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Omslagsbild:
Vaxskivlingar på Höö

(se artikel sid. 74).  
Foto: Sven G. Nilsson.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Varifrån kommer ditt botaniska 
intresse?

Jag har både fått frågan och själv funderat på detta. Jag kan inte 
hitta något annat svar än att min farmor lade grunden. Farmor 
och farfar var bönder på en gård några mil från Nässjö. Jag

älskade min farmor och gick ofta med henne. Jag kan än idag 
höra henne säga ”Titta hur fi nt de blommar” – mandelblom, 
styvmors viol, gullviva, blåklocka, vårlök och många andra. Jag ser 
fortfarande framför mig var de växte på gården. Tyvärr är mycket 
borta idag. Hon kände igen fl ertalet av de vanliga arterna, även en 
del gräs. Hon använde vildväxande örter i matlagningen, och vi 
plockade ofta kummin, nässlor, nypon och enbär. 

Vad vill jag säga med detta? Jo, att det är mycket viktigt att vi 
förmedlar kunskapen om vår natur till våra barn och barnbarn. 
Även om det kan ta tid innan intresset vaknar till liv så fi nns i alla 
fall kunskapen någonstans. För mig tog det många år innan det 
botaniska intresset vaknade. Det var under en fågelexkursion. En 
man ville visa upp sina kunskaper om växter men, ack, jag kunde 
det mesta! Efter några dagar ringde hans fru och undrade om jag 
ville vara med och inventera i projekt Smålands fl ora. Sedan dess har 
det rullat på.

Min pojke, som nu är 18 år, överraskade mig för en tid sedan. 
Jag höll på att sätta upp målningar av Bo Mossberg, när han kon-
staterade ”Vad fi n krutbrännaren är”. Oj, så förvånad jag blev! Han 
kan ha varit fem, sex år när vi var på Ölands alvar och botaniserade. 
Krutbrännaren blommade så vackert. Mer än tio år efter besöket 
minns han den och kommer ihåg namnet, trots att han oftast inte 
visat något intresse för blommor. Jag tror inte att något av mina tre 
barn kommer att bli botanist, men vem vet. En dag kanske deras 
intresse vaknar. De har åtminstone fått en god grund.

Tack Farmor, jag önskar du fått veta hur mycket roligt jag upplevt 
genom det botaniska intresse som du lade grunden till!  

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com
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Fältgentianan har minskat mycket på senare 
år,  kanske mer än vad många tror. Föreningen 
har i samarbete med ArtDatabanken därför 
utsett fältgentianan till årets växt 2003. Vi 
hoppas nu på hjälp från alla SBT:s läsare med 
uppgifter om dess status så att vi kan göra en 
sammanställning över läget runt om i landet, 
på samma sätt som för mosippan.

I Lagerbergs Vilda växter i Norden från 1957 
kan man läsa följande om fältgentianan 
Gentianella campestris: ”I Sverige träffas den, 

i stort sett allmänt, upp till norra Jämtland och 
Ångermanland. I vissa områden är den dock 
sparsam, så t ex på Öland; på Gotland tycks den 
helt saknas”. 

Nuförtiden är fältgentianan däremot inte 
längre någon vanlig växt. I senaste Rödlistan 
från ArtDatabanken klassas den som sårbar, och 
anges som försvunnen från Skåne, Blekinge, 
Öland och Norrbotten. Kanske det visar sig att 
fältgentianan måste graderas upp ytterligare en 
hotkategori i nästa Rödlista.

Vi är tacksamma för alla uppgifter om fält-
gentianan, nya som gamla, som kan belysa hur 
arten förmår klara sig idag då landskapsföränd-

ringarna stadigt rullar på, med nya nedläggning-
ar av jordbruk varje månad runt om i Sverige. 

Skriv därför ut och fyll i den rapportblankett 
som finns på vår hemsida (www.sbf.c.se) eller 
ring och beställ den av Linda på vårt kansli 
(018-471 28 91). Det går också bra att ta kon-
takt med Staffan Åström för frågor (tel: 0640-
131 14, e-post: carex@sverige.nu), som också 
tar emot alla era rapporter på adress: Ren 2515, 
835 92 Krokom.

Notera blomningstid i era rapporter och för-
sök också ange vilken eller vilka av de tre varie-
teterna som beskrivs i bildtexten som finns på 
varje lokal. Precis som för mosippan kommer vi 
att publicera resultaten i SBT.

❀  STAFFAN ÅSTRÖM

Fältgentianan finns i tre varieteter: en tidigblom-
mande var. suecica (till vänster) med få och långa 
ledstycken på stjälken, en senblommande var. 
campestris (till höger) med många korta ledstycken, 
samt den nordliga sätergentianan var. islandica med 
alla stjälkens ledstycken starkt förkortade. De tre 
varieteterna är ganska skarpt åtskilda i herbarier-
nas material, medan gränsen nuförtiden kanske är 
svårare att dra. Det är troligen så att skillnaden 
mellan var. suecica och var. campestris var mycket 
tydlig förr, när det fanns mycket gott om liehävdad 
ängsmark. Var. suecica, med sin tidiga blomning 
och sitt ranka växtsätt verkar ju vara väl anpassad 
till att växa i slåttermark, medan de båda andra 
raserna – med stark skottbildning från grunden 
– är bättre anpassade till ett ihållande bete.
Foto: Bengt Petterson. Teckning: Karin Bohlin.

Fältgentiana – 
Årets växt 2003
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Vad kan passa bättre än den gamla slagdängans 
refräng – med Ernie Englund på trumpet – 
som rubrik till en artikel om det skånska rund-
bladsbjörnbärets båda färgvarianter, den ena 
med djupt rosa kronblad, den andra med vita. 
Malmöbotanisten Alf Oredsson vänder några 
blad i deras historia.

ALF OREDSSON

Rundbladsbjörnbär Rubus vestitus är vanlig 
på näringsrik, gärna kalkhaltig mark i 
västra Europa upp till södra Danmark. 

I Sverige är arten endast känd från Skåne. Det 
finns två former med avseende på blomfärg (se 

bild sid. 70): rött rundbladsbjörnbär f. vestitus 
med i såväl knopp som blom djupt rosa kron-
blad, och vitt rundbladsbjörnbär f. albiflorus 
med i knopp blekt rosa och i blom nästan rent 
vita kronblad. De två färgformerna har delvis 
olika utbredning i Europa (Weber 1995). De 
spridda förekomsterna i norra Danmark repre-
senterar alla den rödblommiga formen, medan 
den vita formen är känd från södra Jylland, syd-
västra Fyn och Ærø (Anfred Pedersen, muntl.).

Vitt rundbladsbjörnbär
Söderåsen
När Bengt Lidforss som trettioåring fick tillfälle 
att förverkliga sin länge hysta önskan att när-

Den ena röd, den andra vit 
– rundbladsbjörnbär i Skåne

Rundbladsbjörnbär har fått sitt svenska namn efter uddbladets form, som är brett omvänt äggrunt till 
cirkelformat med en kort, bred spets. Det latinska epitetet vestitus betyder klädd och syftar på den tät-
håriga stammen. Teckning: Alf Oredsson. Foto: Göran Wendt.
The Swedish name of Rubus vestitus hints at the shape of the terminal leaflet, which is obovate or roundish, 
shortly pointed. The Latin epithet vestitus means “clothed” and refers to the stem, which is densely covered 
with hairs.
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mare undersöka Söderåsens björnbärsflora, fann 
han en för Sverige ny art. Det var vitt rund-
bladsbjörnbär, ”en af Europas bäst markerade 
Rubusarter, som svårligen kan sammanblandas 
med någon annan form”, som förekom ”ytterst 
ymnigt på en sträcka af 2–3 kilometer mel-
lan Ingelstorp och Ebbarp i Kågeröds socken” 
(Lidforss 1899). Det är fortfarande gott om 
rundbladsbjörnbär efter skogsvägarna öster om 
Kågeröd.

I början av 1900-talet påträffades arten 
utmed åsen i Tången, Skaftarp och Bauseröd 
nordväst om Kågeröds samhälle samt i betesha-
gar norr om Källstorp i Svalövs socken. En av 
lokalerna (Skaftarp) har inte kunnat återfinnas. 
Det är fyrtio år sedan den senaste lokalen för 
rundbladsbjörnbär på Söderåsen rapporterades. 
Det var från Slättåkra i Riseberga socken (Rick-
man 1962). Själv fann jag arten 1960 på en 
naturbetesmark vid Hjortshaga i Asks socken (se 
nr 1 på kartan på sid. 71).

Lerhamn
Vem om inte Göran Wendt, Skånes i dag mest 
aktive björnbärsletare, skulle 1998 finna ett stort 
bestånd av vitt rundbladsbjörnbär på en igen-
vuxen tomt strax norr om hamnen i Lerhamn 
i Brunnby socken på Kullahalvön i nordvästra 
Skåne (kartans nr 2). Den hade legat öde sedan 
Tosta-Tildas röda lilla stuga rivits trettio år 
tidigare. En tid lång nog för björnbäret att fylla 
tomten, men inte tillräckligt lång för att över-
skrida dess gränser. Rundbladsbjörnbärets ovan-
ligt goda och lättplockade frukt hade tidigt gjort 
platsen populär på byn. År 2001 började Tomas 
Stiernstedt, som numera äger fastigheten, att 
bygga på tomten. En stor del av beståndet har 
än så länge sparats, men för säkerhets skull har 
tre buskar med hjälp av grävskopa flyttats högst 
upp i backen (Jonas Müntzing, muntl.).

Vitt rundbladsbjörnbär hör sedan 1963 till 
de skånska björnbärsarterna på Fredriksdals fri-
luftsmuseum i Helsingborg (Vallin 1965). Däri-
från är det 2,5 mil till Lerhamn, medan det från 
närmaste lokal på Söderåsen är 4 mil till Ler-
hamn. Väl långt för en bärsten att ta sig fågel-
vägen, kan man tycka. Fast från sina lokaler på 

Söderåsen måste skånebjörnbäret R. axillaris ha 
avverkat den dubbla sträckan för att komma till 
den tallskog i Borrby socken längst i sydost, där 
jag och Göran Wendt häromåret upptäckte ett 
mindre bestånd av den arten (Oredsson 2001a).

Jag har inte funnit något som tyder på att vitt 
rundbladsbjörnbär skulle vara planterat i Ler-
hamn, men osvuret är bäst. Redan året efter sitt 
för Sverige nya fynd av rundbladsbjörnbär skrev 
Lidforss (1899) djärvt ”torde på den skandina-
viska halfön knappast vara tillfinnandes utanför 
Söderåsens område” – ett postulat som, för den 
vitblommiga formens vidkommande, kom att 
gälla i 99 år eller tills Göran Wendt gjorde ett 
uppehåll i Lerhamn!

Rött rundbladsbjörnbär
Det är snart 200 år sedan Retzius (1806) om 
björnbär i gemen skrev att ”den förökes lätt 
genom delade rötter” och att ”man har en för-
ändring med aldeles fyllde blommor, som för sit 
wackra utseende skötes i Trägårdar”.

En handskriven ”Katalog över växter i Akad.-
trädg. i Lund 1857–”, förvarad i Botaniska 
museet, upptar 40 nummer av släktet Rubus, 
bland dem nr 19 R. armeniacus och nr 40 R. 
vestitus ruber. Till skillnad från den förra arten 
saknar nr 40 tillskrivna noteringar, vilket antag-
ligen betyder att rött rundbladsbjörnbär inte 
fanns i Lunds Akademiträdgård, men väl i det 
dåtida utbudet av trädgårdsväxter.

Knut Fægri skickade 1938 ett ark björnbär 
från parken vid folkhögskolan i Milde utanför 
Bergen i Norge för bestämning till telegrafkom-
missarie C. E. Gustafsson i Trelleborg. Svaret 
kom med vändande post: Rubus vestitus (LD). 
Den planterades omkring 1917 och tre plantor 
finns fortfarande kvar. Blommorna är djupt rosa. 
Frukten hinner sällan mogna, fast den varma 
sommaren 2002 blev ett undantag (Jørgensen 
2002).

Helsingborg
Förutom elva lokaler för rundbladsbjörnbär på 
Söderåsen, finns det på kartan i Weimarck & 
Weimarck (1985) en tolfte lokal vid Helsingborg 
(kartans nr 3). Den motsvaras på Skåneflorans 
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registerkort, som förvaras på Botaniska museet 
i Lund, av fyra uppgifter om rundbladsbjörnbär 
från ett mindre område vid Pålsjö skola i norra 
delen av Helsingborg:

Snårbeväxt tomt vid Sofierovägen strax S. Pål-
sjö skola (O. Ringdahl) (troligen planterad). 
E.S. 1950;

Vikingstrand (i väldiga snår) Th. Lange (Enl. 
Starfelt möjligen från början planterad);

Pålsjö på sluttningarna av landborgen ca 100 
m S om Vikingstrand. T. Lange 26/10 1946;

Pålsjö backar, R. Kanér 19/9 1950.

Eftersom han sett arten på en, numera bebyggd, 
tomt är det lätt att förstå Oscar Ringdahl. Emil 
Starfelt uttrycker sig mera försiktigt och i Skå-
nes flora (Weimarck 1963) gjorde jag själv kom-
mentaren ”möjl. planterad”. Nu undrar jag om 
inte förekomsten lika gärna kan vara spontan.

På ett skolfoto från 1913 (se ovan) kan man 
se att ”Skottabackarna” (arbetare från Skottland 
bröt kol där på 1640-talet) i Pålsjö ännu ligger 
trädlösa efter den kolbrytning som pågick ett 
stycke in på 1860-talet (Olsson 1981). År 2002 
såg jag rött rundbladsbjörnbär inom en radie av 
150 m med centrum i de numera trädbevuxna 
sluttningarna nordost om Pålsjö skola. Med 
samma medelhastighet för vegetativ utbredning 
(radien ökar 1 meter per år), som jag beräknat 

för rostbjörnbär R. pedemontanus (Oredsson 
2001b), skulle det betyda att förekomsten etable-
rades (2002 − 150 =) 1852. Har det gått fortare 
(1,5 m/år) kan det räcka att gå tillbaka till 1902 
för att finna pionjärerna.

Rött rundbladsbjörnbär är känd från flera 
platser på norra Själland (Martensen m.fl. 1983). 
Från en äldre förekomst i Teglstrup Hegn nord-
väst om Helsingør (Anfred Pedersen, muntl.) är 
det fågelvägen över Sundet inte mer än 7 km till 
Pålsjö.

Skanör-Falsterbo
Kärleksstigen – Skanörs södra stadspark. I Falster-
bohalvöns flora (Kraft 1987) står det att rasp-
björnbär Rubus radula är ny för området och att 
jag har bestämt den. Vilken tur att raspbjörnbär 
faktiskt finns på den angivna lokalen, för det 
var rött rundbladsbjörnbär som John Kraft hade 
samlat vid Kärleksstigen i höjd med Dopping-
gränd i Falsterbo den 10 september 1986. Fast 
det begrep jag inte förrän Axel Lundgren i Vim-
merby sex år senare kom till Botaniska museet i 
Lund och visade vad han hade tagit i full blom 
på John Krafts lokal.

När jag sommaren 2001 öppnar grinden till 
Kärleks stigen 20, finner jag en hel trädgård 
övervuxen av björnbär. Det är, förutom rött 
rundbladsbjörnbär, armeniskt björnbär Rubus 

Om det är rött rundblads-
björnbär som skymtar i 
sluttningen öster om Pålsjö 
skola 1913, så är det den 
tidigaste förekomsten i 
Sverige. Foto ur Olsson (1981).
If the shrubs, dimly to be 
seen on the slope east of 
Pålsjö schoolhouse in the 
photo from 1913, really 
represent Rubus vestitus f. 
vestitus it would be its first 
known occurrence in Swe-
den.
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armeniacus och flikbjörnbär R. laciniatus, två 
arter som brukar stå kvar i äldre koloniträdgår-
dar.

Hugo Lundquist köpte huset av en fiskar-
bonde i början av förra seklet, alltså långt innan 
Skanör och Falsterbo vuxit ihop. Trädgården 
ska ha anlagts på 1930-talet, men om björnbä-
ren är planterade är det inte längre någon som 
vet. Fastigheten har stannat i släkten. Den nuva-
rande ägaren, John Sandblad, påbörjade 2002 
en upprensning av den på en gång sandiga och 
sanka tomten. Ingen fara!

Räknat från John Krafts lokal, som är den 
sydligaste på Kärleksstigen, förekommer rött 
rundbladsbjörnbär här och var utmed stigen 
ytterligare 550 m norrut, på Hägervägen, Grä-
sandsvägen, Väktarevägen och Herr Alfs väg, 

liksom på flera ställen i Skanörs södra stadspark, 
som längst 800 m från Kärleksstigen 20.

Falsterbo fyr. Någon gång under vintern 2000–
2001 agnar Göran Wendt kroken med Skånes 
floras inventeringsruta 1C8c NV och jag nappar 
direkt! Det var med argusögon vi framåt vår-
kanten till fots passerade Falsterbo fyrträdgård. 

”Stopp – vad var det?” hojtar jag. Göran vänder 
om, kliver frejdigt över staketet och kommer 
tillbaka med ett stycke rundbladsbjörnbär. Vi 
fick vänta några månader på de mörkrosa blom-
morna, men det var det värt – vilken fröjd för 
ögat! Det är 2,5 km till närmaste kända lokal, 
John Krafts på Kärleksstigen.

Lennart Karlsson har bott vid fyren sedan 
1988. Han känner trädgården väl och vet att 

Det finns två former av rundbladsbjörnbär, den ena (2×) med rosenröda blommor (f. vestitus), den andra 
(1×) med vita blommor (f. albiflorus). Foto: Göran Wendt.
There are two colour forms of Rubus vestitus, one (2×) with deep pink flowers (f. vestitus), the other (1×) 
with white flowers (f. albif lorus).
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rundbladsbjörnbäret inte är planterad, utan 
sannolikt kommit med fåglar någon gång på 
1990-talet. Det stämmer väl med det homogena 
beståndets begränsade utsträckning.

Knösen. I en sank buskmark med mycket 
flikbjörnbär nära Knösgården, längst upp på 
Falsterbohalvön, hittade jag hösten 2001 ett 
mindre bestånd av rött rundbladsbjörnbär. Året 
därpå var de flesta bestånden av flikbjörnbär 
döda, men inte rundbladsbjörnbäret! Avstån-
det till närmaste lokal för arten, Skanörs södra 
stadspark, är nästan 3 km.

Jag föreställer mig att det är trastar eller andra 
bärätare som har spridit rött rundbladsbjörnbär 
i området Kärleksstigen – Skanörs södra stads-
park, medan den likaväl kan ha kommit till 
såväl Knösen som Falsterbo fyrträdgård med 
bärätarnas predatorer. Vår och höst är rovfåglar 
som bekant legio i denna den Skandinaviska 
halvöns sista utpost i sydväst (kartans nr 4).

Charlottenlund
Ville Ålund samlade 24 augusti 1930 rund-
bladsbjörnbär i Charlottenlund, 7 km väster 
om Ystad, ”i parkgränsdiket som vetter mot 
havet” (S). Tillräckligt mycket färgrester är kvar 
i kronblad och ståndarsträngar för att övertyga 

Vitt (1–2) och rött (3–6) rundbladsbjörnbär i Skåne med detaljkartor över Söderåsen och Falsterbo-
halvön, där en vit stjärna visar Kärleksstigen 20. Äldre utgångna lokaler (+). Kartbeteckningar: urberg 
(brunt), sedimentära bergarter (gult), sjöar och vattendrag (blått), tätorter (rött).
Rubus vestitus f. albif lorus (1–2) and f. vestitus (3–6) in Skåne. In detail : the ridge Söderåsen and the Falster-
bo peninsula, where f. vestitus probably was introduced in the 1930s (white star). Old localities (+). Legend: 
Archaean rocks (brown), sedimentary rocks (yellow), lakes and watercourses (blue), densely populated 
areas (red).
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åtminstone mig om att det rör sig om den röd-
blommiga formen. Göran Wendt och jag har 
letat förgäves efter rundbladsbjörnbär vid Char-
lottenlund. Troligen har den gått ut (kartans nr 
5).

I mitten av 1800-talet anlades en bortåt 10 
hektar stor park med slottet i mitten. Godsets 
ägare, tillika ordförande i Skånska hypoteksför-
eningen med säte i Lund, var Arvid Fredriksson 
Posse. En sondotter till honom har berättat att 

”i drivhusen fanns det nektariner, fikon och färs-
ka mandlar och vid de stora nyårsmiddagarna 
ställdes dvärgträn på bordet, från vilka gästerna 
plockade aprikoser, mandariner och jättestora 
franska päron” (Posse 1941). Ännu i dag ståtar 
den längsta rad armeniskt björnbär som jag har 
sett utmed den höga tegelmur som i öster skiljer 
park och betesmark. Det var nog ett från början 
planterat bestånd av R. vestitus f. vestitus som 
Ålund tog belägg av.

Trolle-Ljungby
Under sina strövtåg medelst bil på jakt efter 
olika krypbjörnbär Rubus sect. Corylifolii i 
Skåne 1998 gjorde Göran Wendt även flera 
anmärkningsvärda fynd av äkta björnbär Rubus 
sect. Rubus. Ett var när han den 3 september 
befann sig 1,5 mil öster om Kristianstad och 
just hade lämnat stora vägen mot Sölvesborg för 
grusvägen norrut mot Knutehus: rött rundblads-
björnbär i högra vägkanten!

På stående fot bestämmer sig Göran för ännu 
en inventeringsruta för Skånes flora och innan 
månaden är slut har han hittat klängnunneört 
Ceratocapnos claviculata vid en stig bara 400 m 
därifrån. Det visade sig senare att rött rund-
bladsbjörnbär också fanns på ett hygge väster 
om Knutehusvägen, ägt av Trolle Ljungby AB 
(kartans nr 6). Båda arterna är vanliga i nord-
västra Tyskland och en bit upp i Danmark, så de 
maskiner som användes vid avverkningen torde 
ha kommit direkt från ett uppdrag i något av de 
länderna.

Joakim Falk (Anonym 1997) har visat att 
skogsmaskiner kan ta med klängnunneört från 
Tyskland till Sverige, men Trolle Ljungby är mig 

veterligt det första exemplet på att björnbär kan 
spridas likadant.

Klimatets betydelse
Äldre tiders trädgårdsmästare verkar ha föredra-
git rött framför vitt rundbladsbjörnbär, om den 
senare formen ens fanns att tillgå. Jag tror där-
för inte att Söderåsens vita rundbladsbjörnbär 
har sitt ursprung i någon slottspark, utan att det 
i stället rör sig om en värmerelikt, som har lyck-
ats överleva 75–150 m över havet tack vare det 
gynnsamma lokalklimatet på åsens sydvästslutt-
ningar. Söderåsen är visserligen stor nog att ruva 
på hemligheter, men det faktum att inga nya 
lokaler har hittats på fyrtio år, får mig att tvivla 
på att arten skulle vara under spridning på åsen.

Kanske försvann det röda rundbladsbjörn-
bäret från Charlottenlunds slottspark, när stora 
delar av anläggningen lämnades åt sitt öde, eller 
var kanske beståndet alltför oskyddat mot de 
stränga vintrarna på 1940-talet. De för snart 
nittio år sedan i Bergen planterade exemplaren 
har överlevt, fast utan att sprida sig. På slutt-
ningarna vid Pålsjö har rött rundbladsbjörnbär 
etablerat sig, främst genom att toppslå. I Skanör-
Falsterbo sprider sig rött rundbladsbjörnbär utan 
pardon i västra delen av halvön. Här finns inte 
bara ett flyttfågelsträck av rang, utan även Sveri-
ges mildaste vinterklimat.

