspön. Brotten uppvisar en rad 
kalkkrävande mossor. Särskilt den södra klipp
branten i det största brottet är fullkomligt drape
rad med sådana arter som stor klockmössa Enca- 
lypta streptocarpa, blek stjärnmossa Mnium stel
lare, platt fjädermossa Neckera complanata och 
kruskalkmossa Tortella tortuosa. På grund av 
lokalens rika mossflora skall här en relativt utför
lig artlista presenteras. Förteckningen som följer 
omfattar arter i närheten av hela kalkbrottsområ- 
det. Vattenkrypmossa Amblystegium riparium på 
al, späd krypmossa A. serpens på murket trä, grov 
baronmossa Anomodon viticulosus, kuddäppel
mossa Bartramia pomiformis, parkgräsmossa 
Brachythecium populeum, stor gräsmossa B. ruta- 
bulum, sammetsgräsmossa B. velutinum, rödfots- 
mossa Bryoerythrophyllum recurvirostrum, käll- 
tuffmossa Cratoneuron filicinum, strumaklipptuss 
Cynodontium strumiferum, stor fickmossa Fissi- 
dens adianthoides, stor näckmossa Fontinalis anti- 
pyretica, skogsgrimmia Grimmia hartmannii, 
guldlockmossa Homalothecium sericeum, platt 
skimmermossa Isopterygium elegans, råttsvans
mossa Isothecium alopecuroides, rödskaftad 
hättemossa Orthotrichum anomalum, bandprakt- 
mossa Plagiomnium elatum, kärrpraktmossa P. 
ellipticum, vågig praktmossa P. undulatum, skogs- 
sidenmossa Plagiothecium denticulatum, prakt- 
sidenmossa P. succulentum, opalnicka Pohlia 
cruda, källpraktmossa Pseudobryum cinclidioi- 
des, bäckrundmossa Rhizomnium punctatum, cir- 
kelbladsmossa Sanionia uncinata, backtujamossa 
Thuidium philibertii, takskruvmossa Tortula rura- 
lis och krusig ulota Ulota crispa på död hassel; 
Ulota-arten är sällsynt i strängnästrakten.
Bergbranten 150 m S L. Mossnäs på Oknön, del
vis påverkad av diabas, med skuggiga klipphyllor, 
uppvisar en del för området ovanliga mossor. Här 
finns bl a kalkspärrmossa Campylium calcareum, 
liten klipptuss Cynodontium tenellum, lerfick- 
mossa Fissidens taxifolius, dvärgfickmossa F. viri-

dulus, kalklockmossa Homalothecium lutescens, 
mussvansmossa Isothecium myosuroides, blek 
stjärnmossa Mnium stellare och lundsidenmossa 
Plagiothecium nemorale.

Bergbrant 500 m NO Ingeby på Oknön. I och i 
närheten av branten förekommer bl a följande 
mossor: fällmossa Antitrichia curtipendula, liten 
räffelmossa Aulacomnium androgynum, kuddäp
pelmossa Bartramia pomiformis, stubbspretmossa 
Herzogiella seligeri, guldlockmossa Homalothe
cium sericeum, råttsvansmossa Isothecium alope
curoides, trindsidenmossa Plagiothecium cavifo- 
lium, lundsidenmossa P. nemorale (kontrollerad 
av Lars Hedenäs), opalnicka Pohlia cruda, rep
mossa Pterigynandrum filiforme, kalktujamossa 
Thuidium recognition, kruskalkmossa Tortella 
tortuosa, takskruvmossa T. ruralis samt krusig 
ulota Ulota crispa på rönn.

Lundar

Lunden 250 m VNV Bresshammars gård på Tos
terön. Här finns gruskammossa Abietinella abie- 
tina, späd krypmossa Amblystegium serpens, träd- 
krypmossa A. subtile på trädbas, fällmossa Anti
trichia curtipendula på block, skogsgräsmossa 
Brachythecium salebrosum, sammetsgräsmossa
B. velutinum, hårgräsmossa Cirriphyllum pilife
rum, palmmossa Climacium dendroides, hassel- 
sprötmossa Eurhynchium angustirete, lundspröt- 
mossa E. hians, skogsgrimmia Grimmia hartman
nii, klippgrimmia G. trichophylla, trubbfjäder- 
mossa Homalia trichomanoides på trädbaser, rått
svansmossa Isothecium alopecuroides flerstädes 
och rikligt på stenmuren, allémossa Leucodon 
sciuroides endast på bark, skärbladsmossa Para- 
leucobryum longifolium, lundpraktmossa Pla
giomnium cuspidatum, vågig praktmossa P. undu
latum, spetsig dvärgbågmossa Pseudoleskeella 
nervosa på bark, repmossa Pterigynandrum fili
forme, aspmossa Pylaisia polyaAtha, kranshak- 
mossa Rhytidiadelphus triquetrus, backtujamossa 
Thuidium philibertii, kalktujamossa T. recogni- 
tum och takskruvmossa Tortula ruralis både på 
bark och sten.

Lunden 500 m N Frösta på Oknön: vågig sågmos- 
sa Atrichum undulatum, liten räffelmossa Aula
comnium androgynum, späd gräsmossa Brachy
thecium reflexum, skogsgräsmossa B. salebrosum, 
sammetsgräsmossa B. velutinum, spjutmossa Cal- 
liergonella cuspidata på asp, guldspärrmossa
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Campylium stellatum var. protensum, hårgräs- 
mossa Cirriphyllum piliferum, palmmossa Clima- 
cium dendroides, kärrkvastmossa Dicranum bon- 
jeanii, lundsprötmossa Eurhynchium hians, liten 
sprötmossa E. pulchellum (kontrollerad av Lars 
Hedenäs), lerfickmossa Fissidens taxifolius, rått
svansmossa Isothecium alopecuroides, strimhätte- 
mossa Orthotrichum affine på asp, skärblads- 
mossa Paraleucobryum longifolium, vågig prakt
mossa Plagiomnium undulatum, spetsig dvärg- 
bågmossa Pseudoleskeella nervosa på bark, ros
mossa Rhodobryum roseum, kranshakmossa Rhy- 
tidiadelphus triquetrus samt takskruvmossa Tor- 
tularuralis.

Lunden 350 m VNV Tynäs på Tosterön. I botten
skiktet: späd krypmossa Amblystegium serpens, 
späd gräsmossa Brachythecium reflexum, stor 
gräsmossa B. rutabulum, sammetsgräsmossa B. 
velutinum, skruvbryum Bryum capillare, kärr- 
spärrmossa Campylium elodes, lundsprötmossa 
Eurhynchium hians, stubbspretmossa Herzogiella 
seligen, råttsvansmossa Isothecium alopecuroides, 
skogspraktmossa Plagiomnium affine, lundprakt- 
mossa P. cuspidatum, vågig praktmossa P. undu
latum, praktsidenmossa Plagiothecium succulen- 
tum samt kopparglansmossa Platygyrium repens 
på skrovlig bark.

Myrar och kärr
Rudsjömossen på Tosterön. Bottenskikt: räffel- 
mossa Aulacomnium palustre, myrkvastmossa 
Dicranum affine, vattenkrokmossa Drepanocla- 
dus fluitans, flytvitmossa Sphagnum cuspidatum, 
rostvitmossa S. fuscum, uddvitmossa S. fallax, 
sumpvitmossa S. palustre samt rubinvitmossa S. 
rubellum rikligt.
Morfarskärret på Tosterön. Bottenskikt: kärr- 
skedmossa Calliergon cordifolium, blek sked
mossa C. stramineum, kärrkrokmossa Drepano- 
cladus exannulatus, stor björnmossa Polytrichum 
commune, myrbjörnmossa P. strictum, klubbvit
mossa Sphagnum angustifolium, tallvitmossa S. 
capillifolium, krattvitmossa S. centrale, uddvit
mossa S. fallax, spärrvitmossa S. squarrosum samt 
krokvitmossa S. subsecundum.

Tidigare floristiska uppgifter

Ett mycket stort antal tidigare floristiska uppgifter 
föreligger, främst från Tosterön och Oknön. Om
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rådet närmast omkring biskopsgården Sundby på 
Tosterön var förr i tiden ett omtyckt utflyktsmål 
för strängnäsborna. "Man plockade liljekonvaljer 
på våren, samlades kring majstången midsommar
afton, söndagsutflykter förlädes dit, i det rika 
hasselbeståndet inhöstade man nötter", skriver 
Schnell (1968). Den främsta orsaken till att tos- 
teröområdet, och då främst dess södra del, blivit 
föremål för så stor uppmärksamhet ur botanisk 
synpunkt är dock utan tvivel det gamla strängnäs- 
gymnasiet. Då det gäller Oknön tillkommer den 
noggranna floristiska undersökning Erik Alm- 
quist utförde för sin gradualavhandling (Almquist 
1929).

Johannes Olai Palmberg

Strängnäs gymnasium, numera benämnt Tomas- 
gymnasiet efter den bekanta strängnäsbiskopen 
Tomas Simonsson, är vårt lands äldsta gymnasium 
näst efter det i Västerås, som tillkom år 1623. 
Strängnäs gymnasium, som grundades år 1626, 
fick redan 1641 i Nils Ungius en ”Logices et Medi- 
cinae” lektor (Drysén 1871) eller lektor i medicin 
och fysik, som Karl K:son Leijonhufvud (1928) 
benämner honom. Ungius, som verkade i Sträng
näs åren 1641-1650, hade anlagt en "Hortum 
medicum” i staden.

År 1669 kom läkaren och botanisten Johannes 
Olai Palmberg från Åbo till Strängnäs för att ”lära 
botanik och praktisera medicin” (Drysén 1871). 
Mest känd är Palmberg för sitt verk Serta Florea 
Svecana eller den Swänske Örtekrantz, som början 
av dess 90 ord långa titel lyder. Första upplagan av 
detta arbete, som utkom år 1683, innehåller av
bildningar av 123 svenska växter. Andra upp
lagan, som utgavs redan 1684, innehåller ytter
ligare sju bilder, vilka ”nästan genomgående står 
på en mycket låg, i många fall fullkomligt urusel 
nivå” för att citera Gunnar Eriksson (1969), som 
dock finner texten fortfarande vara njutbar. En 
ytterligare, förbättrad och utökad upplaga av 
boken utgavs av J. B. Stenmejer år 1733 (se Krok 
1925).

Johan Palmberg erhöll år 1674 kungligt tillstånd 
att i Strängnäs inrätta en Hortum medicum, en 
botanisk trädgård, efter samma mönster som Olov 
Rudbeck d.ä.:s botaniska trädgård i Uppsala 
(Drysén 1871, Leijonhufvud 1928, Eriksson 
1969). Var Palmbergs trädgård låg och vad den in
nehöll är obekant, men man kan förmoda, att 
Palmberg liksom tidigare Ungius hämtat växter
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Fig 5. Bergbrant 400 m N Bresshammar, Tosterön. Lokal för bl a gaffelbräken x svartbräken Asplenium septentrio- 
nale x trichomanes och stor ärgmossa Zygodon baumgartneri. - Foto Bert Östholm.

såväl för sin medicinsk-botaniska trädgård som för 
Serta Florea Svecana från Sundby och kanske även 
från andra delar av det här aktuella inventerings- 
området.

CarI Axel Carlson

De första säkra lokaluppgifterna från vårt inven- 
teringsområde torde vara de som finns i strängnäs- 
studenten Carl Axel Carlsons Flora Strengnesen- 
sis, som ventilerades i Uppsala år 1791 under 
linnélärjungen Carl Peter Thunbergs presidium 
(Carlson 1791, se även Clemedson 1956). Carl
son, som var född i Strängnäs år 1767 som son till 
lektorn och sedermera domprosten där Carl Gus
tav Barkman, blev med. fil. kand. i Uppsala 1792, 
kom sedan till den svenska kolonin Saint Barthe- 
lémy i Västindien och avled där redan år 1800.

Carlsons Flora Strengnesensis anger följande 
lokaluppgifter inom det här aktuella inventerings- 
området för 76 arter (! inom parentes betyder att 
vi funnit arten på samma lokal som Carlson eller

andra nedan angivna författare, + att vi påträffat 
den på annan lokal inom inventeringsområdet och 
- att vi ej funnit arten):
Kärrkavle Alopecurus geniculatus särskilt rikligt på 
strandängen vid Tynäs ( + ), gulsippa Anemone ranuncu- 
loides Tosterön (!), färgkulla Anthemis tinctoria rikligt 
vid Märinge (!), vårbrodd Anthoxanthum odoratum 
Vargholmen (!), majbräken Athyrium filix-femina yt
terst rikligt i ängslunden vid Sundby parallellt med Ås
byberget, på Stenby äng och i synnerhet på Märinge äng 
(!), sommargyllen Barbarea vulgaris på ön Vargholmen 
(+), berberis Berberis vulgaris ytterst rikligt omkring 
Sundby gård ( + ), låsbräken Botfychium lunaria på 
Vargholmen (-), bergrör Calamagrostis epigejos Galg- 
holmen ( + ), missne Calla palustris i ett kärr nära all
männa landsvägen på Tosterön ( + ), hässleklocka Cam
panula latifolia på den östra ängen vid Sundby ( + ), 
lundbräsma Cardamine impatiens på spridda ställen, ex
empelvis på Märinge äng, på Sundby äng, vid foten av 
bergen vid Åsby, vid vägen från Mälaren till Strengnäs 
församlings södra gård nära Djupvik ( + ), hårstarr Carex 
capillaris på Sundby äng (-), nålstarr C. dioica på Sund
by äng (-), kummin Carum carvi talrik på Sundby äng 
(+), vårarv Cerastium semidecandrum på landtungan 
Klocksten (+), gatkamomill Chamomilla suaveolens 
bl a vid Sundby (!), gullpudra Chrysosplenium alterni-



SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

folium vid bäcken från källsprånget nära sjön vid Sund
by (+), odört Conium maculatum vid Sundby, Bress- 
hammar ( + ), hassel Corylus avellana ( + ), oxbär Coto- 
neaster integerrimus ej ovanlig, exempelvis på Varghol
men ( + ), ängsnycklar Dactylorhiza incarnata, exempel
vis vid Sundby (-). tuvtåtel Deschampsia cespitosa sär
skilt rikligt på strandängen vid Tynäs (!), träjon Dryo- 
pteris filix-mus ytterst rikligt i ängslunden vid Sundby pa
rallellt med Åsbyberget, på Stenby äng och i synnerhet 
på Märinge äng (!), lundelm Elymus caninus på Sundby 
äng ( + ). ängsgentiana Centianella urnarella vid Djup- 
vik. även annorstädes men mera sällsynt (-). ängsnäva 
Geranium pratense ( + ). sibirisk björnloka Heracleum 
sphondylium ssp. sibiricum Sundby äng ( + ), vattenblink 
Hotlonia palustris på Sundby äng ( + ). humle Humulus 
lupulus på Märinge äng ( + ). äkta johannesört Hyperi
cum perforatum rikligt på den lilla ängen vid Åsby bort
om Sundby vid bergens fot ( + ), slåtterfibbla Hypochoe- 
ris maculata på Tynäs äng ( + ), krissla Inula salicina rik
ligt på Tynäs äng (!), skogssallat Lactuca muralis på 
Åsby äng ( + ), spenört Laserpilium latifolium rikligt på 
Sundby äng ( + ), vippärt Lathyrus niger talrik på Ny
ängen, mera sällsynt på Stenby äng och Storängen ( + ), 
kärrvial Lathyrus palustris på Sundby äng ( + ), linnea 
Linnaea borealis rikl vid Märinge ( + ), gökblomster 
Lychnis flos-cuculi på Sundby äng ( + ), plattlummer 
Lycopodium complanatum ssp. complanatum vid gång
stigen i skogen mellan Skedinge och Märinge på Toster- 
ön (+), natt och dag Melampyrum nemorosum särskilt 
överflödande vid Sundby (!), vattenklöver Menyanthes 
trifoliata vid Åsby ( + ), skogsnarv Moehringia trinervia 
vid Märinge ( + ), hässlebrodd Milium effusum på Mä
ringe äng ( + ), ögonpyrola Moneses uniflora riklig, 
exempelvis på Tosterön ( + ), äkta förgätmigej Myosotis 
scorpioides på Stenby äng ( + ), stallört Ononis arvensis 
vid Norrby pä Tosterön (-). kungsmynta Origanum vul
gare Galgholmen, Källarholmen, Rullingen etc ( + ), 
ormbär Paris quadrifolia vanlig t ex vid Tynäs. Stenby 
och Märinge (!). tätört Pinguicula vulgaris på västra 
ängen vid Asby (-), rosettjungfrulin Polygala amarella 
vanlig på Sundby äng ( + ), getrams Polygonalum odora- 
tum ymnigt vid Märinge ( + ), backsippa Pulsatilla vulga
ris Vargholmen ( + ), ek Quercus robur bildar präktiga 
dungar och på betesmarkerna vid Tynäs (!), knölsmör
blomma Ranunculus bulbosus vanlig, exempelvis vid 
Sundby ( + ), backsmörblomma R. polyanthemos spar
samt, exempelvis vid Stenby, Märinge ( + ), krusbär Ri- 
bes uva-crispa rikligt vid Sundby ( + ), strandfräne Rorip- 
pa sylvestris vid Sundby (-), krusskräppa Rumex crispus 
på Tynäs äng (+), jolster Salix pentandra Stenby äng och 
Stenby hage ( + ), sårläka Sanicula europaea ängen vid 
Märinge ( + ), svinrot Scorzonera humilis vanlig, vid 
Stenby ( + ), vit fetknopp Sedum album rikligt i Sund- 
karls-hagen nära sjön samt på Morrarön ( + ), kantig fet
knopp S. sexangulare mera sällsynt än föregående, på
träffad på Vargholmen ( + ), bergkorsört Senecio sylvati- 
cus på spridda ställen såsom vid Åsby ( + ), rödblära Si
lene dioica på Morrarön ( + ), oxel Sorbus intermedia ej 
långt från Sanda (T), stinksyska Slachys sylvatica Tynäs 
äng ( + ), rödkörvel Torilis japonica vid norra ändan av 
Tynäs äng ( + ), blåbär Vaccinium myrtUlus på Varghol
men ( + ), läkevänderot Valeriana officinalis på Tynäs 
äng ( + ), åkerveronika Veronica agrestis vid Stenby ( + ), 
skogsvicker Vicia sylvatica outtömligt antal pa Sundby
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äng ( + ). buskviol Viola hirta bl a på Vargholmen (!), 
underviol V. mirabilis ej ovanlig, exempelvis på Sundby- 
äng vid foten av bergen vid Åsby (!). mistel Viscum 
album på ekar på Oknön. talrik ( + ).

Herman H of berg
Närmast följande uppgifter från vårt inventerings- 
område härstammar från Herman Hofberg åren 
1842 och 1843. Hofberg, som var prästson från 
Stora Malms socken i Södermanland och född år 
1823, blev efter skolgång i Strängnäs student i 
Uppsala 1843 och studerade därefter medicin i 
Uppsala och Stockholm. Han var under åren 1852 
till 1868 distriktsläkare i Edsbergs distrikt i Närke. 
Därefter ägnade han sig under några år enbart åt 
antikvarisk verksamhet och författarskap samt 
blev år 1874 amanuens vid Nationalmuseum. Han 
slutade sin bana som föreståndare för Kungl. Liv- 
rustkammaren.

Redan under skoltiden publicerade han i Bota
niska Notiser tre artiklar med uppgifter om växt
lokaler i strängnästrakten. Den första av dessa, 
som har titeln Upgift på några i och omkring 
Strengnäs förekommande sälsyntare Fanerogamer 
(Hofberg 1842) innehåller följande lokaluppgifter 
för 17 arter från det här aktuella området:
Gulsippa Anemone ranunculoides Tosterön i Norrby
äng samt i ängen mellan Stenby och Knäppinge (!), näs- 
selklocka Campanula trachelium Tosterön och Sundby 
äng ( + ), hässleklocka C. latifolia Tosterön i Sundby-äng 
växande bland föreg. ( + ), tandrot Cardamine bulbifera 
Tosterön och Sundby äng ( + ). lundbräsma C. impatiens 
Tosterön och Sundby äng ( + ), ryl Chimaphila umbellata 
Tosterön och Sundby skog i mellan Wallhall och Staf- 
lund (-), gullpudra Chrysosplenium alternifolium Tos
terön i alskogen nedanför Sundby gärde; i Åsby lilläng; 
Norrby-äng; samt skogen jämte vägen mellan Knäp
pinge och Märinge (-), trubbhagtorn Crataegus mono- 
gyna på Wargholmen vid färjkarls-stället ( + ), ängsnäva 
Geranium pratense Tosterön och Sundby äng ( + ), näst
rot Neottia nidus-avis Tosterön och Sundby äng ( + ), 
pestskråp Petasites hybridus Tosterön och Stenby ( + ), 
rosett jungfrulin Polygala amarella Tosterön och Sundby 
äng ( + ), storrams Polygonalum multiflorum Tosterön 
och Stenby-äng ( + ), backsippa Pulsatilla vulgaris Tos
terön och gamla Sundkarlsstället ( + ), älväxing Sesleria 
caerulea Tosterön i Sundby- och Tynäs-ängar (-), mur- 
grönsveronika Veronica hederifolia Tosterön och Djup
viks gärde (-) och mistel Viscum album ”Aspö s:n i en 
äng vid Skär, vexande på Pyrus malus" ( + ).

I en andra artikel i Botaniska Notiser med samma 
titel som den föregående har Hofberg (1843a) föl
jande uppgifter från vårt inventeringsområde:
Toppklocka Campanula glomerata Tosterön och Bress- 
hammars äng ( + ), klubbstarr Carex buxbaumii Toster-



ön och Sundby-äng (-), ängsstarr C. hostiana Tosterön 
Sundby- och Tynäs-ängar (-), humle Humulus lupulus 
Morrarön i Mälaren ( + ). krissla Inula salicina Tosterö 
Tynäs-äng (!), toppjungfrulin Polygala comosa Tosterö 
Sundby-äng (-). klockpyrola Pyrola media Sundby skog 
på Tosterön (-), klotpyrola P. minor Tosterön Sundby
skog ( + ), päron Pyrus communis Morrarön i Mälaren 
( + ) och norrlandsviol Viola canina ssp. montana Galg- 
holmarna (-).

I en tredje artikel slutligen i Botaniska Notiser 
samma år (Hofberg 1843b) med titeln Tillägg vid 
upgifterna öfver Strengnäs-traktens vegetation an
för Hofberg en art från vårt inventeringsområde, 
nämligen ormtunga Ophioglossum vulgatum från 
Tynäs äng på Tosterön (-).

År 1852 utgav Hofberg en kortfattad flora över 
Södermanland, den första i sitt slag, med titeln 
Södermanlands phanerogamer och filices. I denna 
finns lokaluppgifter för 40 arter från vårt invente
ringsområde. En del av dessa finns redan med i de 
ovan nämnda tre artiklarna, men en hel del är 
nya. För fullständighets skull anges här samtliga 
Hofbergs fyrtio uppgifter från området:
Grusviva Androsace septentrionalis Aspö sn mell. Bot- 
holm och Säby (+). brunrör Calamagrostis purpurea 
Strengnäs Galgholmarna (-), grenrör C. canescens 
Strengnäs på Galgholmen (Ringstrand) ( + ). toppklocka 
Campanula glomerata Tosterön Bresshammars äng (+), 
hässleklocka C. latifolia Tosterön: Sundby-äng (+), 
nässelklocka C. trachelium Tosterön Sundby äng (+), 
klubbstarr Carex buxbaumii Tosterön: Sundby äng (-), 
ängsstarr C. hostiana Tosterön Sundby- och Tynäs- 
ängar (-), ryl Chimaphila umbellata Tosterön Sundby 
skog (-), odört Conium maculatum Tosterön vid Sund
by 1840 ( + ), trubbhagtorn Crataegus monogyna Toster
ön Vargholmen ( + ), C. monogynapinnatifida Hn. Tos
terön vid gamla färjstället (-), ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata Tosterön Sundby äng (-), agnsäv Eleocharis 
uniglumis Strengnäs Galgholmarne ( + ), lundelm Ely- 
mus caninus Tosterön Tynäs äng (+), snärjmåra Galium 
aparine Morrarön i Mälaren ( + ), ängsnäva Geranium 
pratense Tosterön Sundby äng ( + ), humle Humulus 
lupulus Morrarön i Mälaren (+), krissla Inula salicina 
Tosterön Tynäs äng (!), knölvial Lathyrus tuberosus 
Aspö sn Skärs äng (-), hässlebrodd Milium effusum Tos
terön Märinge äng ( + ), tallört Monotropa hypopitys 
Sundby skog ( + ), nästrot Neottia nidus-avis Tosterön 
Sundby äng ( + ), stallört Ononis arvensis Tosterön 
Sundby äng ( + ), ormtunga Ophioglossum vulgatum 
Tosterö Sundby äng (-), vippärt Lathyrus niger Toster
ön Sundby äng ( + ), pestskråp Petasiles hybridus Toster
ön vid Stenby (+), tätört Pinguicula vulgaris Tosterön 
Åsby storäng (-), rosettjungfrulin Polygala amarella 
Tosterön Sundby äng ( + ), toppjungfrulin P. comosa 
Tosterön Sundby-äng (-), storrams Polygonatum multi- 
florum Tosterön Stenby äng ( + ), P. multiflorum brac- 
teata Koch. Tosterön Stenby äng 1843 (-), slån Prunus 
spinosa Tosterön Stenby (-), päron Pyrus communis 
Morrarön i Mälaren ( + ), svarta vinbär Ribes nigrum 
Tosterön Märinge äng ( + ), gråvide Salix cinerea Galg-
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holmarne vid Strengnäs. med han- och honblommor på 
samma buske ( + ), sårläka Sanicula europaea Tosterön 
Sundby och Märinge ängar ( + ), åkersenap Sinapis 
arvensis Tosterön Asby gärden ( + ). underviol Viola 
mirabilis Tosterön Sundbyäng ( + ) och mistel Viscum 
album Aspö sn Skär; Morrarön i Mälaren ( +).

Knut Fredrik Thedenius

År 1871 utgav dåvarande lektorn i naturvetenskap 
vid Stockholms gymnasium Knut Fredrik Thede
nius Flora öfver Uplands och Södermanlands fane- 
rogamer och bräkenartade växter. I denna finns ett 
drygt tiotal lokaluppgifter från värt inventerings
område. Beträffande Thedenius kan ytterligare 
nämnas, att han var född i Skogs-Tibble kommi
nistergård i Uppland år 1814 (Krok 1925). Han 
avlade apotekarexamen år 1840 och tjänstgjorde 
som apotekare i Stockholm 1843-1852. Han var 
extra lärare i naturvetenskap vid Stockholms gym
nasium från 1844 och ordinarie sedan 1852, och 
åren 1880-1886 tjänstgjorde han som lektor i 
naturvetenskap vid Stockholms Norra Latinläro
verk. Han avled år 1894. Thedenius har företagit 
naturvetenskapliga resor i ett flertal svenska land
skap och författat flera läroböcker och botaniska 
artiklar.

Thedenius flora upptar följande arter inom vårt 
inventeringsområde:
Gulsippa Anemone ranunculoides Sundby äng vid 
Strengnäs ( + ). kamomillkulla Anthemis cotula Tosterön 
(-), sandtrav Arabis arenosa Tosterön (!), hässleklocka 
Campanula latifolia Bresshammar och Stenby på Toster
ön (!), skogsklocka C. cervicaria Bresshammar (-), 
klubbstarr Carex buxbaumii Sundby äng på Tosterön 
(-), ängsnäva Geranium pratense Sundby äng ( + ), kriss
la Inula salicina Tynäs äng på Tosterön (!), knölvial Lat
hyrus tuberosus Lagnö och Skär (-), storrams Polygona
tum multiflorum Stenby, Bresshammar och Sundby på 
Tosterön ( + ), P. multiflorum var. bracteata Thom. Sten
by äng (-). ängsvide Salix starkeana Sundby äng (-), 
grusbräcka Saxifraga tridactylites Aspö sn utan lokal
angivelse (-), murgrönsveronika Veronica hederifolia 
Tosterön (-) och mistel Viscum album Skär ( + ).

Erik Almquist
Då Oknön före år 1943 tillhörde Uppland, ingår 
denna ö i Erik Almquists (1929) gradualavhand- 
ling Upplands vegetation och flora. Endast för två 
arter nämns emellertid exakta lokaler på Oknön, 
nämligen för grustrav Arabis suecica (+) och gat- 
kamomill Chamomilla suaveolens ( + ). Den förra 
fanns vid grustagen vid Mossnäs. Beträffande den 
senare meddelar Almquist, att den påträffats år
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1927 vid Ingby (Ingeby) brygga av läroverks
adjunkten i Enköping E. Vretlind, och att denna 
lokal då var den enda på Arnön-Oknön.

På utbredningskartorna i Almquists avhandling 
finns prickangivelser för närmare hundra arter, 
men på grund av såväl öns som kartornas ringa 
storlek kan exakta lokalangivelser ej avläsas för 
dessa arter. De förtecknas därför här nedan tabel- 
lariskt. Angivelsen ( + ) betyder här, att arten åter
funnits på Oknön vid vår inventering, och (-) att 
den ej påträffats där.