Erik Ljungstrand gjorde mig nyligen uppmärk-
sam på att ett ark i LD med etiketten ”Rubus 
tiliaceus Lange Farhult R. Kanér” utgörs av R. 
vestitus. Ett annat ark med likadan etikett är 
däremot korrekt bestämt, även om krypbjörn-
bäret ifråga nu heter R. tiliaster lindbjörnbär. 
Richard Kanér brukade skilja på rött och vitt 
rundbladsbjörnbär, så jag kan inte tro annat än 
att det som i förstone kan tas för en felbestäm-
ning i själva verket beror på en förväxling av eti-
ketter. Slutsats: Kanér samlade inte rundblads-
björnbär i Farhult.  

•  Utan hjälp av Kjell-Arne Olsson, redaktör för 
Botaniska Notiser, hade kartan inte kunnat bli 
så fin.
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ABSTRACT
Den ena röd, den andra vit – rundbladsbjörnbär i 
Skåne. [One is red, the other white – Rubus vesti-
tus in Skåne, southernmost Sweden.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 97: 67–73. Uppsala. ISSN 0039-646X.
In Sweden, Rubus vestitus occurs only in Skåne. In 
1898, its white-flowering form R. vestitus f. albif lorus 
was detected by Bengt Lidforss on the southwest-
ern slopes of Söderåsen. Since 1948, the form with 
deep pink flowers, R. vestitus f. vestitus, is known 
from Pålsjö north of Helsingborg. This occurrence 
was earlier thought to have originated from a gar-
den. The author now suggests an introduction by 
birds from nearby Denmark, whereas R. vestitus f. 

vestitus on the Falsterbo peninsula probably origi-
nates from a cottage garden laid out in the 1930s. 
Five years ago, red-flowering R. vestitus was found 
in a clearing 30 km east of Kristianstad. The pres-
ence of Ceratocapnos claviculata in the vicinity sug-
gests that seeds from the two species were brought 
there with logging machinery coming directly from a 
temporary commission in NW Germany, or maybe 
S Denmark.

Alf Oredsson dispute-
rade 1973 i systematisk 
botanik vid Lunds uni-
versitet på en avhandling 
om björnbärens utbred-
ning i Sverige. Just nu 
ägnar han sig framförallt 
åt det sydligaste landska-
pets arter. Förutom äkta 

björnbär Rubus sect. Rubus granskar Alf dunör-
ter Epilobium åt Skånes Flora.

Adress: Torupsgatan 1G, 217 73 Malmö
E-post: alf.oredsson@bolina.hsb.se
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Linnés småländska hembygd var helt säkert 
en mycket omväxlande och artrik miljö som 
kanske bidrog till hans stora naturintresse. I 
den här artikeln får vi klart för oss att det fort-
farande finns stora naturvärden att uppmärk-
samma och bevara i trakten.

SVEN G. NILSSON, GILLIS ARONSSON & SVANTE 

HULTENGREN

Prästsonen Carl Linnaeus (senare adlad till 
Carl von Linné) föddes år 1707 i Råshult, 
mitt i Stenbrohults socken i södra Små-

land. Innan han var två år flyttade familjen 
till Stenbrohults prästgård en dryg kilometer 
därifrån. Här intill kyrkan vid Möckelns strand 
växte den unge Linné upp och tillbringade sina 
somrar fram till och med 1728. Han har i flera 
skrifter prisat sin hembygd, men tyvärr gjorde 
han aldrig någon förteckning över traktens 
växter. Endast för ett fåtal arter finns noteringar 
från Stenbrohult av Linné. Professorn i växtbio-
logi vid Uppsala universitet Rutger Sernander 
beklagade detta faktum och föreslog att kärl-

växtfloran skulle inventeras (Sernander 1921). 
Så skedde också under 1920-talet av läkaren 
Nils Johnsson, som redan tidigare under sin 
skolgång på 1870-talet samlat växter i Stenbro-
hult Tyvärr publicerades aldrig denna invente-
ring, men en artförteckning med lokaluppgifter 
för ovanligare arter finns bevarad (Johnsson 
ms). 

Nästa kärlväxtinventering utfördes i sock-
nen i början av 1970-talet, men endast ett fåtal 
uppgifter finns publicerade från denna (Nils-
son & Nilsson 1978, Nilsson 1993, Nilsson 
m.fl. 1994, Nilsson & Rundlöf 1996). Övriga 
organismgrupper tycks inte ha inventerats förrän 

Översvämningszonen kring den oreglerade 
Möckeln är viktig för bland annat klock-
gentiana, sjötåtel och hårklomossa. Bilden är 
från en betad strand på östra Höö vid hög-
vatten i februari 2002. Foto: Sven G. Nilsson.
Lake Möckeln is unregulated, and the season-
ally inundated zone is a suitable habitat for 
Gentiana pneumonanthe, Deschampsia setacea, 
and the moss Dichelyma capillaceum.

Biologisk mångfald i Linnés hembygd i 
Småland. 2. Rödlistade växter och 

svampar i Stenbrohults socken
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Centrala Stenbrohults socken med gårdsnamn samt skog med minst 30 % lövträd som är över 10 m höga 
visad med olika färger. Trädslagen har tolkats från infraröda flygbilder och kan vara fel i enstaka bestånd. 
Karta: Maj Rundlöf.
The central part of Stenbrohult parish. Tree stands with at least 30% deciduous trees with heights over 10 
m are indicated.
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under de senaste femton åren (diverse uppgifter 
i Aronsson 1991, Arup & Ekman 1992, Nilsson 
1993, Nilsson m.fl. 1994, Nilsson & Rundlöf 
1996, 2001, Arup m.fl. 1997, Lindbladh & 
Nilsson 1999). För att råda bot på denna brist 
på biologisk kunskap om den trakt som Linné 
växte upp i planeras en serie artiklar om den 
biologiska mångfalden i Stenbrohults socken. I 
denna andra del behandlas rödlistade kärlväxter, 
mossor, svampar och lavar (Gärdenfors 2000).

Sammanställningen omfattar perioden 
1970–2002, och innefattar de fynd av rödlistade 
arter av växter och svampar som kommit till 
vår kännedom från området Höö–Bölsö–Rös-
hult–Steningen–Sällhult–Möckelsnäs–Höö, 
alltså den centrala delen av Stenbrohults socken. 
Området omfattar ungefär hälften av socknens 
landyta, som totalt upptar nästan en kvadratmil. 
I denna del av Stenbrohult utgör lövträden när-
mare 30 % av virkesförrådet, jämfört med 10–15 
% i socknens övriga delar (Nilsson & Rundlöf 
1996). Ek, bok och lind förekommer ställvis 
rikligt, särskilt i anslutning till Möckeln (se 
karta). Ungefär hälften av lövskogen högre än 

10 m utgörs av ädellövskog (Rundlöf 2002). De 
senaste fyrtio åren har täta granbestånd plan-
terats på den avverkade skogsmarken, men de 
flesta lövskogar har skonats från kalavverkning. 
Stenbrohult räknas nu som skogsbygd, med 
knappt 10 % av marken som åker- och betes-
mark. Myrarna har dikats ut i stor utsträckning 
och använts för torvtäkt. Av mossar och kärr är 
därför endast översvämningsmader längs Helge 
å och vid Möckeln någorlunda intakta.

En rik mångfald avslöjad
En sammanställning av den dittills kända läns-
visa förekomsten av rödlistade arter för några 
år sedan visade att Kronobergs län tillhörde 
de artfattigaste länen (Gustafsson & Ahlén 
1996). Det stora antalet rödlistade arter som 
under senare år påträffats i Linnés hembygd är 
därför överraskande (tabell 1). Av de påträffade 
rödlistade arterna var hela 24 svampar och fem 
lavar tidigare inte kända från Kronobergs län, 
och elva av svamparna och en lavart var inte ens 
funna i Småland innan de hittades i Stenbrohult. 
En förklaring till det stora antalet nya svamp-

Tabell 1. Antal rödlistade växter och svampar i centrala Stenbrohults socken funna 1970–2002. 
Observera att ett fåtal arter kan förekomma i mer än en biotop, t.ex. hårklomossa som är beroende 
av både träd och våtmarker. EN: starkt hotad, VU: sårbar, NT: missgynnad.
Numbers of red-listed species in Stenbrohult parish found in 1970–2002. EN: endangered, VU: vulner-
able, NT: near threatened.

 Trädberoende Ängs- o. betesmark Våtmarker Totalt
 On and below trees In grasslands In wetlands All

 EN VU NT EN VU NT EN VU NT EN VU  NT

Kärlväxter 0 1 0 0 2 4* 0 3 3 0 5 6
Vascular plants

Mossor 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2
Bryophytes

Svampar 1 3 27 1 6 13 0 0 0 2 9 40
Fungi

Lavar 1 7 17** 0 0 1 0 0 0 1 7 18
Lichens

Totalt All 2 12 46** 1 8 19* 0 4 3 3 22 66

*Här ingår även tre åkerogräs. Including three weeds.
**Två arter i kategori DD har här lagts till NT. Including two species in category DD.
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fynd verkar vara att markerna i Stenbrohult är 
ovanligt rika på sällsynta svampar, samtidigt 
som få mykologer tidigare har undersökt denna 
del av Sverige. Även lavfloran är rik på rödlis-
tade arter och Stenbrohultsområdet tillhör de 
främsta i landet (Arup m.fl. 1997, 1999, Nilsson 
& Niklasson ms). Att så många rödlistade arter 
är funna i Stenbrohult har flera orsaker förutom 
de relativt omfattande undersökningarna:

1. På kyrkans tre gårdar som gränsar till var-
andra (Stenbrohults prästgård, Djäknabygd och 
Råshults södergård), samt i två områden som 
tidigare ingick i stora fastigheter (Taxås–Möck-
elsnäs och Diö bokskog) finns uppenbarligen 
en lång skoglig kontinuitet (Nilsson & Rundlöf 
1996; se även Lindbladh & Bradshaw 1995, 
1998, Lindbladh & Nilsson 1999). Lunglaven 
Lobaria pulmonaria, som anses vara en bra indi-
katorart på sådan kontinuitet, förekommer i 
området enbart på dessa fastigheter (Öckinger 
2001, S. G. Nilsson opubl.). Särskilt intressant 
är att de rikligaste förekomsterna av lunglav 
sammanfaller med de två områden som för 150 
år sedan utpekades som de med den bästa tim-
merskogen i socknen och med riklig förekomst 
av lövträd (Nilsson & Rundlöf 1996). Åldersbe-
stämning av ett antal ädellövträd på dessa gårdar 
visar på relativt många träd som är 150–400 år 
gamla (Öckinger 2001, M. Niklasson opubl.). 
Nästan alla fynd av rödlistade och trädberoende 
svampar och lavar har gjorts på dessa gårdar i 
ädellövskog med lång skoglig kontinuitet (se 
fyndlistan nedan). I ett av traktens största sam-
manhängande lövskogsområden på Tångarne 
har däremot betydligt färre fynd av sådana arter 
gjorts.

2. Spridda i området finns små grönstens-
höjder med lättvittrade mineral och en högre 
kalkhalt än kringliggande urberg. Flera av dessa 
höjder är förstörda av bergtäkt under 1900-talet, 
men de är fortfarande relativt intakta på gårdar-
na Möckelsnäs, Taxås, Höö och Tångarne i den 
västra delen. Dessa områden är till största delen 
skyddade som naturreservat, och sedan länge 
kända för sin rika kärlväxtflora. Lundväxter 
som långsvingel Festuca gigantea, lundelm Ely-
mus caninus, vispstarr Carex digitata, trolldruva 

Actaea spicata, smånunneört Corydalis intermedia, 
underviol Viola mirabilis, vätteros Lathraea squa-
maria, skogstry Lonicera xylosteum och hässle-
klocka Campanula latifolia är i Stenbrohult 
socken begränsade till dessa grönstensområden 
(Nilsson & Rundlöf 1996). Många svampar, 
både de som växer i skog och på ängsmark, är 
kalkgynnade (Hallingbäck & Aronsson 1998), 
och det gäller särskilt rödlistade svampar (Dahl-
berg m.fl. 2000). En förhöjd kalkhalt i anslut-
ning till grönstensområdena kan vara en förkla-
ring till ett flertal sådana rödlistade svamparters 
förekomst i trakten.

3. Visserligen har de flesta myrar i trakten 
dikats, men den stora sjön Möckeln (45 km2) 
är oreglerad. Amplituden mellan låg- och hög-
vatten är ungefär 1,5 m och den mellanliggande 
översvämningszonen är mycket viktig för flera 
rödlistade arter (se t.ex. Hylander 1998). Höga 
vattenstånd förhindrar granföryngring och 
upprätthåller därmed en lövträdsdominerad zon 
längs sjön (se bild sid. 74). Isskjutning på flacka 
stränder torde även vara viktig för att lågvuxna 
och konkurrenssvaga arter ska kunna överleva 
på stränderna.

4. En relativt stor yta har hävdats som slåtter-
äng i centrala Stenbrohult under senare decen-
nier. På Höö och i Linnés Råshult sköts vardera 
ungefär 6 hektar med sen slåtter. Ytan slåtteräng 
i socknen har dock minskat med över 99 % de 
senaste 150 åren (Nilsson & Rundlöf 1996). Ett 
ytterligare skäl till att det finns flera områden 
som ännu har en rik flora av ängssvampar är att 
konstgödslingen inte varit så omfattande som i 
mer utpräglade jordbruksbygder. Däremot torde 
kvävenedfallet med nederbörden utgöra ett stort 
hot mot denna flora under kommande decen-
nier.

Arternas fördelning i området
De rödlistade arterna är starkt koncentrerade 
till vissa mindre partier i undersökningsområ-
det. Sådana arter finns framför allt i de områ-
den med lång skoglig kontinuitet som nämnts 
ovan. De rikaste partierna är fyra delområden, 
vardera ca 100 hektar stora, där ädellövträden 
fortfarande är vanliga (tabell 2). Den största 
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koncentrationen av rödlistade växter och svam-
par beroende av träd finns på Möckelsnäs inom 
ca 20 hektar på udden söder om herrgården. 
Här växer en artrik ädellövskog dominerad av ek, 
lind, avenbok, lönn, alm och bok, varav grön-
stenshöjden Krunan på 9 hektar är natur reservat. 
Utanför naturreservatet har tyvärr en hel del 
äldre ekar, både levande och döda, avverkats 
under de senaste femton åren. Områdets natur-
värden och en del av hoten mot dem beskrivs av 
Nilsson (1993) och Arup m.fl. (1997).

På kyrkans mark och på Höö finns också 
många rödlistade arter knutna till träd (tabell 
2). På kyrkans mark är det framför allt några 
backar med många gamla bokar som hyser de 
flesta arterna (se bild sid. 82; Nilsson m.fl. 1994, 
Lindbladh & Nilsson 1999), men på Prästgår-
den är också gamla ekar viktiga. På Höö, en ö 
i Möckeln som är naturreservat, är även gamla 
almar, lindar och några askar bärare av rödlis-
tade lavar.

Rödlistade arter beroende av ålderdomlig 
jordbruksmark finns särskilt rikligt på kyrkans 
marker, med en koncentration till naturbetes-
marker på gårdarna Djäknabygd (se bild nedan) 

och Stenbrohults prästgård samt på slåtterängar 
i Råshult. I det senare området finns de rödlis-
tade arterna nästan bara på de slåtterpartier som 
Linnébygdens Hembygdsförening skött med 
slåtter första lördagen i augusti alltsedan 1953 
(Gustawsson 1980). Några decennier fram tills 
att slåttern återupptogs skedde endast bete med 
nötkreatur och en häst på dessa ängar (Gustaf 
Nilsson, muntl.). Även på Höö finns de rödlis-
tade ängssvamparna på slåtterängar som hävdats 
under lång tid, kanske ända sedan medeltiden 
(se bild till höger). På Tångarne växer ängssvam-
parna på ogödslad naturbetesmark, men sådan 
mark saknas nästan helt på gårdarna Möck-
elsnäs och Taxås. Här betar djuren på åkrar och 
annan mark som konstgödslats tills för några år 
sedan. Hävdgynnade arter som backsippa Pul-
satilla vulgaris, solvända Helianthemum nummu-
larium och jungfrulin Polygala vulgaris har även 
försvunnit från Taxås på grund av att en örtrik 
ängsmark granplanterats (Nilsson 1993). 

Slutligen bör det påpekas att endast kärl-
växter inventerats noga i hela området. Övriga 
organismgrupper har främst inventerats i de 
större lövskogsområdena. Lavarna har till 

En artrik naturbetes mark 150 
m öster om gården Djäkna-
bygd med riklig förekomst av 
bl.a. Jungfru Marie nycklar, 
stagg, darrgräs, jungfrulin 
och de rödlistade svamparna 
svartnande narrmusseron, 
ljusskivig lervaxskivling , 
slemvaxskivling och schar-
lakansvaxskivling. Foto: Sven G. 
Nilsson juni 2002.
A species-rich pasture at 
Djäknabygd with abundant 
Nardus stricta, Briza media, 
Polygala vulgaris and the 
red-listed fungi Porpoloma 
metapodium, Camarophyllopsis 
schulzeri, Hygrocybe glutinipes 
and H. punicea.
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exempel ännu inte inventerats i den äldre löv-
skogen sydväst om Liatorp, medan svamparna 
bara har inventerats på Bölsö, Höö, Tångarne, 
Taxås, Möckelsnäs, Stockanäs och delar av 
kyrkomarken. Sämst undersökta är mossorna 
(förutom hårklomossan Dichelyma capillaceum), 
vilka egentligen bara inventerats under en dag 
på Tångarne. Säkerligen återstår en hel del 
förekomster av rödlistade arter att upptäcka i 
trakten!

Fanns våra rödlistade arter i 
Stenbrohult redan på Linnés tid?
En intressant fråga är hur floran ändrats i Sten-
brohult under de tre hundra år sedan Linné 
växte upp här. Det finns anledning att tro att 
det för många arter har skett stora minskningar 
i södra Sverige under denna tid, särskilt när det 
gäller arter bundna till mycket gamla ädellöv-
träd och grova döda träd (Nilsson 1996, 1997a). 

För öppet stående gamla ekar, som är livsmiljö 
för mängder av rödlistade arter, har en drama-
tisk minskning under de senaste två hundra 
åren dokumenterats för södra Sverige (Eliasson 
& Nilsson 1999, Nilsson & Eliasson 2000). En 
sådan minskning gäller även för Stenbrohult, 
särskilt väldokumenterat för kyrkomarken och 
gårdarna vid Diö med vardera över tusen äldre 
ekar i början av 1800-talet (Nilsson & Rundlöf 
1996). På den tiden fanns således ett veritabelt 
eklandskap i trakten som vi idag endast ser spill-
ror av.

Det är högst troligt att vi numera endast ser 
fragment av de populationer av lavar och svam-
par knutna till gamla ekar och andra ädellövträd 
som fanns i Stenbrohult på Linnés tid. Vissa 
arter har säkerligen försvunnit, men framför allt 
torde antalet träd med de arter som ännu finns 
kvar ha minskat drastiskt. Den nu akut hotade 
kuddgelélaven Collema fasciculare samlades 

Vaxskivlingar, bland annat de rödlistade sepiavaxskivling Hygrocybe ovina (övre raden, andra från vänster), 
scharlakansvaxskivling H. punicea (nedre raden, fjärde från vänster) och praktvaxskivling H. splendidissima 
(nedre raden, femte från vänster) från slåtterängen på Höö i oktober 2001. Foto: Sven G. Nilsson.
Hygrocybe spp. from the traditionally managed hay meadow at Höö in October 2001.
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av Linné d.y. i Stenbrohult före 1767, och den 
numera starkt hotade trådbrosklaven Ramalina 
thrausta samlades i Stenbrohult en kilometer 
nordost om kyrkan ”på döda kvistar av gran i 
barrblandskog vid landsvägen” 1935 (T. E. Has-
selroth; Arup & Ekman 1997). Skrovellaven 
Lobaria scrobiculata tycks liksom föregående 
arter vara försvunnen från Stenbrohult, men 
insamlades i Dihult 1935 (G. O. Malme) och 
på ek cirka en kilometer norr om Möckelsnäs 
herrgård 1942 (M. E. Fries; båda fynden med 
belägg i Riksmuseet). Den senare platsen ligger 
på Taxås gård, och i båda fyndområdena för 
skrovellav finns nu gammal ädellövskog med 
bland annat bok, ek och lind. Skrovellaven har 
minskat kraftigt i södra Sverige under 1900-

talet (Hallingbäck 1986), och är nu rödlistad i 
kategori missgynnad (NT).

Det är ett återkommande mönster i södra 
Sverige att rödlistade lavar bundna till gamla 
ädellövträd i de flesta områden bara finns kvar 
på något eller några enstaka träd (Nilsson m.fl. 
1994, Fritz & Larsson 1996; se även fyndlistan 
nedan). Sådana förekomster utgör säkerligen 
rester av tidigare större populationer. Huruvida 
de nutida mycket små förekomsterna av rödlis-
tade arter kan återhämta sig och framöver åter 
bilda livskraftiga populationer kan vi inte avgöra 
ännu. Noggrann uppföljning behövs.

Den enda växtgrupp för vilken vi kan göra 
direkta jämförelser med förekomsten under 
äldre tider är kärlväxter. Samtliga rödlistade 

Tabell 2. Antal rödlistade växter och svampar uppdelat på hotkategori i de artrikaste delområ-
dena, vardera cirka 100 hektar. I ”Kyrkomark” ingår gårdarna Råshults Södergård, Djäknabygd 
och Stenbrohults Prästgård. 
Numbers of red-listed species in the four most species-rich areas in Stenbrohult. Apart from 
Tångarne, these are all deciduous woodlands with long continuity.

 Kate- Kyrko- Möckelsnäs/ Höö Tångarne
 gori mark Taxås

Kärlväxter VU 1 1 1 1
 NT 3 3 1 3

Mossor  VU 1 1 1 1
 NT 0 0 1 1

Svampar, äng  EN 1 0 0 0
 VU 3 0 2 1
 NT 10 0 2 7

Svampar, skog EN 0 1 0 0
 VU 1 2 0 0
 NT 8 19 5 6

Lavar  EN 0 0 1 0
 VU 5 4 3 1
 NT 10 15* 8* 1

Alla  EN 1 1 1 0
 VU 11 8 7 4
 NT 31 37* 17* 18

Totalt Alla 43 46 25 22

*En art i kategori DD har här lagts till NT. Including one species from category DD.
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kärlväxter som är funna efter 1970 fanns med 
säkerhet också på Linnés tid. En rad kärlväxt-
arter har försvunnit från Stenbrohult (Nilsson 
& Nilsson 1978, Nilsson & Rundlöf 1996). Av 
nu rödlistade arter fanns till exempel den akut 
hotade kärrnockan Tephroseris palustris i ”Sten-
brohult vid Möckeln utmed Taxås stranden (O. 
Montelin)” på 1800-talet (Scheutz 1864). San-
nolikt hade kärrnockan gynnats av sjön Möck-
elns sänkning 1857, och det är osäkert om den 
fanns i trakten på Linnés tid. Fyrling Crassula 
aquatica, som växer i grunda vatten, noterades 
av Hård av Segerstad (1924) från centrala Sten-
brohult, men har inte heller återfunnits. Belägg 
av fyrling från Stenbrohult 1887 finns i Lund 
(L. J. Wahlstedt). Här finns även belägg från 
Stenbrohult av ljungsnärja Cuscuta epithymum 
från 1800-talet (W. von Sydow), men fyndet 
kan vara från någon annan del av Stenbrohult 
än den som behandlas här. Flera numera för-
svunna åkerogräs som råglosta Bromus secalinus, 
renlosta B. arvensis, åkermadd Sherardia arvensis, 
kamomillkulla Anthemis cotula och klätt Agros-
temma githago fanns kvar ännu på 1920-talet 
(Johnsson ms). Många lågvuxna och hävdgyn-
nade arter som ännu inte är rödlistade har 
minskat drastiskt i Stenbrohult under 1900-talet 
(Nilsson & Rundlöf 1996). Det är högst troligt 
att även de rödlistade kärlväxterna har minskat 
markant. En fingervisning ger avsaknaden av 
återfynd under senare decennier på de lokaler 
som Linné (1755) uppger från socknen av alla 
sex arter som återfunnits i Stenbrohult. Av de 
rödlistade arter som även hittats efter 1970 kan 
både dvärglin Radiola linoides och strandlummer 
Lycopodiella inundata nu vara försvunna. 

Floraförändringarna i Stenbrohult torde 
spegla generella förändringar i floran i en större 
region (se till exempel Karlsson & Nosslin 1993, 
1994, Tyler & Olsson 1997). Tillgängliga data 
pekar på att minst hälften av de numera rödlis-
tade kärlväxter som fanns i Stenbrohult på Lin-
nés tid har försvunnit från området. Kanske kan 
en del av de försvunna arterna återinplanteras 
efter biotoprestaurering, och varför inte på Sten-
brohults prästgård där Linné först lärde känna 
dem?

Bevara Stenbrohults biologiska 
mångfald!
Flera av de värdefullaste delområdena för röd-
listade arter i Stenbrohult har skyddats som 
naturreservat. Det gäller dock inte området med 
de flesta hotade arterna, som finns på kyrkans 
mark. Den gård där Linné växte upp, Stenbro-
hults prästgård, samt anslutande mark på gården 
Djäknabygd har föreslagits som naturreservat. 
Tyvärr har Växjö stift motsatt sig detta, och 
till och med nyligen sålt de mest skyddsvärda 
delarna av Prästgården. Länsstyrelsen har därför 
inrättat ett interimistiskt reservat, som dock inte 
innefattar den värdefullaste naturbetesmarken 
som finns på Djäknabygd. Här finns dessutom 
en av södra Sveriges största koncentrationer av 
gamla ihåliga lövträd, över två hundra enligt 
inventering av Hedin (1996). Flera ingrepp 
har minskat de gamla hålträdens antal i detta 
område under de senaste 35 åren (Nilsson 1996, 
opubl.). De värdefullaste naturbetesmarkerna i 
Stenbrohult, både på Djäknabygd och Prästgår-
den, stod tyvärr utan hävd under 2001 (Djäkna-
bygd även under 2002).

En viktig faktor som man måste räkna med 
är det stora kvävenedfallet från luften, som var 
försumbart fram till ungefär 1950. Tillförseln 
av kväve med nederbörden utgör ett hot mot 
många växter som är anpassade till låg närings-
tillgång. Det gäller många arter som förr var 
vanliga i slåtterängar och betesmarker. Hoten 
är således uppenbara, bland annat mot den rika 
ängssvampfloran (se svamplistan nedan) och 
även mot de många rödlistade skalbaggsarter 
som finns i området (Nilsson & Rundlöf 1996).

Det behövs kraftfulla restaureringsåtgärder 
för att den rika mångfald som ännu finns kvar 
på kyrkans mark i Stenbrohult ska kunna över-
leva i framtiden. Detta beror inte minst på den 

”utdöendeskuld” som orsakats av de drastiska 
förändringarna av markanvändning som skett, 
särskilt under de senaste två hundra åren. Arter 
kan leva kvar i små populationer långt efter att 
förutsättningarna för deras långsiktiga över-
levnad underskridits (Nilsson 1997b, Hanski 
2000). Detta tycks inte minst gälla hävdgyn-
nade kärlväxter som lever på naturbetesmark 
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(Eriksson & Ehrlén 2001). Snabba restaurerings-
åtgärder, riktade mot de företeelser som minskat 
mest, till exempel solbelysta gamla ekar och slåt-
terängar med sen slåtter och efterbete, kan rädda 
kvar arter som annars efterhand skulle försvinna 
(Nilsson & Eliasson 2000).

En rik biologisk mångfald bevarad i Linnés 
hembygd vore en värdig hyllning till hans epok-
görande gärning!

Kärlväxter
Stenbrohult sockens kärlväxter inventerades 
senast av Ingvar Nilsson och Sven G. Nils-
son, främst under åren 1970–74. Senare har 
vissa växtlokaler besökts för att se på eventuella 
förändringar. I listorna nedan anges de hotade 
arterna först (EN = starkt hotad, VU = sårbar) 
samt därefter missgynnade arter (NT) och troli-
gen hotade arter (DD = kunskapsbrist).

En växt som inte är rödlistad, men som ändå 
är värd att nämna är späd ögontröst Euphrasia 
stricta var. tenuis, som hittades rikligt i en torr 
slåtteräng på Höö 1970 (Sven Nilsson). Däref-
ter tycks den bara hittats av Thomas Karlsson 
(brev): 

Ett taxon, som inte står på hotlistan men som 
i södra Sverige är ännu mera bortsopad än 
fältgentianan, är späd ögontröst Euphra sia 
stricta var. tenuis. Den 1 juni 1975 såg jag den 
på Höö och detta, fruktar jag, var sista gången 
den sågs i Småland. Vi sökte den mycket under 
inventeringen, och det finns ju lite slåtterytor 
här och där och även större slåttermarker, men 
förgäves. Den växte på Höö i ren torräng, jag 
noterade ’Mesta slåtterängen här är tät och 
frodig (högört–torräng) resp. fuktäng. Vissa 
extremt solstekta ytor är torra, och här stod 
E. tenuis. Dock var exemplaren små och torra, 
men i skuggan av en hassel, resp. i några sten-
blocks hägn fanns det större ex. Lokalen är 
ett praktexempel på att E. tenuis ej tål bete! 
Den är väl spridd över så gott som hela slåt-
terytan. Utanför den syntes inte en planta. 
Ägaren meddelar, att stängsel sattes upp för 
30 år sedan, tidigare hade hela området varit 
slåttermark. Betet är ej intensivt på den betade 
delen.’ ––– Jag har artnoteringar från 7 0,5 × 
0,5 m-rutor med späd ögontröst; dominant i 6 
av rutorna är fårsvingel.

Ryl Chimaphila umbellata. VU. I gles talldominerad 
skog på f.d. sjöbotten på SV Långö i sjön Ste-

Bokbacken söder om Djäknabygd med en 
äldsta generation av 200–280 år gamla 
bokar. Här växer de rödlistade svampar-
na skillerticka Inonotus cuticularis, skinn-
tagging Dentipellis fragilis, koralltaggsvamp 
Hericium coralloides och lundvaxskivling 
Hygrophorus nemoreus, samt de rödlistade 
lavarna savlundlav Bacidia incompta, liten 
lundlav B. phacodes, parknål Chaeno theca 
hispidula, grynig lundlav Bacidia biatorina, 
rosa lundlav B. rosella, bokkantlav Leca-
nora glabrata, orangepudrad klotter lav 
Opegrapha ochrocheila, mjölig klotter lav 
O. sorediifera, bokvårtlav Pyrenula nitida 
och rikligt med kortskaftad parasitspik 
Sphinctrina turbinata. Foto: Svante Hulten-
gren.
A beech-dominated stand at Djäknabygd 
with an oldest generation of 200–280-
year-old beeches with the red-listed spe-
cies given above.
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ningen, rikligt inom ett område på 0,3 hektar 
1970 och 1990. Unggranar håller nu på att inva-
dera området, vilket på sikt hotar förekomsten av 
ryl. Sjön Steningen sänktes 115 cm på 1920-talet 
varvid stora ytor med dyblandad sandbotten blot-
tades. Johnsson (ms) uppger för ryl ”Endast några 
få ex i Sällhult”, där den dock inte återfunnits. 
Kanske fanns den på den del av rullstensåsen som 
är bortgrävd, eller har skogen blivit för tät.

Klockgentiana Gentiana pneumonanthe. VU. Under 
senare decennier funnen på sammanlagt tio plat-
ser, varav sju tidvis översvämmade stränder vid 
sjön Möckeln och tre i kärrängar längre österut. 
På stränder på Bölsö och östra Tångarne räknades 
vardera över 1000 blommande ex 1971–72, och på 
den senare platsen fanns fortfarande mer än 200 
blommande ex 2001 (Malmqvist 2001). På kärr-
ängarna i Såganäs och Djäknabygd är klockgen-
tianan nu försvunnen efter dikning resp. upphört 
bete, medan arten har ökat i Råshults slåtterängar 
under senare år. Linné (1755) uppger arten från 

”sidlänta ängar i Småland vid Stenbrohult kyrka 
…”, där den dock inte återfunnits. Scheutz (1864) 
uppger Stenbrohult på Gåsön, men undersök-
ningar på alla öar har inte givit något sentida fynd. 
Johnsson (ms) anger klockgentianan som sällsynt 
på 1920-talet med tillägget: ”Enstaka ex vid 
Möckelns stränder”.

Fältgentiana Gentianella campestris. VU. Slåtteräng 
på Höö ca 500 m SSV gården, där det senast 
räknades över 100 blommande ex juli 1993 (Ing-
var Nilsson). Linné (1755) uppger ”öppna ängar 
allmän i hela Sverige”, vilket torde ha gällt även 
för Stenbrohult. Redan på 1920-talet anges dock 
arten som sällsynt i socknen (Johnsson, manu-
skript).

Klotgräs Pilularia globulifera. VU. I Såganässjön vid 
Duvelycke 1971. Redan Linné noterade klotgräset, 
då vid Diö nedströms Såganässjön.

Dvärglin Radiola linoides. VU. På tidvis översväm-
mad skogsväg i gles talldominerad skog på f.d. sjö-
botten på sydvästra Långö i sjön Steningen, rikligt 
1970. Ej återfunnen på denna plats 1990, då grus 
påförts stigen. Linné (1755) anger ”Växer på san-
diga vägar och på tidvis översvämmade ställen vid 
Stenbrohults kyrka i Småland …” Här förgäves 
eftersökt under senare decennier.

Åkerkulla Anthemis arvensis. NT. Angavs som allmän 
på 1920-talet, och i början av 1970-talet bedöm-
des den också som så allmän att lokaler ej notera-
des vid växtinventeringen. Under juni 2002 fun-
nen i trädgårdsland i Stockanäs (mer än 50 ex.), 

Tångarne V (ca 50 ex.), Borshult (minst 30 ex.) 
samt i vallåkrar i Djäknabygd (ca 40 ex., ogödslat 
och betat), Tångarne Ö (3 ex., nyanlagd vall), 
Möckelsnäs (2 ex., hårt hästbete). Åkerkullan 
tycks inte kunna klara konkurrensen i nutidens 
täta, kraftigt gödslade vallar, och i sädesåkrarna 
sprutas den bort. Åkerkullan har under slutet av 
1900-talet minskat markant i norra Skåne (Oreds-
son 1999). I projektet Småland Flora har dock 
ännu ingen minskning kunnat beläggas för åker-
kullan i Småland (Karlsson & Nosslin 1993, Tho-
mas Karlsson, brev). Förr betraktades åkerkullan 
som ogräs och t.ex. Linné (1755) skriver: ”Växer 
allmänt på trädesåkrar och gärden; skadligt ogräs 
i synnerhet i de skånska åkrarna”.

Småfruktig jungfrukam Aphanes australis. NT. Höö 
uppgiven först utan närmare detaljer (Christof-
fersson 1989) samt betesmark på hyperit 1995 
(Göran Bengtsson, muntl.). Linné (1755) anger 
för jungfrukam A. arvensis (småfruktig jungfru-
kam var då ännu inte urskild): ”Växer i Småland 
vid Stenbrohults kyrka …”, där den dock inte 
återfunnits. Med den kännedom vi nu har om 
de båda arternas ekologi och utbredning är det 
ytterst sannolikt att det som Linné såg var just 
småfruktig jungfrukam – men detta får vi kanske 
aldrig veta säkert (Thomas Karlsson, brev).

Sjötåtel Deschampsia setacea. NT. Växer i över-
svämningszonen av Möckeln där den hittades 
på många platser med dyblandad sand och låg 
vegetation under 1970-talet (fyndkarta i Nilsson 
& Rundlöf 1996). Sjötåteln är starkt betesgyn-
nad och minskande p.g.a. upphört strandbete på 
många platser under senare decennier. Den största 
kända förekomsten under senare år finns på den 
betade strandängen V och SV Stenbrohults kyrka. 
Denna art var ej skild från kruståteln Deschampsia 
flexuosa av Linné, och arten förbisågs också av 
Johnsson (ms) på 1920-talet trots att den då redan 
var noterad från centrala Stenbrohult av Hård av 
Segerstad (1924).

Strandlummer Lycopodiella inundata. NT. På en plats 
i Såganäs stenbrott rikligt på fuktig sand 1971, 
men ej återfunnen 1990. Linné (1755) uppger 

”Växer på stranden av sjön Möckeln nära mitt 
barndomshem Stenbrohult mot Södra hagen, på 
sandiga ställen”. På denna plats, där strandbetet 
troligen upphörde i början av 1900-talet, inte 
återfunnen.

Granspira Pedicularis sylvatica. NT. I början av 1970-
talet funnen på 16 platser i Stenbrohult socken 
(fyndkarta i Nilsson & Rundlöf 1996), varav 
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8 platser i det nu aktuella området. De flesta 
fyndplatserna var betade fuktängar. Både vid 
Djäknabygd och Såganäs växte granspira 1970–71 
tillsammans med klockgentiana på kreatursbetade 
fuktängar, men båda arterna är nu försvunna här. 
Åtminstone till början av 1900-talet användes 
säkerligen båda ytorna som slåtteräng. Vid Djäk-
nabygd betades lokalerna till 1960, när mjölkleve-
ransen till mejeriet upphörde. Vid Såganäs fortgår 
kreatursbete ännu, men ett djupt dike grävdes 
genom ängen för drygt 20 år sedan. På 1920-talet 
uppges granspiran som ”Icke allmän” (Johnsson 
ms).

Kavelhirs Setaria viridis. NT. Funnen i Sällhult, 
Möckelsnäs, Tångarne, Bölsö, Nybygden, Bergön 
och Röshult i början av 1970-talet, men senare 
ej eftersökt. Linné (1755) anger arten endast från 
Skåne, men redan i Linné (1741) sägs att ”Pani-
cum spiculis spicatis scabritie adhaerentibus: Hort. 
Cliff. 27. Växte wid Stenbrohults kyrka i Smoland” 
och Johnsson (ms) uppger ”Förr sedd i potatisåker 
nära kyrkan i Stenbrohult. Sporadisk”. Det senare 
fyndet avser 1870-talet. Här på den klassiska loka-
len vid kyrkan är således kavelhirs inte återfunnen 
sedan dess.

Mossor
Mossfloran i Stenbrohult är endast sporadiskt 
undersökt, främst på Tångarne 2001 av Henrik 
Weibull. Sumpkrypmossa Amblystegium radicale, 
nu rödlistad som missgynnad, insamlades vid 
Diö 1948 (J. Christoffersson; belägg i Riksmu-
seet), men arten har troligen inte eftersökts i 
senare tid. Lämpligt habitat torde dock finnas 
kvar.

Hårklomossa Dichelyma capillaceum. VU. Växer 
främst på stambaser av träd och viden i sjön 
Möckelns översvämningszon, bl.a. rikligt vid 
Stockanäs, Tångarne och Prästgården. En 
ansvarsart för Sverige, med den sannolikt största 
förekomsten i Europa på sjön Möckelns stränder 
(Hylander 1998). De viktigaste orsakerna till 
den rikliga förekomsten torde vara den naturliga 
vattenregimen och att vattnet inte är förorenat i 
någon större utsträckning. Strandbete tycks gynna 
arten markant, vilket bl.a. kan studeras vid Stocka-

näs där hårklomossan är särskilt vanlig just längs 
den betade stranden.

Liten trumpetmossa Tayloria tenuis. NT. Tångarne 
på kospillning i betad strandskog NV Faxagården 
2001 (Henrik Weibull). Arten har minskat kraf-
tigt under andra halvan av 1900-talet, troligen 
p.g.a. minskat skogsbete. I den betade strand-
skogen fanns mycket av arten, som inte har fler 
nutida fynd i Småland enligt ArtDatabankens 
artfaktablad.

Filthättemossa Orthotrichum urnigerum. NT. Höö i 
grönstensbrant under stor alm 100 m SV gården 
2001 (Henrik Weibull).

Svampar i ängs- och betesmark
Följande svampfynd har gjorts under ett fåtal 
besök av främst Gillis Aronsson och AnnChris-
tin Nyström fr.o.m. 1993. Under hösten 2001 
undersöktes Tångarne av Sigvard Svensson, 
Lund. Vissa arter kan växa både i naturbetes-
marker och i sluten ädellövskog. De tas här upp 
i den naturtyp de påträffats i trakten. Förutom 
de rödlistade arterna kan nämnas att gul blod-
sopp Boletus junquilleus hittats i betesmark 
på Djäknabygd 2000 (Gillis Aronsson) och 
Stenbrohults prästgård 2001 (Sven Nilsson; se 
bild sid. 87). Gul blodsopp var tidigare rödlis-
tad som akut hotad, men är nu i kategorin ”ej 
bedömd” (NE) på grund av att den är taxono-
miskt oklar.

Tennvaxskivling Hygrocybe canescens. EN. Råshults 
slåtteräng, åtta ex på mager och torr mark bland 
blåtåtel Molinia caerulea, ljung Calluna vulgaris 
och blodrot Potentilla erecta 2000 (Gillis Arons-
son). Arten är endast känd från ett fåtal lokaler i 
Sverige (Larsson 1997).

Sotfingersvamp Clavaria asperulospora. VU. Tång-
arne, mager betesmark 200 m NO Ängadal 2001 
(Sigvard Svensson). Eventuellt kan det röra sig om 
en ännu ovanligare obeskriven art.

Rodnande lutvaxskivling Hygrocybe ingrata. VU. 
Djäknabygd, på mager och torr betesmark 500 m 
S gården 2001 (AnnChristin Nyström).

Trådvaxskivling Hygrocybe intermedia. VU. Höö, två 
ex i öppen slåtteräng 200 m V gården 1998 (Gillis 
Aronsson). Ny för Småland.

Ansvarsarter är arter som en trakt, region eller ett land har ett speciellt ansvar för. Om en art har sin huvud-
utbredning i ett land eller region, så bör den arten vara viktig att bevara där, jämfört med en art som har enstaka 
populationer i samma region men sin huvudutbredning någon annanstans.



MÅNGFALD I LINNÉS HEMBYGD

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:2 (2003) 85

Sepiavaxskivling Hygrocybe ovina. VU. Höö, tre ex i 
torr och mager slåtteräng 400 m S gården 2001 
(Sven Nilsson, conf. Gillis Aronsson).

Svartnande narrmusseron Porpoloma metapodium. 
VU. Djäknabygd, fyra ex 1998 och ca åtta ex 
2000 på mager fuktig betesmark med riklig före-
komst av bl.a. jungfrulin, darrgräs Briza media 
och stagg Nardus stricta 150 m Ö gården (Gillis 
Aronsson). Området hävdades som slåtteräng fram 
till 1960, därefter nötkreatursbete. Från Småland 
finns tidigare bara ett fynd av arten rapporterat 
(Femsjö socken år 1818).

Slät knölfoting Squamanita contortipes. VU. Stenbro-
hults prästgård, tre ex på torr mager betesmark 
400 m SSO gården 2000 (AnnChristin Nyström). 
Ny för Småland.

Ljusskivig lervaxskivling Camarophyllopsis schulzeri. 
NT. Djäknabygd, ca 20 resp. 10 ex 1998 och 
2000 på mager fuktig betesmark 150 m Ö gården 
tillsammans med svartnande narrmusseron (Gillis 
Aronsson). I Småland endast funnen en gång tidi-
gare (ett äldre fynd från Femsjö socken).

Vridfingersvamp Clavaria amoenoides (inaequalis). 
NT. Stenbrohults prästgård på betesmarken 200 
m OSO gården år 2000 (Gillis Aronsson; färgbild 
på dessa exemplar i Nilsson & Rundlöf 2001). Ny 
för Småland.

Rökfingersvamp Clavaria fumosa. NT. Djäknabygd, 
på mager torr betesmark ca 500 m S gården 2000 
(AnnChristin Nyström). Tångarne, mager och 
torr betesmark 200 m NO Ängadal 2001 (Sigvard 
Svensson).

Stråfingersvamp Clavaria straminea. NT. Stenbro-
hults prästgård 200 m OSO gården samt Djäk-
nabygd 350 m S gården år 2000 på betesmarker 
(AnnChristin Nyström). Tångarne 200 m NV 
Faxagården 2001, också betesmark (Sigvard 
Svensson).

Violett fingersvamp Clavaria zollingeri. NT. Råshults 
slåtteräng, några ex på mager mark 1998 och 
2000 (Gillis Aronsson; foto i Nilsson & Rundlöf 
2001), Djäknabygd, på mager torr betesmark med 
kattfot Antennaria dioica och jungfrulin på tre 
platser ca 500 m S gården 1998–2001 (Sven Nils-
son) samt Tångarne mager betesmark 200 m NO 
Ängadal 2001 (Andreas Malmqvist).

Broskfingersvamp Clavulinopsis microspora. NT. 
Tångarne, mager betesmark 200 m NO Ängadal 
2001 (Sigvard Svensson).

Sammetsmusseron Dermoloma pseudocuneifolium. 
NT. Tångarne, mager torr betesmark 150 m 

NNO Ängadal 2001 (Sigvard Svensson). Ny för 
Småland.

Korpnopping Entoloma corvinum. NT. Tångarne, 
mager torr betesmark 150 m NNO Ängadal 2001 
(Sigvard Svensson). Ny för Småland.

Grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus. NT. Råshults 
slåtteräng ett ex i ett torrt parti med bl.a. ljung 
2000 (Gillis Aronsson).

Lila vaxskivling Hygrocybe flavipes. NT. Djäknabygd, 
på torr betesmark intill stenmur ca 100 m Ö går-
den 2000 (AnnChristin Nyström).

Slemvaxskivling Hygrocybe glutinipes. NT. Djäkna-
bygd, både gula och orange varieteter på betes-
marken 100–150 m Ö gården 2000 (AnnChristin 
Nyström, Gillis Aronsson). Tångarne betesmark 
200 m NV Faxagården 2001 (Sigvard Svensson).

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea. NT. Höös 
slåtteräng 2000 (Gillis Aronsson) och minst 300 
ex på många platser i slåtterängarna år 2001 (Sven 
Nilsson). Djäknabygd, på slåtterängen 60 och 80 
m NO gården samt betesmark 150 m Ö och 500 
m S gården 2001 (Sven Nilsson, AnnChristin 
Nyström). Råshults slåtteräng tre ex 2001 (Sven 
Nilsson).