Actaea spicata trolldruva ( + )
Adoxa moschalellinu desmeknopp (-)
Agrimoniu eupaloria småborre ( + )
Alchemilla subglobosa valldaggkåpa (-)
Allium scorodoprasum skogslök ( + )
Arctium lappa stor kardborre (-)
Arctostaphylos uva-ursi mjölon ( + )
Artemisia absinthium malört (-)
A. campestris fältmalört ( + )
Asplenium septentrionale gaffelbräken ( + )
A. septentrionale x trichomanes gaffelbräken x svart- 

hräken(-)
A. trichomanes svartbräken ( + )
Berberis vulgaris berberis ( + )
Bromus hordeaceus luddlosta ( + )
Bunias orientalis ryssgubbe ( + )
Calystegia sepium ssp. septum snårvinda ( + )
Campanula trachelium nässelklocka ( + )
Carex cespitosa tuvstarr (+)
C. hirta grusstarr (+)
C. montanu lundstarr (-)
C. vulpina rävstarr (-)
Carlina vulgaris ssp. vulgaris spåtistel (-)
Cerastium semidecandrum vårarv (-)
Chenopodium bonus-henricus lungrot ( + )
Conium maculatum odört ( + )
Convolvulus arvensis åkervinda ( + )
Consolida regalis riddarsporre ( + )
Corydalis intermedia smånunneört ( + )
C. pumila sloknunneört ( + )
Cory lus avellana hassel ( + )
Coloneaster inlegerrimus oxbär ( + )
Crataegus laevigata rundhagtorn ( + )
Crepis praemorsa klasefibbla ( + )
Cynoglossum officinale hundtunga ( + )
Elymus caninus lundelm (-)
Epilobium roseum grendunört (-)
E. parviflorum luddunört (-)
Epipactis helleborine skogsknipprot ( + )
Fallopia dumetorum lövbinda ( + )
Filago arvensis ullört (+)
Fragaria viridis backsmultron ( + )
Fraxinus excelsior ask ( + )
Gagea lutea vårlök (+)
G. minima dvärgvårlök ( + )
Galeopsis ladanum mjukdån (-)
Galium album stormåra ( + )
Geranium sanguineum blodnäva ( + )
Helianthemum nummularium ssp. nummularium sol

vända (+)
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Herniaria glabra knytling ( + )
Hyoscyumus niger bolmört ( + )
Inula salicina krissla (-)
Knautia arvensis åkervädd ( + )
Lamium hybridum flikplister ( + )
Linaria vulgaris gulsporre ( + )
Lithospermum officinale stenfrö (-)
Lonicera xylosteum skogstry (+)
Malus sylvestris vildapel ( + )
Malva pusilla vit kattost ( + )
Myosotis ramosissima backförgätmigej ( + ) 
Myrrhis odorata körvel (+)
Origanum vulgare kungsmynta ( + )
Petas ites hybridus pestskråp ( + )
Phleum phleoides flentimotej ( + )
Potentilla tabernaemontani småfingerört ( + ) 
Puccinellia distans grått saltgräs (-)
Prunus spinosa slån ( + )
Pulsatilla vulgaris backsippa ( + )
Quercus robur ek ( +)
Ranunculus ficaria svalört ( + )
R. potyunthemos backsmörblomma ( + )
Ribes alpinum måbär ( + )
Rubus caesius blåhallon ( + )
Rumex aquaticus hästskräppa ( + )
R. obtusifolius tomtskräppa ( + )
Satureja vulgaris bergmynta ( + )
Scorzonera humilis svinrot (+)
Sedum album vit fetknopp ( + )
5. sexangulare kantig fetknopp ( + )
Sesleria caerulea älväxing (-)
Stachys sylvatica stinksyska ( + )
Stellaria longifolia skogsstjärnblomma (-) 
Tanacetum vulgare renfana ( + )
Thymus serpyllum backtimjan ( + )
Torilis japonica rödkörvel ( + )
Tilia cordata lind ( + )
Ulmus glabra ssp. glabra skogsalm ( + ) 
Verbascum nigrum mörkt kungsljus ( + ) 
Veronica anagallis-aquatica vattenveronika (-) 
Vicia cassubica backvicker ( + )
V. sylvatica skogsvicker ( + )
Vincetoxicum hirundinaria tulkört ( + )
Viola hirta buskviol ( + )
V. rupestris sandviol ( + )
V. tricolor styvmorsviol ( + )
Viscum album mistel ( + )
Woodsia ilvensis hällebräken ( + )

Allan Johansson
Ett stort antal tidigare ej publicerade floristiska 
uppgifter från det här aktuella området har läm
nats av folkskollärare Allan Johansson. Denne, 
som var född i Rinkarleby i Närke år 1896 och var 
folkskollärare i Åkers Styckebruk åren 1927-1960 
och därefter fram till sitt frånfälle år 1988 bosatt i 
Strängnäs, företog åren 1962-1966 ett flertal ex
kursioner inom nuvarande Strängnäs kommun 
och angränsande trakter. Ur hans efterlämnade
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anteckningar återges här nedan hans uppgifter 
från Tosterön, Aspön och Oknön.
Tosterön. - Johanssons undersökningar omfatta
de endast den södra halvan av ön och var huvud
sakligen koncentrerade till områdena kring Sund
by, Tynäs och Bresshammar.
Nära vägen till Sanda: vit sötväppling Melilotus alba.

Lund V om Lilla Rullingen: hassel Corylus avellana, 
ask Fraxinus excelsior, hägg Prunus padus, slån P. spi- 
nosa, rönn Sorbus aucuparia, trolldruva Actaea spicata, 
löktrav Alliaria petiolata, vitsippa Anemone nemorosa, 
vårbrodd Anthoxanthum odoratum, rockentrav Arabis 
glabra, lundtrav A. hirsuta, skelört Chelidonium majus, 
liljekonvalj Convallaria majalis, fårsvingel Festuca ovi
na, backsmultron Fragaria viridis, blodnäva Geranium 
sanguineum, skogsnäva G. sylvaticum, jordreva Glecho- 
ma hederacea, gökärt Lathyrus Hnifolius, vårärt L. ver- 
nus, bergslok Melica nutans, getrams Polygonatum odo
ratum, gullviva Primula veris, majsmörblomma Ranun
culus auricomus, svalört R. ficaria, stenbär Rubus saxa- 
tilis, mandelblomma Saxifraga granulata, ängsskära Ser- 
ratula tinctoria, fältveronika Veronica arvensis, tevero- 
nika V. chamaedrys, majveronika V. serpyllifolia ssp. 
serpyllifolia, ängsviol Viola canina ssp. canina, skogsviol 
V. riviniana och styvmorsviol V. tricolor.

Några km N om Djupvik: liljekonvalj Convallaria 
majalis, natt och dag Melampyrum nemorosum, getrams 
Polygonatum odoratum, lungört Pulmonaria officinalis 
ssp. obscura, mandelblomma Saxifraga granulata, berg- 
mynta Satureja vulgaris och styvmorsviol Viola tricolor.

Djupvik vid gården: berberis Berberis vulgaris, hag- 
torn Crataegus, humle Humulus lupulus, try Lonicera 
xylosteum, vildapel Malus sylvestris, surkörsbär Primus 
cerasus, slån P. spinosa, rosor Rosa, olvon Viburnum 
opulus, riddarsporre Consolida regalis och ängsskära 
Serratula tinctoria.

Mot stranden vid Djupvik: gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium, dvärgmåra Galium trifidum, jordreva 
Glechoma hederacea, lungört Pulmonaria officinalis ssp. 
obscura och sprödarv Myosoton aquaticum.

Landsvägen från Djupvik mot Strängnäs: getväppling 
Anlhyllis vulneraria, ängsklocka Campanula patula, 
bolltistelart Echinops och rosendunört Epilobium hirsu- 
tum.

Abborrberget: berberis Berberis vulgaris många ex 
och oxbär Cotoneaster integerrimus.

Lund N om Tynäs: trolldruva Actaea spicata, hässle- 
klocka Campanula latifolia mycket, nässelklocka C. tra- 
chelium, rävstarr Carex vulpina, björnloka Heracleum 
sphondylium, spenört Laserpitium latifolium, natt och 
dag Melampyrum nemorosum, nästrot Neottia nidus- 
avis och storrams Polygonatum multiflorum ca 12 ex.

Lund ännu längre N om Tynäs: nässelklocka Campa
nula trachelium, liljekonvalj Convallaria majalis, blod
näva Geranium sanguineum, spenört Laserpitium latifo
lium, vippärt Lathyrus niger, hässlebrodd Milium effu- 
sum, sårläka Sanicula europaea och tulkört Vincetoxi- 
cum hirundinaria.

Dungarna NO om Sundby utefter vägen mot Åsby: 
vildpäron Pyrus communis, äppelros Rosa rubiginosa, 
följande år (1964) en ny buske i närheten, småborre 
Agrimonia eupatoria, ven- och havrearter Agrostis och

Arrhenatherum, getväppling Anlhyllis vulneraria, olika 
kardborrearter och hybrider Arctium, darrgräs Briza 
media, stor blåklocka Campanula persicifolia, liten blå
klocka C. rotundifolia, krustistel Carduus crispus, brud
bröd Filipendula vulgaris, smultron Fragaria vesca, 
backsmultron F. viridis mycket, gulmåra Galium verum, 
solvända Helianthemum nummularium ssp. nummula- 
rium, gråfibbla Hieracium pilosella. äkta johannesört 
Hypericum perforatum, hjärtstiila Leonurus cardiaca, 
vildlin Linum catharlicum. tjärblomster Lychnis visca- 
ria, korskovall (gulvit) Melampyrum cristatum, flen- 
timotej Phleum phleoides, bockrot Pimpinella saxifraga, 
jungfrulin Polygala vulgaris, revfingerört Potenlilla rep
lans, gullviva Primula veris, brunört Prunella vulgaris, 
stenbär Rubus saxatilis, grönknavel Scleranthus annuus, 
kantig fetknopp Sedum sexangulare, säfferot Seseli liba- 
notis, backglim Silene nutans, grässtjärnblomma Stella- 
ria graminea, backtimjan Thymus serpyllum, harklöver 
Trifolium arvense, gullklöver T. aureum, alsikeklöver T. 
hybridum, skogsklöver T. medium, backklöver T. mon- 
tanum, vitklöver T. repens och mörkt kungsljus Ver- 
bascum nigrum.

Vid landsvägen till skolan vid Bresshammar: topp
klocka Campanula glomerata 2 ex 1963, rosendunört 
Epilobium hirsutum ett trettiotal ex.

Omkring Bresshammar: berberis Berberis vulgaris, 
hassel Corylus avellana, hagtornsarter Crataegus, skogs- 
try Lonicera xylosteum, vildapel Malus sylvestris, hägg 
Prunus padus, slån P. spinosa, måbär Ribes alpinum, 
rosor Rosa, blåhallon Rubus caesius, olvon Viburnum 
opulus, trolldruva Actaea spicata, småborre Agrimonia 
eupatoria, backlök Allium oleraceum, färgkulla Anthe- 
mis tinctoria, havrearter Arrhenatherum, hässleklocka 
Campanula latifolia förhärskande i lundterrängen V om 
Bresshammar och skola med 1000-tals ex, ängsklocka C. 
patula ett par ex, stor blåklocka C. persicifolia, liten blå
klocka C. rotundifolia, rödklint Centaurea jacea, lungrot 
Chenopodium bonus-henricus, träjon Dryopteris filix- 
mas, lundelm Elymus caninus, stormåra Galium album, 
vitmåra G. boreale, gulmåra G. verum, solvända Heli
anthemum nummularium ssp. nummularium, blåsippa 
Hepatica nobilis, sibirisk björnloka Heracleum sphondy
lium ssp. sibiricum, fibblor Hieracium-arter, humle Hu
mulus lupulus, fyrkantig johannesört Hypericum macu- 
latum, äkta johannesört H. perforatum, gulvial Lathyrus 
pratensis, käringtand Lotus corniculatus, korskovall 
Melampyrum cristatum, ängskovall M. pratense, körvel 
Myrrhis odorata, flentimotej Phleum phleoides, bockrot 
Pimpinella saxifraga, gullviva Primula veris, lungört 
Pulmonaria officinalis ssp. obscura, bergmynta Satureja 
vulgaris, flenört Scrophularia nodosa, kantig fetknopp 
Sedum sexangulare, uppländsk vallört Symphytum x 
uplandicum, renfana Tanacelum vulgare, rödkörvel 7o- 
rilis japonica, gullklöver Trifolium aureum, skogsklöver 
T. medium, backklöver T. montanum, kungsljus Ver- 
bascum thapsus och tulkört Vincetoxicum hirundinaria.

Lundområdet vid Bresshammar: ask Fraxinus excel
sior rätt mycket, ek Quercus robur väldiga jättar.

Strandområdet vid Bresshammar: klibbal Alnus gluti- 
nosa, knäckepil Salix fragilis, blomvass Butomus umbel- 
latus, grenrör Calamagrostis canescens förhärskande i 
strandområdet, vasstarr Carex acuta, plattstarr C. disti- 
cha, hundstarr C. nigra, sprängört Cicuta virosa, tuv- 
tåtel Deschampsia cespitosa, amerikansk dunört Epilo-
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bium ciliatum ssp. ciliatum, kärrdunört E. palustre, älg
gräs Filipendula ulmaria, jättegröe Glyceria maxima, 
dyblad Hydrocharis morsus-ranae, penningblad Lysima- 
chia nummularia, vattenstäkra Oenanthe aquatica, kärr
spira Pedicularis palustris, rörflen Phalaris arundinacea, 
kråkklöver Potentilla palustris, sjöranunkel Ranunculus 
lingua, vattenmärke Sium latifolium, besksöta Solanum 
dulcamara, vanlig igelknopp Sparganium emersum, stor 
igelknopp 5. erectum ssp. microcarpum, kärrstjärn
blomma Stellaria palustris, ängsruta Thalictrum flavum, 
brunklöver Trifolium spadiceum och kärrviol Viola pa
lustris.

Öster om Abborrberget, vägkant och hagmark mot 
Norrby-Åsby: berberis Berberis vulgaris, äppelros Rosa 
rubiginosa "rätt nära det första fyndet vid vägen mot 
Norrby”, solvända Helianthemum nummularium ssp. 
nummularium, kvastfibblor Hierucium grupp Stiptolepi- 
dea, korskovall (gulvit) Melampyrum cristatum, natt och 
dag M. nemorosum, flentimotej Phleum phleoides, 
backsmörblomma Ranunculus polyanthemos, säfferot 
Seseli libanotis, harklöver Trifolium arvense, gullklöver 
T. aureum. backklöver T. monlanum, backtimjan Thy
mus serpyUum och mörkt kungsljus Verbascum nigrum, 
samt vid Bråtorp längre åt N skogslök Allium scorodo- 
prasum.

Omkring dåvarande Sundby sjukhus och mot Tynäs: 
lönn Acerplatanoides, al Alnusglutinosa, hassel Corylus 
avellana. "hagtorn av skilda slag" Crataegus, ask Fraxi- 
nus excelsior, skogstry Lonicera xylosteum, apel Malus 
sylvestris, hägg Prunus padus, slån Prunus spinosa, ek 
Quercus robur, getapel Rhamnus calharlicus, svarta vin
bär Ribes nigrum, röda vinbär R. rubrum, blåhallon Ru- 
bus caesius mycket vid sjöstränderna, ”luddiga nypon” 
(luddros Rosasherardiil), hartsros R. villosa ssp. mollis, 
knäckepil Salix fragilis, korgvide S. viminalis, druvflä- 
der Sambucus racemosa, alm Ulmus glabra ssp. glabra, 
olvon Viburnum opulus, samt i fältskiktet storven 
Agrostis gigantea, sandlök Allium vineale, rockentrav 
Arabis glabra, liten kardborre Arctium minus, malört 
Artemisia absinthium, nässelklocka Campanula tracheli- 
um, grusstarr Carex hirta, vild morot Daucus carota ssp. 
carola, lundelin Elymus cuninus mkt överallt i lundarna, 
vitblommig dunört Epilobium ciliatum ssp. saximon- 
tanum, grendunört E. roseum, parksmultron Fragaria 
moschata, backsmultron F. viridis, jättebalsamin Impa- 
tiens glandulifera, skogssallat Lacluca muralis, korsand- 
mat Lemna trisulca, rosenmalva Malva alcea, myskmal- 
va M. moschata, natt och dag Melampyrum nemorosum 
litet överallt, tomtskräppa Rumex obtusifolius, berg- 
mynta Satureja vulgaris, kaukasiskt fetblad Sedum spu
rium, stinksyska Stachys sylvatica, strålöga Telekia spe- 
ciosa, tulkört Vincetoxicum hirundinaria och buskviol 
Viola hirta. Därtill kommer kryptogamerna gaffelmossa 
Riccia fluitans och vattenstjärna Ricciocarpus natans.

Längst i S vid Sundby och på ängen där (kobetad): 
berberis Berberis vulgaris, blåhallon Rubus caesius, stor 
kardborre Arctium lappa, nickskära Bidens cernua, 
slokstarr Carex pseudocyperus, vildmorot Daucus caro
la ssp. carola, stubbtåg Juncus compressus, taggsallat 
Lacluca serriola 1 ex. vid soptipp, korsandmat Lemna 
trisulca, penningblad Lysimachia nummularia, vatten
stäkra Oenanthe aquatica, ormbär Paris quadrifolia, 
trubbnate Polamogelon obtusifolius, hästskräppa Ru
mex aquaticus, vattenskräppa R. hydrolapathum, stor-
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skräppa R. aquaticus x hydrolapathum, stor igelknopp 
Sparganium erectum ssp. microcarpum, ängsruta Tha- 
liclrum flavum, smultronklöver Trifolium fragiferum 
mycket, vattenbläddra Utricularia vulgaris och läke- 
vänderot Valeriana officinalis.

Norr om Tynäs: hagtorn Crataegus, skogstry Lonicera 
xylosteum, slån Prunus spinosa, måbär Ribes alpinum, 
rosor Rosa, olvon Viburnum opulus, trolldruva Actaea 
spicata, gulsippa Anemone ranunculoides, liljekonvalj 
Convallaria majalis, gökärt Lathyrus linifolius och vipp
ärt L. niger samt i bergbrant där styvbladig äppelmossa 
Bartramia ilhyphylta.

Gles ekdunge i hage V om Tynäs: berberis Berberis 
vulgaris, spetshagtorn Crataegus calycina ssp. curvi- 
sepala, rundhagtorn C. laevigata, trubbhagtorn C. 
monogyna, skogstry Lonicera xylosteum. slån Prunus 
spinosa, måbär Ribes alpinum, krusbär R. uva-crispa 
mycket, olvon Viburnum opulus, trolldruva Actaea spi
cata, löktrav Alliaria petioluta, backlök Allium olera- 
ceum, nässelklocka Campanula trachelium. vildmorot 
Daucus carota ssp. carota, träjon Dryopteris filix-mas, 
lundelm Elymus cuninus, lövbinda Fallopia dumetorum. 
jordreva Glechoma hederacea, skogsnoppa Gnaphalium 
sylvaticum, blåsippa Hepatica nobilis, sibirisk björnloka 
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, spenört Laser- 
pitium latifolium, humlelusern Medicago lupulina, natt 
och dag Melampyrum nemorosum, gullviva Primula 
veris, bergmynta Satureja vulgaris, stinksyska Stachys 
sylvatica, rödkörvel Torilis juponica, läkevänderot Vale
riana officinalis, kungsljus Verbascum thapsus, tulkört 
Vincetoxicum hirundinaria och underviol Viola mira- 
bilis.

Beteshage SV om Tynäs: vitsippa Anemone nemo- 
rosa, smånunneört Corydalis intermedia, vårlök Gagea 
lutea, blåsippa Hepatica nobilis, majsmörblomma 
Ranunculus auricomus, svalört R. ficaria och buskviol 
Viola hirta.

Terrängen V om Tynäs: vitsippa Anemone nemorosa. 
hässleklocka Campanula lalifolia, smånunneört Cory
dalis intermedia, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. mi
nima, jordreva Glechoma hederacea. blåsippa Hepatica 
nobilis. spenört Laserpilium latifolium, majsmör
blomma Ranunculus auricomus, svalört R. ficaria. ängs- 
viol Viola canina ssp. canina, buskviol V. hirta och 
underviol V. mirabilis.

I inhägnad hage SV om Tynäs: desmeknopp Adoxa 
moschatellina, löktrav Alliaria petiolata, smånunneört 
Corydalis intermedia, nagelört Erophila verna, vårlök 
Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima, jordreva Gle
choma hederacea, gullviva Primula veris, majsmör
blomma Ranunculus auricomus, svalört R. ficaria, flen- 
ört Scrophularia nodosa, stinksyska Stachys sylvatica, 
ängsviol Viola canina ssp. canina och buskviol V. hirta.

Tynäs vid sjön S om den fridlysta hagen: rävstarr 
Carex vulpina och vid bryggan madrör Calamagrostis 
strida, slokstarr Carex pseudocyperus, korsandmat 
Lemna trisulca, vattenaloe Stratioles abides och krypto
gamen vattenstjärna Ricciocarpus natans.

Förvildade från gården vid Tynäs: gräslök Allium 
schoenoprasum, bolltistelart Echinops och blek fet
knopp Sedum hispanicum.

Skogsbrynet vid vägen N-ut från Tynäs: hässleklocka 
Campanula lalifolia, spenört Laserpitium latifolium, 
natt och dag Melampyrum nemorosum på stora ytor,
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och ännu längre N-ut en dunge med sårläka Sanicula 
europaea.

I närheten av Tynäs: madrör Calamagrostis strida och 
snårstarr Carex muricata och i ett kärr NV om Tynäs en 
oerhört stor rävstarr Carex vulpina samt på en dynghög 
där hjärtstilla Leonurus cardiaca.

Sundby sjukhusområde: ålandsrot Inula helenium och 
taggsallat Lactuca serriola.

I dungarna Ö-ut från Sundby mot Tynäs: berberis 
Berberis vulgaris, skogstry Lonicera xylosteum, blåhal
lon Rubus caesius, olvon Viburnum opulus, trolldruva 
Actaea spicata, träjon Dryopteris filix-mas, hässleklocka 
Campanula lalifolia tusentals, stor blåklocka C. persici- 
folia, nässelklocka C. trachelium, lundelm Elymus cani- 
nus, sibirisk björnloka Heracleum sphondylium ssp. 
sibiricum, spenört Laserpitium latifolium, natt och dag 
Melampyrum nemorosum tusentals, hässlebrodd Mi
lium effusum, stinksyska Stachys sylvatica, skogsvicker 
Vicia sylvatica och underviol Viola mirabilis.

Vid vägkanten mot strängnäsbron: stor kardborre 
Arctium lappa och vit sötväppling Melilotus alba.

Strax S om gamla ångbåtsbron: trolldruva Actaea spi
cata, bergklint Centaurea montana, penningblad Lysi- 
machia nummularia, vit sötväppling Melilotus alba och 
majsmörblomma Ranunculus auricomus, samt en kle- 
matis med små blå blommor Clematis sp.

Södra och sydligaste delen av Tosterön (1962): rosen- 
dunört Epilobium hirsutum, taggsallat Lactuca serriola 
och äppelros Rosa rubiginosa.

Ospecificerade uppgifter från Tosterön (troligen S 
delen) år 1962: backlök Allium oleraceum, getväppling 
Anthyllis vulneraria, ängsklocka Campanula patula, klo- 
fibbla Crepis tectorum, gråbinka Erigeron acer ssp. acer, 
revfibbla Hieracium auricula, äkta johannesört Hyperi
cum perforatum, tjärblomster Lychnis viscaria, åkerför
gätmigej Myosotis arvensis, björkpyrola Orthilia se- 
cunda, gropnate Potamogeton berchtoldii, grönpyrola 
Pyrola chlorantha, vitpyrola P. rotundifolia, grönknavel 
Scleranthus annuus, gul fetknopp Sedum acre, liten fet
knopp S. annuum, kärleksört S. telephium ssp. maxi
mum, renfana Tanacetum vulgare, backskärvfrö Thlaspi 
alpestre, åkerviol Viola arvensis samt havre-, tåtel-, 
svingel- och gröe-arter (Arrhenatherum, Deschampsia, 
Festuca och Poa) utan specifikation.

Aspön. - Agnesund. "Särdeles vacker lundflora S. om 
gården”: spetshagtorn Crataegus calycina ssp. curvise- 
pala, rundhagtorn C. laevigata, ask Fraxinus excelsior 
mkt. skogstry Lonicera xylosteum, vildapel Malus syl
vestris, slån Prunus spinosa, getapel Rhamnus catharti- 
cus. måbär Ribes alpinum, ek Quercus robur, rosor 
Rosa, bl a hartsros R. villosa ssp. mollis, blåhalion 
Rubus caesius, stenbär R. saxatilis, olvon Viburnum 
opulus, trolldruva Actaea spicata, lundtrav Arabis hir- 
suta, knylhavre Arrhenatherum elatius, tandrot Carda- 
mine bulbifera, liljekonvalj Convallaria majalis, brud
bröd Filipendula vulgaris, parksmultron Fragaria 
moschata, solvända Helianthemum nummularium ssp. 
nummularium, blåsippa Hepatica nobilis, äkta johan
nesört Hypericum perforatum, fyrkantig johannesört H. 
maculatum, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, kors- 
kovall Melampyrum cristatum, skogskovall M. sylvati- 
cum, nästrot Neottia nidus-avis, ormbär Paris quadri- 
folia mycket, flentimotej Phleum phleoides, nattviol

Platanthera bifolia, lundgröe Poa nemoralis, jungfrulin 
Polygala vulgaris, gullviva Primula veris, lungört Pul- 
monaria officinalis ssp. obscura, klotpyrola Pyrola 
minor, backglim Silene nutans, skogsklöver Trifolium 
medium, backklöver T. montanum och buskviol Viola 
hirta.

Dike och backe mellan Agnesund och Säby: get
väppling Anthyllis vulneraria, renlosta Bromus arvensis, 
backnejlika Dianthus deltoides, gullklöver Trifolium 
aureum.

Park V om Säby: ”Diverse ädla barrträd”, bok Fagus 
sylvatica, svartpoppel Populus nigra, lind Tilia cordata.

Vid Aspö kyrka: stor kardborre Arctium lappa.
Backe N om kyrkan: berberis Berberis vulgaris, 

rockentrav Arabis glabra, stinknäva Geranium roberlia- 
num, hesperis Hesperis matronalis stora ytor, gulplister 
Lamium galeobdolon, rödkörvel Torilis japonica, blå
bär Vaccinium myrtillus, vintergröna Vinca minor.

Efter vägen mellan Aspö kyrka och Oknön: stor kard
borre Arctium lappa, nässelklocka Campanula trache
lium.

Lund före bron till Oknön: ek Quercus robur vackra, 
olvon Viburnum opulus, nässelklocka Campanula tra
chelium, sibirisk björnloka Heracleum sphondylium ssp. 
sibiricum, åkervädd Knautia arvensis, spenört Laserpi
tium latifolium, rödkämpar Plantago media, ängsskära 
Serratula tinctoria och mörkt kungsljus Verbascum nig
rum.

Vid Toppvik: högt hagtornsträd Crataegus, enar Juni- 
perus communis höga, ormgran Picea abies f. virgata och 
"ormtall” Pinus sylvestris f. fastigiata.

Toppvik, lund S om bostaden: berberis Berberis vul
garis, hassel Corylus avellana, fågelbär Prunus avium, 
ek Quercus robur, måbär Ribes alpinum, lind Tilia cor
data, alm Ulmus glabra ssp. glabra, vispstarr Carex digi- 
tata, smånunneört Corydalis intermedia, träjon Dryopte
ris filix-mas, vårlök Gagea lutea, jordreva Glechoma 
hederacea, blåsippa Hepatica nobilis, hässlebrodd Mili
um effusum, harsyra Oxalis acetosella, gullviva Primula 
veris, majsmörblomma Ranunculus auricomus, mandel
blomma Saxifraga granulata, ängsviol Viola canina ssp. 
canina och skogsviol V. riviniana samt på annan lokal 
där vildapel Malus sylvestris, råttsvans Myosurus mini
mus, tjärblomster Lychnis viscaria och backskärvfrö 
Thlaspi alpestre.

Halvön Norrsta-Logarn: hassel Corylus avellana, ox
bär Cotoneaster integerrimus, vildapel Malus sylvestris 
mycket, sötkörsbär Prunus avium, slån Prunus spinosa, 
måbär Ribes alpinum, skogslök Allium scorodoprasum, 
liljekonvalj Convallaria majalis, vitsippa Anemone 
nemorosa, smånunneört Corydalis intermedia, jordreva 
Glechoma hederacea, penningblad Lysimachia nummu
laria, gullviva Primula veris, mandelblomma Saxifraga 
granulata och styvmorsviol Viola tricolor.

Vid Logarn: berberis Berberis vulgaris, tibast Daphne 
mezereum, trolldruva Actaea spicata, gullpudrä Chryso- 
splenium alternifolium mycket och sandviol Viola 
rupestris.

Vid de insprängda brotten något V om Norrsta: ber
beris Berberis vulgaris, en Juniperus communis många 
stora och grova, krypvide Salix repens, grustrav Arabis 
suecica, vispstarr Carex digitata, spåtistel Carlina vulga
ris, blåsippa Hepatica nobilis, getrams Polygonatum 
odoratum, mandelblomma Saxifraga granulata, kantig
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fetknopp Sedum sexangulare, kärleksört Sedum tele- 
phium ssp. maximum och styvmorsviol Viola tricolor.

Vid Mälaren S om Hagbo S Lagnö: berberis Berberis 
vulgaris, vinbär Ribes, krusbär R. uva-crispa, blåhallon 
Rubus caesius, besksöta Solanum dulcamara, majbrä- 
ken Athyrium filix-femina, skogsbräken Dryopteris car- 
thusiana, träjon D. filix-mas. skogssallat Lactuca mura
lis, kärrvial Lathyrus palustris, andmat Lemna minor, 
korsandmat L. trisulca och grodmöja Ranunculus tri- 
chophyllus ssp. trichophyllus, samt längre från stranden 
hundtunga Cynoglossum officinale, spenört Laserpitium 
latifolium och vildlin Linum catharlicum och på ett fall 
väst om Hagbo trolldruva Actaea spicata och kungsljus 
Verbascum thapsus.

Vid Lagnö gård: berberis Berberis vulgaris, sötkörs- 
bär Prunus avium, blåhallon Rubus caesius, getväppling 
Anthyllis vulneraria, knölklocka Campanula rapun- 
culoides, åkervinda Convolvulus arvensis, smånunneört 
Corydalis intermedia, gråmalva Lavatera thuringiaca, 
körvel Myrrhis odorata och pestskråp Petasites hybridus 
på två ställen. ”Enl uppgift av fru Hallstan fanns mistel” 
Viscum album ”i en lund längre åt N och på en lokal visst 
S-ut".