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima. NT. 
Råshults slåtteräng två ex 2000 (Gillis Aronsson) 
och ca 70 ex år 2001 (Gillis Aronsson, Sven Nils-
son) samt Höös slåtterängar ca 80 ex på tre platser 
2001 (Gillis Aronsson, Sven Nilsson).

Trädberoende svampar
Lundticka Tyromyces wynnei. EN. Möckelsnäs på 

nedfallen lövträdskvist (trol. alm), och på omgi-
vande förna, i sluten ädellövskog 2000 (Gillis 
Aronsson). Ny för Småland. I övrigt bara känd 
från få platser i södra Sverige (Larsson 1997).

Svartnande kantarell Cantharellus melanoxeros. VU. 
Möckelsnäs två grupper (ca. 30 ex) i lövförna 
under avenbok och ek 2000 (Gillis Aronsson). 
Arten är mykorrhizabildande och växer på 
näringsrika marker som t.ex. mullrika hassel- och 
ekskogar.

Skillerticka Inonotus cuticularis. VU. Djäknabygd 
både utanpå och inuti en gammal bok 500 m SSO 
gården (Sven Nilsson, det. AnnChristin Nyström) 
samt Råshult på en gammal bok i bokbacken SO 
slåtterängarna 2001 (Sven Nilsson, conf. Gillis 
Aronsson). I Kronobergs län för övrigt bara känd 
från naturreservatet Bjurkärr vid sjön Åsnen.

Skruvbusksvamp Tremellodendropsis tuberosa. VU. 
Möckelsnäs på två platser på bar jord under alm, 
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lind, ek och lönn på Krunan 2000 (Gillis Arons-
son). Arten växer dels i ogödslade betesmarker 
med låg gräsvegetation och dels på bar jord under 
träd och buskar i gamla parker och ädellövskogar. 
Ny för Småland.

Stor sotdyna Camarops polysperma. NT. Tångarne på 
allåga 100 m S Krämaresundet 1994 (AnnChris-
tin Nyström, Gillis Aronsson).

Rosenporing Ceriporia excelsa. NT. Möckelsnäs på 
starkt murken avenboklåga i sluten ädellövskog 
på Krunan 1994 (Gillis Aronsson, AnnChristin 
Nyström).

Kandelabersvamp Clavicorona pyxidata. NT. Stocka-
näs ca 200 m NV norrgården 1999–2001 samt 
Tångarne på Djöveln 2001 (Sven Nilsson). Båda 
fynden gjordes på grov och vitrötad aspved i löv-
trädsdominerad skog.

Ljus ängsfingersvamp Clavulinopsis subtilis. NT. 
Möckelsnäs några ex på bar jord under alm i 
sluten ädellövskog på Krunan 2000 (Gillis Arons-
son). Arten växer dels i mossig grässvål i magra 
betesmarker och dels på bar jord i skuggiga, ofta 
mullrika ädellövskogar.

Lundbläcksvamp Coprinus alopecia. NT. Möckelsnäs 
en grupp intill stambasen av en levande alm på 
Krunan 2000. Arten växer vanligtvis på begravd 
lövved, ofta invid basen av levande träd, särskilt 
alm i skuggiga, lundartade miljöer. Ny för Små-
land.

Cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinus. NT. 
Möckelsnäs i sluten ädellövskog på Krunan 1994 
(AnnChristin Nyström) samt på Höö i lövförna 
under bok och lind i ädellövskogsbrant 2000 (Gil-
lis Aronsson). Tångarne i ädellövskog på Djöveln 
2001 (Sigvard Svensson).

Orangebrun giftspindling Cortinarius orellanus. NT. 
Möckelsnäs i sluten ädellövskog på Krunan 1994 
(AnnChristin Nyström). Ny för Småland.

Grå kantarell Craterellus cinereus. NT. Möckelsnäs 
i lövförna i sluten ädellövskog på Krunan 1994 
(Gillis Aronsson, AnnChristin Nyström) och 

Två svamparter som är klassade som 
starkt hotade är funna i området: 
tennvaxskivling i Råshult 28 augusti 
2000 och lundticka på Möckelsnäs 2 
september 2000. Foto: Gillis Aronsson.
Hygrocybe canescens and Tyromyces 
wynnei are both listed as endangered in 
Sweden. Both were found in Stenbro-
hult in 2000.
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2000 (Gillis Aronsson). Arten bildar mykorrhiza 
med lövträd, främst ädellövträd. Den föredrar 
rika mulljordar och är tydligt kalkgynnad.

Skinntagging Dentipellis fragilis. NT. Djäknabygd 
på grov boklåga i bokbacke 400 m S gården 1994 
(Gillis Aronsson, AnnChristin Nyström) och kvar 
på samma låga ännu 2001 (Sven Nilsson). Möck-
elsnäs lövträdslåga 1994 (AnnChristin Nyström) 
samt Tångarne ca 100 m S Krämare sundet rönn-
låga 1994 (AnnChristin Nyström, Gillis Arons-
son) och allåga 2001 (Sigvard Svensson).

Grön rödhätting Entoloma versatile. NT. Möckelsnäs 
två ex på bar jord i sluten ädellövskog på Krunan 
2000 (Gillis Aronsson). Den gröna rödhättingen 
växer vanligtvis på bar jord under lövträd eller 
buskar i skuggiga miljöer. Ny för Kronobergs län.

Oxtungssvamp Fistulina hepatica. NT. Möckelsnäs på 
tre ekar vid herrgården, på Krunan resp. Ekudden 
1994–2001 (AnnChristin Nyström, Sven Nilsson), 
Höö på en ek 2000 samt på ekstubbar i bokskog 
på Taxås och Råshult 1994 (Gillis Aronsson, 
AnnChristin Nyström). Stenbrohults prästgård 

Svartnande narrmusseron på betes-
marken vid Djäknabygd 24 juli 1998. 
Foto: Gillis Aronsson.
Porpoloma metapodium in a pasture at 
Djäknabygd.

Gul blodsopp under en ek i en hag-
mark nordväst om kyrkan 2001. Foto: 
Sven G. Nilsson.
Boletus junquilleus under a big oak in a 
pasture near the church in Stenbro-
hult 2001.
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på en jätteek, senast sedd år 2001 (Sven Nilsson). 
Eken har åldersbestämts till över 400 år (Mats 
Niklasson).

Korallticka Grifola frondosa. NT. Möckelsnäs på Kru-
nan (AnnChristin Nyström) och Höö udden i V, 
vid stambasen på levande ekar 1994 (Gillis Arons-
son). Möckelsnäs, Krunans östsluttning intill två 
gamla ekar 2001 (Sven Nilsson).

Laxticka Hapalopilus salmonicolor. NT. Stockanäs på 
grov, 13-årig tallåga i hagmark 2001 (Sven Nils-
son, det. AnnChristin Nyström). Ny för Krono-
bergs län.

Koralltaggsvamp Hericium coralloides. NT. Taxås 
bokskog på grov boklåga 1991 (Sven Nilsson). 
Djäknabygd på grov bokhögstubbe i bokbacken 
400 m S gården 1993–2001 (Gillis Aronsson, 
AnnChristin Nyström, Sven Nilsson). Möckelsnäs 
lövträdslåga på Krunan samt Råshults bokbacke 
på boklåga 1993 (AnnChristin Nyström).

Lindskål Holwaya mucida. NT. Möckelsnäs, Taxås 
och Stockanäs vardera 10–14 lindlågor med lind-
skål 1988–89 (Aronsson 1991) samt dessa platser 
och Tångarne 1994 (Gillis Aronsson, AnnChris-
tin Nyström). Höö, ädelövskog i NÖ 1994 (Gillis 
Aronsson) och 1997 (Sven Nilsson). Djäknabygd 
100 m SSV gården 2000 samt Stenbrohults 
prästgård 100 m Ö Björkelunds pensionat och 
Stockanäs 50–100 m V mellangården 2001 (Sven 
Nilsson). Vid Möckeln, med större lövskogar 
med jämförelsevis riklig lindförekomst, finns den 
största kända förekomsten av lindskål i Europa 
(Aronsson 1991). Arten växer framför allt på gröv-
re lindgrenar och stammar i skuggiga lägen, men 
försvinner när mossa växer över virket.

Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus. NT. Råshult 
i ekdominerad skog ca 250 m NO gården Djäk-
nabygd 1994 (Gillis Aronsson, AnnChristin 
Nyström). Stenbrohults prästgård på mager betes-
mark i anslutning till gamla ekar 500 m SSO går-
den 1998 (AnnChristin Nyström) och på samma 
plats 2001 (Sven Nilsson). Djäknabygd flera ex 
under en ek i bokbacken 400 m S gården 2001 
(AnnChristin Nyström).

Spinnfingersvamp Lentaria byssiseda. NT. Taxås resp. 
Möckelsnäs bland mossa på stammen på vardera 
två levande ekar 2000 (Gillis Aronsson).

Taggfjällskivling Lepiota echinacea. NT. Höö i tjock 
lövförna i ädellövskogsbrant på grönsten 1994 
(Gillis Aronsson). Ny för Småland.

Filtfotsbrosking Marasmius torquescens. NT. Tångar-
ne i ädellövskog på Djöveln 2001 (Sigvard Svens-
son). Ny för Kronobergs län.

Gulfotshätta Mycena renati. NT. Möckelsnäs på mur-
ken lövved i sluten ädellövskog på Krunan 2000 
(Gillis Aronsson).

Blekticka Pachykytospora tuberculosa. NT. Möckelsnäs 
på stam av död, stående ek i sluten ädellövskog 
på Krunan 1994 (Gillis Aronsson, AnnChristin 
Nyström).

Brödmärgsticka Perenniporia medulla-panis. NT. 
Stockanäs lövträdsstubbe, men ej av ek, 1994 
(Gillis Aronsson), Råshult ekstubbe 1994 
(AnnChristin Nyström) samt Taxås ekstubbe 
2000 (Gillis Aronsson).

Stor aspticka Phellinus populicola. NT. Stockanäs på 
vindfälld jätteasp 200 m NNV norrgården 1998–
2001 (Sven Nilsson, conf. Gillis Aronsson).

Saffransfingersvamp Ramariopsis crocea. NT. Möck-
elsnäs ca. 10 ex på bar jord i sluten ädellövskog på 
Krunan 2000 (Gillis Aronsson). Arten växer dels i 
lågvuxen, ogödslad grässvål och dels på bar jord i 
mullrika, skuggiga lövskogar. Ny för Småland.

Rutkremla Russula virescens. NT. Möckelsnäs två 
ex under avenbok, björk och ek i ädellövskog på 
Krunan, ett ex i slåttermark under lind på Höö 
samt ett ex under hassel, avenbok och lind på 
slåttermark i Råshult, samtliga år 2000 (Gillis 
Aronsson).

Silkesslidskivling Volvariella bombycina. NT. Lilla 
Stenbrohult på betesskadad jättealm 100 m SO 
gården 1999–2001 (Sven Nilsson).

Rutskinn Xylobolus frustulatus. NT. Möckelsnäs och 
Taxås på ekved 1993 (AnnChristin Nyström) samt 
Möckelsnäs på nedfallen grov ekgren på Krunan 
2000 (Gillis Aronsson). Stenbrohults prästgård 
på gammal ekved 500 m SV gården 2001 (Mats 
Niklasson, Sven Nilsson). Veden ligger i en glänta 
och utgör kvarlämnad meterved från en avverkad 
gammal ihålig ek.

Lavar
Fynd från 1992 och 1994 är gjorda av Ulf Arup 
och Stefan Ekman, då vid Lunds universitet. 
Resultaten från några områden rapporteras av 
Nilsson m.fl. (1994) och Arup m.fl. (1997). 
Vissa arter som nedan anges som nya för Kro-
nobergs län rapporterades första gången i dessa 
arbeten. Svante Hultengren (senare fynd utan 
signatur) och Andreas Malmqvist, Naturcen-
trum AB har utfört kompletterande inventering-
ar under de senaste åren. Förutom de rödlistade 
arterna kan nämnas att Bacidia viridifarinosa 
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och B. trachona hittades på samma jättelind i 
sluten ädellövskog S Krunan på Möckelsnäs och 
den förstnämnda arten fanns även rikligt på en 
nyss nedblåst jättealm på Krunan 2002 (Svante 
Hultengren). Båda arterna, som nyligen hittats 
som nya för Småland på ön Jungfrun (Arup 
m.fl. 1999), är krävande och sällsynta ädellöv-
skogsarter. En annan mycket sällsynt lav, Ramo-
nia interjecta, noterades på en gammal hamlad 
ask på Höö 2001 (Svante Hultengren).

Mjölig lundlav Bacidina delicata. EN. Höö gammal 
bok i NO 1992. Ny för Småland. Arten har en 
sydlig utbredning i Sverige, med flertalet fynd på 
gamla flädrar (Thor & Arvidsson 1999).

Puderfläck Arthonia cinereopruinosa. VU. Möck-
elsnäs några ekar på Ekudden 1992 samt en alm 
och ytterligare minst sju äldre ekar på udden S 
herrgården 2002. Höö en ek i NO samt Stenbro-
hults prästgård gammal ek 550 m S kyrkan och 
jätteeken ca 700 m SSV kyrkan 2001. Råshult 
jätteek 200 m V Linnéstugan 2002. Sannolikt 
finns arten på betydligt fler ekar på Möckelsnäs, 
eftersom där finns många lämpliga träd och arten 
är lätt att missa.

Savlundlav Bacidia incompta. VU. Djäknabygd en 
gammal bok 500 m SSO gården 2002.

Liten lundlav Bacidia phacodes. VU. Råshult en bok 
SO slåtterängarna 1994 samt Djäknabygd två 
gamla bokar 400 m S gården 1992 resp. 500 m 
SSO gården 2002. Diö bokskog fyra bokar 1998. 
Stenbrohults prästgård två bokar (rikligt på en), V 
resp. Ö vägen, ca 600 m S kyrkan 2001. Möck-
elsnäs, rikligt på vindbruten gammal bok på Kru-
nan 2002. På samtliga lokaler med liten lundlav 
förekommer också lunglav.

Liten sönderfallslav Bactrospora corticola. VU. Möck-
elsnäs på 16 äldre ekar och två gamla lindar söder 
om herrgården 1992 samt minst åtta nya ekar 
med arten inom samma område 2002. Taxås en 
gammal lind 1994 samt Tångarne tre gamla lin-
dar 400 m N Faxagården 2001 (Andreas Malm-
qvist). En detaljerad inventering skulle sannolikt 
avslöja Möckelsnäs som en av landets viktigaste 
lokaler för denna art, som kanske är en ansvarsart 
för Sverige (Gustafsson m.fl. 1995). Många av 
ekarna med sönderfallslav växer utanför det som 
naturreservat skyddade området, och gamla ekar 
avverkas fortfarande här. I motsats till de flesta 
hotade arter på ek tycks liten sönderfallslav före-
dra skuggade och halvöppna lägen i lövskog.

Alléägglav Candelariella reflexa. VU. Höö rikligt på 
fristående gammal ask i hagmark 50 m SO gården 
2001. Ny för Kronobergs län.

Parknål Chaenotheca hispidula. VU. Djäknabygd rik-
ligt på en barklös bokhögstubbe 400 m S gården 
2001. Högstubben är daterad av Mats Niklasson 
(opubl.) till 33 år (trädet dog alltså 1970). Höö 
jättealm 100 m S gården 2001 samt Möckelsnäs 
jättealm vid herrgården 2002.

Parasitsotlav Cyphelium sessile. VU. Stenbrohults 
prästgård gammal avenbok i bokskogen 500 m S 
kyrkan år 1992 samt jätteeken 700 m SSV kyrkan, 
på barkbit nedfallen från ca 10 m höjd, 2001.

Grynig lundlav Bacidia biatorina. NT. Möckelsnäs en 
lind på Krunan 1992 samt Djäknabygd två ekar, 
steril 600 m S gården 1992 resp. fertil 500 m SSO 
gården 2002. Diö bokskog två bokar 1998. Sten-
brohults prästgård två gamla ekar i bokdominerad 
skog ca 600 m S kyrkan, fertil V vägen och steril 
Ö vägen, 2001.

Rosa lundlav Bacidia rosella. NT. Möckelsnäs två 
lönnar, en alm och en bok på Krunan, Taxås en 
ek och en alm V gården, Råshult en bok SO slåt-
terängarna 1992 samt Djäknabygd två bokar 400 
m S gården 1994. I den sistnämnda bokbacken 
påträffades ytterligare en bok med arten 2001 och 
500 m SSO Djäknabygd på två gamla bokar 2002 
(Sven Nilsson, conf. Svante Hultengren). Sten-
brohults prästgård gammal grov bok ca 500 m S 
kyrkan 2001 (Sven Nilsson, conf. Svante Hulten-
gren). Tångarne lönn 200 m V Faxagården 2001 
(Andreas Malmqvist).

Stor knopplav Biatora sphaeroides. NT. Möckelsnäs 
två jättelindar på Krunan 1992.

Klosterlav Biatoridium monasteriense. NT. Möck-
elsnäs en jättebok på Krunan 1992 och rikligt 
2002 på samma bok som blåst av under vintern. 
Ytterligare två gamla almar med arten hittades 
norr om föregående träd 2002.

Dvärgbägarlav Cladonia parasitica. NT. Möckelsnäs 
två ekstubbar 1992 och ytterligare två ekstub-
bar 2002, Taxås en vrakek 1992 samt Bölsö en 
ekstubbe 1992. Stenbrohults prästgård, rikligt på 
metergrov eklåga ca 600 m SSV kyrkan samt Höö 
ekstubbe 150 m S gården 2001. Tångarne ekstub-
be NV Faxagården 2001 (Andreas Malmqvist).

Kvistlav Fellhanera bouteillei. NT. Djäknabygd på 
högvuxet blåbärsris i beteshagen ca 600 m S går-
den 1994. Återfunnen på samma plats 2001.

Blek kraterlav Gyalecta flotowii. NT. Möckelsnäs på 
Krunan, en alm 1992 och en gammal lönn 2002 
samt Höö två gamla hamlade askar 1992.
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Mörk kraterlav Gyalecta truncigena. NT. 
Möckelsnäs två lönnar på Krunan 1992. 
Ny för Kronobergs län.

Almlav Gyalecta ulmi. NT. Möckelsnäs sju 
lönnar och sex almar på Krunan 1992 
samt en jättealm vid herrgården 2002. 
Höö tre almar 1992, men här noterades 
tio almar med arten 2001 (Sven Nils-
son).

Bokkantlav Lecanora glabrata. NT. Höö en 
bok 1992 och Möckelsnäs en avenbok på 
Krunan 1992 samt ytterligare två aven-
bokar 2002. Djäknabygd på två gamla 
bokar 400 m S gården 1992 och en bok 
500 m SSO gården 2002. Stenbrohults 
prästgård fyra gamla bokar 500 m SO 
kyrkan 1992, och ytterligare tre bokar 
med arten hittades 400–600 m S Sten-
brohults kyrka april 2001. Diö bokskog 
en bok 1998.

Ädellav Megalaria grossa. NT. Möckelsnäs 
på Krunan 1992 resp. Taxås 300 m SV 
gården 1994 vardera en lönn.

Orangepudrad klotterlav Opegrapha och-
rocheila. NT. Djäknabygd en mycket 
gammal bok 400 m SSO gården 1992. 
Möckelsnäs på hård ved inuti två avenbo-
kar på Krunan 2002. Ny för Kronobergs 
län.

Liten lundlav Bacidia phacodes (A) och 
liten sönderfallslav Bactrospora corticola 
(B) har relativt stora populationer i Sten-
brohult. Alléägglav Candelariella reflexa 
(C) hittades som ny för Kronobergs län. 
Foto: Svante Hultengren.
The lichens Bacidia phacodes and Bactro-
spora corticola have relatively large popula-
tions in Stenbrohult, while Candelariella 
ref lexa was found as new for the region.

A

B

C
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Mjölig klotterlav Opegrapha sorediifera. NT. Djäkna-
bygd två gamla bokar, 400 m S gården 2001 resp. 
500 m SSO gården 2002.

Bokvårtlav Pyrenula nitida. NT. Stenbrohults präst-
gård några bokar i bokbackarna S resp. SO gården 
samt Djäknabygd två bokar 400 m S gården 1992 
och en bok 500 m SSO gården 2002. Möckelsnäs 
fem avenbokar och en bok på Krunan 1992 samt 
på Krunan en ny bok och minst sex nya avenbo-
kar 2002, Diö bokskog tre bokar 1998 samt Höö 
en bok i NO 2001.

Liten blekspik Sclerophora peronella. NT. Höö två 
hamlade askar och en gammal lind samt Taxås 
två gamla lindar 1992. Djäknabygd på expone-
rad ved på gammalt äppelträd vid gården (Gillis 
Aronsson, conf. Svante Hultengren) och rikligt 
inuti jättelind 300 m OSO gården 2002 (Sven 
Nilsson). Möckelsnäs två jättealmar intill herrgår-
den 2002.

Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata. NT. 
Djäknabygd en mycket riklig förekomst i bok-
backen 400 m S gården med förekomst på minst 
16 bokar, varav rikligt på flera, samt även på en ek 
150 m NO gården 1992. Stenbrohults prästgård 
några bokar och en ek 1992. Möckelsnäs S herr-
gården på nio ekar, fyra avenbokar och två lönnar, 
Höö en bok och en ek samt Råshult på fem bokar 
1992. Diö bokskog en bok 1998.

Rännformig brosklav Ramalina calicaris. DD. Taxås 
på gren av fristående lönn 100 m Ö gården 2002.

Frostig trädgrönelav Scoliciosporum pruinosum. DD. 
Stockanäs och Höö vardera en ek 1992. Ny för 
Kronobergs län.  

•  Svamp- och lavinventeringarna 1992–94 
bekostades av Naturskyddsföreningen i sam-
band med utvecklandet av Fem Ess metoden 
(Rundlöf & Nilsson 1995). AnnChristin 
Nyström bidrog även senare med många vär-
defulla svampfynd. Ingvar Nilsson deltog i den 
senaste kärlväxtinventeringen. Lavinventering 
i Diö bokskog bekostades av SUFOR-projektet 
(Uthålligt skogsbruk i södra Sverige). Mats 
Niklasson bidrog med uppgifter om trädåld-
rar. Lövskogskartan erhölls från Länsstyrelsen 
genom Maj Rundlöf. Thomas Karlsson lämnade 
uppgifter om rödlistade kärlväxter från projek-
tet Smålands Flora och granskade även manus. 
Uppgifter har även erhållits från ArtDatabanken. 
Sammanställningen har gjorts inom SUFOR.
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ABSTRACT
Nilsson, S. G., Aronsson, G. & Hultengren, S. 
2003. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Små-
land. 2. Rödlistade växter och svampar i Stenbro-
hults socken. [Biodiversity at Linnaeus´s birthplace 
in Stenbrohult, southern Sweden. 2. Red-listed 
plants and fungi.] – Svensk Bot. Tidskr. 97: 74–93. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
We present the red-listed plants and fungi that 
have been found in the central parts of the parish 
of Stenbrohult. Here, Carl Linnaeus was born in 
1707, and he spent his summers here until 1728. Of 
the 11 currently red-listed vascular plants that have 
been recorded since 1970 all occurred there also 
300 years ago. Bryophytes, lichens and fungi have 
mainly been investigated during the last 15 years, 
but bryophytes still only in a small part of the study 
area. Three species of bryophytes, 51 of fungi and 
26 of lichens that are red-listed in Sweden have 
been found in the area since 1970. These high num-
bers of red-listed fungi and lichens are surprising 
because the region has been assumed to be among 
the most species-poor in southern Sweden. The 
reasons for the high biodiversity in Stenbrohult are 
1) many very old trees of southern deciduous tree 
species (mainly oak, beech and lime), 2) several 
remnants of southern deciduous forests with long-
term tree continuity, 3) several unfertilized pastures 
and meadows with late harvest still maintained by 
grazing and mowing, 4) some forests and pastures 
with more calcium-rich soils than in the surround-
ing region, and 5) a large unpolluted lake (Möckeln) 
with a natural water regime. Threats to the long-
term survival of the red-listed species are discussed. 
At least the following red-listed vascular plants have 
disappeared from the study area during the last 150 
years: Tephroseris palustris, Crassula aquatica, Bromus 
secalinus, B. arvensis, Sherardia arvensis, Anthemis 
cotula, Agrostemma githago, and possibly Radiola 
linoides, and Lycopodiella inundata. The lichen Lobaria 
scrobiculata was collected at two sites in 1935 and 
1942, Collema fasciculare before 1767 and Ramalina 
thrausta in 1935, but these red-listed lichen species 
are now locally extinct. The need for rapid habi-
tat restoration to lower the “extinction debt” is 
stressed. This is especially urgent for features that 
have declined most since Linnaeuś s time, e.g. old 
oaks, unfertilised pastures, and meadows with late 
mowing followed by grazing.
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Svante Hultengren och Lars Arvidsson berät-
tar här om den nyupptäckta kustsilverlavens 
utbredning och ekologi, samt hur man skiljer 
den från dess nära släkting silverlav.

SVANTE HULTENGREN & LARS ARVIDSSON

I samband med en vårlig exkursion 1997 till 
Jörlanda kyrkogård i södra Bohuslän påträf-
fades en för landet ny bladlav, Parmelina 

pastillifera. Laven växte tillsammans med den 
närbesläktade och snarlika silverlaven P. tiliacea. 
Två år senare, under Svensk Lichenologisk För-
enings höstexkursion till den närbelägna Älgön 
påträffades ytterligare en lokal. På en stenhäll 
fanns en mycket rik förekomst. Det visade sig 
att laven var samlad härifrån tidigare, första 
gången 1965, men då under namnet P. tiliacea. 
Båda lokalerna ligger i ett öppet och ljusexpo-
nerat läge i anslutning till odlingslandskapet. 

Laven finns upptagen på den svenska rödlistan 
under kategorin Akut hotad (CR). I rödlistan 
(Gärdenfors 2000) går den under namnet väst-
lig silverlav. Eftersom arten påträffats i Finlands 
skärgård och dessutom förekommer på kustnära 
lokaler i Sverige och i Norden föreslås här istäl-
let det svenska namnet kustsilverlav.

Lavens utseende
Kustsilverlav är en mycket vacker lav, särskilt i 
hög förstoring. Den har en karaktäristisk gråvit 
färg och en högblank yta. Loberna är oregelbun-
det inskurna och flikiga, och bär ibland svarta 
cilier i kanten. Loberna skiljer kustsilverlav från 
silverlav: Den senare har mer rundade och sym-
metriska lobkanter. Undersidan hos kustsilverlav 
är svart med ogrenade, svarta rhiziner. Artens 
mest framträdande karaktär är isidierna som är 
vårtlika, klotformade till fjällika, skaftade och 
från ovan starkt tillplattade, ibland insjunkna i 

Kustsilverlav Parmelina pastillifera 
– en ny svensk bladlav

Närbilder på kustsilverlav (till vänster) och den snarlika silverlaven (till höger). Kustsilverlaven har flikigare 
lober och klotformiga isidier med insjunkna toppar. Hos silverlaven är loberna mer jämnt rundade och 
isidierna cylindriska och mindre. Foto: Svante Hultengren.
Parmelina pastillifera (left) and the similar P. tiliacea (right).
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toppen. Detta skiljer kustsilverlavens isidier från 
silverlavens som är cylindriska och betydligt 
mindre. Kustsilverlavens isidier är dessutom i 
regel svarta medan silverlavens är brunaktiga. 
Det smala skaftet hos kustsilverlavens isidier gör 
att de lätt bryts av och ger upphov till små, kra-
terformiga ärr på lavbålen. De båda arterna är 
kemiskt identiska och innehåller atranorin och 
lecanorsyra. Arternas morfologi och utbredning 
beskrivs utförligt av Hale (1976) och Dobson 
& Hawksworth (1976). Silverlavens svenska 
utbredning och ekologi redovisas i Thor & 
Arvidsson (1999).

Utbredning och växtgeografi
Kustsilverlav har en västlig, suboceanisk utbred-
ning i Sverige, Norge, södra Tyskland (Wirth 
1995) och övriga Europa. Den är uppgiven från 
de flesta västeuropeiska länder samt från det 

forna Jugoslavien. Arten växer både på sten och 
på träd, men är vanligast på sten i Västeuropa. 
Arten är inte känd utanför Europa. I Norge und-
viker kustsilverlav och silverlav varandra geogra-
fiskt. I området mellan Stavanger och Bergen 
förekommer kustsilverlav relativt allmänt medan 
silverlaven här är sällsynt (Krog m.fl. 1994). Ett 
liknande utbredningsmönster i Norge har eng-
elsk fetknopp Sedum anglicum och vit fetknopp 
S. album (Hultén 1971). Engelsk fetknopp före-
kommer liksom kustsilverlav vid kusten, medan 
vit fetknopp och silverlav återfinns i inlandet. 
På svenska västkusten förekommer emellertid 
alla arterna tillsammans. Från Danmark uppges 
kustsilverlav från en gammal lokal (Alstrup & 
Søchting 1989). En från det övriga utbrednings-
området starkt avvikande förekomst, den enda i 
Östersjö-området, finns på strandklippor i Åbo 
skärgård i Finland (Puolasmaa 1989).

Norge

Jörlanda kyrka

Älgön

Kungälv

Göteborg

Stenungsund

Uddevalla

Vänersborg

De två svenska lokalerna för kust-
silverlav ligger ungefär en mil från 
varandra i södra Bohusläns kustband.
The two localities for Parmelina pastil-
lifera in Bohuslän, SW Sweden.
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Lokaler, ekologi och växtplatser
Kollekter från de båda lokalerna finns i Svante 
Hultengrens herbarium. Kollekten från Älgön 
(1971) finns i Lars Arvidssons herbarium. Arten 
är tidigare omnämnd i några exkursionsrap-
porter. 

Jörlanda kyrkogård, Jörlanda sn, Bohuslän
Kustsilverlav uppmärksammades först på en grov 
lind vid den västra ingången till Jörlanda kyrko-
gård. Linden är ca 100 cm i diameter och är 
enligt kyrkvaktmästaren ungefär 150 år gammal. 
Dessutom noterades laven på ytterligare två träd, 
en alm och en lönn.

Anmärkningsvärt (och pedagogiskt!) är att 
laven här växer tillsammans med silverlav på två 
av de tre träden. Totalt noterades 20 olika epi-
fytiska lavar på de träd där kustsilverlaven växer 
(tabell 1). Ytterligare 16 lavar fanns på andra 
träd på kyrkogården (lönn, ek, alm och oxel). 
Silverlav noterades på totalt 16 träd, och före-
kommer mycket rikligt på några av dessa. Följe-
arterna varierar starkt: från lindens fattigbarks-
arter som skrynkellav Parmelia sulcata, mjölig 
porlav Pertusaria albescens och porlav P. pertusa, 
till stoft- och kvävegynnade arter på lönn och 
alm, till exempel kranslav Phaeophyscia orbicu-
laris, olika vägglavar Xanthoria och brosklavar 
Ramalina. Vid ett senare besök på kyrkogården 
noterades även ett par exemplar av kustsilverlav 
på kantstenen runt en grav. 

Älgön, Lycke sn, Bohuslän. Berghäll ca 500 
meter väster om lokaltrafikens brygga
Den andra lokalen, Älgön i Bohuslän, ligger ca 
10 km sydväst om Jörlandalokalen. Här utgörs 
växtplatsen av en sydvänd berghäll i anslutning 
till gammal åkermark, numera en betesvall. 
Klippan ligger exponerad mot söder och några 
almar står mellan den och betesvallen. Klip-
pan är periodvis översilad av näringsrikt vatten 
från högre belägna delar. Bergarten är sannolikt 
grönsten, vilket kännetecknar stora delar av ön 
i övrigt. Förekomsten av kustsilverlav är mycket 
riklig och det finns många hundra exemplar 
av laven på den aktuella hällen samt på tre 
aspar och nio askar intill. I nära anslutning 
förekommer också rikligt med slank lav Collema 
flaccidum, brun franslav Anaptychia runcinata, 
stoftlav Physcia caesia och mångformig rosett-
lav P. dubia (tabell 2). I närheten finns även 
ett exemplar av jättelav Lobaria amplissima och 
en synnerligen rik förekomst av naken ragglav 
Umbilicaria grisea (båda rödlistade som Sårbara 
VU). Kustsilverlav har samlats och noterats här 
tidigare (1965 av Staffan Wall, 1971 av Lars 
Arvidsson, 1995 av Björn Nordén), men då 
under namnet silverlav. 

Kyrkogårdsarter
På Jörlanda kyrkogård finns utöver kustsilver-
lav två ytterligare rödlistade lavar, nämligen 
kraterorangelav Caloplaca ulcerosa (Sårbar VU) 
och silverlav Parmelina tiliacea (Missgynnad 
NT). Den förstnämnda rapporterades som ny 
för Sverige för inte så länge sedan (Arup & 
Ekman 1991) och har senare påträffats tämligen 
rikligt på ett tiotal bohuslänska kyrkogårdar. 
Silverlav är också en typisk ”kyrkogårdslav” på 
Västkusten, men förekommer även på parkträd 
i mindre tätorter, på hamlade träd och i alléer i 
odlingslandskapet, samt på öppna, näringsrika 
eller översilade kustklippor. Totalt finns drygt 
200 förekomster i Bohuslän och Västergötland 
(Hultengren opubl.).

Flera andra rödlistade lavar, till exempel 
dvärgrosettlav Hyperphyscia adglutinata (Akut 
hotad, CR), almorangealav Caloplaca luteoalba 
(Sårbar VU) och mörk kraterlav Gyalecta trun-

Buellia punctata
Lecanora expallens
Lepraria incana
Melanelia fuliginosa
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Pertusaria albescens
P. pertusa
Phaeophyscia orbicularis
Phlyctis argena

Physcia aipolia
P. tenella
Physconia enteroxantha
Ramalina farinacea
R. fastigiata
R. fraxinea
Xanthoria candelaria
X. parietina
X. polycarpa

Tabell 1. Följearter till kustsilverlav på träden på 
Jörlanda kyrkogård.
Species accompanying Parmelina tiliacea on trees at 
Jörlanda churchyard.



KUSTSILVERLAV

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:2 (2003) 97

cigena (Missgynnad NT), förekommer i västra 
Sverige främst på kyrkogårdsträd. Varför är det 
så? Några förklaringar skulle kunna vara att kyr-
kogårdarnas träd dels är gamla (tillräckligt lång 
tid för att utveckla rik lavflora), dels står öppet 
(lätta för vindspridda lavdiasporer att träffa) vil-

ket gör dem speciellt gynnsamma för invandring 
av lättspridda arter. En annan möjlighet är att 
dessa arter haft sin huvudutbredning i andra 
naturtyper i det omgivande landskapet och 
att dessa sedan försvunnit eller blivit sällsynta 
genom förändringar i landskapet. Exempel kan 

Lokalen för kustsilverlav på Älgön i 
Bohuslän. Bergbranten vetter mot 
söder, ut mot gammal åkermark 
och skuggas av enstaka almar och 
askar. Laven växer här både på 
klippor och trädstammar. Foto: 
Svante Hultengren.
The locality for Parmelina pastillifera 
at Älgön.

Lokalen för kustsilverlav på 
Jörlanda kyrkogård i Bohuslän. 
Här växer arten på lind, alm, 
lönn och en gravkantsten. 
Foto: Svante Hultengren.
The locality for Parmelina pas-
tillifera at Jörlanda churchyard.
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vara hamlade träd i lövängar, alléer eller glesa 
betesskogar. När dessa försvunnit eller minskat 
har enbart kyrkogårdsträden funnits kvar, som 
en nutida Noaks ark. Det skulle alltså finnas 
skäl att tro att kyrkogårdarna har särskilt lång 

”trädkontinuitet”. Detta är särskilt tydligt i väst-
kustområdet där bristen på gamla träd i skogs- 
och odlingslandskapet är påtaglig.

Kan kustsilverlaven vara förbisedd?
Efter fynden uppstod frågan om arten kanske 
samlats tidigare på andra platser under namnet 
silverlav. För att reda ut detta undersöktes uni-
versitetsherbarierna i Uppsala och Göteborg men 

trots att ett hundratal konvolut kontrollerades 
gjordes inga ytterligare fynd. Laven har också 
eftersökts på ett stort antal lokaler för silverlav, 
men även detta utan resultat. Slutsatsen blir 
därför att kustsilverlaven är en mycket sällsynt 
lav hos oss, men med erfarenhet av inventeringar 
av andra sällsynta lavar tror vi ändå att arten 
kan förekomma på ytterligare platser. Den bör 
då eftersökas på strand- och kustnära träd samt 
på näringsrika eller översilade klippor. Sannolik-
heten att finna arten på klippor bedömer vi som 
högre då detta substrat är ganska bristfälligt 
undersökt. 

Tabell 2. Följearter till kustsilverlav på träd (ask och asp) och på klippa på Älgön. Totalt påträffades här 
57 arter. C.ap (cum apothecium) betyder att laven har fruktkroppar. NT: missgynnad enligt rödlistan 
(Gärdenfors 2000).
Species accompanying Parmelina tiliacea on Fraxinus excelsior (ask) Populus tremula (asp) and rock (klippa) at 
the Älgön locality. NT: near threatened.

 ask asp klippa

Acrocordia gemmata x
Anaptychia runcinata   x
Aspicilia caesiocinerea   x
Bacidia rubella x
B. subincompta x
Caloplaca crenularia   x
C. flavorubescens x
C. vitellinula   x
Candelariella xanthostigma x
Catinaria atropurpurea x
Cliostomum griff ithii x
Collema flaccidum   x
Dermatocarpon miniatum   x
Evernia prunastri x  x
Fuscidea cyathoides   x
Haematomma ochroleucum   x
Lecanora campestris   x
L. expallens x
L. gangaleoides   x
L. orosthea   x
L. subfusca coll. x x
Lecidella elaeochroma x x
L. stigmatea   x
Lepraria incana x
Leprocaulon microscopicum   x
Leptogium lichenoides   x
Melanelia fuliginosa x x x
Neofuscelia pulla   x

 ask asp klippa

Ochrolechia parella   x
O. turneri x  x
Opegrapha rufescens x
Parmelia saxatilis   c.ap.
P. sulcata c.ap.
Pertusaria albescens x  x
P. aspergilla   x
P. hemisphaerica x  x
P. pertusa x
Phaeophyscia endophoenicea x  x
P. orbicularis x
Phlyctis argena x x
Physcia adscendens x x
P. aipolia x
P. caesia   x
P. dubia  x  x
P. tenella c.ap. x x
Physconia distorta x
Protoparmelia picea   x
Ramalina farinacea x  x
R. fastigiata x
R. siliquosa   x
Rhizocarpon geographicum   x
Sphinctrina turbinata (NT) x
Tephromela atra   x
Xanthoparmelia conspersa   x
X. tinctina   x
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Hot
Älgön är skyddad som naturreservat och den 
skötsel som görs (frihuggning och slåtterhävd 
utmed bergkanten) är nödvändig för artens 
fortlevnad. De båda förekomsterna utgörs av ljus-
exponerade och varma lokaler i nära anslutning 
till odlingslandskap. Laven måste därför betrak-
tas som starkt gynnad av ljusexponering och 
beroende av kustbygdens öppna odlingslandskap. 
Den hotas av igenväxning och beskuggning 
samt av att värdträden riskerar att avverkas när 
de blir gamla. Det sistnämnda är ett allvarligt 
och överhängande hot mot många arter som 
förekommer på kyrkogårdar eller i parkmiljöer. 
Eventuell tvättning av gravstenarna hotar att 
decimera stenpopulationen på Jörlanda kyrko-
gård.  

• Tack till Per-Magnus Jørgensen och Roland 
Moberg som verifierade fyndet från Jörlanda 
kyrkogård.
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ABSTRACT
Hultengren, S. & Arvidsson, L. 2003. Kustsilverlav 
Parmelina pastillifera – en ny svensk bladlav. [Par-
melina pastillifera – new to Sweden.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 97: 94–99. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The lichen Parmelina pastillifera (Harm.) Hale is 
reported for the first time from Sweden. It was 
found on bark of deciduous trees and on a grave-
stone at Jörlanda churchyard, and on rocks and 
deciduous trees in an agricultural setting on the 
island of Älgön. Both localities are situated in the 
province Bohuslän on the Swedish west coast. 
Parmelina pastillifera seems to be favoured by the 
exposed and humid conditions typical for this sub-
oceanic area.
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Bengt Örneberg redovisar här de senaste kärl-
växtfynden från den nya ön Pepparholm i Öre-
sund. Artlistan närmar sig snart 300!

BENGT ÖRNEBERG

Ett program med Jan Danielson i TV från 
Pepparholm 1999 gjorde att det sade 

”klick”. Här kunde finnas möjlighet att 
uppleva något unikt, att följa växternas koloni-
sering av ny mark, i stil med vad som skett på 
Surtsey. Öresundsbrokonsortiet var positivt till 
idén och vi var två botanister som fick åka med 
deras båt för den första inventeringen i juli 1999, 
ett år före broinvigningen (Örneberg 1999). 

Vi gick runt ön, där man fortfarande arbe-
tade för fullt. Mellersta delen av ön med väg- 
och järnvägsvall fick vi inte besöka och större 
delen var ganska kal. Trots allt fann vi 109 taxa, 
varav ett par oväntade. Några små exemplar 
av kalkkrassing Sisymbrium supinum vid norra 
strandskoningen var första fyndet för Danmark, 
kanske ditkomna med maskiner från Lernacken 
på svenska sidan. Där upptäcktes den år 1981 
för första gången på svenska fastlandet (Wig-
forss & Johansson 1982). En bit därifrån fanns 
ett par fina plantor av kålsenap Erucastrum gal-
licum, som vi inte längre kan hitta i Klagshamn 
där den fanns ett antal år.

Vad händer på Pepparholm?

Den konstgjorda ön Pepparholm strax söder om Saltholm är en del av den fasta förbindelsen över Öre-
sund. Ön är lite drygt 4 km lång och 500 m bred, och byggdes 1994–1998. Pepparholm består av mud-
dermassor från sundets botten innanför en vall av sten. Fyllnadsmaterial för väg- och järnvägsvallar har 
kommit från både Danmark, Sverige och Norge. Foto: Öresundsbrokonsortiet, nov. 2000.
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Nästa år, 2000, var bron färdig och vi kunde 
köra bil både till och på ön. Vi var där tre 
gånger, och den ena av dessa inventeringar var 
mycket lång och grundlig (Örneberg 2001). 
Vackert blommande mjukdån Galeopsis ladanum 
och grådådra Alyssum alyssoides syntes på val-
larna. Två stora greniga hylsnejlikor Petrorhagia 
prolifera cirka 1 kilometer från varandra var 
ännu mera oväntat. Kålsenapen hade ökat till 
20 exemplar och strax intill fann vi gråsenap 
Hirschfeldia incana, som jag sett i Köpenhamn 
men inte i Sverige. Den talrikaste arten var 
trampört Polygonum aviculare (underarterna avi-
culare, neglectum och rurivagum), men den mest 
framträdande som man ser på långt håll, även 
från framrusande tåg, är blåeld Echium vulgare.

Andra fynd detta år var fikonmålla Chenopo-
dium ficifolium, luddunört Epilobium parviflo-
rum, glasört Salicornia europaea, saltört Suaeda 
maritima samt den lilla hårnarven Sagina 
micropetala, som vi i många år trott vara utdöd i 
Skåne. Den har dykt upp på många ställen efter 
återupptäckten 1994, bland annat i Malmö på 
åtskilliga lokaler.

År 2001 var vi på Pepparholm endast en 
gång men i gengäld var vi fem botanister, varav 

Syrenbuddleja Buddleja 
davidii utgör ett färggrant 
och ståtligt tillskott till Pep-
parholms ännu så länge gan-
ska påvra flora. Foto: Bengt 
Örneberg.

Hylsnejlika Petrorhagia prolifera hittades första 
gången år 2000 och har sedan återfunnits varje år. 
Foto: Bengt Örneberg.
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för första gången en dansk, Finn Skovgaard, 
som jublande kunde konstatera: ”Jag är den 
förste dansk som har sett Sisymbrium supinum 
i Danmark”. Den år 2000 saknade kalkkras-
singen dök nämligen nu upp på ett ganska stort 
område söder om järnvägen, talrik dessutom. 
År 2002 var arten återigen omöjlig att återfinna 
trots ivrigt letande. Kanske ligger dess frön kvar 
i jorden de vårar då vädret inte passar den? 

Den fjärde sommaren – 2002
I somras, år 2002, var vi på Pepparholm vid fem 
tillfällen. Vi kan se hur flera Salix-arter börjar 
växa och kanske snart bildar buskage, framför 
allt sälg S. caprea, bindvide S. aurita och vitpil S. 
alba. Vi har också hittat småplantor av vårtbjörk 
Betula pendula, avenbok Carpinus betulus, bok 
Fagus sylvatica, ek Quercus robur, tysklönn Acer 
pseudoplatanus och havtorn Hippophaë rham-
noides. Tre halvmeterhöga plantor av klådris 
Myricaria germanica fick oss att tänka på norska 
älvstränder.

Några vackert blommande syrenbuddlejor 
Buddleja davidii hade slagit ut vid vårt senaste 
besök, säkert en vägtransporterad trädgårds-
flykting. Andra sådana representerar väl ett par 
stockrosor Alcea rosea som stod och lyste upp 
järnvägsvallen nära tunnelnedgången i västra 
delen, och en livskraftig ung planta av pärl-
eternell Anaphalis margaritacea mellan vägen och 
järnvägen i väster. 

I ett dike fanns rikligt med rosenpilört Persi-
caria minor. Helt ensamt stod däremot ett stiligt 
läkekungsljus Verbascum phlomoides med sina 
stora blommor (se författarbilden sist i artikeln!). 
Med hundra meters lucka fanns på södra sidan 
två exemplar av klotullört Filago vulgaris och 
på norra sidan ytterligare ett. Klotullörten har 
inte många svenska växtplatser men faktiskt en 
jättelokal i västra hamnen i Malmö. En ensam 
Sonchus vid norra strandskoningen visade sig 
vara strandmolke Sonchus palustris, som tydligen 
är på spridning. Vi finner den nu från Skanör 
till Malmö på åtskilliga ställen.

Plötsligt vid vår vandring gick vi på en lång-
väga invandrare, boerstånds Senecio inaequidens. 
Denna ursprungligen sydafrikanska art har 

en fin växtplats med flera hundra plantor på 
banvallen i Arlöv norr om Malmö. Kan den 
ha åkt tåg till Pepparholm? Och med tåg från 
Danmark kom kanske den västeuropeiska strand-
moroten Daucus carota ssp. gummifer.