Backar öster om Lagnö mot Ryssgrav: backlök Alli
um oleraceum, grusstarr Carex hirta, brudbröd Filipen- 
dula vulgaris, blodnäva Geranium sanguineum, spenört 
Laserpitium latifolium, backsmörblomma Ranunculus 
polyanthemos, säfferot Seseli libanotis och backklöver 
Trifolium monlanum.

Rullstensåsen vid Ryssgrav: berberis Berberis vulgaris 
flera, backlök Allium oleraceum, oxtunga Anchusa offi
cinalis, getväppling Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria, 
fältmalört Artemisia campestris, bergrör Calamagrostis 
epigejos, småsporre Chaenorrhinum minus, skelört Che- 
lidonium majus, kruståtel Deschampsia flexuosa, grå- 
binka Erigeron acer ssp. acer, fårsvingel Festuca ovina, 
ullört Filago arvensis, stormåra Galium album, gulmåra 
G. verum, solvända Flelianthemum nummularium ssp. 
nummularium, knytling Herniaria glabra, gråfibbla Hie- 
racium pilosella, åkervädd Knautia arvensis, käringtand 
Lotus corniculatus, humlelusern Medicago lupulina, 
bergslok Melica nutans, flentimotej Phleum phleoides, 
bockrot Pimpinella saxifraga, svartkämpar Plantago lan- 
ceolata, femfingerört Potentilla argentea, harmynta 
Satureja acinos, gul fetknopp Sedum acre, klibbkorsört 
Senecio viscosus, backglim Silene nutans, vårspärgel 
Spergula morisonii, renfana Tanacetum vulgare, back
timjan Thymus serpyllum, harklöver Trifolium arvense 
och kungsljus Verbascum thapsus.

Vid vägen till Morrarö: natt och dag Melampyrum ne- 
morosum.

Lund på Morrarön (1963). Stora områden med lund
terräng med ädla lövträd: berberis Berberis vulgaris, 
hassel Corylus avellana, hagtorn Crataegus, ask Fraxi- 
nus excelsior, träden Juniperus communis f. suecica 
stora ex strax NO om bostadshuset, vildapel Malus syl
vestris, hägg Prunus padus, slån P. spinosa, ek Quercus 
robur, måbär Ribes alpinum, krypvide Salix repens, alm 
Ulmus glabra ssp. glabra, desmeknopp Adoxa moscha- 
tellina, löktrav Alliaria petiolata, vitsippa Anemone ne- 
morosa, gulsippa A. ranunculoides, smånunneört Cory
dalis intermedia, sloknunneört C. pumila eller C. solida 
ssp. laxa, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima, 
stinknäva Geranium robertianum, jordreva Glechoma
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hederacea, blåsippa Hepatica nobilis, penningblad Lysi- 
machia nummularia, harsyra Oxalis acetosella, ormbär 
Paris quadrifolia, getrams Polygonatum odoratum, gull
viva Primula veris, majsmörblomma Ranunculus aurico- 
mus, svalört R. ficaria, mandelblomma Saxifraga granu- 
lata, stinksyska Stachys sylvalica, buskviol Viola hirta 
och styvmorsviol V. tricolor.

Exkursion till Morrarön 21 maj 1966: Rikl. sippväx- 
ter, desmeknopp Adoxa moschatellina, nunneört Cory
dalis och enträd Juniperus communis f. suecica många 
jättestora.
Oknön. - Närmast bron: trolldruva Actaea spicata, knöl
klocka Campanula rapunculoides och lövbinda Fallopia 
dumetorum samt utan exakt lokalangivelse bergrör 
Calamagrostis epigejos och vitblära Silene alba. Enligt 
uppgift fanns även vit fetknopp Sedum album på ön samt 
på Aspön i området närmast bron till Oknön.

Hans Rydberg
Hans Rydberg vid Naturvårdsenheten hos Läns
styrelsen i Nyköping, som genomfört omfattande 
omfattande botaniska fältstudier i Södermanlands 
län, har lämnat en hel del uppgifter från vårt in- 
venteringsområde, huvudsakligen från sommaren 
1980:
Trolldruva Actaea spicata 300 m S Agnesund, 350 m NO 
Nybygget Morrarön, 500 m N Frosta, 700 m SO Vad- 
holm, 800 m SO Lagnö samt Bresshammar; späddagg
kåpa Alchemilla filicaulis 350 m NO Nybygget Morrar
ön, 700 m NV Lindsund, Karlsborg och Morrarö nära 
gården; sammetsdaggkåpa A. glaucescens 250 m ONO 
Frösta, 700 m NV Lindsund, Bresshammar och Karls
borg; betesdaggkåpa A. monticola 500 m N Frösta och 
700 m NV Lindsund; trubbdaggkåpa A. plicata mellan 
Agnesund och Römyran och Morrarö nära gården; 
ängsdaggkåpa A. subcrenata 300 m S Bresshammar och 
700 m NV Lindsund; valldaggkåpa A. subglobosa 250 m 
ONO Frösta och 700 m NV Lindsund; vindaggkåpa A. 
vestita 200 m N om Skåninge, 250 m ONO Frösta, 700 m 
NV Lindsund, Bresshammar och Stenby; löktrav Allia
ria petiolata 1 km SO Lagnö; skogslök Allium scorodo- 
prasum vid Fröstaviken; akleja Aquilegia vulgaris 500 m 
N Frösta; fältmalört Artemisia campestris 100 m SV Bot- 
holmslöt och Stora Mossnäs; hässleklocka Campanula 
latifolia Bresshammar; nässelklocka C. trachelium 400 m 
NV Hörn, 500 m N Frösta, 700 m SO Vadholm, 800 m 
SO Lagnö och Bresshammars skola; spets/korallhagtorn 
Crataegus curvisepala 350 m NO Nybygget Morrarön; 
rundhagtorn C. laevigata 350 m NO Nybygget Morrar
ön; trubbhagtorn C. monogyna 350 m NO Nybygget 
Morrarön; tibast Daphne mezereum 200 m S Logarn 1 
ex; bolltistel Echinops sphaerocephalus Bresshammars 
skola förvildad; lundelm Elymus caninus 300 m S Agne
sund, 350 m NO Nybygget Morrarön och Bresshammar; 
brudbröd Filipendula vulgaris Karlsborg; parksmultron 
Fragaria moschata Säby; backsmultron F. viridis 100 m 
SV Botholmslöt och 500 m SSO Frösta; blodnäva Gera
nium sanguineum Karlsborg och Stora Mossnäs; sol
vända Helianthemum nummularium 100 m SV Bot
holmslöt, 500 m SSO Frösta och Karlsborg; sminkrot



Lithospermum arvense 600 m SSV Ryssgrav; korskovall 
Melampyrum cristatum Bresshammar; natt och dag M. 
nemorosum 200 m N Skåninge, St. Skåninge rikligt och 
Vedhörn; sprödarv Myosolon aquaticum 500 m NV 
Veckol; nästrot Neottia nidus-avis 400 m NV Hörn och 
500 m N Frosta; ormbär Paris quadrifolia 500 m N Fro
sta; flentimotej Phleumphleoides 100 m SV Botholmslöt 
och St. Mossnäs; storrams Polygonatum multiflorum 350 
m NO Nybygget Morrarön, 500 m N Frosta och Bress
hammar; småfingerört Potentilla tabernaemontani 100 m 
SV Botholmslöt; lungört Pulmonaria officinalis ssp. ob- 
scura 300 m S Agnesund och Bresshammar; backsippa 
Pulsatilla vulgaris 100 m SV Botholmslöt 1000-tals; blå
hallon Rubus caesius 800 m SO Lagnö och Morrarö fler
städes; kantig fetknopp Sedum sexangulare 100 m SV 
Botholmslöt; ängsskära Serratula tinctoria Bressham
mar; säfferot Seseli libanotis mellan Svedäng och Rosen
dal; stinksyska Stachys sylvatica Bresshammar och Ede- 
by; backtimjan Thymus serpyllum 100 m SV Botholms
löt och 500 m SSO Frösta; backklöver Trifolium monta- 
num 500 m SSO Frösta och Bresshammars skola samt 
buskviol Viola hirta vid Bresshammar.

År 1985 fann Rydberg skårdaggkåpa Alchemilla 
wichurae rikligt vid Edeby tomtområde.

Kommentarer till artförteckningen

Denna inventering har utförts under åren 1988— 
1990.

Artförteckningen över kärlväxter upptar drygt 
750 arter. Såväl de latinska som de svenska växt
namnen följer Krok & Almquist (1984).

Artförteckningen över bladmossor upptar 174 
arter. Namnsättningen följer Hallingbäck & 
Söderström (1987).

För sällsynta arter, dvs sådana som påträffats på 
högst 7 å 8 lokaler på öarna, har lokalerna angivits 
med ortnamn eller avstånd till sådana. Ortnamn 
och lokalangivelser följer helt de topografiska 
(10H Strängnäs NV och NO) och ekonomiska 
kartbladen. RUBIN-kod har även angivits och de 
hänför sig till kartbladen 10H Strängnäs NV och 
NO om inte annat anges.

Som mindre allmänna betecknas arter, som på
träffats på ca 8-20 lokaler, som tämligen allmänna 
sådana som iakttagits på ca 20-100 lokaler och 
som allmänna sådana som uppskattats förekom
ma på mer än ca 100 lokaler. I gränsfall eller tvek
samma fall har ofta beteckningar som mindre all
män—tämligen allmän och tämligen allmän-all- 
män använts.

En del lokaluppgifter har erhållits från andra 
botanister. Dessa anges med följande signaturer:

AJ Allan Johansson, Strängnäs
GE Gunnar Eriksson, Grillby
HR Hans Rydberg, Gnesta
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I detta sammanhang vill vi särskilt framhålla de många 
värdefulla uppgifter, inte minst beträffande daggkåpor 
Alchemilla och maskrosor Taraxacum, som vi fått från 
Hans Rydberg.
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Kärlväxter
Lycopodiaceae
Lycopodium complanatum, plattlummer, "vid gångsti

gen i skogen mellan Skedinge och Märinge på Toster
ön” (Carlson 1791); "Tosterön” (P. Söderlund 1931 i 
S); 450 m O Enhammar (7e 17 00).

L. annotinum, revlummer. Noterad på 11 lokaler, var
av 4 är belägna på Tosterön, 4 på Aspön och 3 på 
Oknön.

L. clavatum, mattlummer. I skogen 900 m VSV Edeby 
(8d 34 19); i skogen 500 m S Edeby (8d 32 28); i sko
gen 800 m NV Ingeby (11H Oe 0221).

Isoétaceae
Isoetes lacustris, styvt braxengräs. I Mälaren 50 m N 

Agnesund (11H Od 00 13).

Equisetaceae
Equisetum arvense, åkerfräken. Allmän.
E. sylvaticum, skogsfräken. Tämligen allmän-allmän.
E. pratense, ängsfräken. Sankängen 300 m SO Boda 

(8d 15 02); ej eftersökt i större omfattning men tro
ligen mindre allmän.

E. fluviatile, sjöfräken. Tämligen allmän på grundare 
vatten i Mälaren.

E. hyemale, skavfräken. Gräsmark invid sandtaget 500 
m SSO Edeby (8d 32 29); flerstädes i skogsmarken 
och på vägkanterna 500 m NO Lindsund (9e 22 40).

Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum, ormtunga. "Tosterön Sundby 

äng, Tynäs äng” (Hofberg 1843b); "Tynäs äng" 
(Ringstrand i Thomasgymnasiets herbarium, Sträng
näs); ej återfunnen.

Botrychium lunaria, låsbräken. ”på Vargholmen” (Carl
son 1791); ej återfunnen.

Polypodiaceae
Polypodium vulgare, stensöta. Allmän.
Pteridium aquilinum, örnbräken. Allmän.
Asplenium septentrionale, gaffelbräken. ”Oknö” (Alm

quist 1929); noterad på 19 lokaler, varav 6 ligger på 
Tosterön, 8 på Aspön och 5 på Oknön.

A. septentrionale x trichomanes, gaffelbräken x svart- 
bräken. ”Oknö” (Almquist 1929); bergbranten 400 m 
N Bresshammar (7d 1841; fig 4); bergssluttningen 600 
m VSV Långhult (9d 19 04).

A. trichomanes, svartbräken. "Oknö” (Almquist 1929); 
noterad på 14 lokaler, varav 4 ligger på Tosterön, 7 på 
Aspön och 3 på Oknön.

Athyrium filix-femina, majbräken. Allmän.
Dryopteris filix-mas, träjon, ”ytterst rikligt i ängslunden 

vid Sundby parallell med Åsbyberget, på Stenby äng 
och i synnerhet på Märinge äng” (Carlson 1791); all
män.
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D. carthusiana, skogsbräken. Tämligen allmän.
D. expansa, nordbräken. I fuktig skog 50 m SV Rudsjö- 

mossen (7d 38 31); invid skogsdiket 400 m NV Lång- 
hult (9d 23 06); i utdikade sumpskogen 700 m NNO 
Marby (9e 32 27).

Thelypteris phegopteris, hultbräken. Tämligen allmän.
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken. Tämligen allmän.
Cystopteris fragilis, stenbräken. Tämligen allmän.
Woodsia ilvensis, hällebräken. "Oknö” (Almquist 

1929); Stenby skans (7d 20 37); bergbranten 150 m V 
Boda (8d 17 03); bergbranten 400 m SO Björndalen 
(8d 23 41); hällmarken 400 m SV L. Dragsäng (8d 46 
36); bergbranten 600 m O L. Skåninge (8d 31 14); rik
ligt i bergssluttningen 600 m VSV Långhult (9d 19 04); 
bergbranten 200 m VSV Toppvik (9d 27 02); berg
branten 100 m S L. Mossnäs (9e 29 25).

Pinaceae
Pinus sylvestris, tall. Allmän. En år 1956 fredad tall med 

en omkrets av 380 cm vid 130 cm höjd finns på Magrö- 
horn (8d 25 41). - l.fastigiata, ormtall. ”Vid Toppvik” 
(AJ 1965); ej återfunnen.

Larix decidua, europeisk lärk. Mindre allmän.
Picea abies, gran. Allmän. - f. virgata, ormgran, ”Tos- 

terön” (Fischerström 1785); ”Toppvik” (AJ 1965); ej 
återfunnen.

Abies alba, silvergran. Odlad och ibland planterad i sko
garna. En stor plantering finns 450 m NV Bressham- 
mar (7d 17 41).

Cupressaceae
Juniperus communis, en. Allmän. - f. suecica, träden, 

invid vägen 450 m VSV Norrsta flera (9d 07 32).

Alismataceae
Alisma pluntago-aquatica, svalting. Allmän. Diken och 

längs Mälaren.
Sagittaria sagittifolia, pilblad. Tämligen allmän. 1 Mäla

ren och i större diken.

Butomaceae
Butomus umbellatus, blomvass. Tämligen allmän i 

Mälaren.

Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus-ranae, dyblad. Tämligen allmän. 

Mälaren och större diken.
Stratiotes aloides, vattenaloe. ”Orrskären” (GE 1968); 

viken direkt O Vargholmen (7e 01 01); Klockstens- 
udden 900 m SV Tynäs (6e 42 20); Mälaren 250 m SV 
Bresshammar (7d 12 43); vassgata 200 m O Rosendal 
(8d 05 47); Mälaren 300 m VSV Boda (8d 15 01); vass
gata vid Edeby tomtområde (8d 47 23); Mälaren 150 
m SV Andala (9d 06 22); Säbyviken 500 m N Norrsta 
(9d 13 35); Kyaviken (9e 01 02); Söderbyviken (9f 29 
02).

Elodea canadensis, vattenpest. Viken direkt O Varghol
men (7e 01 01); båthamnen vid Sanda (7d 39 17); 
viken V L. Rullingen (7e 49 03); damm vid Horn
udden (8d 16 46); viken 250 m NV St. Fräket (8d 46
18); badplatsen vid Edeby tomtområde (8d 49 23); 
Säbyviken (9d 14 33); Lagårdsvik 300 m NV Vadholm
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(9e 29 11); Mälarn vid L. Mossnäs (9e 29 25); båtplat
sen 300 m SSV Marby (9e 22 33); Tjuvudden (9e 45
19); Söderbyviken (9f 29 02).

Potamogetonaceae
Potamogeton natans, gäddnate. Tämligen allmän i 

Mälaren.
P. gramineus, gräsnate. Mindre allmän-tämligen all

män i Mälaren.
P. lucens, grovnate. Rikligt i pumpstationsdiket 800 m 

SO Lagnö (9e 00 26).
P. perfoliatus, ålnate. Allmän i Mälaren.
P. praelongus, långnate. Säbyviken 150 m SO Säby (9d 

2031).
P. compressus, bandnate. I driften i Mälaren vid 

Abborrberget (7d 05 47).
P. acutifolius, spetsnate. 1988 och 1989 riklig men steril 

i dammen 100 m S Hornudden (8d 16 46), efter rens
ning av dammen vintern 1990 var beståndet fertilt.

P. berchtoldii, gropnate. ”dike på Tosterön” (AJ 1962); 
i driften vid Abborrbergsbadet (7d 06 45).

P. obtusifolius, trubbnate. Viken direkt O Vargholmen 
(7e 01 01); i Mälaren 300 m O Hornudden (8d 17 48); 
i Säbyviken 500 m N Norrsta (9d 13 35); i Kyaviken 
(9e 03 04).

Liliaceae
Lilium bulbiferum, brandlilja. ”Aspö sn.: Säby, Lagnö, 

Vedhörna äng” (Thedenius 1871); ej eftersökt.
L. martagon, krollilja. Odlad och ibland förvildad, t ex 

vid Bädarnkvarnen (9d 16 38); rikligt förvildad vid 
Logarn (9d 28 12).

Fritillaria meleagris, kungsängslilja. Odlad och ibland 
tillfälligt förvildad såsom i en gräsmatta vid Andala 
(9d 0723).

Gagea pratensis, ängsvårlök. ”Norrby nr 2 på Tosterö” 
(H. Bruun 1939 i Thomasgymnasiets herbarium, 
Strängnäs); ej återfunnen.

G. lulea, vårlök. ”Oknö” (Almquist 1929); tämligen all
män.

G. minima, dvärgvårlök. ”Oknö” (Almquist 1929); 
tämligen allmän, dock mindre vanlig än föregående.

Scilla sibirica, rysk blåstjärna. Odlad och förvildad, fler
städes vid Husby (9e 13 01); flerstädes vid Ryssgrav 
(9e 1210).

Allium scorodoprasum, skogslök. ”Oknö” (Almquist 
1929); ”vid Bråtorp längre åt norr vid gården” (AJ 
1964); ”Logarn” (AJ 1965); rikligt O Frösta (9f 39 03) 
(även HR 1980); rikligt 150 m SSV Marby (9e 24 33).

A. vineale, sandlök. ”Sundby” (AJ 1962); invid strand
promenaden på Sundby (6e 47 05); vid bergfoten 300 
m NO Edeby (8d 39 29).

A. oleraceum, backlök. Tämligen allmän.
A. schoenoprasum, gräslök. Odlad och tillfälligt förvil

dad. Berghäll i beteshagen 50 m O Dammkärr (8d 02 
31); stranden vid Oknöbadet (9e 22 24); ladugårds
backen 350 m N Marby (9e 29 33); hällmark vid Inge
by (9e 45 48).

Asparagus officinalis, sparris. Invid vägen 200 m NNV 
Säby (9d 23 28).

Polygonatum odoratum, getrams, ”ymnigt vid Märinge” 
(Carlson 1791); tämligen allmän.
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P. multiflorum, storrams (fig 6). "Tosterön Stenby äng" 
(Hofberg 1842); ”(Convallaria) m. bracteata Koch: 
Tosterön Stenby äng tagen 1843" (Hofberg 1843b); 
"Bresshammars äng” (Ringstrand 1843 i Thomasgym- 
nasiets herbarium, Strängnäs); "Stenby, Bressham- 
mar och Sundby på Tosterön; var. bracteata'. Stenby 
äng (Thedenius 1871); ”Sundby” (G. Samuelsson 
1910 i S); "Tosterön Sundby” (P. Söderlund 1911 i S); 
Bresshammar (HR 1980); lunden 300 m NV Tynäs (7e 
01 15); lunden 300 m ONO Nybygget (8d 26 49) (även 
HR 1980); vid skogsvägen 800 m V Skär (9d 35 41); 
lunden 200 m SO Valklöv (9d 47 19); i lunden 300 m 
VNV Vadholm (9e 28 11); på en udde 150 m V Kriss- 
bosundet (9e 23 20); vid Frösta (9f 39 02); i lunden 500 
m N Frösta (9f 43 02) (även HR 1980).

Convallaria majalis, liljekonvalj. Allmän.
Maianthemum bifolium, ekorrbär. Allmän.
Paris quadrifolia, ormbär. ”Tynäs, Stenby och Mä- 

ringe" (Carlson 1791); noterad på 24 lokaler, varav 8 
är belägna på Tosterön, 8 på Aspön och 8 på Oknön.

Amaryllidaceae
Narcissus pseudonarcissus, påsklilja. Förvildad invid 

beteshagen 200 m SO Granboda (8d 07 31).
N. poéticus, pingstlilja. Tillfälligt förvildad och spridd 

utanför tomter.
Galanthus nivalis, snödroppe. Odlad och tillfälligt 

spridd utanför odling; i lunden 150 m SV Tosterö 
skola (7d 15 22); en stor tuva på hygget 500 m SO 
Lindsund (9e 1646).

Iridaceae
Irispseudacorus, svärdslilja. Allmän längs Mälaren.

Juncaceae

Juncus effusus, veketåg. Allmän.
J. conglomeratus, knapptåg. Tämligen allmän.
J. filiformis, trådtåg. Mindre allmän-tämligen allmän.
J. compressus, stubbtåg. Mittrenen på vägen vid 

Rosendal (8d 05 45); på vägen 300 m NO Emaus (8d 
21 19); på skogsvägen 1200 m NV Svedäng (8d 17 34).

J. bufonius, vägtåg. Tämligen allmän.
J. articulatus, ryltåg. Allmän.
J. alpinus ssp. nodulosus, myrtåg. Strandhällkar 650 m 

NV Agnesund (11H Od 03 07).
Luzula campestris, knippfryle. Allmän.
L. multiflora, ängsfryle. Allmän.
L. pallescens, blekfryle. ”Aspö s:n, Morrarö igenvuxen 

mälarvik” (H. Bruun i Thomasgymnasiets herbarium, 
Strängnäs); ej återfunnen.

L. pilosa, vårfryle. Allmän.

Poaceae

Phragmites australis, vass. Allmän.
Phalaris arundinacea, rörflen. Tämligen allmän. 
Anthoxanthum odoralum, vårbrodd. Allmän.
Milium effusum, hässlebrodd. ”på Märinge äng” (Carl

son 1791); ”Tosterön Sundby äng” (Hofberg 1843a); i 
lunden 300 m NV Tynäs (7e 00 16); i lunden 350 m SV 
Boda (8d 14 02); i lunden 300 m NO L. Fräket (8d 47

Fig 6. Storrams Polygonatum multiflorum växer i några 
av lundområdena i socknen.

12); på Märsön 1100 m N Skär (9d 49 49).
Phleum pratense ssp. pratense, timotej. Allmän.
P. pratense ssp. bertolonii, vildtimotej. I gräsmatta på 

Vargholmen (7e 02 01); Hornudden (8d 16 46).
P. phleoides, flentimotej. ”Oknö” (Almquist 1929); 

Sanda (7d 45 14); grusåsen 600 m SSO Edeby (8d 31 
31); Botholmslötkullen (9d 08 40); vid Dalby 1000 m 
NO Aspö k:a (9e 22 09); 800 m SV Skär (9d 31 44); 
Ryssgrav (9e 12 30); St. Mossnäs (9e 33 21); 300 m 
SSO Frösta (9f 35 04).

Alopecurus geniculatus, kärrkavle. ”stranden vid Sten
by” (Carlson 1791); tämligen allmän.

A. aequalis, gulkavle. Grusmark vid pumpstationen 
900 m SSO Lagnö (8e 49 22); muddermassorna 500 m 
SSO Krissbosundet (9e 18 24).

A. pratensis, ängskavle. Allmän.
Agrostis stolonifera, krypven. Tämligen allmän.
A. giganlea, storven. Mindre allmän.
A. capillaris, rödven. Allmän.
A. canina, brunven. Troligen mindre allmän.
Calamagrostis arundinacea, piprör. Allmän.
C. stricta, madrör. ”1 närheten av Tynäs” (AJ 1963); 

intill Oknöbadet (9e 22 23).
C. canescens, grenrör. Allmän.
C. purpurea, brunrör. ”Strengnäs Galgholmarna” 

(Hofberg 1852); ej återfunnen.



C. epigejos, bergrör. Mindre allmän-tämligen allmän.
Deschampsia flexuosa, kruståtel. Allmän.
D. cespitosa, tuvtåtel. ”rikligt på strandängen vid Ty- 

näs" (Carlson 1791); allmän.
Arrhenatherum pratense, ängshavre. Allmän.
A. pubescens, luddhavre. Allmän.
A. elatius, knylhavre. Allmän.
Avena fatua, flyghavre. Åkern 450 m ONO Klitsbro (9e 

20 17).
Trisetum flavescens, gullhavre. ”Lagnö” (GE 1967).
Danthonia decumbens, knägräs. Dammkärr (HR 1990); 

vid Logarn (9d 28 11); vid Bädarnkvarnen (9d 17 38).
Sesleria caerulea, älväxing. ”Tosterön och Djupviks 

gärde” (Hofberg 1842); ”Oknö” (Almquist 1929); ej 
återfunnen.

Melica nutans, bergslok. Allmän.
Molinia caerulea, blåtåtel. Morfarskärret (8d 10 21); vid 

badet på Edeby tomtområde (8d 49 23); vid fyren 650 
m NV Agnesund (11H Od 03 07); på Frökenholmen 
vid Ryssgrav (9e 14 31).

Briza media, darrgräs. Tämligen allmän.
Dactylis glomerata, hundäxing. Allmän.
Poa annua, vitgröe. Allmän.
P. supina, trampgröe. På skogsvägen 300 m S Valklöv 

(9d 46 18).
P. trivialis. kärrgröe. Tämligen allmän.
P. pratensis ssp. angustifolia, smalgröe. Tämligen all

män.
P. pratensis ssp. pratensis, ängsgröe. Allmän.
P. pratensis ssp. irrigata, smågröe. Dammkärr och 400 

m V Bädarn (båda HR 1990).
P. nemoralis, lundgröe. Allmän.
P. palustris, sengröe. Tämligen allmän.
P. compressa, berggröe. Tämligen allmän.
Puccinellia distans, grått saltgräs. ”Oknö” (Almquist 

1929); vid gödselstaden stallet Oppeby (9d 39 32).
Glyceria fluitans, mannagräs. Tämligen allmän.
G. maxima, jättegröe. Tämligen allmän längs Mälaren.
Festuca ovina, fårsvingel. Allmän.
F. rubra, rödsvingel. Allmän.
F. pratensis, ängssvingel. Allmän.
Lolium perenne, engelskt rajgräs. Tämligen allmän.
L. multiflorum, italienskt rajgräs. Odlad och förvildad i 

handelsträdgården Hornudden (8d 16 46).
Bromus inermis, foderlosta. Invid vägkorset 200 m 

NNO Norrsta (9d 10 38); 500 m N Römyran och Bä
darn vid landsvägen (båda HR 1990).

B. arvensis, renlosta. ”Aspö dike och backe” (AJ 
1962); invid växthusen på Sundby (7e 02 08) år 1986, 
där dock nu utgången pga igensådd.

B. secalinus, råglosta. ”Tosterön, Sundby” (P. Söder
lund 1912 i S); ej återfunnen.

B. hordeaceus, luddlosta. ”Oknö” (Almquist 1929); 
mindre allmän-tämligen allmän. Tycks vara vanligare 
i inventeringsområdet jämfört med områdena när
mast söder härom.

Elymus repens, kvickrot. Allmän.
E. caninus, lundelm. ”på Sundby äng” (Carlson 1791); 

”Tosterön Tynäs äng” (Hofberg 1852); ”Oknö” 
(Almquist 1929); 300 m S Agnesund (HR 1980); 350 
m NO Nybygget Morrarön (HR 1980); Sundby (6e 46 
05); lunden 400 m NV Bresshammar (7d 16 41) (även 
HR 1980); vid foten av bergbranten 400 m SO Björn
dalen (8d 23 41).
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Araceae
Calla palustris, missne. ”i ett kärr nära allm. landsvägen 

på Tosterön” (Carlson 1791); Morfarskärret (8d 10 
21); i stora kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 07 33); 
rikligt i alkärret 600 m NV Andala (9d 12 20).

Acorus calamus, kalmus. Mälaren 350 m O Agnesund 
(9d 49 16).
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Lemnaceae
Lemna minor, andmat. Tämligen allmän.
L. trisulca, korsandmat. Vassgatan 200 m O Rosendal 

(8d 05 47); i dammen vid Hornudden (8d 16 46); in
nersta delen av Edebyviken (8d 38 29); alkärret 500 m 
SSO Norrsta (9d 04 34); i kalkbrottet 300 m SV Norr
sta (9d 07 33); båtplats vid Kyaviken (9e 01 02); damm 
800 m NV Skär (9d 38 43); i pumpstationsdiket 500 m 
NNV Lagnö (9e 12 18); Lagårdsvik 400 m NV Vad- 
holm (9e 29 10); i diket 100 m N Lindsund (9e 20 43).

Spirodelapolyrrhiza, stor andmat. Söderbyviken, 600 m 
OSO Söderby (9f 29 02).

Sparganiaceae
Sparganium ereetum ssp. ereetum, sotigelknopp. Alkär

ret 500 m SSV Norrsta (9d 04 34). - ssp. microcarpum, 
stor igelknopp. Tämligen allmän i Mälaren, större 
diken och kärr.

S. emersum, igelknopp. Mindre allmän.
S. minimum, dvärgigelknopp. Mindre allmän.

Typhaceae
Typha angustifolia, smalkaveldun. Mindre allmän-täm

ligen allmän.
T. latifolia, bredkaveldun. Allmän i Mälaren och 

diken.