Vi kunde också notera två arter på sydsidan 
som kanske så småningom kan bidra till något 
som liknar en sluten strandäng. Nära det stora 
stenröset där växer både stubbtåg Juncus com-
pressus och salttåg J. gerardii, bägge ännu små 
men till synes i frisk tillväxt.

Vid inventering för John Krafts ”Falsterboflo-
ra” (Kraft 1987) var vi 1984 i Klagshamn. John 
hade gått iväg med Arvid Nilsson för att se på 
några Salix-hybrider. Jag gick lite åt sidan och 
plötsligt fann jag vad vi letat efter hela vägen 
mellan Malmö och Falsterbokanalen: strandtåg 
Juncus maritimus. Sista inventeringsdagen på 
Pepparholm i september i fjol hände samma sak. 
Mellan väg och järnväg fann jag till min stora 
glädje en kraftig Juncus-tuva på vallen, som vid 
närmare granskning visade sig vara Juncus mari-
timus. 

Septemberbesöket gav oss också bland annat 
några rejäla strån av hönshirs Echinochloa crus-
galli i ett dike söder om järnvägen.

Nya arter denna gång var också mörkt kungs-
ljus Verbascum nigrum och strandaster Tripolium 
vulgare som vi underligt nog saknat förut.

Invandringsvägar
Vår artlista omfattar nu ungefär 280 taxa. Vari-
från har de kommit och hur? Man kan tänka sig 
att fyllnadsmassorna har innehållit en fröreserv 
och arbetsfordonen med sina jättedäck kan 
också ha medfört åtskilligt (kanske kalkkras-
singen?). Arbetarna har troligen haft med sig 
en del i sina grova skor och övrig utrustning. 
Artlistan innehåller också många växter med 
flygande frön. Inte bara den ogräsmaskros som 
Jan Danielson filmade innan vi började inven-
tera, utan också Epilobium, Salix och många 
andra kan ha tagit luftvägen, antingen direkt 
eller med hjälp av bilar och tåg. Vi har inte sett 
mycket fåglar på Pepparholm men trutarna har 
ökat, både gråtrut och havstrut. De kan mycket 
väl vara skyldiga till en del av våra fynd.
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Många gåtor står vi inför. Några i Malmö-
trakten mycket vanliga växter som palster nacka 
och kornvallmo finns bara i några få exemplar 
och har knappt ökat alls, medan hylsnejlikan, 
som är så ovanlig hos oss, har brett ut sig och 
är nu riklig på ön. En del växter, till exempel 
fetknopp Sedum och flera klöverarter Trifolium 
är relativt fåtaliga, men de individ som finns är 
mycket frodiga och bildar riktiga kuddar, i stil 
med vissa fjällväxters sätt att överleva kampen 
mot vind och uttorkning.

Det gräs som trivs bäst är grått saltgräs Puc-
cinellia distans, som dominerar speciellt i dikena. 
Där ökar också bestånden av bredkaveldun 
Typha latifolia, och kanske blir det där den första 
slutna vegetationen uppstår.

Vi tänker fortsätta att noga följa utvecklingen 
både vad gäller nya invandrare, utbredningen 
av de som redan finns och också tillväxten av 
Salix-arter och trädplantor som kanske kan 
bilda en sluten vegetation inom några år. Det är 
en fin möjlighet vi fått. Det blir faktiskt roligare 
ju längre vi håller på, och förhoppningsvis kan 
uppföljningen fortsätta på riktigt lång sikt. Vi 
hoppas kunna lämna en fullständig rapport om 
några år, när det mesta av invandringsfasen hun-
nit äga rum.  

•  Totalt tio botanister har hittills deltagit i 
inventeringarna. Mina flitigaste medinventerare 
har varit Sven-Erik Johansson, Bengt Nilsson 
och Sven Snogerup. Tack till alla som har hjälpt 
till och tack också till Öresundsbrokonsor-
tiet, som gör undersökningen av Pepparholms 
flora möjlig. Ett varmt tack till professor Sven 
Snogerup för granskning och komplettering av 
artikeln.
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The vascular flora of Pepparholm is presented. Pep-
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Ulf Axelsson berättar om ett konstigt ”gräs” 
som dök upp på hans arbetsplats.

ULF AXELSSON

Islutet av juli 2001 kom det upp ett besynner-
ligt ”gräs” på min arbetsplats i Gamle staden 
i Nylöse socken nära Göteborg. Gräset hade 

en så avvikande ljusgrön färg att det väckte mitt 
intresse. Det växte i kompakta tussar, närmast 
likt vitgröe Poa annua, men med annorlunda 
bladform och med ett blygsamt rotsystem. När 
växten så äntligen gick i blom avslöjade den sitt 
rätta jag med sina tre stödblad strax under blom-
ställningen. Plantorna var inte mycket mer än 
omkring 10 cm höga, oftast mindre. De liknade 
mycket en gammal krukväxt – Mose vass Cype-
rus albostriatus – som jag en gång haft i min ägo.

En titt i flororna visade att det troligen var 
dvärgag Cyperus fuscus jag funnit. Efter besök av 
Erik Ljung strand fick jag detta bekräftat.

Lokalen används för lagring av plantskole-
växter, och att dvärgagen kommit hit beror san-
nolikt på att det året innan stod ett större parti 
växter från en ungersk plantskola just här. Med 
plantorna hade det följt stora mängder marmor-
grus och jord.

Under 2002 har dvärgagen återkommit med 
något hundratal exemplar och spridit sig rejält 
på området. Växten torde ha goda möjligheter 
att spridas till andra ställen i Göteborg och 
kanske också till Stockholm–Uppsala eftersom 
växter levereras dit. Ett annat trevligt och ovän-
tat fynd på samma lokal under 2002 var strand-
loppört Pulicaria dysenterica. Förmodligen har 
den samma ursprung som dvärgagen.

Dvärgag är sedan tidigare känd som inhemsk 
i Sverige – i Skåne och på Gotland – och har 
dessutom påträffats tillfälligt i Göteborg, Ringa-
rum i Östergötland och i Uppsala. Dvärgagen 
sågs senast i Tingstäde på Gotland 1947 och 
vid Ringsjön i Skåne 1950, och betraktas som 
regionalt utdöd i Sverige (Lindberg 1977, Olsson 
1999). Däremot lever den ännu kvar på några få 
lokaler i Danmark. För övrigt förekommer arten 
i varmare delar av Europa, Medelhavs området 
och Asien. Dvärgagen är konkurrenssvag och 
därför beroende av blottad jord, men dess frön 
lär kunna ligga i frövila under lång tid, varför 
hoppet om ett återfynd i Skåne eller på Gotland 
kanske ännu inte är ute.  
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Dvärgag funnen 
vid Göteborg

Dvärgagen är en mycket kortlivad annuell. År 2002 
dök den upp i mitten av augusti för att dö när fros-
ten kom. Foto: Ulf Axelsson.
Cyperus fuscus is a short-lived annual.
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För att en ettårig växt ska kunna leva i fjällen 
måste den ta tillvara de chanser som erbjuds. 
Per Erik Persson berättar här om ett stort och 
ovanligt välvuxet bestånd av dvärgsyra som 
han hittade under fjolårets varma sensommar.

PER ERIK PERSSON

I sydvästra delen av Artfjället i Vindelfjällen 
hittade jag den 24 augusti 2002 ett stort 
bestånd av dvärgsyra Koenigia islandica. 

Växtplatsen ligger omkring femtio meter väster 
om Ruttjejukke där denna bilder en grund, rak 
kanjon. Platsen ligger strax ovanför de sista 
björkarna i dalgången, ungefär 6 km uppströms 
bron vid Rönäs.

Dvärgsyran växte marktäckande på några 
tiotal kvadratmeter i en då helt uttorkad snölega 
som saknade annan växtlighet än snölegemossor. 
Plantorna var ovanligt stora, åtskilliga centime-
ter höga, förgrenade och med fem till sex blom-

mor i grenspetsarna. De var inte rödfärgade. 
Sommaren 2002 var ovanligt varm i fjällen. 
Mellan en och två månader var temperaturen 
20 grader eller högre i dessa fjälltrakter vilket är 
mycket ovanligt.

Olav Gjærevoll (1990) skriver att dvärgsyran 
växer på våt, öppen jord i sent framsmältande 
snölegor samt på stränder längs vattendrag och 
källor. Arten är arktiskt cirkumpolär men med 
en extremt uppsplittrad utbredning. Den finns 
också i Asiens berg men saknas i Mellaneuro-
pas bergstrakter. Däremot finns pollenfynd av 
dvärgsyra i Sydsverige (Hafsten 1958). Den 
verkar ha funnits vid randen av inlandsisen och 
sedan följt isen mot norr när den smälte bort. 
Den är en av få fjällväxter som också finns på 
södra halvklotet, i Eldslandet.

Dvärgsyra är en av fjällets få ettåriga växter. 
Den anges i floror som tämligen sällsynt. På våt 
och kall mark blir den bara någon centimeter 
hög, rödfärgad, ej förgrenad och med bara en 

Dvärgsyran gynnades av den 
varma fjällsommaren 2002

Dvärgsyran är en av fjäl-
lets allra minsta och mest 
kortlivade kärlväxter. Foto: 
Per Erik Persson.
The annual Koenigia islan-
dica is one of the real pyg-
mies in the alpine flora.
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eller två blommor i toppen. Den varma somma-
ren 2002 hade gjort att snön smält bort tidigt i 
snölegan på den här beskrivna växtplatsen och i 
marken hade legat rikligt med frö som grott på 
den blöta marken. Dvärgsyrans strategi verkar 
vara att snabbt utvecklas under gynnsamma 
somrar och producera rikligt med frö. Det tar 
nog bara någon månad från groddplanta till 
moget frö. 

Gjærevoll anger att arten kan uppträda kul-
turspridd på hårt kreaturstrampad våt mark på 
sätrar uppe i fjället. Han säger inte något om 
hur fröet, som är en liten nöt, sprids till dessa 
sekundära växtlokaler, men troligen sker det 
genom att fröna fastnar under kreaturens klövar. 
I fjället kan den i så fall kanske spridas med 
renarnas klövar. 

Det finns en rad frågor om dvärgsyrans 
ekologi som jag inte funnit svar på. Hur länge 
kan fröet ligga i marken och behålla sin grobar-
het? Troligen åtskilliga årtionden. En intressant 
fråga är också hur mycket av det frö som ligger i 
marken som gror när växtplatsen blir snöfri. En 
tänkbar strategi kunde vara att bara en del av 
fröna gror, så att om förhållandena på växtplat-
sen snabbt skulle försämras, en del kan sparas 
till kommande somrar. En del snölegor blir inte 
snöfria varje år, eller i varje fall så sent på som-
maren att dvärgsyran knappast hinner utvecklas 
om inte skotten övervintrar och växer färdigt 
nästa sommar. Eftersom arten verkar gynnas 
av värme kan man också fråga sig varför den 
inte växer i låglandet. Troligen har den svårt att 
hävda sig i ett slutet växttäcke. 

Dvärgsyran borde vara en art som genom sin 
snabba livscykel vore lätt att studera under kon-
trollerade former. Det skulle ge svar på en rad 
frågor om dess ekologi.  
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Genom åren har ett stort antal fasta prov ytor 
lagts ut med syftet att följa och utvärdera 
skötseln av naturvårdsobjekt. Men hur ska 
data insamlade i sådana ytor utvärderas? Här 
berättar författarna om olika sätt att statistiskt 
utvärdera data från fasta provytor och exempli-
fierar med ett naturminne i Västergötland. 

PER MILBERG, MATS RYDGÅRD & ANNA STENSTRÖM

I Sverige finns ett stort antal fasta provytor 
där vegetationen dokumenterats. De har 
lagts ut med olika syften, men den genom-

gående tanken har varit att ytan någon gång i 
framtiden ska återinventeras, och att eventuella 
skillnader i vegetationen mellan de två tillfällena 
sedan ska ligga till grund för slutsatser om even-
tuella modifieringar i skötseln. Skillnaderna kan 
orsakas av förändringar på allt från landskaps-
nivå, till småskaliga förändringar i ett enskilt 
naturreservat orsakade av ingrepp av olika slag 
(Odell & Ståhl 1998, Diekmann m.fl. 1999, 
Bergstedt & Milberg 2001). 

På senare tid har kraven ökat på uppföljning 
och utvärdering av skötseln av enskilda natur-
vårdsobjekt, bland annat i artrika slåtter- och 
betesmarker. Stora resurser har därför satsats på 
utläggning och inventering av fasta provytor. Så 
långt är allt väl, men när man sedan sitter med 
långa, parvisa artlistor från fasta provytor inträ-
der ett problem: hur ska man objektivt utvär-
dera om det skett någon förändring?

I denna artikel tänkte vi koncentrera oss på 
detta sista steg av en vegetationsanalys. Vi vill 
främst visa hur så kallade ordinationsmetoder 
kan användas för en objektiv utvärdering, men 
även diskutera vad de olika analysmetoderna 
ställer för krav på inventeringsmetodiken.

De statistiska problemen
Orsaker till variation i data
Inventerar man en provyta två gånger är det 
ytterst osannolikt att de två artlistorna med 
skattningar av frekvens eller täckningsgrad 
är identiska. Vi förväntar oss alltid variation i 
våra data. Det är denna variation som är intres-
sant, och hur den kan fördelas på olika faktorer. 
Det vi framför allt är intresserade av är varia-
tion orsakad av (1) en eventuell förändring i 
miljön, men vi vet också att (2) inventerarens 
skicklighet kan ge utslag (Tonteri 1990, Nilsson 
1992). (3) Vidare kan man inte förvänta sig att 
en inventerare ska ge exakt samma skattningar 
även om inventeringen upprepas direkt. (4) Tid-
punkten på året då en studie utförs har också 
betydelse (Losvik 1991). Detta kan vi till stor 
del kompensera genom att återinventera vid 
ungefär samma fenologiska tidpunkt. Däremot 
kan vi inte göra någonting åt (5) årsvariationer, 
alltså mera ”slumpvisa” förändringar som inte 
uppenbart är resultatet av mer långsiktiga miljö-
förändringar (Brunet & Tyler 2000). I vissa 
vegetationstyper är detta betydelsefullt, särskilt 
på den mindre rumsliga skalan (Milberg & 
Hansson 1994, van der Maarel & Sykes 1997, 
Klimeš 1999). 

I den ideala analysen vill vi minimera varia-
tion som kan förklaras av fenologi och inven-
terare och istället framhäva variation relaterad 
till riktade miljöförändringar. Vi får dock inte 
glömma att årsvariationer är svåra att separera 
från riktade miljöförändringar om vi inte har 
en längre tidsserie, alltså har inventerat en yta 
under många år. Vegetationsanalyser tar tid och 
därför är det i praktiken mycket ovanligt med 
årliga inventeringar av fasta provytor.

Utvärdering av vegetationsförändringar: 
hur ska man analysera fasta provytor?
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Problem 1: Brist på normalfördelning
Antag att vi har tio fasta provytor, inventerade 
med fem års mellanrum, där vi noterat abun-
dansen (täckningsgrad eller frekvens) av totalt 
hundra arter. Ett sätt att analysera data från de 
två åren är att göra ett så kallat t-test för varje 
art. Detta är förvisso enkelt men inte oproble-
matiskt. Majoriteten av de hundra arterna är 
förmodligen ovanliga och vi får då många nollor 
i tabellerna. Data för dessa arter blir därför inte 
normalfördelade vilket medför att t-test (och 
andra så kallade parametriska test) är olämp-
liga. Ett alternativ kan vara att välja ett test som 
inte kräver normalfördelade data (så kallade 
icke-parametriska test). Dessa kräver dock fort-
farande att våra data ska ha samma fördelning 
i de olika grupperna man testar (Underwood 
1997). Vidare är icke-parametriska test svagare 
än parametriska, det vill säga de upptäcker inte 
lika lätt en skillnad som faktiskt finns. De är 
därför inte så lämpliga för våra ändamål efter-
som förändringarna kommer att ha gått längre 
innan de upptäcks.

Men låt oss tillfälligt glömma problemet med 
fördelning av data, och utgå från att vi är intres-
serade av alla hundra arter vi stött på. Vi har 

alltså gjort ett test per art och stöter nu på ytter-
ligare två problem. 

Problem 2: Fel av typ I och II
Det andra problemet handlar om att vi gjort väl-
digt många tester. Skulle vi göra hundra tester 
på helt slumpvisa data skulle i genomsnitt fem 
av dessa felaktigt visa en statistiskt säkerställd 
eller signifikant förändring på femprocentsnivån 
(något som statistiker brukar kalla för typ I-fel). 
Vi skulle alltså felaktigt dra slutsatsen att det 
hade skett förändringar för fem av de hundra 
arterna. Man kan och bör kompensera för mul-
tipla tester (till exempel med Bonferroni-kor-
rektion eller Holms korrektion) men tappar då 
styrka i testet (oerhört mycket om vi gör hundra 
test) och riskerar därmed att inte uppmärksam-
ma förändringar som faktiskt har skett (vi gör 
oss då skyldiga till ett så kallat typ II-fel).

Problem 3: Bristande överskådlighet
Det tredje problemet är praktiskt och handlar 
om att vi från dessa hundra statistiska tester 
(alltså svar på om en förändring skett eller ej) 
får väldigt svårt att komma fram till ett övergri-
pande svar. Hur många arter, och vilka, ska ha 

Blodnäva Geranium san-
guineum är en av karak-
tärsarterna i den stäpp-
artade torräng i Väster-
götland som analyseras 
i slutet av artikeln. Foto: 
Mats Rydgård.
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signifikant förändrats, och hur stor ska föränd-
ringen ha varit för att vi ska kunna dra en rimlig 
slutsats om att en förändring verkligen har skett 
i miljön?

Problem 4: Arterna är inte oberoende
En annan aspekt på de många analyserna är att 
arterna inte förändras oberoende av varandra. 
I viss mån påverkar de varandra, men framför 
allt reagerar de flesta arter på samma miljö-
förändring. Om exempelvis mängden träd och 
buskar ökat i en slåtteräng, kan vi förvänta oss 
att många arter i fältskiktet minskar och några 
ökar medan ett antal inte förändras (Einarsson 
& Milberg 1999). Vi skulle alltså kunna tänka 
oss en situation där sjuttio arter minskar och tio 
ökar som svar på en och samma miljöförändring, 
men där var och en av arterna förändrats så lite 
att inga artvisa test faller ut som signifikanta. 

Lösningar
Jämförelsen av långa artlistor är alltså en riktig 
utmaning för den som vill göra en stringent 
analys. De finns två lösningar på problemet: (1) 
ordinationsmetoder, det vill säga en sorts multi-
variat statistik (se vidare nedan) eller (2) att 
summera data och analysera dessa med konven-
tionell statistik (univariata metoder, som t-test, 
variansanalys eller något icke-parametriskt test). 
Vi kan till exempel summera täckningen av alla 
slåttergynnande arter respektive alla arter som 
indikerar försämrad hävd och använda kvoten 
mellan dem i ett parat t-test. Men har man stora 
mängder data så förlorar vi information om vi 
summerar. Vidare innebär summeringen att vi 

anser att det inte spelar någon roll vilka arter det 
handlar om. Summerar vi kommer vi dessutom 
att lägga större vikt vid dominanta arter än vid 
sådana som förekommer glest och sparsamt. Det 
är inte heller självklart hur man ska summera 
data insamlade med olika metoder.

Ordinationsmetoder
Så kallade ordinationsmetoder kan vid en första 
anblick verka oerhört komplicerade och svårbe-
gripliga, och det blir inte lättare av att det finns 
flera olika metoder, med mer eller mindre obe-
gripliga namn och intetsägande förkortningar 
(se Palmer 2000 samt Manley 1994 för en 
lättsmält introduktion). Vad vi anser vara den 
mest lämpliga metoden brukar på engelska kall-
las ”partial redundancy analysis” (pRDA), och 
vi återkommer nedan till denna och förklarar 
varför.

De ordinationsmetoder som brukar användas 
i vegetationsstudier är Detrended Correspond-
ance Analysis (DCA), Canonical Correspond-
ence Analysis (CCA), Principal Component 
Analysis (PCA) och Redundancy Analysis 
(RDA; tabell 1). Dessa metoder skiljer sig åt dels 
genom det sätt de räknar med att en art reagerar 
på en miljö gradient och dels genom huruvida 
de direkt använder uppmätta miljövariabler i 
beräkningarna eller inte. 

Unimodalt eller linjärt?
DCA och CCA utgår från att arterna längs en 
miljögradient (exempelvis fuktighet) har ett 
optimum där de ”trivs bäst” (unimodal: med 
en topp). PCA och RDA däremot utgår från att 

Tabell 1. Klassificering av de i artikeln diskuterade ordinationsmetoderna 
DCA (Detrended Correspondance Analysis), PCA (Principal Compo-
nent Analysis), CCA (Canonical Correspondance Analysis) och RDA 
(Redundancy Analysis).

 Indirekt gradientanalys Direkt gradientanalys

Unimodala DCA CCA

Linjära PCA RDA
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en art antingen ökar eller minskar med exem-
pelvis ökande fuktighet (ett linjärt förhållande). 
Vilket som är mest realistiskt beror på hur data 
är insamlat. Om man samlat in sina data från 
mycket olika växtsamhällen så är chansen stor 
att man mätt många arters utbredning på båda 
sidor om ett optimum och den unimodala 
modellen fungerar då bäst. Om man däremot 
samlat in sina data i en viss vegetationstyp i ett 
begränsat geografiskt område är chansen stor att 
man bara fått med en liten del av artens reak-
tion på en gradient. Då beskriver den linjära 
modellen data bäst. Fasta provytor i ett mindre 
område utgörs oftast av snarlik vegetation. Om 
man dessutom, som vi föreslår nedan, använder 
en partiell analys (där vi eliminerar variationen 
mellan provytor) måste vi hålla oss till linjära 
metoder (PCA, RDA) eftersom variationen i 
data blir liten (Wahlman & Milberg 2002).

Indirekt och direkt gradientanalys
Vidare kan man dela upp metoderna i indirekt 
och direkt gradientanalys. Indirekt gradient-
analys (DCA och PCA; tabell 1) sorterar mate-
rialet endast utifrån artsammansättningen, så 
att de mest lika provrutorna hamnar närmast 
varandra i ett ordinationsdiagram. Därefter är 
det upp till utvärderaren att i efterhand tolka 
diagrammet utifrån kännedom om provytorna 
och eventuella uppmätta miljövariabler. I direkt 
gradientanalys (CCA, RDA) däremot används 
uppmätta miljödata i analysen; provytorna sor-
teras nämligen för att förklara så mycket som 
möjligt av variationen i miljödata. Detta innebär 
att prov med liknande artsammansättning inte 
nödvändigtvis hamnar nära varandra i ordina-
tionsdiagrammet. Istället framhävs de skillnader 
i artsammansättning som matematiskt kan för-
klaras av den eller de miljövariabler som man är 
intresserad av. 