Cyperaceae
Scirpus sylvatieus, skogssäv. Riklig utmed ett dike på 

ängssumpmark 300 m NV Emaus (8d 22 19).
S. lacustris, säv. Allmän längs Mälaren.
Eleocharis acicularis, nålsäv. Stranden 600 m SSO 

Björndalen (8d 20 41); stranden 100 m NV Toppvik 
(9d 28 03); Kyaviken (9e 01 02); invid Oknöbadet (9e 
22 24); på stranden 100 m SV L. Mossnäs (9e 29 25); i 
vassen på Tjuvudden (9e 44 19); Söderbyviken (9f 29 
02).

E. mamillata, veksäv. I ett dike 400 m VNV Långkärr 
(8d 05 21).

E. palustris, knappsäv. Mindre allmän.
E. uniglumis, agnsäv. ”Galgholmarna” (Hofberg 

1843a); 500 m V Bädarn nära landsvägen i källdrag i 
betesmark, tämligen rikligt (HR 1990). Reliktföre
komst.

Eriophorum angustifolium, ängsull. Mindre allmän.
E. vaginalum, tuvull. Mindre allmän.
Rhynchospora alba, vitag. Rikligt på Rudsjömossen (7d 

39 31).
Carex dioica, nålstarr, ”på Sundby äng” (Carlson 1791); 

ej återfunnen.
C. disticha, plattstarr. Tämligen allmän.
C. leporina, harstarr. Allmän.



C. vulpina, rävstarr. "Oknö" (Almquist 1929); i lunden 
300 m NV Tynäs (7e 01 15); i dike vid Johannistorp 
(7d 40 27); i diket 200 m N Boda (8d 19 04).

C. spicata. piggstarr. Tämligen allmän.
C. muricata, snårstarr. ”1 närheten av Tynäs” (AJ 

1963); "Horsgarn" (GE 1965); "Högholmen” (GE
1966); i ett RosalGeranium-snår vid St. Mossnäs (9e 
32 21).

C. echinata, stjärnstarr. Allmän.
C. elongata, rankstarr. Mindre allmän, men dock lokalt 

rikligt såsom i alkärret 550 m SSV Norrsta (9d 04 34).
C. canescens, gråstarr. Allmän.
C. digitala, vispstarr. Allmän.
C. ericetorum, backstarr. Mindre allmän.
C. caryophyllea, vårstarr. Allmän.
C. pilulifera. pillerstarr. "Tosterön Åsby-skog" (Hof- 

berg 1852); tämligen allmän.
C. montana, lundstarr. "Oknö” (Almquist 1929); 200 m 

SSV Johannistorp (7d 28 39, Kent Söderberg 1988); i 
lunden 400 m SSO Boda (8d 13 05); i lunden 400 m 
NO L. Skåninge (8d 45 09); flerstädes i lunden 1000 m 
V Skär (9d 35 40); 300 m V Skär (HR 1990).

C. lasiocarpa, trådstarr. Mindre allmän.
C. hirta, grusstarr. ”Oknö” (Almquist 1929); tämligen 

allmän-allmän.
C. riparia, jättestarr. ”Sundby äng” (V. Samuelsson 

1920 i S); invid utfyllnadspiren 450 m SSV Boda (8d 
13 03); i diket 200 m SO Nybygget (8d 24 48); i mälar
viken 600 m N Ingeby (11H Oe 01 48).

C vesicaria, biåsstarr. Tämligen allmän.
C. rostrata, flaskstarr. Allmän.
C. pseudocyperus, slokstarr. Tämligen allmän.
C. flava, knagglestarr. Tämligen allmän.
C. demissa, grönstarr. Mindre allmän.
C. hostiana, ängsstarr. ”Tosterön Sundby och Tynäs 

ängar” (Hofberg 1852); utgången.
C. pallescens, blekstarr. Allmän.
C. capillaris, hårstarr, ”på Sundby äng” (Carlson 1791); 

utgången.
C. limosa, dystarr. Rudsjömossen (7d 39 31); Morfars- 

kärret (8d 10 21).
C. panicea, hirsstarr. Allmän.
C. flacca, slankstarr. Fuktig ängsmark invid vägen 500 

m OSO Marby (9e 24 38); i skogsdiket 700 m NNO 
Marby (9e 32 37).

C. buxbaumii, klubbstarr. ”Tosterön Sundby äng” 
(Hofberg 1843a, Thedenius 1871); utgången.

C. nigra, hundstarr. Allmän.
C. elata, bunkestarr. Tämligen allmän.
C. cespitosa, tuvstarr. ”Oknö” (Almquist 1929); kärret i 

lunden 300 m NV Tynäs (7e 01 15); i strandskogen 300 
m SV Boda (8d 15 02); i strandskogen vid Logarn (9d 
28 10); i strandskogen 100 m OSO Valklöv (9d 48 19); 
i strandskogen 200 m SSO Lindsund (9e 17 43).

C. acuta, vasstarr. Allmän.

Orchidaceae

Dactylorhiza incarnata, ängsnycklar. ”vid Sundby” 
(Carlson 1791); ”Tosterön Sundby äng” (Hofberg 
1852); utgången.

D. maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar. Ett 
30-tal ex 1988 i fuktig skogsmark 900 m NNV Gran- 
boda (8d 12 28); skogen 500 m S Edeby (8d 30 28).

Platanlhera bifolia, nattviol. Tämligen allmän, men
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förekommer mestadels bara med enstaka exemplar på 
varje växtplats.

Goodyera repens, knärot. ”Åsby-Tynäs” (V. Samuels
son 1919 i S); skogen 700 m VSV Norrby (7e 13 04) 
(Leif Karlsson); flera ställen i skogen V Morfarskärret 
(8d 10 21); skogen 800 m NNO Emaus (8d 3820); sko
gen 400 m NV Långhult (9d 22 08).

Epipactis helleborine. skogsknipprot. "Oknö" (Alm
quist 1929); 2 ex 1989 invid landsvägen 150 m OSO L. 
Mossnäs (9e 29 27).

Neottia nidus-avis, nästrot. "Tosterön Sundby äng och 
Åsby skog" (Hofberg 1842); "Sundby" (P. Söderlund 
1925 i S); Agnesund (AJ 1962); Tynäs (AJ 1966); lun
den 350 m NNV Tynäs (7e 01 16); 91 ex 1988 i lunden 
200 m VSV Boda (8d 16 02); lunden 350 m SV Agne
sund (9d 47 10); lunden 900 m VSV Skär (9d 34 41); 1 
ex 1988 i hasseldungen 600 m NV Klitsbro (9e 21 18); 
400 m NV Hörn (HR 1980); rikligt i lunden 500 m N 
Frosta (9f 43 02, även HR).

Hammarbya paludosa, myggblomster. 4 ex 1989 i ett 
gungflykärr 600 m SV Rosendal (8d 01 40).
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Salicaceae
Populus tremula, asp. Allmän.
P. nigra, svartpoppel. ”park V Säby” (AJ 1962); ej 

eftersökt.
Salix pentandra, jolster. ”på Stenby äng och Stenby 

hage” (Carlson 1791); tämligen allmän på fuktig mark 
och vid Mälaren.

S. fragilis, knäckepil. Tämligen allmän längs öarnas 
stränder.

S. viminalis, korgvide. I viken N Vargholmen (7e 03
01).

S. caprea, sälg. Allmän.
S. aurita, bindvide. Mindre allmän.
S. cinerea, gråvide. Tämligen allmän.
S. starkeana, ängsvide. ”Sundby äng nära Strängnäs” 

(Thedenius 1871); ej återfunnen.
S. repens, krypvide. 300 m SO Granboda (HR 1990); 

invid berget 600 m VSV Edeby (8d 34 21); på berget 
400 m NO L. Mossnäs (9e 34 27).

5. myrsinifolia, svartvide. Stefansö (HR 1990); 200 m N 
Janslunda (7d 38 38); på udden 700 m NNV St. Fräket 
(9d 01 17); invid Oknöbadet (9e 22 23); 700 m NNV 
Ingeby (llHOe 02 47).

Myricaceae
Myrica gale, pors. Vid Mälaren 150 m V Krissbosundet 

(9e 23 20).

Corylaceae
Corylus avellana, hassel, ”rikligt på ängarna vid Sund

by” (Carlson 1791); "Oknö” (Almquist 1929); allmän.

Betulaceae
Betula pendula, vårtbjörk. Allmän. En stor hängbjörk 

noterad 300 m NNV Frösta (9f 41 00).
B. pubescens, glasbjörk. Mindre allmän-tämligen all

män. Kärr och enstaka strandförekomster.
Alnus glutinosa, klibbal. Allmän.
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Fig 7. Utbredningen av mistel Viscum album. Arten 
förekommer främst i områdets NÖ del. • aktuellt fynd, 
O ej återfynd.

••

Fagaceae
Fagus sylvatica, bok. ”park V Säby” (AJ 1962); i lunden 

300 m NO Säby (9d 23 31).
Quercus robur. ek. "på betesmarkerna vid Tynäs” 

(Carlson 1791); "Oknö” (Almquist 1929); allmän.

Ulmaceae
Ulmus glabra ssp. glabra, alm. "Oknö” (Almquist 

1929); tämligen allmän-allmän.

Cannabaceae
Humulus lupulus, humle, ”på Märinge äng” (Carlson 

1791); ”Morrarön i Mälaren” (Hofberg 1843a); i en 
telefonstolpe vid Erikslund (9e 21 04); rikligt i snåren 
och träden vid Söderbyviken (9f 29 01); i buskar vid 
åkerkanten 50 m O Frösta (9f 38 03).

Urticaceae
Urtica urens, etternässla. Invid växthusen på Sundby (7e 

02 07); i handelsträdgården vid Hornudden (8d 17 
46); vid ladugården på Bädarn (9d 15 39); i handels
trädgården 300 m NNV Säby (9d 24 29); i handelsträd
gården på Lagnö (9e 06 22); i ett potatisland vid Ryss-

grav (9e 12 30); i handelsträdgården på Marby (9e 24 
34).

U. dioica, brännässla. Allmän.

Loranthaceae
Viscum album, mistel (fig 7). ”växer pä ekar på Oknön, 

talrik” (Carlson 1791); ”Aspö sn Skär. Morrarön i 
Mälaren vexande på Pyrus malus” (Hofberg 1842); 
”Morrarön, Skär i Aspö sn.” (Thedenius 1871); 
”Oknö” (Almquist 1929); ”Aspö: Vadholmsnäs asp 
1-1 ( = 1 mistel i ett träd); Oknö. Lund äppelträd 1-1 
(inplanterad); Ingeby lind 1-1. lönn 1-3. rönn 1-1; 
Söderby asp 1-2; Veckål lind 1-1" (Walldén 1961); i 
äppelträd och lönn vid Segerstorp (8d 29 00); i äppel
träd vid Dalby (9e 22 04); i äppelträd vid B jörkudden 
(8e 47 14); i äppelträd vid Hörn (9e 02 13); i aspar 300 
m VSV Lagnö (9e 08 18); i en lönn vid Lagnö (9e 10
20); i en apel 200 m SSO Ryssgrav (9e 10 29; fig 3); i 
lindar vid Vadholm (9e 27 13); i aplar 150 m VNV 
Vadholm (9e 27 12); i äppelträd vid Marby (9e 25 34); 
i aspar och äppelträd vid Lindsund (9e 18 43); i apel 
vid Källtorp (9e 24 43); i apel 600 m SSO Söderby (9f 
26 01); i apel 400 m SSO Söderby (9f 28 00); i äppel
träd vid Söderby (9e 31 48); i apel 200 m N Söderby 
(9e 33 48); i Salix 100 m SO Skärsholm (9e 37 07); i 
rönn 100 m VNV Frösta (9f 39 02); i rönn på åker- 
holme 350 m NNV Ingeby (9e 48 47); i apel vid Ingeby 
(9e 45 47); i äppelträd vid Slottet (9e 41 43); i lönn och 
lind vid Veckol (9e 35 42).

Polygonaceae
Polygonum viviparum, ormrot. Tynäs ekhagar (HR

1990); fuktig ängsmark 150 m NV Nyboda (8d 16 24); 
gläntan 500 m OSO L. Skåninge (8d 31 12); fuktig 
ängsmark 500 m OSO Marby (9e 24 38).

P. amphibium, vattenpilört. Allmän.
P. lapathifolium ssp. pallidum, vanlig pilört. Allmän.
P. hydropiper, bitterpilört. Tämligen allmän. Fuktig 

mark, stränder.
P. aviculare, trampört. Allmän.
Fallopia convolvulus, åkerbinda. Tämligen allmän.
F. dumetorum, lövbinda. "Oknö” (Almquist 1929); 

mindre allmän.
Rumex acetosella, bergssyra. Allmän.
R. acetosella ssp. tenuifolius, smalsyra. Hällmark vid 

Bädarnkvarnen (9d 17 38); bergsluttningen 400 m SO 
L. Mossnäs (9e 26 28); föga eftersökt men troligen 
tämligen allmän.

R. acetosa, ängssyra. Allmän.
R. longifolius, gårdsskräppa. Tämligen allmän.
R. aquaticus, hästskräppa. "Oknö” (Almquist 1929); 

tämligen allmän längs Mälarens strand.
R. aquaticus x hydrolapathum, storskräppa. Mälar

stranden vid Sundby (6e 46 05); vid Mälaren 500 m 
SSO Björndalen (8d 20 43); Söderbyviken (9f 27 03).

R. hydrolapathum, vattenskräppa. Tämligen allmän 
längs Mälarens strand.

R. crispus, krusskräppa. ”på Tynäs äng” (Carlson 
1791); tämligen allmän-allmän.

R. obtusifolius, tomtskräppa. ”Oknö” (Almquist 1929); 
vid diket 200 m V Boda (8d 17 02); invid växthusen på 
Marby (9e 25 14); vid brunnen 250 m ONO Frösta (9f 
40 05).
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Chenopodiaceae
Chenopodium polyspermum, fiskmålla. Tämligen all

män. Stränder och kulturmark.
C. album, svinmålla. Allmän.
C. hybridum. lönnmålla. "kvarnen vid Bädarn" (GE

1967); trädgården Färjevägen 10 Vargholmen (7e 02 
01); vid ladugården på Sundby (7e 03 08); Bressham- 
mar (7d 14 44); vägkant 50 m NV Svedäng (8d 10 43); 
rikligt vid ladugårdsgrunden St. Skåninge (8d 36 04).

C. bonus-henricus, lungrot. "Oknö" (Almquist 1929); 
påträffad på 12 lokaler, varav 5 ligger på Tosterön, 5 
på Aspön och 2 på Oknön.

C. glaucum, blåmålla (fig 8). Gödselstaden vid ladugår
den Svedäng (8d 10 43); gödseldammen vid ladugår
den på Edeby (8d 37 28).

C. rubrum, rödmålla (fig 8). På dynghög på Hornudden 
(8d 16 46; ditforslad från Bädarn nedan); gödselsta
den vid stallet på Oppeby (9d 39 32); gödselstaden vid 
ladugården Bädarn (9d 15 39); gödselstaden vid ladu
gården Husbylund (9e 17 10); från föregående lokal 
spridd med gödsel till grönsaksland 400 m N Marby 
(9e 30 33).

Atriplex patula, vägmålla. Tämligen allmän.

Carvophyllaceae
Silene dioica. rödblära. ”på Morrarön” (Carlson 1791); 

invid vägen 500 m NV Norrsta (9d 12 33).
S. alba, vitblära. Invid ladugården vid St. Fräket (8d 44

21); backen 100 m NV Lagnö (9e 09 20); backen 150 
m VNV Vadholm (9e 27 12); på en jordhög i grustaget 
250 m NO Krissbosundet (9e 24 24); på en jordhög 
300 m N Marby (9e 29 33); en slänt vid Söderby (9e 30 
48).

S. vulgaris ssp. vulgaris, smällglim. Tynas gård (6e 48 
18); Sanda, invid landsvägen (7d 45 14).

S. nutans, backglim. Tämligen allmän. Torrbackar och 
sandtag.

S. noctiflora, nattglim. 1989 i längdhoppningsgropen på 
Bresshammars idrottsplats (7d 12 45).

Lychnis viscaria, tjärblomster. Tämligen allmän.
L. flos-cuculi, gökblomster, ”på Sundby äng” (Carlson 

1791); i diket utefter landsvägen 700 m N Enhammar 
(7d 26 44, Maud Palmqvist 1989); invid bäcken på 
Kvarnängen 500 m NV Märinge (7d 35 25); 200 m 
NNO Janslunda (7d 39 38); i dike 100 m S Dammkärr 
(8d 01 32); i diket utmed vägen 600 m VNV Långkärr 
(8d 05 19); fuktig mark vid Jerusalem (8d 20 21); sank
ängarna 300 m SO Rosendal (8d 03 48); sankängarna 
600 m NNO Hornudden (8d 23 47); 200 m NV L. Frä
ket (8d 47 11); strandskogen 200 m NV St. Fräket (8d 
46 18); i diket utefter grusvägen 400 m ONO Eriks- 
lund (9e 23 07).

Agroslemma githago, åkerklätt. "Sundby” (V. Laurent 
1913 i S); utgången.

Saponaria officinalis, såpnejlika. Förvildad och spridd 
utanför odling; vid Valhall (7e 06 02); vid Sanda (7d 
42 18); sluttning 100 m V Säby (9d 21 28); vid Eriks- 
lund (9e 21 04); vägslänt 100 m V Krissbosundet (9e 
23 23).

Dianthus barbatus, borstnejlika. Odlad och någon gång 
spridd utanför odling såsom vid Sionsberg (8d 11 24) 
och invid Tosterö skola (7d 16 44).

D. deltoides, ängsnejlika. Tämligen allmän. Torrbac-
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Fig 8. Fynd av blåmålla Chenopodium glaucum O och 
rödmälla C. rubrum 9.

kar, vägskärningar och ängar.
Stellaria media. våtarv. Allmän.
S. grarninea, grässtjärnblomma. Allmän.
S. palustris, kärrstjärnblomma. Sankängarna 250 m SO 

Rosendal (8d 03 48); sankskogen 200 m NV St. Fräket 
(8d 46 18); sankängen 800 m NV Skär (9d 38 43); 
sankängarna 550 m SSO Krissbosundet (9e 18 24); 
strandsnåren 700 m NNO St. Mossnäs (9e 25 39).

5. longifolia, skogsstjärnblomma. ”Oknö” (Almquist 
1929); i fuktig skog 500 m N Granboda (8d 12 30); lite 
eftersökt men troligen mindre allmän.

S. alsine. källarv. Traktorspår i skogen S Fagerhult (7d 
31 45); vid bäcken 500 m NV Märinge (7d 35 26); 
skogsvägen 800 m N Marby (9e 33 35).

Myosoton aquaticum. sprödarv. ”Sundby” (P. Söder
lund 1931 i S); mälarstranden vid Sanda (7d 40 18); 
vid bryggan vid Vadholm (9e 27 15); strandskogen 300 
m VSV Krissbosundet (9e 21 19); stranden 200 m S L. 
Mossnäs (9e 28 26); vid båtplatsen 750 m VNV Veckol 
(9e 39 35); stranden 900 m V Ingeby (9e 45 39); stran
den 1000 m N Frösta (9f 49 01); stranden 1000 m VNV 
Ingeby (11H Oe 00 39); flerstädes vid stranden på 
Horsgarn (11H Oe 01 20); på Helgonskär (11H Oe 08 
24).

Cerastium arvense, fältarv. Vid sandtaget 100 m in på 
vägen till Morrarön (8d 31 34); backen 200 m SV L.
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Dragsäng (8d 48 38); backen 8Ü0 m VSV Skär (9d 31 
44); backen 100 m NV Vadholm (9e 27 13); en slänt 
vid färjeläget pa Oknön (9f 14 09).

C. tomentosum. silverarv. Odlingsrest i södra delen av 
lunden 600 m S Bresshammar (7d 07 45).

C. fontanum. hönsarv. Allmän.
C. semidecandrum, vårarv. "pä landtungan Klocksten" 

(Carlson 1791); "Oknö" (Almquist 1929); 400 m V 
Bädarn (HR 1990); Stenby skans (7d 20 37); kvarn
backen vid Bädarnkvarnen (9d 17 37).

C. glutinosum. klibbarv. ”Vargholmen" (G. Samuels
son 1926 i S); ej återfunnen.

Moehringia trinervia, skogsnarv. "vid Märinge" (Carl
son 1791); tämligen allmän.

Arenaria serpyllifolia. sandnarv. Tämligen allmän.
Sagina procumbens, krypnarv. Tämligen allmän-all- 

män. Vägar, stränder, kulturmark.
Spergula arvensis, åkerspärgel. Tämligen allmän. Kul

turmark.
S. morisonii. vårspärgel. Mindre allmän. Berghällar.
Spergularia rubra, rödnarv. Vägkant 150 m NNO Jans- 

lunda (7d 38 39); i grustaget vid Edeby (8d 36 29); in
vid vägen vid Ryssgrav (9e 12 30); på en vändplan 800 
m NNV Ingeby (11H Oe 03 43).

Herniaria glabra, knytling. "Oknö" (Almquist 1929); 
mindre allmän. Grusvägar, sandtag och badplatser.

Scleranthus annuus ssp. annuus, grönknavel. Tämligen 
allmän. Kulturmark.

S. annuus ssp. polycarpos, tuvknavel. Tämligen all
män. Berg. sandiga och grusiga platser.

Nymphaeaceae
Nymphaea alba X Candida, vit näckros x nordnäckros. 

De i Mälaren förekommande vita näckrosorna torde 
till stor del vara hybrider mellan N. alba och N. Can
dida. Följande lokaler i Mälaren är noterade: Björn- 
dalsviken (8d 17 49); Säbyviken (9d 20 32); Kyaviken 
(9e 03 04); 500 m VSV Lindsund (9e 18 38).

N. Candida, nordnäckros. Morfarskärret (8d 10 21); 
Säbyviken (9d 20 32); Kyaviken (9e 03 04).

Nuphar lutea, gul näckros. Allmän i Mälaren.

Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum, hornsärv. I Mälaren 200 m 

SO Hornudden (8d 16 47); i Edebyviken 200 m N 
Edeby (8d 40 28); i driften vid båtplatsen vid St. Frä- 
ket (8d 44 21); i Säbyviken 500 m N Norrsta (9d 13 
35); i Kyaviken (9e 03 03); i Mälaren 200 m VSV 
Krissbosundet (9e 22 20); i driften vid Oknöbadet (9e 
22 24); i Mälaren 100 m SV L. Mossnäs (9e 29 25); i 
Mälaren 300 m SSV Marby (9e 22 33); vid Tjuvudden 
(9e 45 24).

Ranunculaceae
Ranunculus ficaria, svalört. ”Oknö” (Almquist 1929); 

tämligen allmän.
R. lingua, sjöranunkel. Bresshammar (AJ 1963); ej 

återfunnen.
R. flammula, ältranunkel. Tämligen allmän. Diken, 

fuktig skogsmark.
R. replans, Strandranunkel. Strandhällspringa 650 m 

NV Agnesund (11H Od 03 07); stranden 100 m SV L.
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Mossnäs (9e 29 25).
R. bulbosus, knölsmörblomma, "vid Sundby" (Carlson 

1791); tämligen allmän. Torrbackar, ängsmark.
R. polyanthemos, backsmörblomma, "vid Stenby, 

Märinge" (Carlson 1791); "Oknö" (Almquist 1929); 
mindre allmän, lokalt rikligt, t ex området 400-500 m 
V Skär (9d 34 45).

R. repens, revsmörblomma. Allmän.
R. acris, smörblomma. Allmän.
R. auricomus, majsmörblomma. Allmän.
R. sceleratus. tiggarranunkel. Sundby (7e 01 04); rikligt 

i de inre delarna av Edebyviken (8d 38 29); fuktig 
åkerhörna 500 m S Norrsta (9d 04 35); strandängen 
800 m NV Ryssgrav (9e 17 26); i skogsdiket 700 m 
NNO Marby (9e 33 36).

R. trichophyllus ssp. trichophyllus. grodmöja. Mindre 
allmän-tämligen allmän.

R. trichophyllus ssp. eradicatus, hårmöja. "Tosterön. 
Stenby” (C. Lindman 1900 i S); ej återfunnen.

R. aquatilis, vattenmöja. I diket 200 m NNO Janslunda 
(7d 38 39); i skogsdiket 800 m N Marby (9e 32 36).

R. circinatus, hjulmöja. I driften i Lagårdsvik 300 m NV 
Vadholm (9e 29 li); i driften vid Tjuvudden (9e 45
24) .

R. peltatus, sköldmöja. I Mälaren vid stranden 600 m 
OSO Ryssgrav (9e 09 35); Vadholm, viken 300 m NV 
gården (9e 29 11); L. Mossnäs, vid stranden (9e 30
25) .

Myosurus minimus, råttsvans. Grusplan vid växthusen 
Sundby (7e 02 07); betesmark vid Märinge (7d 32 30); 
betesmarken 50 m O Dammkärr (8d 02 31); betesmar
ken 200 m NV gården Bädarn (9d 17 37); hällkar 75 m 
NO Valklöv (9d 49 19); beteshagen 200 m NO Lagnö 
(9e 09 21); jordgubbslandet 800 m SO Lindsund (9e 
13 48); utefter grusvägen 100 m NO Veckol (9e 36 41).

Hepalica nobilis, blåsippa. Allmän.
Anemone ranunculoides, gulsippa (fig 9). Noteringar av 

denna art har gjorts på Tosterön och södra delarna av 
Aspön. Inga uppgifter finns frän Aspön norr om 
Dragsäng eller från Oknön. "på Tosterön” (Carlson 
1791); "Tosterö i Norrby-äng samt i ängen mellan 
Stenby och Knäppinge” (Hofberg 1842); ”Sundby 
ängar” (Thedenius 1871); 400 m S Bresshammar (7d 
11 46); rikligt 600 m NO Norrby (7e 20 19); Kvarn
ängen 500 m NV Märinge (7d 35 25); backe 300 m 
SSO Granboda (8d 04 32); backen 500 m SSO Rosen
dal (8d 00 48); 400 m N Hornudden (8d 25 49); vid 
lunden 300 m O Nybygget (8d 21 45); Morraröns fri
tidsområde (8e 16 05); 350 m VNV St. Dragsäng (8d 
46 36).

A. nemorosa, vitsippa. Allmän.
Pulsatilla vulgaris, backsippa (fig 9). ”Tosterön och 

gamla Sundkarlsstället” (Hofberg 1842); ”Oknö" 
(Almquist 1929); backe 200 m NNV Dammkärr (8d 
04 30); grusåsen 400 m SSO Edeby (8d 33 29); backe 
100 m N St. Skåninge (8d 37 04); backe vid Logarn (9d 
30 13); ymnigt (1000-tal) på Botholmslötkullen (9d 08 
40); backe 700 m SV Vadholm (9e 22 08); backe 350 
m N Marby (9e 29 33); en kulle vid Ingeby (9e 46 48).

Thalictrum flavum, ängsruta. Tämligen allmän i strand- 
alskogar och strandängar invid Mälaren.

Clematis sp., klematis. ”Sundby, strax S om gamla ång- 
båtsbron: en clematis med små blå blommor” (AJ 
1962); ej återfunnen.
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Caltha palustris, kabbleka. Tämligen allmän.
Aquilegia vulgaris, akleja. Mindre allmän-tämligen all

män.
Consolida regalis, riddarsporre. "Oknö" (Almquist 

1929); träda 700 m VNV Långkärr (8d 06 18); alterna- 
tivodlad åker vid Hornudden (8d 19 46); rikligt i vall 
400 m NO Edeby (8d 40 30); åkerkant 500 m SO Aspö 
k:a (9e 11 07); åkerkant 400 m V Skär (9d 35 45); 
åkerkant 600 m VSV Vadholm (9e 25 07); åkerkant 
700 m SO Lindsund (9e 14 47).

Actaea spicata. trolldruva. "Oknö" (Almquist 1929); 
noterad på 24 lokaler, varav 7 är belägna på Tosterön. 
9 på Aspön och 8 på Oknön.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, berberis, ”ytterst riklig omkring Sund
by gård” (Carlson 1791); "Oknö” (Almquist 1929); 
tämligen allmän.

Papaveraceae
Papaver dubium. rågvallmo. Grusplan invid växthusen 

Sundby (7e 02 07); i ett potatisland vid Ryssgrav (9e 
12 30).

Chelidonium majus, skelört. Allmän.
Corydalis intermedia, smånunneört. ”Oknö” (Almquist 

1929); registrerad på 21 lokaler, varav 7 ligger på Tos
terön, 11 på Aspön och 3 på Oknön.

C. pumila, sloknunneört. ”Oknö" (Almquist 1929); i 
lunden 400 m NV Bresshammar (7d 15 41); i lunden 
300 m S Bresshammar (7d 11 24); i lunden 200 m SV 
Boda (8d 16 03); i lunden 400 m NO Nybygget (8d 27 
49); invid vägen 150 m VNV Vadholm (9e 27 12); in
vid vägen 100 m VSV Krissbosundet (9e 22 21); vid 
Ingeby (9e 45 47).

Fumaria officinalis, jordrök. Allmän.
F. vaillantii, blek jordrök. I ett surdråg i åkern 450 m 

SO Oppeby (9d 26 34).

Brassicaceae

Brassica rapa ssp. oleifera, rybs. Tillfälligt förvildad, 
vägkanter, ladugårdsbackar och åkerkanter.

B. napus ssp. oleifera. raps. Tillfälligt förvildad.
Sinapis arvensis, åkersenap. "(S. arvensis ambigua) Tos

terön Åsby gärden" (Hofberg 1852); tämligen allmän.
Hesperis matronalis, hesperis. Mindre allmän.
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides, åker- 

kårel. Tämligen allmän.
E. hieracifolium, bergkårel. "St. Grytholmen” (GE

1968); vid båtplatsen 300 m NV Vadholm (9e 29 11); 
stranden vid Oknöbadet (9e 22 23); Tjuvudden (9e 43 
19); rikligt på Horsgarn (11H Oe 03 22).