En fördel med denna metod är att man i ett 
statistiskt test kan utvärdera hur väl en eller 
flera miljövariabler förklarar variationen i art-
sammansättning. I detta fall måste man använ-
da ett permutationstest, exempelvis ett Monte 
Carlo-test. Detta går till så att man helt enkelt 
tar uppmätta data och slumpar om dem och gör 

en ny ordinationsanalys. Upprepar man detta 
till exempel 999 gånger, och alla ”omslumpning-
ar” förklarar en mindre del av variationen än 
den riktiga analysen, så är sannolikheten bara en 
på tusen eller mindre att den eller de uppmätta 
miljö variablerna inte skulle ha något med art-
sammansättningen att göra.

Är vi specifikt intresserade av huruvida data 
från de två inventeringstillfällena skiljer sig åt 
har vi all anledning att använda direkt gradi-
entanalys, och alltså kunna statistiskt testa om 
det finns skillnader mellan inventeringarna. Vi 
betraktar helt enkelt de två inventeringstillfäl-
lena som våra ”miljödata”. 

Partiell gradientanalys
Vissa multivariata dataprogram möjliggör använ-
dandet av så kallade kovariabler (till exempel 
Canoco; ter Braak & Smilauer 1998). En 
kovariabel är i detta sammanhang något som vi 
vet är viktigt men som vi (för tillfället) inte är 
intresserade av. Gör vi en partiell gradientanalys 
(en gradientanalys med kovariabler) eliminerar 
vi först den variation i data som kovariabeln 
matematiskt kan förklara och koncentrerar oss 
därefter på den resterande variationen. I vårt 
fall – alltså när vi använder fasta provytor – är 
vi egentligen inte intresserade av att provyta 1 
skiljer sig från provyta 2, som skiljer sig från 
provyta 3 och så vidare. I själva analysen vill vi 
helst bli av med denna variation och istället kon-
centrera oss på det som för tillfället intresserar 
oss: förändringen över tiden. 

Vi rekommenderar därför att man eliminerar 
den variation som finns mellan provytor genom 
att använda en partiell analys. I praktiken inne-
bär det att man konstruerar en variabel per prov-
yta, där respektive prov antingen är 1 om provet 
kommer från just den provytan och annars är 0. 
Använder man partiell analys har man utnyttjat 
vitsen med fasta provytor. Om inte missar man 
den precision som finns i datamaterialet just 
genom att provytorna är fasta och man betrak-
tar dem istället som slumpmässiga provytor. 
(Det senare antagandet är dessutom inte korrekt, 
eftersom proven från de två tidpunkterna inte är 
rumsligt oberoende av varandra.)



ORDINATIONSANALYS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:2 (2003) 111

Ett alternativt sätt att analysera förändringen, 
särskilt lämpligt om man har många provytor, 
är att för varje art subtrahera abundansen vid 
det ena tillfället från den andra och använda 
differenserna i en ordination (Bergstedt & Mil-
berg 2001). 

Exemplet Vartofta-Åsaka
Allt detta låter kanske teoretiskt och svårgrepp-
bart. Därför tänkte vi nu använda data från 
naturminnet Prästgårdsåsen i Vartofta-Åsaka 
socken för att visa dels vad olika typer av gra-
dientanalyser innebär, dels den metod vi före-
slår för utvärdering av fasta provytor (pRDA). 
Exemplet är inte perfekt utan representerar istäl-
let ”normalfallet” på en länsstyrelse, möjligen 
med undantag för det stora antalet prov ytor som 
inventerats.

I naturminnet Prästgårdsåsen finns en stäpp-
artad torräng där 24 fasta provytor lades ut 
1977. Dessa återanalyserades 1985 av samma 
person och med samma metod (täckningsgrad 
enligt Hult–Sernander–Du Rietz). Förutom 

information om 74 arter hade vi två typer av 
variabler: ”tidpunkt” det vill säga vilket år ett 
prov hörde till, samt ”provyteidentitet”, alltså 
vilken av de 24 provytorna ett prov kom ifrån. 
För att dämpa inflytandet av ett litet antal 
arter med hög täckningsgrad, använde vi kva-
dratroten av täckningsgraderna istället för de 
ursprungliga värdena.

Unimodal eller linjär?
En DCA ger ett mått på variationen i artdata 
och ger därmed möjlighet att utröna om det 
kommer från en längre gradient – över ett opti-
mum – eller endast från en begränsad del av en 
gradient. En tumregel säger att om variationen 
i data är mindre än tre standardavvikelser fung-
erar linjära metoder bäst, men om variationen 
är mer än fyra standardavvikelser så fungerar 
unimodala metoder bäst (ter Braak & Prentice 
1988). Artdata från Vartofta-Åsaka visade att 
de fyra första axlarna hade en längd på 1,3–2,4 
standardavvikelser, och därför är linjära metoder 
lämpligast i vårt fall. 
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Figur 1A. PCA-diagram som visar de 24 prov ytornas fördelning i ordinationsrymden vid de två tidpunk-
terna. Siffran visar vilket år (1977, 1985), samt bokstaven vilken provyta (a–x). B. PCA-diagram som visar 
arternas fördelning i ordinationsrymden. Bara de 20 arter, av totalt 74, som bäst beskrivs av de båda 
axlarna är illustrerade.
PCA of vegetation data from 24 permanent plots surveyed in 1977 and 1985.
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Indirekt gradientanalys
En indirekt gradientanalys (PCA) ger en över-
blick över datamaterialet och visar hur lika eller 
olika prov ytorna är (figur 1), samt hur specifika 
olika arter är i sitt uppträdande. Vad gäller vår 
fråge ställning om förändringar över tiden är 
dock dessa figurer inte så informativa.

Direkt gradientanalys
En direkt gradientanalys (RDA), där vi använ-
der de två åren som var sin miljövariabel, är 
lättare att tolka. För det första kan vi statistiskt 
testa om proven från de två åren skiljer sig åt, 
vilket visade sig vara fallet: åren förklarade 6,4 
% av variationen i data. Vidare kan vi mycket 
lättare se vilka arter som ökat respektive mins-
kat över tiden, eftersom de två åren kontrasteras 
längs den första axeln i ordinationsdiagrammet 
(figur 2). Alla arter representeras av var sin pil 

som visar hur starkt de är relaterade till de två 
åren: ju längre pilen sträcker sig i första axelns 
(x-axelns) riktning, desto mer variation förklaras 
av åren, och riktningen på pilen visar vilket år 
dess täckning var störst. För att inte göra bilden 
oläslig har vi valt att bara ta med de arter som 
har pilar över en viss längd (figur 2). Detta 
innebär i praktiken att arter som inte förändrats, 
eller sällsynta arter, inte illustreras. Notera dock 
att alla arter ingått i analysen.

I vårt fall, där vi bara har två år som jämförs, 
representeras all variation som miljövariabeln 
kan förklara på den första ordinationsaxeln 
medan den andra axeln egentligen inte säger 
oss mycket eftersom den visar det mesta av den 

”överblivna” variationen (främst orsakad av att 
prov ytorna sinsemellan är olika). Därför kan det 
vara enklare att presentera resultaten i en tabell, 
där vi rangordnar arterna efter sin placering 

Stäppartad torräng i naturminnet Prästgårdsåsen i Vartofta-Åsaka socken i Västergötland. I förgrunden 
till höger ser vi krissla Inula salicina, en vanlig art på Falbygden och Kinnekulle. Foto: Mats Rydgård.
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längs den första axeln, något vi illustrerar efter 
nästa analys (tabell 2). I en tabell är det också 
enkelt att samtidigt presentera information om 
arters abundans eller frekvens samt annan art-
specifik information.

Partiell RDA
Analysen ovan tar ingen hänsyn till att det rör 
sig om fasta provytor. För att fullt ut utnyttja 
detta faktum måste vi använda provyteidentitet 
som kovariabel, alltså göra en partiell direkt gra-
dientanalys (pRDA). Placeringen av arter längs 
ordinationsaxel 1 och deras förklarade varians 
(tabell 2) blir identiska med den i RDA:n ovan, 
så den viktiga förändringen är att vi gör ett 
mer tillförlitligt permutationstest. Testet visade 
på signifikant skillnad mellan de två åren (P < 
0,001). 

Tolkning
Vi har alltså först analyserat våra data för att för-
klara så mycket som möjligt av skillnaden mel-
lan de två åren. Därefter har vi testat om denna 
ordination förklarar mer än slumpen (permuta-
tionstest). När vi nu konstaterat att data från de 
två åren med stor sannolikhet skiljer sig åt, blir 
det sista steget att inspektera ordinationsutfal-
let (figur 2, tabell 2) för att se vilka arter som 
förändrats, i vilken riktning, och hur mycket. 
Detta sista steg bör vi lämna därhän om permu-
tationstestet inte blivit signifikant.

I vårt exempel är det generellt fler arter som 
har ökat än som har minskat (det vill säga fler 
som har ett negativt än ett positivt värde i tabell 
2). Bland vinnarna hittar vi skyddsvärda arter 
som flentimotej Phleum phleoides, lundtrav Ara-
bis hirsuta och vildlin Linum catharticum, och 
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bland förlorarna vårstarr Carex caryophyllea och 
stånds Senecio jacobaea. Ingen av dessa fem arter 
är sådana som ökar om hävden försämras, men 
tre av dem är sådana som förväntas minska om 

hävden upphör (Ekstam & Forshed 1997). Av 
dessa tre är det två som ökat och en som mins-
kat mellan 1977 och 1985. Betänker vi vidare 
att dessa tre arter är kortlivade, så blir vår över-

Tabell 2. Resultat av en pRDA där arterna rangordnats från de vanligaste 1985 (–) till de vanligaste 1977 
(+). Arter i fetstil är de som förändrats mest. Förklarad varians anger i procent hur mycket av variatio-
nen hos en art som beror på skillnader mellan de två åren. Frekvens anger i hur många av de 48 proven 
(24 ytor × 2 år) som arten förekom.
Ranking of species according to a pRDA contrasting two years. A negative value means that the species 
was most abundant in 1985, while a positive value indicates abundance in 1977. “Förklarad varians” means 
how much of the variation in a species’ abundance that is explained by the two years. “Frekvens” is the fre-
quency of occurrence in the 48 samples.

 Värde Förklarad  Fre-
 axel 1 varians kvens

Helictotrichon pratense –0,749 56,0 24
Phleum phleoides –0,540 29,2 30
Arabis hirsuta –0,492 24,2 17
Silene nutans –0,483 23,3 25
Linum catharticum –0,459 21,1 12
Pimpinella saxifraga –0,391 15,3 40
Knautia arvensis –0,388 15,0 16
Campanula persicifolia –0,341 11,6 5
Anthyllis vulneraria –0,298 8,9 20
Dactylis glomerata –0,282 8,0 39
Polygonatum odoratum –0,254 6,5 41
Trifolium medium –0,251 6,3 3
Stipa pennata –0,247 6,1 15
Inula salicina –0,236 5,6 9
Festuca ovina –0,227 5,1 30
Satureja acinos –0,214 4,6 5
Leucanthemum vulgare –0,209 4,4 2
Fragaria viridis –0,207 4,3 48
Galium boreale –0,199 4,0 47
Brachypodium pinnatum –0,177 3,1 39
Centaurea jacea –0,154 2,4 21
Galium triandrum –0,150 2,3 45
Heracleum sibiricum –0,149 2,2 6
Lotus corniculatus –0,146 2,1 1
Medicago lupulina –0,146 2,1 1
Myosotis arvensis –0,146 2,1 1
Stellaria graminea –0,146 2,1 1
Valeriana sambucifolia –0,146 2,1 1
Veronica off icinalis –0,146 2,1 1
Trifolium montanum –0,144 2,1 19
Poa pratensis ssp. angustifolia –0,137 1,9 10
Plantago lanceolata –0,128 1,6 12
Geranium sanguineum –0,097 1,0 45
Rubus saxatilis –0,087 0,8 26
Potentilla rupestris –0,084 0,7 26
Plantago media –0,082 0,7 13
Arenaria serpyllifolia –0,059 0,4 7

 Värde Förklarad  Fre-
 axel 1 varians kvens

Sedum acre –0,054 0,3 2
Viola hirta –0,051 0,3 26
Achillea millefolium –0,049 0,2 42
Galium verum –0,014 0,0 47
Centaurea scabiosa 0,005 0,0 32
Artemisia campestris 0,000 0,0 2
Pilosella off icinarum 0,000 0,0 18
Primula veris 0,000 0,0 30
Veronica chamaedrys 0,000 0,0 4
Cirsium acaule 0,051 0,3 5
Geum rivale 0,054 0,3 2
Thymus serpyllum 0,054 0,3 2
Alchemilla glaucescens 0,056 0,3 33
Taraxacum sect. Ruderalia 0,060 0,4 12
Anthriscus sylvestris 0,086 0,7 3
Pulmonaria angustifolia 0,086 0,7 3
Rumex acetosa 0,086 0,7 3
Briza media 0,112 1,3 8
Calamagrostis epigeios 0,115 1,3 3
Campanula rotundifolia 0,116 1,4 36
Sorbus intermedia 0,116 1,4 6
Solidago virgaurea 0,119 1,4 22
Lonicera xylosteum 0,146 2,1 1
Prunus padus 0,146 2,1 1
Carum carvi 0,151 2,3 4
Dracocephalum ruyschiana 0,170 2,9 8
Vicia cracca 0,194 3,8 26
Rosa villosa 0,197 3,9 9
Potentilla crantzii 0,205 4,2 11
Carex montana 0,206 4,2 37
Veronica spicata 0,209 4,4 2
Viola rupestris 0,213 4,6 34
Filipendula vulgaris 0,288 8,3 43
Succisa pratensis 0,302 9,1 4
Scabiosa columbaria 0,393 15,4 10
Carex caryophyllea 0,508 25,8 21
Senecio jacobaea 0,596 35,5 13
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gripande slutsats att inga tydliga, riktade föränd-
ringar som kan relateras till hävden skett, utan 
att skillnaderna vi ser snarare kan relateras till 
årsvisa variationer (Klimeš 1999). 

Att planera en vegetationsstudie
Det viktigaste när man planerar en vegetations-
undersökning är att från början bestämma sig 
för sina frågeställningar. Det är frågeställningen 
som styr uppläggningen av studien och därmed 
också vilken analysmetod som är lämplig. Är 
man specifikt intresserad av hur en enstaka art 
reagerar så inventerar man så klart bara den 
och använder en univariat statistisk metod. Uni-
variata metoder är även lämpliga om ens främsta 
intresse är hur en viss grupp av växter reagerar. 
Är man däremot intresserad av både utbredning 
och artsammansättning av många arter så är 
multivariata statistikmetoder lämpliga.

När frågeställningarna är färdiga så är nästa 
steg att bestämma inventeringsmetod. De 
metoder som är vanliga (frekvens i småytor eller 
täckningsgrad, vanligen nålsticksmetoden eller 
Hult–Sernander–Du Rietz) går alla att analysera 
både med univariata och multivariata statistiska 
metoder. I praktiken styrs valet av inventerings-
metod ofta av ekonomin.

Därefter är det dags att bestämma hur många 
provytor man ska lägga ut. Hur många man 
behöver beror på hur stora förändringar man vill 
kunna upptäcka, hur stor variationen i vegeta-
tionen är, vilken analysmetod man ska använda 
och hur stor budget man har. Som en tumregel 
kan man säga att det ofta behövs minst tio 
provytor om man ska analysera med univariata 
metoder med den variation som finns i många 
av våra vegetationstyper. Om man gör en för-
studie och får ett mått på variationen i just den 
vegetationstyp som ska undersökas, så kan man 
räkna på hur många provytor som behövs för 
att upptäcka en viss förändring – en så kallad 
styrkeanalys. Detta går tyvärr inte att göra för 
multivariata metoder. För multivariata analyser 
behövs i praktiken minst sex, sju ytor (Carlsson 
& Milberg, opubl.). Dessutom bör vi betänka 
att det ofta händer att ytor inte kan återfinnas 
eller att en yta ”förstörts” genom exempelvis 

kreaturs tramp eller traktorspår, så det är bra att 
lägga till någon extra.

När man lägger ut provytorna bör man noga 
tänka över vad man vill undersöka. Om det 
handlar om betestryck är ju en betesfålla den 
lämpliga enheten över vilken man skötselmässigt 
har kontroll och som utsatts för likartad hävd. 
Om det är en röjningseffekt man vill dokumen-
tera bör ytorna förstås läggas så att de verkligen 
påverkas av röjningen. Vidare är det bra att ha 
ett lika stort antal närliggande ytor som inte 
påverkas, så att man kan jämföra förändringen 
över tiden i de två typerna av ytor.

Att först lägga ut ett par storrutor och där-
efter placera ett antal provytor i varje storruta 
komplicerar de efterföljande analyserna i onö-
dan, eftersom man då lägger till en rumslig 
komponent som gör närliggande ytor mer lika, 
men som inte egentligen tillför någon informa-
tion.  
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Mosippan utsågs av föreningen till årets växt 
i fjol. Här redogör Staffan Åström och Bengt 
Stridh för resultatet av den stora mängd rap-
porter som flutit in från hela landet. 

STAFFAN ÅSTRÖM & BENGT STRIDH

Mosippa Pulsatilla vernalis har av 
ArtDatabanken klassats som rödlistad 
och hotad under kategorien Sårbar 

(Gärdenfors 2000). Under 1900-talet har mosip-
pan minskat kraftigt över hela Sverige. Svenska 
Botaniska Föreningen och ArtDatabanken 
ansåg därför att det var angeläget att utse mosip-
pan till årets växt och att göra en rikstäckande 
inventering under 2002. Här sammanställer vi 
resultatet av alla rapporter, presenterar hotbil-
den och diskuterar den möjliga framtiden för 
mosippa i Sverige.

Utbredning
Mosippan finns idag representerad i Skåne, Hal-
land, Blekinge, Öland, Småland, Västergötland, 

Östergötland, Närke, Västmanland, Sörmland, 
Uppland, Gästrikland, Värmland, Dalarna, Häl-
singland, Medelpad och Härjedalen. I Jämtland 
har den funnits fram till 1950-talet, men är inte 
sedd i modern tid. 

I Norden finns den såväl i sydöstra Finland 
som i Norge upp till Tröndelag och i Danmark 
på Jylland. I övrigt är den spridd i Central-
europa och där framför allt i Alperna men även 
i Pyrenéerna. Den sägs nå ända upp till 3 600 
meters höjd i Alperna. I Norge på Jotunheimen 
går den upp till 1 840 meter över havet och 
på Städjans stortopp i Dalarna till cirka 1 080 
meter (Lagerberg 1957).

Utseende och växtplats
Beroende på var i Sverige vi befinner oss blom-
mar mosippan från april till sena maj och någon 
gång i juni. Bladen övervintrar gröna från året 
innan och är parbladiga med mer eller mindre 
kilformade flikar, läderartade och något glan-
siga. Blomknopparna anläggs på hösten året 
innan blomningen. Anders Delin har konstate-

Mosippa – Årets växt 2002

Mosippan hör till de mest 
storblommiga arterna i den 
svenska floran. Foto: Staffan 
Åström.
Pulsatilla vernalis has large 
white flowers that appear in 
April or May.
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rat att mosippan redan ett drygt år efter groning 
kan anlägga blomknoppar som blommar påföl-
jande vår (Delin 2002). 

Blomman är klarvit, utanpå rödanlupen med 
hylleblad som är sammetsbrunt ludna av långa 
silkeshår. Hela blomstjälken är hårig. Arten hör 
till de mer storblommiga ranunkelväxterna, men 
blir knappast högre än 20 centimeter. 

Efter blomningen utvecklas årets blad. Ibland, 
om växtplats och väderlek är gynnsam, kan de 
bli till decimeterhöga kuddar av tätt samman-
slingrat bladverk. Därför kan man även upp-
täcka växten i markerna då blommorna för länge 
sedan vissnat, fröat av sig och försvunnit. Speci-
ellt i tätare skog är det inte säkert att plantorna 
blommar och man får då leta efter bladrosetter, 
som tack vare de vintergröna bladen kan påträf-
fas under hela sommaren och hösten. Lättast att 
upptäcka är mosippan dock när blommorna har 
gått i frukt. Den upprätta stjälken med en ljus-
hårig fruktställning kan dra blicken till sig även 
på lite håll.

Den vackra blomman som man finner redan 
innan snön helt smält bort har väckt förundran 
och beundran hos många. Arten har därför 
också getts flera olika lokala namn som hedsip-
pa (Västmanland), mofil (Hälsingland), oxaöron 
(Småland), tjälatupp (Uppland) och torparros 
(Småland).

Mosippan växer vanligen på tallhedar på 
grusiga eller sandiga underlag. Gissningsvis är 
mosippan den kärlväxt i vår flora som är star-
kast knuten till isälvsavlagringar, varför man 
har stor nytta av en jordartskarta vid eftersök 
av mosippa. Exempel på lokaler på isälvsavlag-
ringar är rikliga förekomster i dödisgropar kring 
Gröntjärnsområdet i Hälsingland, på rand-
delta nedströms Laforsen vid Mellanljusnan i 
Hälsingland inklusive en riklig växtplats intill 
en flygsanddyn på Sorgmon, på sanddyner i 
Gönans issjöområde i Härjedalen, och på mot-
svarande sätt kan man tolka uppgifterna om 
förekomsterna på sandfält i Halland. Mosippan 
växer gärna intill vägar, stigar, rågångar och i 
kraftledningsgator. 

I övrigt består de rapporterade växtplatserna 
i huvudsak av moränkullar, banvallskärningar 

och speciellt i Småland har det funnits många 
lokaler i beteshagar. I sydligaste Sverige växer 
den även på ljunghedar. Ljungen är en trogen 
följeslagare till mosippan. Någon gång växer 
den i klippspringor, som exempelvis på Städjan 
i Dalarna, men även under bergsbranter och vid 
klapperstensfält.

Mosippan är knuten till magra och kväve-
fattiga miljöer. Studier har visat att klima-
tiska faktorer som nederbörden indirekt styr 
knoppbildningen genom att påverka plantornas 
näringsupptag (Kellner 1993). De enskilda plan-
torna är långlivade. Halveringstiden för antalet 
plantor under åren 1985–1992 vid Sånghussjön 
i Hälsingland bedömdes till 33 år i en studie av 
Olle Kellner (1993). 

Hot mot mosippan
Igenväxning är och kommer att vara det största 
hotet mot arten i Sverige. Dels dör mosippans 
plantor på sikt av den ökade konkurrensen från 
andra växter, dels är etableringen av nya plantor 
mycket låg i sluten markvegetation. Som exem-
pel kan nämnas att på ett kalhygge var antalet 
nyetablerade fröplantor 30 gånger högre än i den 
omgivande slutna tallskogen vid Sånghussjön i 
Hälsingland. Det är många faktorer som spelar 
roll när det gäller igenväxningen och här gör vi 
ett försök att översiktligt belysa dem. 

Granen oönskad
Granar är definitivt oönskade på mosippslokaler 
eftersom den beskuggning de ger blir övermäk-
tig för mosippan. Man ska därför inte plantera 
gran på lokaler för mosippa, som gjorts på några 
tidigare men nu utgångna lokaler i Småland 
och Halland. Granar bör definitivt röjas bort 
på mosippslokaler och man bör ta för vana att 
också rycka bort små granplantor vid besök på 
växtplatserna för mosippa. 

Ljung och andra ris 
Ljung utgör med sin marktäckande förmåga och 
konkurrenskraft ett hot mot de växtplatser för 
mosippa som inte utsätts för något slitage alls. 
Alltför täta bestånd av ljung tar död på mosip-
porna. Samtidigt tycks plantor av mosippa ofta 
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stå i kanterna av ljungbestånd, liksom ibland 
under små tallar. Kan det vara så att ljungen 
och småtallarna påverkar mikroklimatet och ger 
ett visst frostskydd? Inte alltför sällan dyker det 
under ljungrensning upp taniga mosippsplan-
tor som lyckats överleva en tid under ljungens 
grenar. Man får därmed känslan av att mosipps-
plantorna är förvånansvärt tåliga och långlivade 
även under svåra förhållanden.