AUiaria petiolata, löktrav. I lunden 300 m VNV Bress
hammar (7d 15 41); i lunden 400 m S Boda (8d 13 05); 
Morraröns fritidsområde (8e 16 05); invid vägen till 
Edeby tomtområde (9d 00 29); i lunden 50 m N Aspö 
k:a (9e 15 03); i lunden 900 m S Ryssgrav (9e 03 31); 
200 m S Klitsbro invid ekonomibyggnad (9e 16 14); i 
lunden på södra delen av Horsgarn (11H Oe 01 20).

Descurainia sophia, stillfrö. ”Lagnö” (GE 1966); Sund
by ladugård (7e 03 08); jordtippen S Tynäs (6e 44 21); 
flerstädes vid ekonomibyggnaderna Bädarn (9d 15 
39); i potatisland och invid vägkanten vid Ryssgrav

Fig 9. Fynd av gulsippa Anemone ranunculoides O och 
backsippa Pulsatilla vulgaris •.

(9e 12 30).
Arabis thaliana, backtrav. Allmän.
A. arenosa, sandtrav. "Tosterön" (Thedenius 1871); på 

grusvägen 550 m S Edeby (8d 31 33); ladugårdsbacken 
Edeby (8d 37 28); grusvägen 150 m SO St. Fräket (8d 
43 21); 100 m VNV Vadholm (9e 27 13); grustaget 200 
m NO Krissbosundet (9e 24 24); vid båtplatsen 300 m 
SSV Marby (9e 22 33); vägen i kraftledningsgatan 900 
m SSO Söderby (9f 21 00); utfyllnaden och vägen 750 
m VNV Veckol (9e 39 36).

A. suecica, grustrav. "Oknön (grustagen vid Mossnäs)" 
(Almquist 1929); ladugårdsbacken vid Edeby (8d 37 
28); sandhög 100 m S L. Mossnäs (9e 29 26).

A. hirsuta. lundtrav. Tämligen allmän.
A. glabra, rockentrav. Mindre allmän-tämligen all

män.
Cardamine pratensis ssp. pratensis, ängsbräsma. Tämli- 

genallmän.
C. pratensis ssp. palustris, kärrbräsma. Noterad på 

några platser, troligen mindre allmän.
C. impatiens, lundbräsma. "på Märinge äng. på Sundby 

äng” (Carlson 1791); "Tosterön och Stenby äng" 
(Hofberg 1842); "hällskogspartiet SV om Lagnö" 
(GE ca 1968); Björndalen (HR 1990); lunden 300 m 
NV Bresshammar (7d 15 42); Kvarnängen 500 m NV 
Märinge (7d 35 25); invid vägen 100 m SSO Jerusalem
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(8d 20 22); invid en häck på Edeby tomtområde (8d 47 
24); invid vägen 60(1 m VNV Långhult (9d 22 03); i 
lunden på södra delen av Horsgarn (11 H (le 02 21).

C. bulbifera, tandrot. "Tosterön och Sundby äng" 
(Hotberg 1842); "Sundbv äng" (V. Samuelsson 1921 i 
S); i lunden 400 m SSV Agnesund (9d 46 10); på en 
udde vid Krissbosundet (9e 23 20).

Barbaren vulgaris ssp. urcuata. sommargyllen. Mindre 
allmän.

B. strida, strandgyllen. Vid bäcken 400 m SO Rosendal 
(8d 02 48); vid Öknöbadet 200 m O Krissbosundet (9e 
22 24); pa Tjuvudden (9e 44 19); på ön Horsgarn (11H 
Oe 03 22).

Rorippa palustris, sumpfräne. Mindre allmän.
R. svlvestris, strandfräne, "vid Sundby" (Carlson 1791); 

ej återfunnen.
R. amphibia, vattenfräne. I vassen 250 m NV Edeby 

(8d 39 25); Vadholm, i vassen vid bryggan 100 m Ö 
gärden (9e 27 15); i vassen invid Öknöbadet (9e 23 
24); i en vassrugge pä Tjuvudden (9e 43 18).

Armoracia rusticana. pepparrot. Tämligen allmän.
Lepidium campestre. lältkrassing. "Bresshammar' (G. 

Samuelsson 1901 i S); ej återfunnen.
L. densiftorum. bankrassing. Vid bryggan pa Tjuv

udden (9e 44 19); flerstädes pa Horsgarn (11H Oe 03 
22).

Capsella bursa-pasloris. lomme. Allmän.
Thlaspiarvense. penningört. Allmän.
T. alpestre. backskärvfrö. Tämligen allmän.
Bunias orientalis. ryssgubbe. "Oknö" (Almquist 1929); 

tämligen allmän, särskilt i den S delen. Pä stark sprid
ning söderifrån. Utgör längs vägar och i gårdsmiljöer 
ett under blomningstiden iögonfallande inslag i land
skapsbilden.

Eropitila verna. nagelört. Allmän.
Draba muralis, lunddraba. "Högholmen" (GE 1968).
Subularia aquatica. sylört. "Sundby" (G. Samuelsson 

1900 i S); ej återfunnen.

Droseraceae
Drosera rotundifolia, rundsileshår. Kärr 400 m NNO 

Enhammar (7d 21 47); Rudsjömossen (7d 39 31); 
Morfarskärret (8d 10 20); i gungflykärret 600 m SV 
Rosendal (8d 00 40); på skvattramtallmossen 1 km O 
L. Skåninge (8d 31 17).

D anglica, storsileshär. Rikligt i de blötare partierna på 
Rudsjömossen (7d 39 31).

Crassulaceae
Sempervivum tectorum. taklök. Berghäll 100 m N Jans- 

lunda (7d 37 38).
Sedum telephium ssp. maximum, kärleksört. Tämligen 

allmän.
5. spurium, kaukasiskt fetblad. Odlad och ibland 

spridd utanför odling t ex Brunnsåker (8d 26 02).
S. sexangulare. kantig fetknopp. "Oknö” (Almquist 

1929); Tynäs ekhagar (HR 1990); backen 400 m SSV 
Norrby (7e 11 13); berghällen 200 m ONO Norrby (7e 
17 16); berghällen 50 m O Dammkärr (8d 02 31); 
bergsluttningen 600 m VSV Långhult (9d 19 04); Bot- 
holmslötkullen (9d 08 40); sluttningen vid Bädarn- 
kvarnen (9d 17 38); hällmarken 400 m V Vadholm (9e 
27 10); backen 350 m N Marby (9e 29 34).

S. acre, gul fetknopp. Allmän.
S. album, vit fetknopp, "på Morrarön' (Carlson 1791); 

"Oknö" (Almquist 1929); berghällarna 350 m N Mar
by (9e 29 33); berghällar vid Ingeby (9c 45 48).

S. annuum. liten fetknopp. Tämligen allmän.
S. hispunicum, blek fetknopp. "Förvildad trån garden 

vid Tynäs" (AJ 1963); ej eftersökt.
Crassula aquatica, fyrling. "Sundby" (G. Samuelsson 

1900 i S); ej återfunnen.

Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites, grusbräcka. ” Aspö sn' (1 hedeni- 

us 1871); ej återfunnen.
S. gramdata. mandelblomma. Tämligen allmän.
S. rosacea Moench, mattbräcka. Bergbrant 1000 m 

NNV St. Mossnäs (9e 42 17).
Chrysosplenium alternifolium. gullpudra. vid bäcken 

frän källsprånget nära sjön vid Sundby" (Carlson 
1791); "Tosterön i alskogen nedanför Sundby gärde; i 
Åsby lilläng; Norrby-äng; samt jemte vägen mellan 
Knäppinge och Mähringe" (Hotberg 1842); Djupvik 
stranden" (AJ 1964); "Logarn" (AJ 1965); i alstrand
skogen 700 m SO Djupvik (7e 33 11).

Ribes uva-crispa. krusbär, "rikligt vid Sundby" (Carlson 
1791); allmän.

R. alpinum, måbär. "Oknö" (Almquist 1929); allmän.
R. rubrum, röda vinbär. Troligen mindre allmän.
R. nigrum, svarta vinbär. "Tosterön Mähringe äng 

(Hofberg 1852); mindre allmän. Sporadiskt påträffad 
främst i strandskogarna.

Rosaceae
Pyrus communis, päron, "ett flertal exemplar vid Ek

hagen i Aspö" (Carlson 1791); "Morrarön i Mälaren 
(Hofberg 1843a); "utefter vägen mot Åsby" (AJ 
1963); invid Tosterö skola (7d 16 44).

Malus sylvestris, vildapel. "Oknö" (Almquist 1929); 
tämligen allmän.

M. domestica, apel. Tämligen allmän.
Sorbus intermedia, oxel. "ej långt Irån Sanda” (Carlson 

1791); mindre allmän-tämligen allmän.
S. aucuparia. rönn. Allmän.
Amekmchier spicata, häggmispel. Invid landsvägen 100 

m S Erikslund (9e 2003).
Crataegus laevigata, rundhagtorn. "Oknö" (Almquist 

1929); tämligen allmän.
C. monogyna, trubbhagtorn. "(C. monogyna pinnati- 

fida Hn.) Tosterön vid gamla färjestället" (Hofberg 
1842); "Tosterön Wargholmen” (Hofberg 1852); täm
ligen allmän.

C. calycina ssp. calycina, korallhagtorn. Klockstens- 
udden 900 m SV Tynäs (6e 42 20); 400 m SSO Rosen
dal (8d 01 47); 150 m VSV Agnesund (9d 49 11); nära 
stranden 50 m N Agnesund (11H Od 00 13).

C. calycina ssp. curvisepala, spetshagtorn. Skogsbrynet 
200 m NV St. Fräket (8d 46 18); Bädarn, 150 m SO 
gården (9d 15 40).

Cotoneaster integerrimus, oxbär (fig 10). "Oknö" (Alm
quist 1929); "Abborrberget” (AJ 1963); Abborrber- 
get (7d 06 47); krönet på grusåsen 600 m SO Edeby 
(8d 32 31); åkerholme 300 m SSV Norrsta (9d 05 34); 
vid kalkbrotten 300 m VSV Norrsta (9d 07 33); berg
branten 300 m SV Toppvik (9d 26 02); krönet på



grusåsen 400 m NNO Krissbosundet (9e 27 23); på 
berget 40(1 m SSV Tjuvudden (9e 42 17).

Prunus spinosa, slån. "Tosterön Stenby” (Hofberg 
1852); "Oknö” (Almquist 1929); allmän.

P. domestica ssp. domestica, plommon. På åkerholmen 
1000 m NO Aspö k:a (9e 22 10).

P. domestica ssp. insititia, krikon. Kvarstående odlings- 
rester. Vid St. Fräket (8d 44 20); vid L. Mossnäs (9e 
30 26); Frösta (9f 38 02).

P. domestica ssp. insititia x spinosa, krikon x slån. 
Flera buskage vid Logarn (9d 28 12; kontr Bengt Jon- 
sell).

P. avium, sötkörsbär. Mindre allmän.
P. cerasus, surkörsbär. Mindre allmän.
P. padus, hägg. Allmän.
Agrimonia eupatoria, småborre. "Oknö” (Almquist 

1929); tämligen allmän.
Alchemilla vestita, vindaggkåpa. 200 m N L. Skåninge, 

250 m ONO Frösta. 700 m NV Lindsund. Bressham- 
mar och Stenby (alla HR 1980); Tynäs ekhagar, 500 m 
N L. Skåninge, Stefansö, Dammkärr, 300 m V Vad- 
holm, 500 m N Römyran samt 300 m N Bädarn (alla 
HR 1990); 500 m SSO Boda (8d 12 15); glänta 400 m 
VNV St. Dragsäng (8d 46 35); Edeby tomtområde (8d 
47 25); vägkanten 400 m NV Norrsta (9d 11 34); Lo
garn (9d 27 34); 800 m VSV Skär (9d 32 42); troligen 
tämligen allmän.

A. giaucescens, sammetsdaggkåpa. 250 m ONO Frösta, 
700 m NV Lindsund, Bresshammar och Karlsborg 
(alla HR 1980); Tynäs, 300 m N Björndalen Damm
kärr, Ingeby och Bädarn (alla HR 1990). Troligen 
tämligen allmän.

A. plicata, trubbdaggkåpa. Morrarö nära gården samt 
mellan Agnesund och Römyran (båda HR 1980); 300 
m N Björndalen, Tynäs ekhagar. Ingeby samt 500 m 
N Römyran (alla HR 1990); i lunden 500 m N Frösta 
(9f 43 02).

A. monticola, betesdaggkåpa. 500 m N Frösta och 700 
m NV Lindsund (båda HR 1980); Tynäs, 500 m N L. 
Skåninge, 300 m N Björndalen samt Ingeby (alla HR 
1990). Troligen tämligen allmän.

A. subglobosa, valldaggkåpa. ”Oknö” (Almquist 
1929); 700 m NV Lindsund och 250 m ONO Frösta 
(båda HR 1980); Ingeby och 300 m V Bädarn (båda 
HR 1990); vägkant 200 m SV Botholmslöt (9d 07 40); 
kvarnbacken 800 m SV Säby (9d 16 37); 200 m NV 
Säby (9d 23 28).

A. filicaulis, späddaggkåpa. 350 m NO Nybygget Mor- 
rarön, 700 m NV Lindsund, Karlsborg och Morrarö 
nära gården (alla HR 1980); Tynäs, 500 m N L. Skå
ninge, Dammkärr, Ingeby, Bädarn samt 500 m N Rö
myran (alla HR 1990). Troligen tämligen allmän.

A. gracilis, glansdaggkåpa. Tynäs ekhagar (HR 1990); 
strandäng 200 m O Tynäs (6e 48 20).

A. subcrenata, ängsdaggkåpa. 700 m NV Lindsund (HR 
1980); 300 m S Bresshammar (7d 11 45, även HR 
1980); 300 m N Marby (9e 28 34).

A. glabra, glatt daggkåpa. Tynäs, 500 m N L. Skåninge, 
Stefansö, Nybygget och Hörn (alla HR 1990). Troli
gen tämligen allmän.

A. wichurae, skårdaggkåpa. Edeby tomtområde (8d 48 
25, även HR 1985); 500 m N L. Skåninge (HR 1990); 
Stefansö (HR 1990); 50 m O Valklöv (9d 48 18).

A. murbeckiana, njurdaggkåpa. Rikligt i Tynäs ek-
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Fig 10. Fynd av oxbär Cotoneaster integerrimus

A

hagar (HR 1990); i lunden S om fotbollsplanen Sund
by (6e 45 08); i lunden 300 m NV Bresshammar (7d 15 
42).

Potentilla palustris, kråkklöver. Tämligen allmän. Kärr 
och längs Mälaren.

P. argentea, femfingerört. Allmän.
P. crantzii, vårfingerört. Landsvägen nära Frösta (HR 

1990); 50 m NNV Björktorpbadet (8d 07 06); backe 
vid Valklöv (9d 49 18); backen 400 m SSV Lagnö (9e 
04 20).

P. tabernaemontani, småfingerört. "Oknö” (Almquist 
1929); ”vid Grannäsfjärden nära lansvägsbron" (GE 
1968); 400 m V Bädarn (HR 1990); Vargholmen (7e 
02 00); 100 m SSO Dammkärr (8d 01 32); backen 100 
m N St. Skåninge (8d 37 04); Botholmslötkullen (9d 
08 40); vid St. Mossnäs (9e 33 21).

P. erecta, blodrot. Allmän.
P. replans, revfingerört. Allmän.
P. anserina ssp. anserina, gåsört. Allmän.
Fragaria vesca, smultron. Allmän.
F. viridis, backsmultron. ”Oknö" (Almquist 1929); 

tämligen allmän.
F. moschata, parksmultron. Vid Logarn (9d 28 12); vid 

Agnesund (9d 28 12); 500 m OSO Marby (9e 24 38); 
vid Frösta (9f 38 03).

F. x ananassa, jordgubbe. Rikligt på ön Horsgarn 
(11H Oe 03 22), dit den troligen är fågelspridd från
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någon av de stora jordgubbsodlingarna. Horsgarn 
hyser en stor måskoloni.

Geum rivale, humleblomster. Allmän.
C. rivale X urbanum, humleblomster x nejlikrot. År 

1983 nära Mälaren vid Tynäs (6e 46 17).
G. urbanum, nejlikrot. Allmän.
Rubus chamaemorus, hjortron. Rudsjömossen (7d 39 

31); mosse 500 m SO L. Skåninge (8d 29 12); mosse 
800 m SSO Agnesund (9d 41 16).

R. saxatitis, stenbär. Allmän.
R. idaeus, hallon. Allmän.
R. caesius, blåhallon. ”Oknö” (Almquist 1929); täm

ligen allmän längs Mälarens strand.
R. fruticosus coll., björnbär. Åkerholmen 1000 m NO 

Aspö k:a (9e 22 10). Troligen en odlad och förvildad 
förekomst, då det tidigare låg en handelsträdgård här.

Rosa canina, stenros. Mindre allmän.
R. dumalis, nyponros. Allmän.
R. rubiginosa, äppelros. ”vägen mot Åsby" (AJ 1963); 

backe invid vägen 400 m SSV Norrby (7e 11 13).
R. sherardii, luddros. ”Sundby, luddiga nypon (ludd

ros?)” (AJ 1962); tveksam uppgift. Allan Johansson 
antyder också endast i sina anteckningar att det even
tuellt skulle kunna vara denna art.

R. villosa ssp. mollis, hartsros. Allmän.
R. majalis, kanelros. 400 m S Boda (8d 13 04); vid Bä- 

darnkvarnen (9d 17 37); 300 m V Skär (HR 1990).
R. rugosa, vresros. Invid uthus 350 m NNV Marby (9e 

29 33).
Filipendula ulmaria, älggräs. Allmän.
F. vulgaris, brudbröd. Tämligen allmän.
Spiraea salicifolia coll,, häckspirea. Odlad och ibland 

kvarstående odlingsrest.

Fabaceae
Lathyrus pratensis, gulvial. Allmän.
L. tuberosus, knölvial. ”Aspö sn Skärs äng" (Hofberg 

1852); ”Lagnö och Skär i Åspö sn” (Thedenius 1871); 
ej återfunnen.

L. sylvestris, backvial. ”Högholmen” (GE 1966 och Ed
berg 1974); i en slänt vid Lagnö handelsträdgård (9e 
07 22).

L. palustris, kärrvial. ”på Sundby äng” (Carlson 1791); 
”Bastviken” (GE 1967); sankängen 300 m SSO 
Rosendal (8d 03 48); sankängen 150 m SSO Nybygget 
(8d 24 47); sankängen 800 m NV Ryssgrav (9e 18 24).

L. linifolius, gökärt. Allmän.
L. vernus, vårärt. I lunden 400 m NV Bresshammar (7d 

17 41); i lunden 100 m SSO Jerusalem (8d 2022); i lun
den 400 m NO L. Skåninge (8d 45 09).

L. niger, vippärt. ”på Stenby äng” (Carlson 1791); 
”Tosterön Sundby äng” (Hofberg 1852); ”Tynäs” (AJ
1966); invid strandpromenaden på Sundby (6e 47 05).

Vicia tetrasperma, sparvvicker. Mindre allmän.
V. hirsuta, duvvicker. Mindre allmän-tämligen allmän.
V. cracca, kråkvicker. Allmän.
V. villosa, luddvicker. Rikligt i obrukad vall 250 m NV 

Hyttan (9d 12 27).
V. villosa ssp. varia, kvarnvicker. 600 m SSO Edeby (8d 

31 28); invid vägkanten 350 m SSV Norrsta (9d 05 34).
V. cassubica, backvicker. Skogsbacke 900 m SSV Ede

by (8d 29 21); sydändan på Högholmen (9e 03 43); 
Horsgarn (11H Oe 02 20) (även Almquist 1929 enligt 
karta).
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V. sylvatica, skogsvicker. "outtömligt antal på Sundby 

äng parallell med de branta Åsbybergen’ (Carlson 
1791); ”Oknö” (Almquist 1929); vid berget 200 m 
SSV Boda (8d 15 04); vid Morfarskärret (8d 10 21); 
nedanför bergbranten 600 m O L. Skåninge (8d 31 
14); vid Toppviken 700 m VNV Långhult (9d 23 03); 
efter vägen 300 m VSV Krissbosundet (9e 21 19); rik
ligt i skogen 100 m SO L. Mossnäs (9e 29 26).

V. sepium, häckvicker. Allmän.
V. sativa, fodervicker. I en ogräsåker 50 m SO Björn

dalen (8d 25 39).
V. angustifolia, sommarvicker. ”Tosterön/Aspö” (P. 

Söderlund 1912 i S); ej återfunnen.
Lotus corniculatus, käringtand. Allmän.
Anthyllis vulneraria, getväppling. Tämligen allmän.
Melilotus officinalis, sötväppling. På en jordhög vid Lill- 

sanda (8d 12 06).
M. alba, vit sötväppling. "kvarnen vid Bädarn” (GE 

1968); Sundby (6e 45 07); invid cykelbanan N Varg
holmen (7e 03 01); vid gamla trädgården Sundby (7e 
02 08); Abborrberget (7d06 47); vid Sanda (7d 42 18); 
vid vägkanten 300 m VNV Svedäng (8d 10 41); vi har 
inte noterat den på Aspön eller Oknön.

Medicago sativa, blålusern. Mindre allmän.
M. lupulina, humlelusern. Allmän.
Trifolium aureum, gullklöver. Tämligen allmän.
T. spadiceum, brunklöver. ”Bresshammar” (AJ 1963); 

ej återfunnen.
T. hybridum, alsikeklöver. Allmän.
T. repens, vitklöver. Allmän.
T. fragiferum, smultronklöver. ”Sundby” (G. Samuels

son 1914 i S); ”Granboda” (T. Björklund 1932 i S); 
”Sundby” (AJ 1962); ej återfunnen.

T. montanum, backklöver. Mindre allmän-tämligen 
allmän.

T. medium, skogsklöver. Allmän.
T. pratense, rödklöver. Allmän.
T. arvense, harklöver. Tämligen allmän-allmän.
Ononis arvensis, stallört. ”vid Norrby på Tosterön” 

(Carlson 1791); ”Tosterön Sundby äng” (Hofberg 
1852); ”Tosterön” (E. Forsselius 1862 i S); ej åter
funnen.

Lupinus polyphyllus, lupin. Mindre allmän. Vägkanter 
och kulturmark.

Oxalidaceae
Oxalis acetosella, harsyra. Allmän.

Geraniaceae
Geranium sanguineum, blodnäva. ”Oknö” (Almquist 

1929); tämligen allmän.
G. pratense, ängsnäva. ”fåtaliga exemplar på Tynäs 

äng” (Carlson 1791); ”Tosterön Sundby-äng” (Hof
berg 1842, Thedenius 1871); vid Frosta (9f 38 03).

G. sylvaticum, skogsnäva. Allmän.
G. pyrenaicum, skuggnäva. Kvarnbacken vid Bädarn- 

kvarnen (9d 17 37); invid huset 200 m SO Lagnö (9e 
07 22).

G. pusillum, sparvnäva. Mindre allmän-tämligen all
män.

G. robertianum, stinknäva. Allmän.
Erodium cicutarium, skatnäva. Grusåker vid Skogshåll 

(8d 02 13); handelsträdgården Hornudden (8d 17 46);
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trädgårdsland Morrarön (8e 12 07); åkerkant 300 m 
OSO Boda (8d 16 07); åkerkant 700 m SO Edeby (8d 
30 31); potatisland vid Ryssgrav (9e 12 30); potatis
land 200 m SSO St. Mossnäs (9e 31 23); torrbacken 
vid St. Mossnäs (9e 33 22); åkern 300 m NO Marby 
(9e 28 35); jordgubbsland 800 m SO Lindsund (9e 13 
48).

Linaceae

Linum calharticum, vildlin. "Dungarna mot Åsby” (AJ 
1963); "Hagbo S Lagnö” (AJ 1963); ej återfunnen.

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias, vårtörel. Odlad och ibland för
vildad. men aldrig långt från tomterna. Vargholmen 
(7e 02 01); Hornudden (8d 16 46).

E. esula, vargtörel. "Lagnö" (GE 1966).
E. helioscopia, revormstörel. Tämligen allmän.
E. peplus, rävtörel. I trädgårdar på Vargholmen (7e 02 

01); vid en ladugårdsgrund vid St. Skåninge (8d 36 
04); i trädgårdsland på Morrarön (8e 12 07); träd
gårdsland vid Frosta (9f 38 03).

Polygalaceae

Polygala vulgaris, jungfrulin. Tämligen allmän.
P. comosa, toppjungfrulin. ”Tosterön Sundby-äng” 

(Hofberg 1843a); ”Norrby” (G. Samuelsson 1918 i S); 
ej återfunnen.

P. amarella, rosettjungfrulin, ”vanlig på Sundby äng” 
(Carlson 1791); ”Tosterön Sundby-äng” (Hofberg 
1842); ”Tosterön/Aspö” (C. Lindman 1899 i 
S);”Norrby” (G. Samuelsson 1918 i S); vid ett dike 
250 m N Janslunda (7d 39 38).

Aceraceae

Acerplatanoides, lönn. Allmän.

Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere, vildbalsamin. ”Björndalsäng” 

(Carlson 1791); ej återfunnen.
/. parviflora, blekbalsamin. Rikligt vid den gamla fest

platsen vid Brunnsåker (8d 22 01).
/. glandulifera, jättebalsamin (fig 11). Rikligt Sundby 

park (7e 01 04); vid L. Rullingen (8e 02 02); vid Mäla
ren 100 m S Hornudden (8d 16 46); Märsön 1400 m N 
Skär (9d 48 49); slänt 200 m SV Åspö k:a (9e 14 01); 
vid Mälaren 100 m NO Vadholm (9e 27 14); vid Mäla
ren 550 m SSO Skär (9e 31 02); i ett dike 100 m VSV 
Krissbosundet (9e 22 21); vid Ingeby (9e 45 48).

Rhamnaceae

Rhamnus catharticus, getapel. Tämligen allmän.
Frangula alnus, brakved. Allmän.

Tiliaceae

Tilia cordala, lind. ”Oknö” (Almquist 1929); mindre all
män.

'/\ 

N ^

Fig 11. Jättebalsamin Impatiens glandulifera förekom
mer främst vid Mälarens strand.

Malvaceae

Malva pusilla, vit kattost. ”Sundby” (G. Samuelsson 
1900 i S); ”Oknö” (Almquist 1929); på en jordhög i 
grustaget 250 m NO Krissbosundet (9e 24 24).

M. moschata, myskmalva. Odlad och ibland förvildad, 
såsom invid affären på Abborrberget (7e 05 01); vid 
Rosendal (8d 05 45).

M. alcea, rosenmalva. Odlad och någon gång spridd 
utanför odling såsom vid St. Fräket (8d 44 21); vid Lo
garn (9d 28 12); vid Erikslund (9e 21 04).

Lavatera thuringiaca, gråmalva. ”Lagnö” (AJ 1963); 
backe 100 m NV Lagnö (9e 09 20).

Thymelaeaceae
Daphne mezereum, tibast. Invid Mälaren 650 m NO 

Långhult (9d 24 17); vid Logarn (9d 28 12).

Hypericaceae
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört. Allmän.
H. perforatum, äkta johannesört. ”rikligt på den lilla 

ängen vid Åsby bortom Sundby vid bergens fot” 
(Carlson 1791); allmän.

Violaceae
Viola palustris, kärrviol. Morfarskärret (8d 10 21); fuk

tig skogsmark utefter vägen 300 m NO St. Skåninge
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(8d 39 06); fuktig mark utmed vägen 1100 m NV Sved- 
äng (8d 18 33); i skogen 250 m S Agnesund (9d 48 12).

V. hirta, buskviol. ”Oknö" (Almquist 1929); tämligen 
allmän.

V. odorala, luktviol. Förvildad och spridd utanför od
ling. Slänten vid Färjevägen 10 Vargholmen (7e 02 
01).

V. mirabilis, underviol. "på Sundbyäng vid foten av 
bergen vid Åsby” (Carlson 1791); "Tosterön Sundby
äng" (Hofberg 1852); 300 m V Skär rikligt i ädellöv
skog (HR 1990); i lundområdet 400 m VSV Tynäs (6e 
47 13); Kvarnängen 500 m NV Märinge (7d 35 25); i 
lunden 400 m SSO Boda (8d 13 05); i lunden 100 m SV 
Edeby tomtområde (8d 46 23); i lunden 1000 m V 
Skär (9d 35 40).

V. riviniana, skogsviol. Allmän.
V. rupestris, sandviol. ’’Tosterön/Aspö” (P. Söderlund 

1912 i S); ”Logarn” (AJ 1965); "Oknö” (Almquist 
1929); grustagsbotten 400 m SSO Edeby (8d 33 29); 
beteshagen 800 m SO Säby (9d 16 35); moränåsen 600 
m NNO St. Mossnäs (9e 38 24).

V. canina ssp. canina, ängsviol. Allmän.
V. canina ssp. monlana, norrlandsviol. "Galghol- 

marna" (Hofberg 1852); ej återfunnen.
V. persicifolia, strandviol (fig 12). "Tosterön folkskola 

(C. Lindman 1899 i S); "Tosterön/Aspö” (Lindström 
1935 i S); 200 m SO Johannistorp (7d 39 33, Kent 
Söderberg 1988); sumpig åkerkant 800 m VNV Ske
dinge (7d 48 30); båtplatsen 200 m VSV Krissbosun- 
det (9e 22 20); Oknöbadet (9e 22 23); strandhäll- 
springa 300 m ONO övre Frosta (9f 40 05).

V. tricolor, styvmorsviol. ”Oknö” (Almquist 1929); 
tämligen allmän.

V. arvensis, åkerviol. Allmän.

Cistaceae
Helianthemum nummularium, solvända. ”Oknö (Alm

quist 1929); tämligen allmän.

Elatinaceae
Elatine hydropiper, korsslamkrypa. Mälaren 50 m N 

Agnesund (11H Od 00 13).

Cucurbitaceae
Bryonia alba, hundrova. ”Säby” (GE 1968); i ett slån- 

snår vid Ingeby (9e 45 47).

Lythraceae
Lythrum salicaria, fackelblomster. Allmän.

Onagraceae
Epilobium angustifolium, mjölkört. Allmän.
E. hirsutum, rosendunört. ”Bresshammar” (AJ 1963); i 

dike 250 m NV Björndalen (8d 28 39).
E. parviflorum, ludddunört. "Oknö” (Almquist 1929); 

”Lagnö i dike” (GE 1968); vid ett dike 250 m N Jans- 
lunda (7d 39 38); vid ett dike 250 m SV Norrsta (9d 07 
34).

E. monlanum, bergdunört. Tämligen allmän.
E. collinum, backdunört. Bergbranten 400 m SO 

Björndalen (8d 23 41); bergbranten 100 m V Boda (8d 
17 03); bergbranten 150 m SO St. Mossnäs (9e 32 23).
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E. ciliatum ssp. cilialum, amerikansk dunört. Allmän.
E. ciliatum ssp. saximontanum, vitblommig dunört. 

Allmän.
E. roseum, grendunört. ”Sundby” (T. Arwidsson 1922 i 

S); "Oknö” (Almquist 1929); invid en bäck på Sund
by (7e 01 04); bäckdalen 150 m O Skedinge (8d0048); 
bäckdalen 700 m S Edeby (8d 30 27).

E. tetragonum, kantdunört. ”Tosterön, Norrby (P. 
Söderlund 1913 i S); ej återfunnen.

E. palustre, kärrdunört. Mindre allmän.

Haloragaceae
Myriophvllum spicatum, axslinga. 1 Mälaren vid Tjuv

udden (9e 45 19); Söderbyviken (9f 29 02); troligen 
mindre allmän.

M. alterniflorum, hårslinga. Mindre allmän-tämligen 
allmän,

Hippuridaceae
Hippuris vulgaris, hästsvans. Vid spången till ön Gub

ben vid Andala (9d 06 22); rikligt i pumpstationsdikct 
700 m N Lagnö (9e 20 20).

Apiaceae
Myrrhis odorala, körvel. "Tosterön Bresshammars äng 

(Hofberg 1852); ”Oknö” (Almquist 1929); Bressham
mar (7d 14 44); flerstädes kring Lagnö (9e 08 21); fler
städes vid Marby (9e 25 34).

Anthriscus sylvestris, hundloka. Allmän.
Conium maculatum, odört. "vid Sundby, Bressham

mar" (Carlson 1791); "Tosterön vid Sundby 1840" 
(Hofberg 1852); ”Oknö” (Almquist 1929); 5 ex 1988 
invid ladugården Ingeby (9e 44 47).

Torilis japonica, rödkörvel, "vid norra ändan av Tynäs 
äng” (Carlson 1791); "Oknö” (Almquist 1929); på 
Tosterön mindre allmän, på Aspön och Oknön täm
ligen allmän.

Daucus carota, morot. Tämligen allmän.
Laserpitium latifolium, spenört. "riklig på Sundby äng 

(Carlson 1791); mindre allmän-tämligen allmän.
Selinum carvifolia, krussilja. ”Dragsäng” (GE 1968).
Peucedanum palustre, kärrsil ja. ”vid Knäppinge" (Carl

son 1791); tämligen allmän.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, sibirisk björn- 

loka. ”Sundbyäng” (Carlson 1791); mindre allmän- 
tämligen allmän.

H. mantegazzianum, jätteloka. Sundby (6e 47 09); rik
ligt 100 m V Vikstorp (9d 02 25).

Pastinaca sativa, palsternacka. Vid brofästet Tosterö- 
bron (7e 00 01); Björktorps fritidsområde (8d 06 07); 
Säby (9d 23 28); vid Erikslund (9e 21 04); utefter stora 
landsvägen före bron till Märsön (9d 42 27).

Aethusa cynapium, vildpersilja. Tämligen allmän.
Seseli libanotis, säfferot. "Tosterön” (T. Erdmann 1920 i 

S); invid vägen 150 m NNV Rosendal (8d 06 44, även 
HR 1980).

Oenanthe aquatica, vattenstäkra. Säbyviken vid Bädarn 
(HR 1990); innersta delen av Edebyviken (8d 38 29).

Cicuta virosa, sprängört. Allmän i Mälaren.
Sium latifolium, vattenmärke. Allmän längs Mälaren.
Pimpinella saxifraga, bockrot. Allmän.
Carum carvi, kummin, "talrik på Sundby äng” (Carlson 

1791); tämligen allmän.



Aegopudium podagraria, kirskäl. Tämligen allmän och 
lokalt ytterst ymnigt.

Sanicula europuea. sårläka. "ett stort antal exemplar 
inom ett litet område på ängen vid Märinge” (Carlson 
1791); "Tosterön Sundhy och Mähringe ängar" (Hot
berg 1852); "Sundby äng" (V. Samuelsson 1919 i S); 
"Tynäs" (AJ 1965 och 1966); rikligt i sluttningen 500 
m SV Långhult (9d 19 05); i skogen 400 m NV Lång- 
hult (9d23 06).

Pyrolaceae
Pyrola chlorantha, grönpyrola. I skogen 1000 m SV 

Edeby (8d 29 20); i skogen 100 m SV färjeläget Oknön 
(9134 08).

P. rotundifolia ssp. rotundifolia, vitpyrola. Mindre all
män—tämligen allmän.

P. media, klockpyrola. ”Sundby skog på Tosterön" 
(Hofberg 1843a); "Tosterön/Aspö” (P. Söderlund 
1912 i S); ej återfunnen.

P. minor, klotpyrola. "Tosterön Sundby-skog” (Hof
berg 1843a); mindre allmän-tämligen allmän.

Orlhilia secunda, björkpyrola. Tämligen allmän.
Moneses uniflora, ögonpyrola. "på Tosterön" (Carlson 

1791); "Tosterön” (E. Forsselius 1862 i S); i skogen 
200 m VSV Agnesund (9d 48 11).

Chimaphila umbellata, ryl. "Tosterön Sundby skog 
imellan Walhall och Staflund” (Hofberg 1842); 
"Djupvik" (H. Söderlund 1930 i S); ej återfunnen.

Monotropa hypopitys, tallört. "Tosterön Sundby skog” 
(Hofberg 1852); mindre allmän.

Ericaceae
Vaccinium myrtillus, blåbär. Allmän.
V. vitis-idaea, lingon. Allmän.
V. uliginosum, odon. Mindre allmän.
V. oxycoccos, tranbär. Mindre allmän. Invid kärr och 

på mossar.
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon. "Oknö” (Almquist 

1929); på berget 300 m NNV Valhall (7e 09 01); på 
berget 700 m SV Edeby (8d 33 20); bergbranten 250 m 
SV Toppvik (9d 27 02); invid vägen 200 m NNV St. 
Mossnäs (9e 34 20).

Calluna vulgaris, ljung. Allmän.
Andromeda polifolia, rosling. Rikligt på Rudsjömossen 

(7d 3931).
Ledum palustre, skvattram. Mindre allmän. Invid kärr, 

fuktiga sänkor.

Empetraceae

Empetrum nigrum, kråkbär. Västra och södra kanten av 
Rudsjömossen (7d 39 31); norra kanten av skvattram- 
tallmossen 1 km O L. Skåninge (8d 31 17); på häll
mark i kraftledningsgatan 1200 m NNV Ingeby (11H 
Oe 05 42).

Primulaceae
Primula veris, gullviva. Allmän.
P. farinosa, majviva. "Djupvik” (G. Samuelsson 1901 i 

S); ej återfunnen.
Androsace septentrionalis, grusviva. ”Aspö sn mellan 

Botholm och Säby” (Hofberg 1852, Thedenius 1871); 
östra logbacken på stallet vid Oppeby (9d 28 32), ca
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Fig 12. Fynd av strandviol Viola persicifolia

300 blommande ex år 1990.
Hottonia palustris, vattenblink, "på Tosterön" (Carlson 

1791); tämligen allmän längs öarnas stränder, i större 
diken och kärr.

Trientalis europaea, skogsstjärna. Allmän.
Anagallis arvensis, rödmire. "Tjuvudden, i sandtag" 

(Harald Berg början 1960-talet); "Lagnö. 3 ex som 
ogräs i rabatt" (GE 1968); ej återfunnen.

Lysimachia nummularia, penningblad. "Sundby" (G. 
Samuelsson 1909 i S); invid vägen mot Djupvik. 700 m 
S Fagerhult (7d 34 25); Kvarnängen (7d 34 25); på ut- 
fyllnadspiren 450 m SSV Boda (8d 13 03).

L. vulgaris, videört. Allmän.
L. punctata, praktlysing. På utfyllnadspiren 450 m SSV 

Boda (8d 13 03). ,
L. thyrsiflora, topplösa. Tämligen allmän-allmän.

Oleaceae
Syringa vulgaris, syren. Kvarstående på ödetomter och 

spridd utanför odling.
Fraxinus excelsior, ask. "Oknö" (Almquist 1929); all

män. En stor hängask vid Bädarn. 150 m VNV gården 
(9d 1738).

Gentianaceae
Gentianella amarella, ängsgentiana. "vid Djupvik, även 

annorstädes men mera sällsynt” (Carlson 1791); ej
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återfunnen.
G. campestris, fältgentiana. "Tosterön/Aspö" (P. 

Söderlund 1911 i S); ej återfunnen.

Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata, vattenklöver, "vid Åsby” (Carl

son 1791); mindre allmän.

Apocynaceae
Vinca minor, vintergröna. "N Aspö kyrka” (AJ 1962); i 

lunden 800 m NO Norrby (7e 20 20); vid Hornudden 
(8d 17 46); i lunden 100 m N Aspö k:a (9e 16 02); åker
holmen 1000 m NO Aspö k:a (9e 22 10).

Asclepiadaceae
Vincetoxicum hirundinaria. tulkört. "Oknö" (Almquist 

1929); tämligen allmän.

Rubiaceae
Galium boreale. vitmåra. Allmän.
G. verum, gulmåra. Allmän.
C. album, stormåra. "Oknö" (Almquist 1929); täm

ligen allmän.
G. uliginosum. sumpmåra. Tämligen allmän.
G. palustre. vattenmåra. Allmän.
G. trifidum, dvärgmåra. "Djupvik stranden” (AJ 

1964); i vassbården 600 m SO St. Fräket (8d 40 24); 
vassbältet i innersta delen av Säbyviken (9d 13 35); 
sydöstra stranden på Horsgarn (11H Oe 02 21).

G. triandrum, färgmåra. "Högholmen" (GE 1966).
G. aparine. snärjmåra. "Morrarön i Mälaren" (Hofberg 

1852); tämligen allmän.
G. spurium ssp. vaillantii. småsnärjmåra. Tämligen all

män.

Polemoniaceae
Polemonium caeruleum, blågull. I ett nässelsnår invid 

ekonomibyggnaderna på östra Dalby (9e 23 09), troli
gen odlad och förvildad, ty här låg förr i tiden en han
delsträdgård.

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis. åkervinda. "Oknö” (Almquist 

1929); tämligen allmän.
Calystegia sepium ssp. sepium, vit snårvinda. "Oknö” 

(Almquist 1929); tämligen allmän längs Mälaren.
C. sepium ssp. speclabilis, skär snårvinda. Mindre all

män på Aspön och Oknön, ej funnen på Tosterön. 
Tycks vara mer bunden till kulturmark än före
gående.

Cuscuta europaea. nässelsnärja. Nässelsnår 50 m VNV 
Långkärr (8d 04 25); invid vägen 100 m ONO Emaus 
(8d 20 18); i ett nässelsnår vid ekonomibyggnaderna 
Lagnö (9e 09 19).

Boraginaceae
Asperugo procumbens. paddfot. Rikligt på jordhögar 

invid växthusen Sundby (7e 02 07); rikligt på jord
högar vid handelsträdgården Hornudden (8d 16 45).

Mvosotis scorpioides, äkta förgätmigej, "på Stenby äng"

(Carlson 1791); tämligen allmän längs Mälaren och på 
fuktig mark.

M. laxa ssp. caespitosa. sumpförgätmigej. Mindre all
män.

M. sylvatica. skogsförgätmigej. Odlad och ibland för
vildad, såsom invid logbacken 200 m S Aspö k:a (9e 
13 02).

M. arvensis, åkerförgätmigej. Allmän.
M. ramosissima. backförgätmigej. "Oknö" (Almquist 

1929); tämligen allmän.
M. strida, vårförgätmigej. Tämligen ailmän.
Cynoglossum officinale, hundtunga. "Tosterön/Aspö 

(P. Söderlund 1917 i S); "Oknö” (Almquist 1929); 
"Lagnö" (GE 1966); i beteshagen 50 m ONO Emaus 
(8d 20 18); invid grävlingsgryt 400 m V Vadholm (9e
27 10); invid ladugården 40(1 m N Marby (9e 29 33); 
vid ladugården Lindsund (9e 19 42); hundratals på ön 
Horsgarn (llHOe 03 22).

Anchusa officinalis, oxtunga. Tämligen allmän och 
lokalt rikligt såsom vid grusåsen 600 m SO Edeby (8d 
31 31).

A. arvensis, fårtunga. Vid strandpromenaden på Sund
by (7e 01 04); Sanda (7d 41 17); rikligt i åkern 300 m 
NO Marby (9e 28 35); invid ladugården Söderby (9e 
30 48).

Lithospermum arvense ssp. arvense, sminkrot. 600 m 
SSV Ryssgrav (HR 1980); logbacken på ladugården 
200 m S Aspö k:a (9e 13 02).

L. officinale, stenfrö. "Tosterön/Aspö" (P. Söderlund 
1912 i S); "Oknö" (Almquist 1929); ej återfunnen.

Pulmonaria officinalis ssp. obscura, lungört. I lunden 
400 m NV Bresshammar (7d 16 41); 400 m SSV Boda 
(8d 13 05); vid berget 800 m VNV Långhult (9d 23 01); 
rikligt 200 m SSV Agnesund (9d 48 II).

Symphytum officinale, äkta vallört. Invid vägkanten 200 
m OSO Bresshammar (7d 14 47).

S. x uplandicum, uppländsk vallört. Bråtorp (HR 
1990); invid viken N Vargholmen (7e 03 01); utfyllnad 
200 m S Bresshammar (7d 12 46); vid en kompost vid 
Skoghall (8d 03 13); vid en skräphög vid Logarn (9d
28 13); vid ekonomibyggnaderna 200 m S Klitsbro (9e 
16 14).

Echium vulgare, blåeld. Ladugårdsplanen Sundby (7e 
03 07); utefter landsvägen vid Anneborg (9d 1Ö 43); 
utefter landsvägen 250 m SSV Frösta (9f 36 02).

Callitrichaceae
Callitriche palustris, smålånke. Muddermassorna 500 m 

SSO Krissbosundet (9e 18 24, kontr Hans-Erik Wann- 
torp).

C. cophocarpa, sommarlånke. Mindre allmän. Lokalt 
rikliga bestånd såsom i pumpstationsdiket 500 m 
NNV Lagnö (9e 12 18).

C. hermaphroditica, höstlånke. I Mälaren vid Tjuv
udden (9e 45 19); Söderbyviken (9f 27 03, kontr Karin 
Martinsson).

Lamiaceae
Mentha arvensis, åkermynta. Allmän längs Mälarens 

strand.
Lycopus europaeus, strandklo. Allmän längs Mälaren.
Origanum vulgare, kungsmynta. "Oknö” (Almquist 

1929); bergbranten 400 m SO Björndalen (8d 23 41);
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vid Andala (9d 07 23); bergbranten 300 m SV Toppvik 
(9d 25 02); sluttningen på södra ändan av Högholmen 
(9e 03 23); Horsgarn (11H Oe 02 20).

Thymus serpyllum, backtimjan. "Oknö” (Almquist 
1929); mindre allmän-tämligen allmän.

Satureja acinos, harmynta. Mindre allmän-tämligen all
män.

S. vulgaris, bergmynta. "Oknö” (Almquist 1929); täm
ligen allmän.

Glechoma hederacea, jordreva. Tämligen allmän-all- 
män.

Ajugapyramidalis, blåsuga. Mindre allmän.
Prunella vulgaris, brunört. Allmän.
Scutellaria galericulata, frossört. Allmän längs Mälaren. 
S. hastifolia, toppfrossört. "Högholmen” (GE 1966). 
Leonurus cardiaca, hjärtstilla. Kring ladugården vid 

Rosendal (8d 05 45); invid vägen vid Ryssgrav (9e 12 
30); i en schaktad slänt 50 m NNV Vadholm (9e 27 
13).

Slachys sylvatica, stinksyska. "på Tynäs äng" (Carlson 
1791); "Oknö” (Almquist 1929); tämligen allmän.

S. palustris, knölsyska. Allmän.
Lamium amplexicaule, mjukplister. Mindre allmän.
L purpureum, rödplister. Tämligen allmän.
L. hybridum, flikplister. "Oknö" (Almquist 1929); all

män.
L. album, vitplister. Tämligen allmän.
L. galeobdolon, gulplister. Rikligt i lunden 100 m N 

Aspö k:a (9e 16 02).
Galeopsis tetrahit, pipdån. Allmän.
G. bifida, toppdån. Allmän.
G. speciosa, hampdån. Allmän.
G. ladanum, mjukdån. Oknö (Almquist 1929 karta 

184); ej återfunnen.

Solanaceae

Solanum dulcamara, besksöta. Tämligen allmän längs 
Mälarens strand.

S. nigrum, nattskatta. I handelsträdgården vid Horn
udden (8d 17 46); i handelsträdgården på Marbv (9e 
24 34).

Lycopersicon esculentum, tomat. I gödseldammen vid 
Edeby gård (8d 37 28).

Datura stramonium, spikklubba. "Lagnö i Aspö 
socken" (Thedenius 1871); ej återfunnen.

Hyoscyamus niger, bolmört. "Oknö” (Almquist 1929); 
efter grävningsarbeten växte den ca 1975-79 vid 
Rosendal (8d 05 45, muntl Malin Borneland); 1988, 
men ej 1989 Lagnö gård (9e 08 20); 1989 flera ex vid 
Ryssgrav (9e 12 30); 1988 flera ex, men 1989 blott 1 ex 
vid schaktad slänt 50 m NNV Vadholm (9e 28 13); 
invid uthus vid Frosta (9f 38 02).

Scrophulariaceae
Verbascum thapsus, kungsljus. Tämligen allmän.
V. nigrum, mörkt kungsljus. "Oknö" (Almquist 1929); 

mindre allmän.
Scrophularia nodosa, flenört. Allmän.
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma. Förvildad på 

berghäll utefter skogsvägen 1100 m NV Svedäng (8d 
1735).

Linaria vulgaris, gulsporre. "Oknö” (Almquist 1929); 
allmän.

L. incarnata. violsporre, "kvarnen vid Bädarn" (GE
1967).

Chaenorrhinum minus, småsporre. "Ryssgrav" (AJ 
1963); Sundby (6e 46 08); tämligen rikligt pa gruspla
nen vid Mälarforum Sundby (7e 04 04).

Cymbalaria muralis, murreva. På en skräphög vid Sanda 
(7d 45 14).

Veronica scutellata, dyveronika. Mindre allmän. Diken 
och fuktig mark.

V. anagallis-aquatica, vattenveronika. Oknö (Almquist 
1929 karta 412); ej återfunnen.

V. beccabunga, bäckveronika. Bäcken pa Sundbv (7e 
01 04); bäcken 700 m S Edeby (8d 30 27); i skoesdiket 
800 m NNO Marby (9e 33 36); i diket 150 m NNO 
Lindsund (9e 21 43).

V. officinalis, ärenpris. Allmän.
V. chamaedrys, teveronika. Allmän.
V. agrestis, åkerveronika. "vid Stenby" (Carlson 1791); 

tämligen allmän.
V. persica, trädgårdsveronika. Handelsträdgården vid 

Hornudden (8d 17 46); trädgårdsland Morrarön (8e 
12 07).

V. hederifolia, murgrönsveronika. "Tosterön vid Djup- 
vik” (Hofberg 1842); "på Tosterön" (Thedenius 
1852); ej återfunnen.

V. verna, vårveronika. Dammkärr (HR 1990); Stenby 
skans (7d 20 37); invid vägen vid St. Skäninge (8d 36 
04); betesmarken 300 m V Bädarn (9d 16 36); invid 
Ryssgrav (9e 12 30); åkerholme på Vadholmsholm (9e 
42 02).

V. arvensis, fältveronika. Tämligen allmän.
V. serpyllifolia ssp. serpyllifolia, majveronika. Allmän.
V. spicata. axveronika. Invid Tosterö skola, möjligen 

odlad och förvildad (7d 16 44).
Euphrasia stricta ssp. strida, ögontröst. Vägar, sandtag. 

betesmarker, tämligen allmän.
Odontites verna, åkerrödtoppa. Betesmark vid Emaus 

(8d 20 17, kontr Britt Snogerup).
Melampyrum pratense, ängskovall. Allmän.
M. sylvaticum, skogskovall. Tämligen allmän.
M. nemorosum, natt och dag. "särskilt överflödande 

riklig vid Sundby” (Carlson 1791); tämligen allmän på 
Tosterön, rikligt vid bl a Sundby (6e 49 08) och 250 m 
N L. Skåninge (8d 34 07). Mindre allmän på Aspön 
och ej noterad på Oknön.

M. cristatum, korskovall. Bresshammar (HR 1980); 100 
m SV Bresshammar (7d 13 44); invid Tosterö skola 
(7d 16 44); 300 m VNV Tosterö skola (7d 16 40); 150 
m SSO Johannistorp (7d 28 39); glänta 600 m N 
Marby (9e 32 34).

Rhinanthus minor, ängsskallra. Tämligen allmän.
Pedicularis palustris, kärrspira. "Bresshammar" (AJ 

1963); Säbyviken vid Bädarn rikligt (HR 1990); sank
ängen 150 m O Rosendal (8d 05 47).

Lentibulariaceae

Pinguicula vulgaris, tätört, "på västra ängen vid Åsby" 
(Carlson 1791); "Tosterön Åsby storäng" (Hofberg 
1852); "Tosterön/Aspö” (P. Söderlund 1911 i S); ej 
återfunnen.

Utricularia vulgaris, vattenbläddra. Mindre allmän.
U. intermedia, dybläddra. Morfarskärret (8d 10 20).
U. minor, dvärgbläddra. Morfarskärret (8d 10 20).
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Plantaginaceae
Plantago major ssp. major, groblad. Allmän.
P. media, rödkämpar. Mindre allmän-tämligen allmän.
P. lanceolata, svartkämpar. Tämligen allmän.
Littorella uniflora, strandpryl. I driften stranden 400 m 

NV St. Fräket (8d 47 17); i driften invid badet Edeby 
tomtområde (8d 49 23); södra stranden i Söderby- 
viken (9f 2703).

Caprifoliaceae
Sambucas nigra, fläder. Sundby (6e 46 05); Sanda (7d 43 

18); Hornudden (8d 16 46); Logarn (9d 28 13); fler
städes kring Lagnö (9e 07 21); 250 m SSV Marby (9e 
23 33); Frosta (9f 38 02).

S. racemosa, druvfläder. Vargholmen (7e 02 00); vid 
ladugården Svedäng (8d 10 43); vid ladugården Ede
by (8d 37 28); på grusåsen 250 m NO Krissbosundet 
(9e 25 23); på ön Horsgarn (11H Oe 01 20).

Viburnum opulus. olvon. Tämligen allmän.
Loniceraxylosleum, skogstry. "Oknö” (Almquist 1929); 

tämligen allmän.
L. periclvmenum, vildkaprifol. I lunden 600 m SSO 

Edeby (8d 32 29); 50 m S Andala (9d 06 23).
L. caprifolium, kaprifol. Vid Bädarnkvarnen (9d 16 

38).
Symphoricarpos rivularis, snöbär. Kvarstående odlings- 

rester och ibland förvildad, såsom 1000 m NNV Sved
äng, mellan riksväg 55 och Mälaren (8d 2031); vid Bä
darnkvarnen (9d 16 38); vid Långhult (9d 21 09); på 
kanten vid grusgropen 400 m N Säby (9d 25 28).

Linnaea borealis, linnea. "riklig vid Märinge” (Carlson 
1791); skogen 700 m NNO Enhammar (7d 25 47); rik
ligt i skogen 150 m SSV Morfarskärret (8d 09 20); i 
skogen 1100 m V Skär (9d 34 40); i skogen 500 m NO 
St. Mossnäs (9e 36 26).

Adoxaceae
Adoxa moschatellina, desmeknopp. ”Oknö” (Almquist 

1929); ”Morrarön” (AJ 1963 och 1966); ”Tynäs” (AJ 
1964); ”hällskogsparti SV om Lagnö” (GE 1968); 
hällmark i naturreservatet Tynäs (6e 46 14); stenröset 
på Kvarnängen 500 m NV Märinge (7d 35 25).

Valerianaceae
Valeriana officinalis, läkevänderot. "på Tynäs äng” 

(Carlson 1791); Sundby (6e 4606); i lunden 250 m NV 
Tynäs (7e 00 16); vid Lillsanda (8d 12 07); sankängar
na 300 m SSO Nybygget (8d 23 47); Edeby tomtom
råde (8d 47 25); i lunden 500 m N Frosta (9f 43 02); i 
viken 600 m N Ingeby (11H Oe 01 48).

Dipsacaceae
Succisa pratensis, ängsvädd. Mindre allmän.
Knautia arvensis, åkervädd. "Oknö” (Almquist 1929); 

mindre allmän-tämligen allmän.

Campanulaceae
Phyteuma nigrum, blårapunkel. Invid Tosterö skola (7d 

16 44).
Campanula cervicaria, skogsklocka. "Bresshammar" 

(Thedenius 1871): ej återfunnen.
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C. glomerata, toppklocka. "Tosterön Bresshammars 
äng" (Hofberg 1843a); Bresshammar (7d 14 45); 350 
m S Märinge (7d 27 19); i en glänta 500 m SO Edeby 
(8d 32 39).

C. latifolia, hässleklocka. "på den östra ängen vid 
Sundby. vid foten av bergen vid Åsby, vid vägen från 
Mälaren till Strengnäs församlings gård nära Djup
vik" (Carlson 1791); "Tosterön Sundby-äng väx. 
bland nästkommande" (Hofberg 1842); "Sundby. 
Bresshammar och Stenby på Tosterön" (Thedenius 
1871); "Tosterön/Aspö" (P. Söderlund 1912 i S); i 
lunden 300 m NV Tynäs (7e 01 15): i lunden 300 m S 
Bresshammar (7d 11 45); i lunden 400 m NV Bress
hammar (7d 15 41).

C. trachelium, nässelklocka. "Tosterön Sundby-äng" 
(Hofberg 1842); "Oknö" (Almquist 1929); mindre all
män-tämligen allmän.

C. rapunculoides. knölklocka. Mindre allmän-tämligen 
allmän.

C. palula, ängsklocka. "Tosterön/Aspö" (P. Söderlund 
1912 i S); äng 100 m NO Janslunda (7d 39 37); äng 650 
m SV Emaus (8d 14 14); rikligt området 300 m O L. 
Skåninge (8d 32 10); äng 300 m VSV L. Dragsäng (8d 
48 37).

C. persicifolia, stor blåklocka. Allmän.
C. rotundifolia, blåklocka. Allmän.

Asteraceae
Arctium tomentosum, ullig kardborre. Tämligen allmän.
A. lappa, stor kardborre. "Gården Sundby” (G. Samu

elsson 1924 i S); ”Oknö” (Almquist 1929); jordtipp 
vid Tynäs (6e 44 21); tre växtplatser inom sundby
området, varav en är vid ladugården (7e 03 07); invid 
vägen vid Åsby (7e 02 08); ängen 250 m NNO Säby 
(9d 24 30); invid vägen 500 m SO Aspö k:a (9e 11 07).

A. minus, liten kardborre. Mindre allmän.
Carlina vulgaris, spåtistel, "Oknö" (Almquist 1929); 

”Norrsta kalkbrott” (AJ 1965); ett exemplar 500 m 
OSO L. Skåninge (8d 31 12); ett fyrtiotal exemplar in
vid vägen 400 m SSV Lagnö (9e 04 19).

Carduus crispus, krustistel. Tämligen allmän.
Cirsium vulgare, vägtistel. Allmän.
C. palustre, kärrtistel. Allmän.
C. helenioides, brudborste. Flera exemplar i sankskogs

området 1100 m ONO L. Skåninge (8d 34 19).
C. arvense, åkertistel. Allmän.
Serratula tinetoria, ängsskära. I lunden 400 m NV Bress

hammar (7d 16 42); invid Djupviksvägen 800 m N En
hammar (7d 27 45); vid Björktorpsbadet (8d 07 05); i 
lunden 500 m SO Rosendal (8d 00 49); 200 m NV 
Vadholm (9e 27 12).

Centaurea jacea, rödklint. Allmän.
C. cyanus, blåklint. Förr troligen allmän, numera spo

radisk; 1 ex vid strandpromenaden på Sundby (7e 01 
04); enstaka på en utfyllnad 200 m S Bresshammar (7d 
12 46); Bresshammar (7d 15 45); enstaka i vägslänten 
400 m NNV Stenby (7d 22 37); Sanda (7d 41 18); en
staka vid ekonomibyggnaderna vid Granboda (8d 08 
31); Björndalen (8d 25 31); rikligt i alternativodlad 
åker 250 m NNO Hornudden (8d 19 47); i åkern 950 
m ONO Bädarn (9d 19 48).

C. montana, bergklint. Odlad och förvildad. Mindre 
allmän.
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Echinops sphaerocephalus, bolltistel. Vid Tynäs (6e 48 
18); rikligt (tusentals) i ödeträdgården vid Valhall (7e 
06 03); vid Bresshammar (7d 15 45); vid Stenby (7d 19 
38); rikligt (tusentals) vid Sanda (7d 43 19); vid Lång
kärr (8d 04 25); vägkant vid L. Dragsäng (8d 48 40).

E. exaltatus, balkanbolltistel. Backen 100 m NV Lagnö 
(9e 09 20).

Helianthus annuus. solros. Sundby (6e 46 07).
Bidens cernua, nickskära. "Sundby" (AJ 1962); "viken 

mellan Skär och Vadholm" (GÉ 1968); Klockstens- 
udden 900 m SV Tynäs (6e 42 20); i viken V L. Rul- 
lingen (7e 49 03).

B. tripartita, brunskära. Gödselhögar, diken, fuktiga 
ängar och stränder; tämligen allmän.

Galinsoga ciliata. hårgängel. I trädgården och på gatan 
vid Färjevägen 12 Vargholmen (7e 01 01).

Achillea millefolium, röllika. Allmän.
A. ptarmica. nysört. Tämligen allmän på Tosterön och 

västra delen av Aspön, mindre allmän på östra delen 
av Aspön, ej noterad på Oknön.

Anlhemis tincloria. färgkulla, "rikligt vid Märinge” 
(Carlson 1791); tämligen allmän och lokalt rikligt så
som på en grusåker vid Skogshåll (8d 02 13).

A. arvensis, åkerkulla. Åkerkanterna 400 m NO L. 
Skåninge (8d 35 10).

A. colula, kamomillkulla. "vid Stenby" (Carlson 1791); 
"Tosterön" (Thedenius 1871); ej återfunnen.

Matricaria maritima ssp. inodora. baldersbrå. Allmän.
Chamomilla recutita, kamomill. Åkerkant 150 m O St. 

Skåninge (8d 37 05); jordhög 50 m S Andala (9d 06 
23); i åkern 950 m ONO Bädarn (9d 19 48); vid eko
nomibyggnaderna Vadholm (9e 27 13); backe vid St. 
Mossnäs (9e 33 22); i ett jordgubbsland 800 m SO 
Lindsund (9e 13 48).

C. suaveolens, gatkamomill. ”påträffats vid Ingeby år 
1927 av läroverksadjunkten i Enköping E. Vretlind” 
(Almquist 1929); allmän.

Leucanthemum vulgare, prästkrage. Allmän.
Tanacetum vulgare, renfana. ”Oknö” (Almquist 1929); 

allmän. Riklig t ex vid Horsgarn (11H Oe 03 22).
T. parthenium, mattram. Jordtipp S Tynäs (6e 44 21).
Artemisia vulgaris, gråbo. Allmän.
A. campestris, fältmalört (fig 13). "Oknö” (Almquist 

1929); parkeringsplatsen invid brofästet Stenby (7d 22 
36); grustaget 400 m SSO Edeby (8d 33 29); Bot- 
holmslötkuilen (9d 08 40); vid Ryssgrav (9e 12 30); vid 
St. Mossnäs (9e 33 21); på Tjuvudden (9e 41 19).

A. absinthium, malört (fig 13). "Oknö” (Almquist 
1929); rikligt vid gården Bädarn (9d 15 39); vid Ryss
grav (9e 12 30); vid Vadholm (9e 27 13); vid Lagnö 
gård (9e 10 19).

Senecio vulgaris, korsört. Tämligen allmän.
S. sylvaticus, bergkorsört, "vid Åsby" (Carlson 1791); 

tämligen allmän.
S. viscosus, klibbkorsört. Allmän.
Tussilago farfara, hästhov. Allmän.
Petasites hybridus, pestskråp. ”Tosterön vid Stenby nu 

fullkoml. vild, ehuru troligtvis fordom planterad" 
(Hofberg 1842); "Oknö" (Almquist 1929); "Lagnö" 
(AJ 1963); rikligt 50 m SV Lagnö (9e 08 20); rikligt 
100 m S Marby (9e 24 33).

Antennaria dioica, kattfot. Mindre allmän.
Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa. Mindre allmän- 

tämligen allmän.

Fig 13. Fynd av fältmalört Artemisia campestris # och 
malört A. absinthium O.

G. uliginosum, sumpnoppa. Tämligen allmän.
Filago arvensis, ullört. "Oknö" (Almquist 1929); Sund

by (7e 03 04); slänt vid brofästet Stenby (7d 22 37); 
grusplan vid Sanda båtplats (7d 42 18); Sandabadet 
(7d 45 14); invid den gamla grustäkten 350 m SV 
Skogshåll (8d 00 11); rikligt på grusåsen 600 m SO 
Edeby (8d 31 31); kring ladugården vid Skär (9d 34 
48); vid Ryssgrav (9e 12 30); vid Vadholm (9e 27 13); 
i grustaget 250 m NO Krissbosundet (9e 24 24); på 
Horsgarn (11H Oe 03 22).

Inula helenium, ålandsrot. "Tosterön" (P. Söderlund 
1911 i S); "Sundby lekpark" (AJ 1963); ej återfunnen.

/. salicina. krissla. "rikligt på Tynäsäng" (Carlson 
1791); "Tosterön Tynäs äng" (Hofberg 1843 a); "Ty
näs äng på Tosterön" (Thedenius 1871); ”Oknö" 
(Almquist 1929); 550 m NNV Tynäs (7e 03 17) fanns 
den kvar ända in på 1970-talet, men är nu troligen ut
gången då lokalen planterats med gran.

Telekia speciosa, strålöga. ”Sundby" (AJ 1962); Sundby 
park (6e 46 06).

Solidago virgaurea, gullris. Mindre allmän—tämligen all
män.

5. canadensis, kanadensiskt gullris. Odlad och förvil
dad. Mindre allmän.

Erigeron acer ssp. acer, gråbinka. "Rvsssrav” (AJ 
1963); Sanda (7d 41 18); i grustaget 500 m SO Edeby
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(8d 33 29); vid Logarn (9d 27 14); på grusåsen 250 m 
NO Krissbosundet (9e 25 23); på Horsgarn (11H (le 02 
20).

Bellis perennis, tusensköna. Odlad och ibland kvarstå
ende vid ödetorp, såsom vid obebott torp 1100 m NV 
Svedäng (8d 17 35).

Tragopogon pratensis, ängshaverrot. Allmän.
Scorzonera humilis, svinrot, "vanlig vid Stenby" (Carl

son 1791); "Oknö" (Almquist 1929); mindre allmän.
Taraxacum, maskrosor. Följande avsnitt över Taraxa

cum är utarbetat av Hans Rydberg, som även har ut
fört inventeringen av maskrosfloran 1990.

Taraxacum sect. Ruderalia, ogräsmaskrosor
T. aequilobum Dt. Ingeby. Betlehem. Björndalen. 

Graneberg.
T. alatum Lindb. f. Kyrkan.
T. angustisquameum Dt. Vadholm. Ingeby, Krissbo

sundet. Stefansö.
T. biforme Dt. Kyrkan, Graneberg.
T. caloschistum Dt. Ingeby. Kyrkan.
T. croceiflorum Dt. Frosta, Ingeby.
T. ekmani Dt. Hörn, Ingeby. Kyrkan, Valklöv.
T. fasciatum Dt. Hörn. Ingeby, Betlehem, St. Skå- 

ninge.
T. hemicyclum Hagl. Säby.
T. involueratum Dt. Frösta. Hörn. Stefansö.
T. leplodon Markl. Ingeby.
T. lingulatum Markl. Hörn.
T. longisquameum Lindb. f. Marby, Frösta. Hörn, 

Ingeby, Kyrkan, Krissbosundet.
T. obliquilobum Dt. Marby. Frösta, Hörn, Vadholm.
T. ostenfeldii Raunk. Bädarn, Säbyviken (conf H. 011- 

gaard).
7. pallidipes Markl. Hörn (det H. 011gaard).
T. patens Dt. Frösta, Ingeby.
T. pectinatiforme Lindb. f. Hörn, Kyrkan.
T. piceatum Dt. Frösta, Vadholm, Kyrkan.
T. planum Raunk. Marby.
T. retroflexum Lindb. f. Frösta, Hörn, Ingeby, St. Skå- 

ninge.
T. semiglobosum Lindb. f. Frösta, Veckol, Graneberg.
T. stenoschistum Dt. Frösta, Hörn, Ingeby, Veckol, 

Kyrkan.
T. tenebricans Dt. Hörn.
T. undulatiflorum M. P. Chr. Hörn (det H. 0llgaard).

T. sect. Erythrosperma, sandmaskrosor
T. laetum Dt. 400 m V Bädarn (det H. 011gaard), 

Dammkärr.
T. marginatum Dt. Dammkärr på ruderatmark, 400 m 

V Bädarn (båda det H. 011gaard).
T. proximum Dt. Bädarn (det H. 011gaard).
T. rubieundum Dt. Bädarn.
T. scanicum Dt. Betlehem.

T. sect. Palustria, strandmaskrosor
T. suecicum Hagl. Valklöv nära bron på obetad strand

äng, ca 10 ex (conf H. 01Igaard). Mycket sällsynt i 
inlandet.

Leontodon autumnalis, höstfibbla. Allmän.
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Hvpochoeris maeulata. slåtterfibbla. "pä Tynäsäng 

(Carlson 1791); i skogen 500 m SV Rosendal (8d 01 
42); vid kalkbrotten 300 m SV Norrsta (9d 07 33); vid 
Logarn (9d 27 14).

Hieracium pilosella. gråfibbla. Allmän.
H. peleteriunum, mattfibbla. Vid St. Mossnäs (9e 33 

21), lite eftersökt.
H. auricula, revfibbla. Dammkärr (HR 1990); vid kalk

brotten 300 m SV Norrsta (9d 07 33).
H. uurantiaeum, rödfibbla. I fyllnadsgrus invid Färje- 

vägen 1 Vargholmen (7e02 01).
H. grupp Stiptolepidea, kvastfibblor. Mindre all

männa—tämligen allmänna.
H. grupp Silvaticiformia, skogsfibblor. Allmänna.
H. grupp Vulgutiformia, hagfibblor. Tämligen all

männa.
H. grupp Tridentatu, styvfibblor. Tämligen allmänna.
H. umbellatum, flockfibbla. Allmän.
Crepis tectorum, klofibbla. Backen 300 m VSV St. Skå- 

ninge (8d 35 01); hällmarken 450 m SV L. Dragsäng 
(8d 46 36); grustaget 250 m NO Krissbosundet (9e 24 
24); på ön Horsgarn (11H Oe 03 22).

C. praemorsa, klasefibbla. "Oknö" (Almquist 1929); 
Vadholm vid landsvägen (HR 1990); 1000 m V Skär 
(9d 3440); 500 m O Marby (9e 25 39); 100 m NV Lind
sund (9e 20 42).

Sonchus arvensis ssp. arvensis, åkermolke. Allmän.
S. oleraceus. kålmolke. Tämligen allmän.
S. asper, svinmolke. Allmän.
Lactuca muralis, skogssallat. "på Åsby äng (Carlson 

1791); allmän.
L. serriola, taggsallat. Sundby (6e 47 09); invid grusplan 

vid Mälarforum Sundby (7e 04 04); Bresshammar (7d 
14 46); under brofästet vid Stenby (7d 22 36); vid Ske
dinge (7d 46 41); invid stallet vid Emaus (8d 20 17); på 
jordhögar 500 m NNV Boda (8d 21 02); vägkant vid 
Björndalen (8d 25 39); jordhög vid Dragsäng (8d 48 
39); ladugården vid Skär (9d 34 48); ladugårdsbacken 
200 m NV Lagnö (9e 10 19); broslänten vid Krissbo
sundet (9e 23 21); ladugårdsbacken 400 m N Marby 
(29 33); invid vägen 250 m S Frösta (9f 36 03); vid 
färjeläget på Oknön (9f 34 09).

Lapsana communis, harkål. Allmän.
Cichorium inlybus, cikoria. Enstaka vid vägkanten 500 

m NNV Boda (8d2102).

Bladmossor
Fissidentaceae
Fissidens adianthoides, stor fickmossa. Klippbrant ome

delbart N landsvägen 300 m NV Tosterö skola (7d 18 
41); bergbrant mellan Björndalen och Hornudden (8d 
23 41); kalkbrott 300 m SV Norrsta (9d 07 33); berg
brant 150 m S L. Mossnäs (9e 28 26).

F. bryoides, lundfickmossa. Vid skogsdike 600 m S 
Edeby, på lera (8d 30 27).

F. cristatus var. mucronatus (Breidl.) Waldh., blek 
fickmossa. I lerigt traktorspår 300 m SO L. Mossnäs 
(9e 27 27).

F. exilis, pygméfickmossa. Vid skogsdike 600 m S Ede
by (8d 30 27).

F. taxifolius, lerfickmossa. Mindre allmän.
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F. viridulus, dvärgfickmossa. Vid bäcken 150 m SO 
Kvarntorp (8d 00 47); i skogsdike 600 m S Edeby. på 
lera (8d 30 27); dikad fuktig granskog 300-400 m V 
Långhult (9d 21 06); 150 m S L. Mossnäs på klipphylla 
i bergbrant (9e 28 26).

Ditrichaceae

Ceratodon purpureus, brännmossa. Allmän.

Dicranaceae

Dicranella heteromaUa, smaragdmossa. Hösten 1989 i 
torrlagd bäck NV Märinge (7d 36 26); möjligen något 
förbisedd.

Cynodontium polycarpon, bergklipptuss. Klippbrant 
300 m NNV Tynäs (7e 01 16. kontr L. Hedenäs); 
klippbrant invid vägen 600 m NV Hagbo (9e 02 22).

C. strumiferum, strumaklipptuss. Mindre allmän.
C. tenellum, liten klipptuss. Klippbrant omedelbart N 

Tosterö skola (7d 16 44); bergbrant omedelbart V 
Kyaviken (8e 47 06. kontr L. Hedenäs); bergbrant 150 
m S L. Mossnäs (9e 28 26).

Kiaeria blyttii, krusborstmossa. "Strängnäs, Bressham- 
mar” (C. Lindman 1903 i S); ej återfunnen.

Dicranum affine, myrkvastmossa. Rudsjömossen (7d 39 
31).

D. bonjeanii. kärrkvastmossa. Alkärr O landsvägen 200 
m N avtagsvägen mot Sanda (7d 32 42); kärrdråg N 
Österäng (8d 30 19); i lunden 500 m N Frösta (9f 43 
02).

D. flagellare, flagellkvastmossa. Alkärr 100 m SV 
Långhult (9d 21 08).

D. fuscescens, bergkvastmossa. Kärrdråg N Österäng 
(8d 30 19); bergbrant 600 m SSO Igelshäll (8d 32 42); 
bergbrant invid vägen 600 m NV Hagbo (9e 02 22); 
bergbrant omedelbart S Logarns fritidsområde (9d 22 
16).

D. majus, stor kvastmossa. Mindre allmän.
D. montanum. stubbkvastmossa. Tämligen allmän.
D. polysetum, vågig kvastmossa. Allmän.
D. scoparium, kvastmossa. Allmän.
D. spurium, hällkvastmossa. Berg ca 300 m NV Öster

äng (8d 29 16); berget 900 m SSO Agnesund (9d 41

Paraleucobryum longifolium, skärbladsmossa. Allmän. 
Leucobryum glaucum, blåmossa. Berget ca 300 m NV 

Österäng (8d 29 16).

Encalyptaceae

Encalypta streptocarpa, stor klockmössa. Torrbacke 700 
m NV Edeby (8d 44 25); i kalkbrottet 300 m SV Norr- 
sta (9d 07 33).

Pottiaceae

Phascum cuspidatum, knoppmossa. Sundby vid växt
husen (7e 02 07); troligen något förbisedd.

Pottia truncata, åkerpottia. Mindre allmän.
Tortula muralis, murskruvmossa. Stenmur omedelbart 

N växthusen vid Sundby (7e 02 07); Slipvägen i Sanda 
på betongmur (7d 39 19); norra kyrkogårdsmuren vid 
Aspö kyrka (9e 15 03).

T. ruralis, takskruvmossa. Tämligen allmän.
T. subulata, jordskruvmossa. Bergbrant mellan Björn

dalen och Hornudden, på liten jordtäckt klipphylla 
(8d 23 41); sandig vägskärning 100 m SO St. Mossnäs 
(9e 32 22).

Barbula unguiculata, stor neonmossa. Mindre allmän.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, rödfotsmossa. 

Bergbrant mellan Björndalen och Hornudden (8d 23 
41); i kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 07 33).

Didymodon rigidulus, olivlansmossa. Aspö kyrka på 
själva byggnaden (9e 15 03. kontr L. Hedenäs); på 
cementtrappa vid fritidshus på Tjuvudden (9e 42 18).

Weissia controversa, jordkrusmossa. Bergbrant mellan 
Björndalen och Hornudden på liten jordtäckt klipp- 
hylla (8d 23 41); sydexponerad bergssluttning mot 
Mälaren SV Långhult (9d 19 04).

Tortella tortuosa, kruskalkmossa. Mindre allmän; 8 
lokaler noterade i inventeringsområdet.

Grimmiaceae

Schistidium apocarpum, strålblommossa. Mindre all
män.

Grimmia affinis, nordgrimmia. Klippbrant omedelbart 
N Tosterö skola (7d 16 44, kontr L. Hedenäs); berg
brant mellan Björndalen och Hornudden (8d 23 41).

G. hartmannii, skogsgrimmia. Mindre allmän ; 8 lokaler 
noterade i inventeringsområdet.

G. montana, solgrimmia. Liten exponerad lodluta 100 
m från Mälaren 800 m V Långhult (9d 31 02); syd- 
exponerat berg ca 400 m SO L."Mossnäs (9e 27 28).

G. ovalis. hällgrimmia. Aspö kyrka på östra muren (9e 
15 03, kontr L. Hedenäs); sydexponerad bergsslutt
ning mot Mälaren SV Långhult (9d 19 04); liten klipp
brant omedelbart N landsvägen 800 m SO Långhult 
(9d 14 15).

G. pulvinata. hårgrimmia. På en kvarnsten belägen på 
fastigheten Färjevägen 10 Vargholmen (7e 02 00); 
Sundby vid växthusen på stenmur (7e 02 07).

G. trichophylla, klippgrimmia. Mindre allmän.
Racomitrium aciculare. bäckraggmossa, Klippbrant 

nära Mälaren 200 m SV Tjuvudden (9e 42 17).
R. aquaticum, sipperraggmossa. Bergbrant 300 m NNV 

Tynäs (7e 01 16); klippbrant omedelbart N Tosterö 
skola (7d 1644).

R. canescens, sandraggmossa. Grustaget NO Krissbo- 
sundet (9e 24 24).

R. elongatum, spärraggmossa. Betesmark 1 km SO 
Säby, på berghällar (9d 14 37); sydexponerat berg ca 
400 m SO L. Mossnäs (9e 27 28); 300 m SO Ingeby på 
sten (9f 43 01); Fröstaviken på berghäll (9f 40 05).

R. fasciculare, gulgrön raggmossa. Klippbrant vid 
Mälaren 200 m SV Tjuvudden (9e 42 17).

R. heterostichum. bergraggmossa. Tämligen allmän.
R. lanuginosum. grå raggmossa. Tämligen allmän.

Funariaceae

Funaria hygrometrica, spåmossa. Sundby vid växthusen 
(7e 02 07); Aspö kyrka vid norra stenmuren på brand
fläck (9e 15 03); i grustaget 400 m N Säby (9d 26 28).

Brvaceae

Pohlia cruda, opalnicka. ”Strängnäs, Bresshammar” (C. 
Lindman 1903 i S); mindre allmän. Ett 15-tal lokaler 
noterade inom området.

P. nutans, vanlig nickmossa. Allmän.
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Brvum argenteum. silverbryum. Sundby vid växthusen 
(7e 02 07); sandhög vid L. Mossnäs (9e 29 26); sanno
likt förbisedd.

B. caespiticium, murbryum. Mindre allmän.
B. capillare, skruvbryum. Mindre allmän-tämligen all

män.
B. flaccidum, trädbryum. Vid lilla bäcken NV Märinge 

(7d 36 26); bergbrant mellan Björndalen och Horn
udden (8d 23 41); Edeby allé på ask (8d 36 30); berg
brant 600 m NV Hagbo (9e 02 22); Aspö kyrka på 
norra stenmuren (9e 15 03); bergbrant 150 m S L. 
Mossnäs (9e 28 26).

Rhodobryum roseum, rosmossa. Mindre allmän.

Mniaceae
Mnium hormtm. skuggstjärnmossa. Mindre allmän- 

tämligen allmän.
M. marginatum, uddstjärnmossa. Vid bäcken 200 m SO 

Kvarntorp (8d 00 47. kontr L. Hedcnäs).
M. stellare, blek stjärnmossa. Klippbrant 300 m NV 

Tosterö skola (7d 18 41); bergbrant mellan Björn
dalen och Hornudden (8d 23 41); liten klippbrant vid 
landsvägen 150 m N Stefansbo (8d 26 32); rikligt i 
kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 07 33); klippbrant 
150 m S L. Mossnäs (9e 28 26).

Plagiomnium affine, skogspraktmossa. Tämligen all
män.

P. cuspidatum, lundpraktmossa. Tosterö i klipp
springor" (C. Lindman 1903 i S); tämligen allmän-all- 
män.

P. elatum, bandpraktmossa. Dikad sumpskog V lands
vägen 700 m SV Betlehem (8d 20 09); i kalkbrottet 
300 m SV Norrsta (9d 07 33); dikad fuktig granskog 
300-400 m V Långhult (9d 21 06).

P. ellipticum, kärrpraktmossa. Öppet kärr 500 m SSV 
Norrsta (9d 04 34); i kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 
07 33).

P. undulatum, vägig praktmossa. Tämligen allmän.
Rhizomnium punctatum, bäckrundmossa. Bergbrant 

300 m NNV Tynäs (7e 02 16); i kalkbrott 300 m SV 
Norrsta (9d 07 33); Fröstaviken (9f 40 05); klippbrant 
vid mälarstranden 200 m SV Tjuvudden (9e 42 17).

160 Torsten Carlsson m fl

Aulacomniaceae
Aulacomnium androgynum, liten räffelmossa. Sträng- 

näs Bresshammar" (C. Lindman 1903 i S); mindre all
män-tämligen allmän.

A. palustre, räffelmossa. "Strängnäs Bresshammar' (C. 
Lindman 1903 i S). Tämligen allmän-allmän.

Bartramiaceae
Bartramia ithyphyUa, styv äppelmossa. "Bergbrant norr 

Tynäs” (AJ 1964); sandig vägskärning 100 m SO St. 
Mossnäs (9e 32 22).

B. pomiformis, kuddäppelmossa. Bergbrant 300-400 m 
NNV Tynäs (7e 02 16); bergbrant 600 m SSO Igelshäll 
(8d 32 43)' berget omedelbart V Kyaviken (8e 47 06); 
i kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 07 33); klippbrant 
omedelbart O landsvägen 750 m OSO Långhult (9d 14 
15); bergbrant omedelbart S Logarns fritidsområde 
(9d 22 16); bergbrant 500 m NO Ingeby (9f 48 02).

Orthotrichaceae
Amphidium mougeotii, kuddtrattmossa. Bergbrant 300 

m NNV Tynäs (7e 02 16).
Zygodon baumgartneri, stor ärgmossa. Klippbrant ome

delbart N landsvägen 300 m NV Tosterö skola (7d 18 
41).

Ulota crispa, krusig ulota. I kalkbrott 300 m SV Norrsta 
(9d 07 33). pä död hassel; bergbrant 500 m NO lngeby 
(9f 48 02), på rönn.

Orthotrichum affine, strimhättemossa. Kvarntorp 100 m 
SO gården (8d 47 00); Edeby allo på ask (8d 36 30); 
700 m NV Edeby på alm (8d 44 25); Agnesund vid 
gården pa ask (9d 49 13); lunden 500 m N Frosta pa 
asp (9f 43 02).

O. anomalum. rödskaftad hättemossa. I kalkbrott 300 
m SV Norrsta (9d 07 33); Ingeby vid jordkällare pa 
murbruk (9e 46 49).

O. gymnostomum. asphättemossa. Ingeby vid jord
källare pä murbruk (9e 46 49)!

O. obtusifolium, trubbhättemossa. Sydexponerad 
bergsluttning vid Mälaren, på bark. SV Långhult (9d 
19 04); Ingeby vid jordkällare pä murbruk (9e 46 49)!; 
möjligen något förbisedd.

O. pallens, parkhättemossa. Sundby brygga på cement 
(6e 44 06, kontr. L. Hedenäs).

O. rupestre, berghättemossa. Sundby brygga pä cement 
(6e 44 07); bergbrant 150 m S L. Mossnäs (9e 28 26); 
klippbrant vid mälarstranden 200 m SV Tjuvudden 
(9e 28 26); Fröstaviken på berghäll (9f 40 05).

Hedwigiaceae
Hedwigia ciliala. kakmossa. Allmän.

Fontinalaceae
Fontinalis antipyretica, stor näckmossa. Rikligt i bäcken 

vid Kvarntorp (8d 47 00); i bäcken NV Märinge (7d 36 
26); i på hösten 1989 torrlagt dike ca 900 m SV Djup
vik (7d 29 48); i kalkbrott 300 m SV Norrsta (9d 07 
33). m ,

Dichelvma faleatum. klomossa. I pa hösten 1989 torrlagt 
skogsdike ca 900 m SV Djupvik (7d 29 48).

Neckeraceae
Neckera complanata, platt tjädermossa. Klippbrant 

omedelbart N landsvägen 300 m NV Tosterö skola (7d 
18 41); bergbrant mellan Björndalen och Hornudden 
(8d 23 41); i kalkbrott 300 m SV Norrsta (9d 07 33). 

Homalia trichomanoides. trubbfjädermossa. Lunden 
250 m VNV Bresshammars gård (7d 15 42).

Thamniaceae
Thamnobryum alopecurum, rävsvansmossa. Bergbrant 

ca 300 m NNV Tynäs (7e 01 16).

Leucodontaceae
Leucodon sciuroides, allémossa. Mindre allmän-täm

ligen allmän.
Antitrichia curlipendula, fällmossa. Mindre allmän. 

Noterad från 9 lokaler, t ex klippbrant omedelbart N
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landsvägen 300 m NVTosterö skola (7d 18 41); klipp
brant 600 m O L. Skåninge (8d 31 14); berget omedel
bart S Logarns fritidsområde (9d 22 16).

Thuidiaceae
Anomodon attenuatus, piskbaronmossa. Vid bäcken 100 

m SO Kvarntorp på stenblock (8d 00 47).
A. viticulosus, grov baronmossa. Bergbrant omedelbart 

N landsvägen 300 m NV Tosterö skola (7d 18 41); 
bergbrant mellan Björndalen och Hornudden (8d 23 
41); ställvis rikligt i kalkbrottet 300 m SV Norrsta (9d 
07 33).

Thuidium erectum (T. delicalulum), skuggtujamossa. 
Alstrandskogen 600 m SSO Igelshäll (8d 33 44); invid 
bergbrant omedelbart S Logarns fritidsområde (9d 22 
16).

T. philibertii, backtujamossa. Lunden 250 m VNV 
Bresshammars gård (7d 15 42); lunden omedelbart SV 
Edeby fritidsområde (8d 46 24); i kalkbrottet 300 m 
SV Norrsta (9d 07 33); sannolikt förbisedd.

T. recognition, kalktujamossa. Lunden 250 m VNV 
Bresshammars gård (7d 15 42); vid på hösten 1989 
torrlagd bäck NV Märinge (7d 36 26); lunden SV 
Agnesund (9d 47 10); vid bergbrant 500 m NO Ingeby 
(9f 48 02).

Abietinella abielina, gruskammossa. Mindre allmän.

Leskeaceae
Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärgbågmossa. Troli

gen mindre allmän. Noterad på 9 lokaler, t ex lunden 
250 m VNV Bresshammars gård (7d 15 42); 100 m SO 
Kvarntorp på al (8d 00 47); Agnesund, nära gården på 
ask (9d 49 13).

Leskea polycarpa, pilmossa. 100 m SO Kvarntorp på al 
(8d0047).

Lembophyllaceae
Plerigynandrum filiforme, repmossa. Lunden 250 m 

VNV Bresshammars gård (7d 15 42); liten klippbrant 
nära landsvägen 150 m N Stefansbo (8d 26 32); sten
block nära vägen 200 m SO Römyran (9d 39 25); berg
brant 500 m NO Ingeby (9f 48 02).

Isolhecium alopecuroides, råttsvansmossa. Mindre all
män. Noterad på 16 lokaler.

/. myosuroides, mussvansmossa. Klippbrant omedel
bart S Logarns fritidsområde (9d 22 16); liten klipp
brant omedelbart O landsvägen 750 m OSO Långhult 
(9d 14 15).

Amblystegiaceae
Cratoneuron filicinum, källtuffmossa. I kalkbrottet 300 

m SV Norrsta (9d 07 33).
Drepanocladus aduncus, lerkrokmossa. Alstrandskogen 

600 m SSO Igelshäll (8d 33 44).
D. exannulatus s.L, kärrkrokmossa. Morfarskärret (8d 

10 21); bergsluttning vid Mälaren SV Långhult i häll- 
kar (9d 19 04).

Calliergon cordifolium, kärrskedmossa. Alkärr O riks
väg 55 200 m NV avtagsvägen mot Sanda (7d 32 42); 
Morfarskärret (8d 10 21); kärrdråg N Österäng (8d 30 
19); sannolikt förbisedd.

C. giganleum, stor skedmossa. Öppet kärr 500 m SSV

Norrsta (9d 04 34).
C. stramineum. blek skedmossa. Mindre allmän.
Calliergonella cuspidala, spjutmossa. Tämligen allmän.
Hygrohypnum luridum, kvarnbäckmossa. Vid bäcken 

100 m SO Kvarntorp (8d 00 47); klippbrant vid Mäla
ren i stänkzonen 200 m SV Tjuvudden (9e 42 17).

Campylium calcareum, kalkspärrmossa. Torrbacke 700 
m NV Edeby (8d 44 25, kontr L. Hedenäs); bergbrant 
150 m S L. Mossnäs (9e 28 26).

C. elodes, kärrspärrmossa. I ett litet kärr i lunden 350 m 
VNV Tynäs (7e 01 15).

C. slellatum, guldspärrmossa. Dikad sumpskog V 
landsvägen 700 m SV Betlehem (8d 20 09). - var. pro- 
tensum. Lunden 500 m N Frösta (9f 43 02).

Amblystegium riparium, vattenkrypmossa. På murken 
stubbe nära dike 750 m S Edeby (8d 30 27); i lunden 
omedelbart SV Edeby fritidsområde (8d 46 24); alkärr 
500 m SSV Norrsta (9d 04 34); i kalkbrott 300 m SV 
Norrsta (9d 07 33).

A. serpens, späd krypmossa. Tämligen allmän.

Brachytheciaceae
Cirriphyllum piliferum, hårgräsmossa. Mindre allmän- 

tämligen allmän.
Eurhynchium angustirete, hasselsprötmossa. Lunden 

250 m VNV Bresshammars gård (7d 15 42); vid skug
gig nordbrant omedelbart S Smörhålet (9d 23 01); 
fuktig granskog 300-400 m V Långhult (9d 21 06); 
skogsområde O riksväg 55 900 m SV Djupvik (7d 29 
48).

E. hians, lundsprötmossa. Mindre allmän.
E. pulchellum, liten sprötmossa. Skogsområdet ca 400 

m S Djupvik på asp (7e 30 04); hösten 1989 torrlagd 
bäck NV Märinge (7d 36 26); invid markväg 100 m S 
L. Mossnäs (9e 29 26); sandig vägskärning 100 m SO 
St. Mossnäs (9e 32 22); lunden 500 m N Frösta (9f 43 
02, kontr L. Hedenäs).

Brachythecium albicans, blek gräsmossa. Mindre all
män.

B. mildeanum. lergräsmossa. ”Strängnäs, Bressham- 
mar ” (C. Lindman 1903 i S); ej återfunnen.

B. oedipodium (B. curtum), spretgräsmossa. Alkärr 
100 m SV Långhult (9d 21 08); skuggig klippbrant 
omedelbart S Smörhålet (9d 23 01); lunden SV Agne
sund (9d 47 10); alstrandskog 600 m SSO Igelshäll (8d 
33 44).

B. populeum, parkgräsmossa. Tämligen allmän.
B. reflexum, späd gräsmossa. Mindre allmän.
B. rulabulum, stor gräsmossa.Tämligen allmän.
B. satebrosum, skogsgräsmossa. Tämligen allmän.
B. velutinum, sammetsgräsmossa. Tämligen allmän.
Homalothecium lutescens, kalklockmossa. Bergbrant 

mellan Björndalen och Hornudden (8d 23 41); Aspö 
kyrka på norra stenmuren (9e 15 03); bergbrant 150 m 
S L. Mossnäs (9e 28 26).

H. sericeum, guldlockmossa. Bergbrant mellan Björn
dalen och Hornudden (8d 23 41); i kalkbrott 300 m SV 
Norrsta (9d 07 33); berget 600 m NV Hagbo (9e 02 
22); Aspö kyrka, norra kyrkogårdsmuren (9e 15 03).

Hypnaceae
Platygyrium repens, kopparglansmossa. Lunden 300 m 

NNV Tynäs på nedfallen ek (7e 01 15).



Pylaisia polyantha, aspmossa. Lunden 250 m VNV 
Bresshammars gård (7d 15 42); Edeby allé på ask (8d 
36 30); på trappa vid fritidshus på Tjuvudden (9e 42 
18).

Hypnum andoi, trådfläta. Bergbrant omedelbart V 
landsvägen 600 m NV Hagbo (9e 02 22, kontr L. 
Hedenäs); sannolikt förbisedd.

H. cupressiforme s.l., cypressfläta. Allmän.
H. lindbergii, lerfläta. Tämligen allmän.
Ptilium crista-castrensis, kammossa. Tämligen allmän.
Hylocomium splendens, husmossa. Allmän.
Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa. Tämligen 

allmän.
R. triquetrus, kranshakmossa. Tämligen allmän.
Pleurozium schreberi, väggmossa. Allmän.
Climacium dendroides, palmmossa. Tämligen allmän- 

allmän.

Plagiotheciaceae

Herzogiella seligeri, stubbspretmossa. Lunden 300 m 
NNV Tynäs (7e 01 15); kärrdråg N Österäng (8d 30 
19); dikad fuktig granskog 300-400 m V Långhult (9d 
21 06); Fröstaviken på murken ved (9f 40 05); berg
brant 500 m NO Ingeby (9f 48 02); sannolikt förbi
sedd.

Isopterygium elegans, platt skimmermossa. Bergbrant 
300 m NNV Tynäs (7e 01 16, det E. Nyholm); i kalk
brott 300 m SV Norrsta (9d 07 33); berget omedelbart 
V Kyaviken (8e 47 06).

Plagiothecium cavifolium, trindsidenmossa. Skogs
område O riksväg 55 900 m SV Djupvik (7d 29 48); 
vid bäcken NV Märinge (7d 36 26); invid skogsdike 
600 m S Edeby (8d 30 27); bergbrant 500 m NO Inge
by (9f 48 02).

P. curvifolium, klosidenmossa. Alkärr 100 m SV Lång
hult (9d 21 08).

P. denticulatum, skogssidenmossa. Tämligen allmän.
P. laetum, vedsidenmossa. Liten klippbrant N lands

vägen 300 m VNV Österäng (8d 29 15); klippbrant 
omedelbart O landsvägen 750 m OSO Långhult (9d 14 
15); bergbrant omedelbart S Logarns fritidsområde 
(9d 22 16); bergbrant 600 m NV Hagbo (9e 02 22); tro
ligen förbisedd.

P. nemorale, lundsidenmossa. 100 m SO Kvarntorp (8d 
00 47); klippbrant 300 m NV Tosterö skola (7d 18 41); 
bergbrant mellan Björndalen och Hornudden (8d 23 
41); i kalkbrott 300 m SV Norrsta (9d 07 33); berg
brant 150 m S L. Mossnäs (9e 28 26); klippbrant 500 m 
NO Ingeby (9f 48 02, kontr L. Hedenäs).

P. piliferum, hårsidenmossa. Bergbrant 300 m NNV 
Tynäs (7e 01 16, det L. Hedenäs).

P, succulentum, praktsidenmossa. Mindre allmän.

Tetraphidaceae
Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa. Mindre allmän.

Polytrichaceae
Atrichum undulatum, vågig sågmossa. Mindre allmän- 

tämligen allmän.
Pogonatum urnigerum, stor grävlingmossa. I grustaget 

500 m SSO Edeby (8d 33 29) .
Polytrichum commune, stor björnmossa. Tämligen all

män.
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P. formosum, skogsbjörnmossa. Tämligen allmän.
P. juniperinum, enbjörnmossa. Allmän.
P. longisetum, kärrbjörnmossa. Alkärr 900 m SSV 

Djupvik (7e 28 01); dikad sumpskog V landsvägen 700 
m SV Betlehem (8d 20 09).

P. piliferum, hårbjörnmossa. Tämligen allmän.
P. strictum, myrbjörnmossa. Morfarskärret (8d 10 21); 

skvattramtallmosse 500 m NNV Österäng (8d 31 17).

Andreaeaceae

Andreaea rupestris, sotmossa. Allmän.

Sphagnaceae

Sphagnum angustifolium, klubbvitmossa. Gungflykärr 
600 m SV Rosendal (8d 01 40); Morfarskärret (8d 10 
21); möjligen något förbisedd.

S. capillifolium, tallvitmossa. Tämligen allmän.
5. centrale, krattvitmossa. Morfarskärret (8d 10 21); al

kärr 100 m SV Långhult (9d 21 08).
S. compactum, tät vitmossa. Sydexponerad bergslutt

ning vid Mälaren SV Långhult (9d 19 04); sannolikt 
förbisedd.

S. cuspidatum, flytvitmossa. Rudsjömossen (7d 39 31); 
skvattramtallmosse 500 m NNV Österäng (8d 31 17); 
uttorkad göl ca 900 m SSO Agnesund (9d 41 15).

S. fallax, uddvitmossa. Mindre allmän.
S. fimbriatum, fransvitmossa. Kärrdråg N Österäng (8d 

3019).
S. fuscum, rostvitmossa. Rudsjömossen (7d 39 31); 

gungflykärr 600 m SV Rosendal (8d 01 40).
S. girgensohnii, granvitmossa. Tämligen allmän-all- 

män.
S. magellanicum, praktvitmossa. Mindre allmän.
S. majus, rufsvitmossa. Gungflykärret 600 m SV 

Rosendal (8d 01 40); skvattramtallmosse 500 m NNV 
Österäng (8d 31 17).

S. palustre, sumpvitmossa. Mindre allmän.
S. papillosum, sotvitmossa. Gungflykärr 600 m SV Ro

sendal (8d 01 40).
S. rubellum, rubinvitmossa. Rudsjömossen (7d 39 31); 

gungflykärr 600 m SV Rosendal (8d 01 40).
S. russowii, brokvitmossa. Morfarskärret (8d 10 21); 

skvattramtallmosse 500 m NNV Österäng (8d 31 17); 
bergbrant omedelbart S Logarns fritidsområde (9d 22 
16); eventuellt något förbisedd.

S. squarrosum, spärrvitmossa. Mindre allmän-tämligen 
allmän.

S. subsecundum, krokvitmossa. Morfarskärret (8d 10
21).
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daggkåpa A. gracilis och glatt daggkåpa A. glabra, 
sammantaget alltså 11 arter.

Därefter besöktes Stipakullarna vid Nolgården i 
Näs socken, där förutom fjädergräs Stipa pennata 
även backklöver Trifolium montanum, färgmåra 
Galium triandrum, fältvädd Scabiosa columbaria, 
drakblomma Dracocephalum ruyschiana, prakt
brunört Prunella grandiflora, trollsmultron Poten- 
tilla rupestris och smalbladig lungört Pulmonaria 
angustifolia sågs. På de betade Björstorpskullarna 
fanns toppjungfrulin Polygala comosa.

Någon mil längre norrut, vid foten av Planta
berget, ligger Skogartorpskärret, ett källkärr med 
kalktuff och säregen vegetation med bl a lukt
sporre Gymnadenia odoratissima och en spåtistel, 
som troligen är en övergångsform till långbladig 
spåtistel C. vulgaris ssp. longifolia. Nedanför 
kärret finns en kalkfuktäng, där stor ögontröst 
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana redan var i 
blom. Den växte tillsammans med bl a ormtunga 
Ophioglossum vulgatum, hårstarr Carex capillaris 
och honungsblomster Herminium monorchis.

Falbygdsturen avslutades vid Djupadalen i 
Dala, där en isälv spolat ren kalkhällar och skapat 
små alvar nted bl a fjällgröe Poa alpina och snölav 
Cetraria nivalis.

Kinni'kulleturcn

Första målet var Björkkullsviken i Vänern inom 
Forshems socken, en oligotrof vik med klippsträn
der. Vegetationen hyser både fuktheds-, kalk- och 
hällmarksarter. Fuktheden representeras bl a av 
klockljung Erica tetralix, granspira Pedicularis syl- 
vatica, brunag Rhynchospora fusca, tätört Pingui- 
cula vulgaris och klockgentiana Gentiana pneu- 
monanthe. I anslutning till fuktheden såg vi ljung
ögontröst Euphrasia micrantha i mossiga bergs
skrevor på grönsten. I ett hällkar fanns dysäv 
Eleocharis multicaulis. Kalkkrävande är blodnäva 
Geranium sanguineum, grusbräcka Saxifraga tri- 
dactylites, skogsknipprot Epipactis helleborine och 
kalkkrusmossa Tortella tortuosa, medan strand- 
veronika Veronica longifolia, vildlin Linum 
catharticum, backdunört Epilobium collinum och 
hällebräken Woodsia ilvensis är kalkgynnade.

I en näringsrik vik strax väster om Björkkulls
viken dominerade jättestarr Carex riparia. Dess
utom fanns bl a slokstarr C. pseudocyperus, vat- 
tenstäkra Oenanthe aquatica, vattenpest Elodea

canadensis, dyblad Hydrocharis morsus-ranae, 
sjöranunkel Ranunculus lingua, korsandmat L. 
trisulca och stor andmat Spirodela polyrhiza.

Nästa mål var Madberget, en liten halvö i 
Sjöråsviken i Vänern vid Kinnekulles nordspets. 
Även här var vegetationen eutrof med sprödarv 
Myosoton aquaticum, gulkavle Alopecurus aequa- 
lis, sjöranunkel Ranunculus lingua, kalmus 
Acorus calamus, vattenstäkra Oenanthe aquatica, 
vattenveronika Veronica anagallis-aquatica och 
vattenskräppa Rumex hydrolapathum. Rariteten 
strandbräsma Cardamine parviflora växer här på 
fastlandet; annars finns den främst i mossiga 
klippskrevor vid eller strax över vattenytan på ut
sidan av kobbar och skär i eutrofa vikar.

Efter lunch på Kinnekullegården besöktes 
några fina ogräsåkrar på alunskiffer norr 1 Ijelnt- 
säter. I kanten på ett höstrybsfält hittade vi smink
rot Lithospermum arvense, riddarsporre Conso- 
lida regalis, åkervinda Convolvulus arvensis, 
glansveronika V. polita och sanddådra Camelina 
sativa ssp. microcarpa. I ett höstrapsfält domine
rade rödmire Anagallis arvensis. Dessutom sågs 
vattenveronika Veronica anagallis-aquatica, natt- 
glim Silene noctiflora, luddunört Epilobium parvi- 
florum och blankstarr Carex otrubae.

Därefter besöktes alvaronirådet Osterplana 
hed. I de delvis igenväxande torrhedarna såg vi 
bl a S:t Pers nycklar Orchis muscula, Adam och 
Eva Dactylorhiza sambucina, guckusko Cypri- 
pedium calceolus, lundtrav Arabis hirsuta, kalk- 
narv Arenaria gothica, stenkrassing Hornungia 
petraea, bergjohannesört Hypericum montanum, 
luden johannesört H. hirsutum och fältgentiana 
Gentianella campestris. På ett par kalkfukthedar 
sågs brudsporre Gymnadenia conopsea, honungs
blomster Herminium monorchis, flugblomster 
Ophrys insectifera, kärrknipprot Epipactis palus
tris och krissla Inula salicina.

Vid Björnebergsängarna studerades klintsnylt- 
rot Orobanche elatior. Förekomstens spontanitet 
är omtvistad. Därefter promenerade vi upp till 
kalkfuktängarna med sina rika bestånd av tistel- 
snyltrot O. reticulata. Här fanns även ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata, skogsnycklar D. maculata 
ssp. fuchsii, brudsporre Gymnadenia conopsea, 
flugblomster Ophrys insectifera, honungsblomster 
Herminium monorchis, skogs- och kärrknipprot 
Epipactis helleborine och palustris, tvåblad Listera 
ovata och ormtunga Ophioglossum vulgatum.

Bengt Stridh och Gösta Börjeson

SVENSK BOT. TIDSKR: 85 (1991)



Plockat ur pressen

Under den här rubriken bevakar vi våra botaniska 
pressgrannar. Förra presskrönikan fanns i häfte 6, 
1990, och sedan dess har ett stort antal tidskrifter 
nått redaktionen. Hösten och vintern är författan- 
dets tid!

Adresser till tidskrifterna finner du, om de inte 
anges här nedan, i översikten över svenska bota
niska föreningar i årets häfte 1.

Trädgårdsamatören

utges av Sällskapet Trädgårdsamatörerna, John 
Alebring, Hässleberga 5, 24013 Genarp. Sista häf
tet för 1990, nr 5, upptas till stor del av den årliga 
listan över frö tillgängliga för byte - 2280 arter och 
sorter! Det finns också ett vackert illustrerat rese
reportage från Aostadalen i italienska Alperna.

I häfte 1 och 2 för 1991 tre intressanta följe
tonger: Hannelotte Kindlund ger en botanisk och 
hortikulturell genomgång av bräckorna Saxifraga, 
och Svante Malmgren lär ut - liksom tidigare i 
SBT - hur man framgångsrikt odlar och mass- 
förökar svenska orkidéer. Kenneth Lorentzon 
skriver om arboretet (trädsamlingen) vid Kiviks 
Esperöd i Skåne, där man bl a kan beskåda 51 
arter av barrträd. I de båda häftena ingår också ett 
resereportage från Annapurna i Nepal.

Ettan bjuder också på en artikel av Ulle Kukk, 
som arbetar med forskning kring och skydd av 
hotade växter i Estland. Den handlar om rysk 
sabellilja Gladiolus imbricatus, som når sin nord
gräns i Baltikum och växer på fuktig ogödslad 
ängsmark. Örjan Nilsson berättar om den svår- 
odlade men märkliga stäpprosen Rosa persica, 
som har enkla blad utan stipler och gula blommor 
med röd fläck på kronbladen. Lite mistelgenetik 
får man sig också till livs.

Lunds Botaniska Förening

I mars kom årets första, 48 sidor tjocka, medlems
blad. Det innehåller till största delen material för 
inventerare - lista över-bokade rutor, adresslista,

information om hur arter och underarter registre
ras, etikettering av belägg, beskrivning av växtbe- 
stämningsservicen för inventerare, samt ett långt 
Tillägg till Krok 2 med fakta om svårskilda arter 
och förbisedda hybrider. Gerd Mari Lye presen
terar vackra teckningar av växter från Rhodos till 
en reseberättelse från föreningens exkursion dit 
under 1990.

Blekinges Natur

utges av SNF i Blekinge, Hillerödsvägen 26, 
371 45 Karlskrona och utkommer en gång om 
året. 1990 års volym innehåller bl a en artikel av 
Erik Ståål om eken i Blekinge, samt en bildsvit av 
Ingmar Holmåsen om gallbildningar på ek - en 
försmak av en kommande fältguide till gallbild
ningar. Torgny von Wachenfeldt redovisar för
ändringar i Östersjöns algflora, och bland de av 
Lars Fröberg sammanställda floristiska notiserna 
märks nötkörvel Conopodium majus, som inte 
varit sedd i landet sedan 1920 och aldrig i Ble
kinge, och ett nyfynd av bymålla Chenopodium 
urbicum.

Rindi
häfte 2 för 1990 innehåller bl a en tillbakablick på 
de första tio åren med Gotlands Botaniska Före
ning, en redovisning av nya lokaler för myggnyck
lar Liparis loeselii, samt en artikel om en vårväxt 
som kanske är en specialitet för Gotland: grå pärl- 
hyacint Muscari muscarimi. 1 övrigt exkursions- 
protokoll samt rapporter om inventeringar.

Calluna

I häfte 2, 1990, av västgötarnas tidskrift återkom
mer Olof Janson till plattlumrarna Diphasiastrum. 
Många nya fynd av cypresslummer D. com- 
planatum subsp. chamaecyparissus har gjorts på 
Hökensås, och det konstateras att den endast säl
lan växer tillsammans med mellanlummer subsp.
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x zeilleri. Dessa båda lumrar rapporteras även 
från Värmland. Olof har även haft lyckan att finna 
buskvicker Vida dumetorum som ny för Väster
götland, om än förekomsten verkar vara kulturbe- 
tingad. Anders Bertilsson publicerar norsk dagg
kåpa Alchemilla norvegica som ny för Västergöt
land med hela sex lokaler. Sigge Bergh skriver om 
lundskafting Brachypodium sylvaticum på Kinne- 
kulle och Sven Svensson om fina betes- och slåt- 
termarker med bl a granspira Pedicularis sylva- 
tica. Enar Sahlin redovisar fina fynd och återfynd 
från göteborgsområdet, bl a glansbräken Asple- 
nium adiantum-nigrum, knölnate Potamogeton 
trichoides - nu enda lokalen i Sverige! - kantlök 
Allium senescens, glimmerört Illecebrum verticil- 
latum och ädelmynta Mentha X gentilis.

Natur pä Dal

1 häfte 1, 1991, har Claes Kannesten en uppsats 
om lunglav Lobaria pulmonaria i Dalsland. 
Många nyfynd har gjorts de senaste åren och kart
bilden visar att arten gynnas av den kalkförande 
Dalformationen. Lokalförteckning och rik bild
dokumentation ingår.

Värmlandsfloran

1 volym 5 nr 2 (1990) finns det flera uppsatser om 
vårens utveckling de båda rekordtidiga åren 1989 
och 1990 samt föreningsnyheter. Trean för samma 
år bjuder på återupptäckten av norsk daggkåpa 
Alchemilla norvegica i Värmland - det är Lars 
Asklund som har kollat gamla belägg och sedan 
tillsammans med Kjell Sundkvist lokaliserat två 
förekomster i landskapet. De såg dessutom arten 
i stor mängd i Bräcke ängar i Dalsland. Peter 
Danielsson har, utifrån vittnsepsykologiska över
väganden, en betraktelse över vikten av att ta 
belägg. Han har även återfunnit björnbrodden 
Tofieldia pusilla i landskapet och ger biotop
beskrivningar. I övrigt redovisas två pilotrutor, 
12D 3j Aamäck och 11D ld Kvarntorp, i värm- 
landsinventeringen.

Daphne

utges av Botaniska sällskapet i Stockholm. I dess 
andra nummer för 1990 ger Hans Rydberg en 
översikt över de maskrosgrupper som finns i

Södermanland. Man får också lite biografiska 
uppgifter om Krok och Almquist samt rapporter 
om exkursioner och inventeringsläger (där noti
sen om första fynd av hålrot Aristolochia deman
ds i Sörmland döljer sig). Magnus Bergström skri
ver om fynd av svampar, huvudsakligen vedsvam
par, kring sjön Erken i Norrtälje kommun, och 
Hans-Erik Wanntorp om toppklocka Campanula 
glomerata, som i Sörmland inte bara förekommer 
som förvildad från odling utan även, längst i öster, 
i naturlig miljö, och då i en avvikande typ. I den 
välfyllda notisavdelningen finner man uppgifter 
om bl a kalk- och trubbsvartbräken Asplenium 
trichomanes ssp. quadrivalens och ssp. inexspec- 
tans, vilka båda visar sig vara spridda på urkalk, 
spärrgrenigt oxbär Cotoneaster divaricatus och 
rosenoxbär C. dielsianus som ofta förvildas, och 
grenigt kungsljus Verbascum lychnids, som fort
farande finns kvar vid Tullgarn, troligen kontinu
erligt sedan första fyndet 1841, fast uppgifter om 
att den var utgången finns. Haldanenmossa Calli- 
cladium haldanianum är ny för Södermanland.

Trollius

nr 11 kom i december 1990. Där skriver Anders 
Janols om en ny lokal för stor låsbräken Botry- 
chium virginianum i Dalarna. Lokalen, känd 
sedan tidigare för sin rika flora, är tyvärr redan 
dikad. Helena Åstrand berättar om landskapets 
utveckling under 300 år på gården Lövåsen i St. 
Skedvi och Birgitta Kvist om såpört Gypsophila 
fastigiata på flygsanden vid Mora. Lennart Bratt 
har varit ute på den vattenväxtrika sjön Viggen 
(bl a nio olika Potamogeton-ioxmcr\). Bengt Old- 
hammer fann att lunglav Lobaria pulmonaria är 
påfallande sällsynt i Mora kommun och påpekar 
att arten bör betraktas som hänsynskrävande. 
Bland notiserna finner man sötbjörnbär Rubus 
plicatus, hårgängel Galinsoga ciliata på friland, 
nonnea Nonea versicolor, nordlig anisticka 
Haploporus odorus och långskägg Usnea longis- 
sima. Håkan Persson och Axel Björklund skriver 
om floran i Vikmanshyttan resp Rättvik och Len
nart Bratt om klockljung Erica tetralix i Dalarna, 
med bl a en ny myrförekomst. Och så berättar 
Tomas Ljung om ängs- och hagmarksinvente- 
ringens tredje och sista säsong i Dalarna, med 
kalkrika slåttermarker i sluttningarna mot Orsa- 
sjön som det finaste objektet.
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New Swedish localities are given for Anthericum liliago, Oenanthe lachenalii and Potamo- 
geton crispus. Centaurea triumfettii, a garden escape, is new for Sweden.
Thomas Karlsson, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Meddelande av Thomas Karlsson, Botaniska 
museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund.

Centaurea triumfettii All., luddklint. - Småland, 
Ekeberga sn, Källeskruv, trädgårdsutkast i väg
kanten vid den sydligaste gården (RUBIN 4F 9e 
42 47) 20.5.1990. Belägg i eget herbarium.

Denna art står nära bergklint C. montana, som 
den lätt kan förväxlas med. Holkfjällens fransar är 
dock längre än hos denna, och de har lysande vita 
spetsar som kontrasterar mot holkfjällens i övrigt 
svarta kanter. Hos bergklinten är fransarna korta 
och helt mörka. Bladen kan vara grunt loberade 
hos C. triumfettii, vilket inte tycks förekomma hos 
C. montana.

Centaurea triumfettii har en stor utbredning i 
Sydeuropa och förekommer även i Mindre Asien 
och Nordafrika. Den är inte förut rapporterad 
som förvildad från vårt land och är ej medtagen 
hos Hylander m fl (1977).

Vid genomgång av materialet av C. montana i 
herbariet i Lund (LD) påträffades ett felbestämt 
exemplar av luddklint från Skåne Helsingborg 
bränngropen 4.8.1938 T. Lange. Lokalen är san
nolikt en avfallsplats och identisk med ”bränn
gropen vid Ringstorp", där Lange ett par månader 
senare samlade lyckoklöver Oxalis articulata 
(Karlsson 1989).

Meddelande av Carl-Eric Nylander, Ekegårds
gatan IB, 372 30 Ronneby.

Oenanthe lachenalii, smalstäkra. - Blekinge, 
Ronneby, Risanäs, Rörholmen ca 300 m V Eke
näs badplats (Rikets nät 62275 14663). Belägg i 
LD.

Denna nya lokal upptäcktes 1989. Smalstäkra 
finns tidigare angiven från en enda lokal i Sverige, 
ca 300 m O Rörholmen. På den nya lokalen

kunde sommaren 1990 räknas ett hundratal indi
vid i rik blomning. Arten växer inblandad i täta 
bestånd av vass Phragmites australis och havssäv 
Scirpus maritimus.

Tyvärr hotas området av kommunal exploate
ring (camping- och badplats). Genomförs detta 
enligt planerna kommer smalstäkran att försvinna 
från denna växtplats.

Meddelande av Olle Svedjemyr, Malexander, 
590 10 Boxholm.

Anthericum liliago, stor sandlilja. - Östergötland, 
Malexander socken, 1 km OSO kyrkan, i SSV- 
vänd brant sluttning mot sjön Sömmen, ca 4 m 
från landsväg. Underlaget är ett torrt, tämligen 
tunt jordlager på granitgrund. Fyndet gjordes den 
6.9.1990. Endast ett, mycket stort, exemplar 
fanns på lokalen. Plantan var 73 cm hög och hade 
6 blomknoppar, 5 utslagna blommor, 5 blommor i 
fruktsättning och 12 frökapslar.

Arten är tidigare känd i Malexander från en 
lokal vid Somvik (sannolikt landets nordligaste), 
först publicerad av Kindberg (1901). Den nyupp
täckta lokalen ligger ca 9 km SO om Somvik och 
biotoperna är påfallande likartade. Om denna 
förekomst är ursprunglig är vanskligt att avgöra. 
Kanske kan en inventering av området ge besked.

Meddelande av Staffan Åström, Ren 2515, 830 40 
Krokom.

Potamogeton crispus, krusnate. - Jämtland, Asp
ås socken, Indalsälvens stränder mellan Hissmo- 
fors kraftverk och Kattstrupeforsens kraftverk 
flerstädes i de lugna delarna av kraftverksdam- 
mens övre grunda vikar (RUBIN 19E 5h 0- 0- resp 
0- 1-) 10.10.1990. Belägg, kontrollerat av Folke 
Björkbäck, finns i S.
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Så långt min litteratur räcker tycks detta fynd 
vara det första norr om södra Gästrikland och 
definitivt det första i Jämtland. De stränder där 
arten nu uppträder bildades 1942, då kraftverks
bygget vid Kattstrupeforsen stod klart. Fyndet så 
här långt upp i älven föranleder eftersök såväl 
nedströms, mot Lit, Stugun och Ragunda, som 
uppströms älven - inklusive Storsjöns stränder. 
Inga fertila plantor har ännu upptäckts. Marken 
utefter stränderna är extremt rik med bland annat 
guckusko Cypripedium calceolus på flera av myr
stråken. Här finns också vattenpest Elodea cana
densis i mängder, en art som spritt sig och nu före
kommer som karaktärsväxt längs stora delar av

Säljes

Linné, C. von 1773: Natuurlyke historie of uit- 
voerige beschryving der dieren, planten en mine- 
raalien ... (ed. Houttuyn). 14 vol, 105 koppar
stickplanscher på tjockt papper, utvikbara. De 14 
volymerna omfattar botanikdelen i ett större verk 
på 37 vol som även inkluderar mineraler och djur. 
Bundna i vackra, samtida skinnband med pärm- 
och rygguld. Högstbjudande.
Mikael Sörensson, Zoologiska institutionen, Av
delningen för systematik, Helgonavägen 3, 223 62 
Lund.

Storsjöns grunda vikar och längs Indalsälven 
åtminstone ner till Handog samt även långt upp
efter Långan och Hårkan - biflöden till Indals
älven. Enligt Hultén hittades vattenpesten för 
första gången i Jämtland 1943.

Citerad litteratur

Hylander, N., Nilsson, Ö., Nordin, I. & Wanderoy, H. 
1977: Våra kulturväxters namn på svenska och latin. 
LTs förlag.

Karlsson, T. 1989: Införda Oxalis-arter i Sverige. Svensk 
Bot. Tidskr. 83: 299-314.

Kindberg, N. C. 1901: Östgöta flora. Adolf Johnsons 
förlag. Stockholm.

Det var lönn!

Det var knoppar av lönn Acer platanoides som 
prydde omslaget till årets första häfte. Gertrud 
Samén, Saxlyckevägen 7A, Karlskoga, svarade 
rätt och vann vår lilla tävling. Redaktionen säger 
grattis och har skickat en bok!

Sonja Andersson-Bliicher, som målade bilden, 
bad oss nämna fotografen som gjorde diat vi hade 
vid tryckningen: Jan Almerén, Östgötagatan 4, 
116 25 Stockholm.
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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 dub
belt radavstånd. Använd nytt färgband så att tex
ten blir svart, och skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker och latinska 
namn, och skriv ingenting i marginalerna. Redige- 
ringsanvisningar kan lämnas på en kopia.

Lämna gärna text inklusive tabeller på diskett! 
Redaktionen har en AT (5 1/4-tums 1.2 Mb 
disketter) och ordbehandlingsprogrammet Word, 
men vi kan läsa andra filformat och disketter 
(även för ABC och Mac). Bifoga alltid utskrift!

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. 1 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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