Blåbär växer vanligen i bestånd av mossa och 
visar att lokalen har fått en mera sluten skog 
med åtföljande beskuggning. Dessa faktorer 
tillsammans är fatala för mosippan. Lingon och 
mjölon är betydligt mindre allvarliga hot. 

Gräs
Ökad gräsväxt är en konkurrent till mosippan. 
Detta gäller efter avverkning av skog men är 
även en effekt av kvävnedfall från atmosfären. I 
norr är hotet från ökad gräsväxt ännu så länge 
mindre än i söder, och är där inte lika fatalt som 
hot från gran, ungskog, ljung och blåbär enligt 
erfarenheter från Hälsingland. 

Gödsling
När det gäller gödsling finns effekter både av 
skogsgödsling och mycket sannolikt också av 
det ökade kvävenedfallet från atmosfären. Olle 
Kellner gödslade tio kvadratmeterstora provytor 
i sluten tallskog vid Sånghussjön i Hälsingland 
med en dos på 150 kg kväve per hektar (Kellner 
1989, 1993). Under de åtta år uppföljningen 
pågick kunde inte påvisas någon bestående 
effekt på mosipporna. 

Peter Ståhl påpekar emellertid att man vid 
storskalig skogsgödsling får räkna med en lång-
siktig påverkan som gynnar konkurrenterna till 
mosippan genom den ökning av kväveförrådet i 
marken som gödslingen medför. Uppgiften om 
att skogsgödsling kan ha slagit ut en växtlokal 
för mosippa i Västmanland (Malmgren 1982) 
stöder Peters synpunkt.

Brand är positivt
Redan Carl von Linné noterade under sin Dala-
resa år 1734 på vägen mellan Särna och Sälen 
att mosippa gynnas av brand: ”Allestädes i den 

brända skogen växte den rara Pulsatilla apiifo-
lio i otrolig myckenhet, att ingen ört fanns så 
mycket som hon” (Dalarnas Botaniska Sällskap 
1993). 

Arthur Pettersson, f.d. skogvaktare på 
Ramnäs Bruk, berättade för Sören Larsson om 
mängder av blommande mosippor på brand-
fältet efter den stora skogsbranden vid Klysen 
i Västmanland 1914. Allan Hesselbäck har 
hört Arthur Pettersson berätta om blommande 
mosippor även på brandfältet vid Blåbärsberget i 
Källdalen i början på 1940-talet. 

Olle Mill har rapporterat om en explosion av 
mosippa på ”Sotskogen” vid Sorgån i Hälsing-
land efter en stor brand på 1930-talet. När sko-
gen föll drog mosippan in och branterna längs 
ån fylldes av mosippor. ”Det blev en hobby att 
gå och plocka mosippa. Vi hade alltid mosippa i 
vas hemma”. Efter en stor brand i Loster i Häl-
singland 1932 blommade mosippan upp enormt 
enligt uppgift från Åke Johanssons morbror Nils 
Mill. Även Jan Hedman noterade i början av 
1980-talet en ökning av mosippa i Samuelsfallet 
i Hälsingland efter en brand. 

Även bränning av ljunghedar har gynnat 
mosippan. Från Halland anges att ”den kraf-
tiga tillbakagången under 1900-talet kan för-
modligen förklaras av en allmän igenväxning, 
från början orsakad av upphörande bränning/
utmarksbete och senare förstärkt av kvävened-
fall, som särskilt gynnat konkurrerande gräs” 
(Georgson m.fl. 1997).

Utan tvekan är brand den faktor som förr 
hade störst betydelse för mosippans fortbestånd. 
Brand tar undan ljung och blåbär, mossa och 
lavar och skapar därmed luckor i den tidigare 
slutna vegetationen där nya plantor kan etablera 
sig samt ökar ljustillgången i skogen. Olle Kell-
ners gödslingsresultat leder också tanken till att 
mosippan gynnas på kort sikt när kväve frigörs 
som varit bundet till rötter av buskar och träd 
som dött under branden. De rikliga förekomster 
som uppstått efter brand är kanske därför inte 
bara en effekt av att konkurrerande vegetation 
försvinner och av att det blir ljusare, utan kan 
även vara ett resultat av den ökade näringstill-
gång som branden orsakat.
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För att i framtiden säkerställa mosippans 
fortbestånd är det förmodligen nödvändigt att 
anlägga bränder på lokaler för mosippa. Dala-
tidningarna rapporterade i maj 2002 om en 
bränning av StoraEnso på Rättviksheden för att 
gynna mosippa och andra brandgynnade arter 
(Ferm 2002, Laggar 2002). 

Beteshagarna försvinner
På många håll, framför allt i Småland, har det 
funnits en mängd fina mosippslokaler i betesha-
gar, som nu den ena efter den andra försvinner 
då djuren sätts på andra beten eller jordbruket 
läggs ner. Av de 205 inrapporterade småländska 
lokalerna så saknas nu mosippan på 155 av dem. 
Detta ger ett skrämmande bortfall på hela 76 % 
av det totala antalet lokaler. 

En tanke från Småland är att de för drygt 
femtio år sedan så vanliga utmarksbetena även 

de var gynnsamma för arten. Från Hennan i 
Hälsingland finns en beskrivning – troligen från 
slutet av 1800-talet – att när höfödan tröt om 
våren brukade får och getter släppas ut på tall-
mon för att beta av mosipporna. 

Det naturliga markslitaget genom bete, som 
hämmar ris och mossor och som skapar luckor 
i vegetationen där nya plantor kan etablera sig, 
och som främjar ljusinsläppet, minskar fortfa-
rande allmänt i Sverige. Noterbart är att antalet 
mjölkproducerande bönder i Sverige halverats 
vart tionde år under de senaste decennierna.

Från två Smålandslokaler nämns att alltför 
hårt bete kan ha gjort av mosippan försvunnit 
(Agunnaryd, fårbete) eller missgynnats (Södra 
Ljunga). Negativ inverkan av sork rapporteras 
från Skånes enda kvarvarande lokal. I Hälsing-
land misstänks hare eller rådjur beta mosippa, 
bland annat på lokalen vid Sånghussjön där Olle 
Kellner gjorde sina gödslingsförsök. Även tjäder 
är en beteskandidat. 

Avverkning och ungskog
Kalavverkning är kortsiktigt positivt eftersom 
ris och speciellt mossa hålls tillbaka av det 
markslitage som uppstår vid maskinernas fram-
fart. Även det ökade ljusinsläppet vid en avverk-
ning och utglesning av trädskiktet är till fördel 
för mosippan som dock inte mår bra av alltför 
solexponerade lägen, som kan medföra en ökad 
uttorkning vilket enligt tidigare resonemang 
leder till en minskad blomproduktion. Speciellt 
betydelsefullt vid avverkning är att det skapas 
luckor i markvegetationen där nya plantor kan 
etablera sig.

Som ett exempel kan tas ett bestånd vid 
Opplisjön i Hälsingland där antalet plantor efter 
en avverkning 1975 följt av hyggesrensning och 
harvning av hygget 1978 utan hänsyn till mosip-
porna, och slutligen plantering med tall 1979, 
ökade tiofalt under åren 1983–1990, från 20 
till 254 plantor (Stridh 1990). Efter hyggesfasen 
har det blivit tät ungskog runt lokalen, som har 
hållits mera öppen än omgivningarna genom 
att lövbuskage, småplantor av tall och gran 
samt ljung manuellt rensats bort av floraväktare. 
Under 2002 påträffades 104 plantor. Dessa iakt-

Mosippan är lättast att upptäcka när den gått 
i frukt. Lagom till frömognaden sträcker blom-
stjälken på sig för att underlätta spridningen av de 
vindspridda frukterna. Foto: Bengt Wernersson.
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tagelser får förstås inte tolkas som att det gene-
rellt är fritt fram att markbereda mosippslokaler 
som har avverkats. Man måste ha i minnet att 
det vid Opplisjön var frågan om en relativt 
försiktig markberedning, där mosippsplantorna 
inte försvann vid markberedningen. En kraftig 
markberedning kan förstås också vara helt fatal 
för beståndet av mosippor om plantorna försvin-
ner vid denna åtgärd. 

Vid avverkningar gäller också att man måste 
låta bli att lägga ris på mosippsplantorna. Natur-
ligtvis kan även avverkningar bidra till en snabb 
tillväxt av kvävegynnade örter och gräs, som blir 
svåra konkurrenter till mosippan. 

Tät ungskog är ett allvarligt hot mot mosip-
pan. Ungskog kan decimera eller i värsta fall 
utplåna beståndet av mosippa. En tidig gallring 
av området omkring mosipporna är därför en 
nödvändighet. I en ungtallskog på Hälsinglands 
rikligaste mosippslokal vid Sånghussjön notera-
des vid besöket 2002 att man röjt gator genom 
ungtallskogen, till glädje både för skoteråkare 
och mosippa, som växer rikligare i de röjda 
gatorna än i den intilliggande täta ungtallsko-
gen. 

Gallring av skog är sannolikt enbart positiv 
för mosippan. Håkan Lindström och Gösta 
Åslund berättar om en lokal i Torpshammar i 

Medelpad på SCA:s mark som efter röjning för 
fem år sedan numera har ett ökande antal plan-
tor. Vid senaste besöket fanns ett fyrtiotal plan-
tor med sammanlagt 21 blommor. Växtplatsen 
är i behov av kontinuerlig skötsel med ljungrens-
ning och röjning för sin fortsatta utveckling. 

Från Södra Ljunga i Småland noteras att en 
viss återhämtning skedde efter röjningsåtgär-
derna i slutet av 1980-talet, men denna åter-
hämtning vändes åter till en nedgång i början av 
1990-talet, som ej var orsakad av igenväxning. 
Man drog slutsatsen att det måste finnas ytter-
ligare någon anledning till mosippans tillbaka-
gång.

Vägkanter, stigar och kraftledningsgator
Slående många av de rapporterade lokalerna är 
vägkanter eller banvallsskärningar. En viss stör-
ning som gynnar frögroningen och en öppnare 
skog med mera ljus är två anledningar till att 
mosippan allmänt trivs på växtplatser som väg-
kanter, stigar, banvallar, traktorvägar, rågångar 
och i kraftledningsgator, snarare än att det rör 
sig flera floraintresserade människor längs väg-
nätet än i den villande skogen.

På enstaka lokaler kan maskinell slåtter av 
vägkanterna ha betydelse för växtplatser där 
mosippa växer nära vägbanan.

Mosippans mjukt långhå-
riga blomknoppar förefal-
ler vara väl skyddade mot 
vårliga frostknäppar. Foto: 
Staffan Åström.
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Grustäkt, vägbyggen och bebyggelse
Under senare årtionden har de kvarvarande 
grustäkterna utnyttjats i en allt ökande takt, ja 
så till den grad att naturgrus på de flesta håll 
idag är en bristvara. Vägbyggare och mosippan 
har därigenom blivit konkurrenter om samma 
geologiska formationer. Som numera är regel har 
de kommersiella behoven fått företräde framför 
de behov som andra arter än människan kan 
ha för sin överlevnad. En viss tröst är att man 
numera gått över till bergtäkter och moräntäkter 
i allt större utsträckning. 

Rapporter som hänvisar till grustäkter som 
orsak till mosippans tillbakagång eller försvin-
nande är många. Som exempel kan redovisning-
en av mosippan i Västmanlands flora (Malm-
gren 1982) tas: Av de 72 mosippelokaler som 
varit kända i Västmanland fanns vid florans 
utgivning 1982 endast hälften kvar, och av de 
utgångna växtplatserna hade ungefär en femte-
del spolierats av grustäkt. 

När en lokal för mosippa riskerade att för-
svinna i Hennan i Hälsingland i samband med 
avslutning av grustäkt med släntning av grus-
tagets branta partier, påpekades i en skrivelse 
till länsstyrelsen 1989 att en smärre justering 
av täktplanen skulle göra det möjligt att bevara 
växtplatsen för mosippa. Svaret från länsstyrel-
sen var negativt och avslutades med ”Tyvärr är 
resultatet att en mindre mosippslokal kommer 
att försvinna helt eller delvis, men i det här fallet 
är länsstyrelsens bedömning att så ska få ske”.

Många lokaler har tidigare försvunnit på 
grund av grustäkt. I dagsläget borde dock med-
vetenheten om artens minskning vara så stor att 
detta inte är något avgörande hot mot mosip-
pans framtid. Även vägbyggen och bebyggelse 
har inneburit att lokaler för mosippa försvunnit. 
Viktigt är att dessa typer av mänskliga åtgärder 
inte tillåts ytterligare decimera antalet växtplat-
ser för mosippa, som ju har tillräckligt många 
andra hot att övervinna. 

Figur 1. Antal lokaler av mosippa. Data har hämtats från både floror och rapporter. För Härjedalen, 
Dalarna, Blekinge och Medelpad saknas uppgifter om utgångna lokaler. Halland, Sörmland och Öland 
representeras bara av uppgifter från den senaste floran.
Number of localities of Pulsatilla vernalis in Swedish landscapes. Left column is present localities, right 
column is localities lost since 1965.
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Uppgrävning och plockning
Förr var det inte alltför ovanligt att man grävde 
upp plantor för att plantera i sin egen trädgård, 
vilket var ett projekt dömt att misslyckas. Efter 
fridlysning, med början 1953 i Skaraborgs län, 
en ökad medvetenhet om mosippans minskning 
och en ökad tillgänglighet i handelsträdgårdar, 
har problemet minskat väsentligt och torde inte 
ha en avgörande betydelse för mosippans fram-

tid. Dock har uppgrävningar angetts från 15 
lokaler i olika delar Sverige i rapportmaterialet. 
Flera rapporter nämner att man förr plockade 
mosippa. När kronprinsessan Margareta avled 
den 1 maj 1920 fick skolbarnen i Välje skola i 
Hennan i Hälsingland gå ut på mon och plocka 
mosippor som blev till en utsökt vacker krans 
som sändes till hennes bår.

Sammanfattning av rapporterna
I figur 1 och 2 redovisas antalet kända och 
antalet försvunna lokaler per landskap. Av de 
totalt 572 inrapporterade lokalerna så var år 
2002 antalet utgångna lokaler 256 eller 45 % 
av samtliga lokaler. Så stor andel som 61 % av 
lokalerna var mycket små och hade högst fem 
plantor. Än fler, 91 % av samtliga lokaler, hade 
en svagt minskande till kraftigt minskande 
trend. Nittio lokaler hade dock ingen uppgift 
om antalet plantor, vilket högst troligt hänger 
ihop med att mosippan är försvunnen eller att 
lokalen inte besökts under senare år. Småland 
är det landskap som har haft flest kända lokaler 
för mosippa men den kraftiga tillbakagången 

Tabell 1. Det fanns 26 stycken rapporterade loka-
ler som hade fler än 100 mosippsplantor.
Of the 572 reported localities, 26 had more than 
100 plants.

 Antal lokaler med
 över 100 plantor

Hälsingland 10
Härjedalen 7
Värmland 3
Dalarna 2
Västmanland 2
Gästrikland 1
Småland 1

Aktuella lokaler Utgångna lokaler
sedan 1965

Figur 2. Aktuella och utgångna 
lokaler av mosippa i Sverige. 
Notera speciellt den starka till-
bakagången i Småland. 
Present (left) and extinct (right) 
localities of Pulsatilla vernalis in 
Sweden according to the survey 
in 2002.
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där gör att Hälsingland och Västergötland nu 
har flest lokaler i Sverige. Tillbakagången är inte 
lika dramatisk i norr som i söder. Tabell 1 visar 
att de rikaste lokalerna som rapporterades under 
2002 fanns i Hälsingland och Härjedalen, där 
antalet plantor kan nå tusentalet. 

Av de rapporterade lokalerna finns endast två 
inom naturreservat, nämligen den på Städjan i 
Dalarna och den vid Gröntjärn i Hälsingland. 
En lokal i Vaggeryd i Småland finns inom ett 
Natura 2000-område. I Värmland och Väster-
götland anges att 13 respektive 11 lokaler finns 
inom ett naturvårdsområde. Det sistnämnda 
områdesskyddet torde dock idag heta naturreser-
vat, såvida området varit lämpligt att uppgradera 
till ett sådant. Skyddet har inte hindrat att vissa 
av lokalerna genom åren förstörts genom väg-
byggen och sommarstugebebyggelse.

Framtiden
Mosippan hör till de växter som från och med 
den 1 januari 2000 är nationellt fridlysta. För 
mosippan gäller enligt artskyddsförordningen 

att det är förbjudet att inom landet plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 
vilt levande exemplar av mosippa. Det är också 
förbjudet att ta bort eller skada frö eller andra 
delar från mosippan. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att fridlysningen enbart motverkar 
uppgrävning och plockning. För mosippans 
fortlevnad krävs även en skötsel som innebär 
markstörningar på lokalerna. 

Mosippan var inte rödlistad i Sverige 1995 
men blev 2000 rödlistad som Sårbar (VU), då 
Sverige bedömdes ha cirka 22 % av världspopu-
lationen. Arten är rödlistad i åtminstone Fin-
land (sårbar), Danmark (sårbar), Tyskland (akut 
hotad), Polen (sårbar) och Leningradprovinsen 
(sårbar). I Polens lågland rapporteras om en 
kraftig minskning under de senaste 60–80 åren 
och på likartade lokaler i östra Österrike och 
Tjeckien rapporteras arten vara i det närmaste 
eller helt utgången. 

En slutsats av resultaten från inventeringen 
2002 är att mosippan på nationell nivå är på 
väg mot en högre hotklassificering. De senast 
utgivna flororna beskriver hur framför allt igen-
växningen breder ut sig. På samma sätt beskrivs 
från snart sagt varje landskap hur man för en 
ojämn kamp mot ljung, bärris, sly, gräs och 
mossor. Ett allvarligt hot på sikt bedöms också 
de atmosfäriska kvävenedfallen vara. Dessa 
nedfall kommer inte att försvinna inom en snar 
framtid och de kan leda till permanenta och 
negativa förändringar av mosippans biotoper. 

Av Sveriges kvarvarande mosippslokaler är 
det förhållandevis få lokaler där konkurrerande 
växter inte är ett stort problem. På de övriga 
lokalerna krävs någon form av skötsel, och då 
är det sannolikt en skötsel som måste pågå för 
överskådlig framtid. De historiskt sett mest 
positiva faktorerna för mosippan syns samman-
fattningsvis vara skogsbrand och mulbete. Ingen 
av dessa positiva förutsättningar finns i någon 
större utsträckning idag. Bägge kan dock med 
fördel användas i skötselprojekt för de finare 
eller mest utvecklingsbara lokalerna.

Inom jordbruksområdet kan man som 
markägare, privatperson eller organisation få 
pengar för skötsel av jordbruksmarker inom 

Tabell 2. Växtplatserna som har angetts i rappor-
terna fördelar sig enligt nedanstående. Fler än en 
typ kan förekomma i samma biotopbeskrivning. 
När det gäller Hälsingland och Gästrikland finns 
nästan alla de rapporterade lokalerna på isälvssand 
och isälvsgrus, trots att det inte framgått i rap-
porterna.

 Antal lokaler

Tallskog 302
Backe, ås, kulle, sluttning 110
Bete och annan kulturhävd 72
Vägkant 64
Hygge, röjning, gallring, kraftledning 58
Brant, berg, block, klappersten 16
Banvall 10
Björkskog 10
Grustäkt 10
Isälvssediment 8
Strandnära 4
Dödisgrop 3
Ljunghed 3
Lokaler utan biotopangivelse 153
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ramen för EU:s miljöstöd, medan det inte finns 
något motsvarande för skogsmark. Oavsett om 
pengar finns eller inte så står och faller skötsel-
åtgärderna med viljan till ideella insatser. Det är 
enskildas initiativ, föreningars ideella arbete eller 
rent av kommuners intresse som värnat mosip-
pan. Vi får räkna med att mosippan blir en av 
många arter som står i kö för att få hjälp med 
sin överlevnad.

En av de viktigaste åtgärderna är att mark-
ägaren blir medveten om att det finns en hotad 
art på dennes marker, och också att om möjligt 
få markägaren att själv bli engagerad i en even-
tuell framtida skötsel, vilket skulle öka chansen 
till en kontinuerlig hävd av marken. 

På lokalen i Skåne har utplantering av 
mosippa prövats 1994 (plantorna dog samma år) 
och 2002. Det är uppenbart att det ibland går 
att odla mosippsplantor, vilka förhoppningsvis 
också kan användas till utplantering på ställen 
där den har försvunnit. Men då måste förstås 
också lokalerna fås att likna dem där den växte 
rikligare förr, med till exempel bränning eller 
bete som inslag i skötseln. 

Det finns fortfarande många obesvarade 
frågor rörande mosippans överlevnad och trivsel 
på sikt. Finns en långlivad fröbank som kan 
aktiveras vid de rätta betingelserna – exempelvis 
efter en brand – eller är uppblomningen efter 
brand orsakad av fruktspridning från plantor 

som överlevt branden? Varför tycks ibland plan-
torna föredra skyddet intill ljung och unga tal-
lar? Vilken är i så fall rätt nivå vid röjningen av 
uppväxande skogs- och ljungbestånd på mosip-
pans växtlokaler? Har klimatförändringar någon 
inverkan på mosippans överlevnadsmöjlighe-
ter? Vilken inverkan har och hur förändras de 
atmosfäriska kvävenedfallen på lång sikt? Detta 
är frågor som väntar på sin utforskare!  

•  Ett stort tack riktas till alla uppgiftslämnare. 
Ingen nämnd och ingen glömd!
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tive on 91% of all present localities, and 61% of the 
localities hade fewer than six plants. The decrease 
has been most marked in the province of Småland 
in south-central Sweden. The main threat to the 
continued existence of P. vernalis is overgrowth 
leading to unfavourable light conditions and reduced 
germination opportunities.
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Inventera i södra 
Lappland 20–26 juli!

Projektet Västerbottens läns flora skrider 
långsamt framåt. Vi har nu rätt god täck-
ning i 60 % av länets 2 572 rutor och pla-

nerar att utkomma med en ”halvtidsatlas” 2004. 
Varje år kompletterar vi ordentligt genom att 
förlägga en inventeringsvecka till en trakt med 
många ”vita fläckar”. I år drar vi till Dorotea i 
Åsele lappmark, ett spännande område på grän-
sen mellan skogsland och fjäll, mellan urberg 
och kambrosilur, men också en trakt vi vet rätt 
lite om.

Inventeringen går till så att grupper skickas 
ut till nya rutor varje dag. I rutorna skall full-
ständiga artlistor göras för några lokaler. Grup-
perna består oftast av en mer erfaren botanist 
och någon eller några mindre erfarna. Man 
behöver alltså inte vara orolig för att kunna ”för 
lite” – vi brukar säga att inventeringsveckorna 
är de bästa botanikkurser som finns! Den som 
kan lite mera kan glädja sig över att få besöka 
områden som är garanterat okända ur botanisk 
synvikel. Vem vet vad man hittar?

Alla intresserade är hjärtligt välkomna, men 
vi vill gärna ha en föranmälan. Meddela då även 
om du har bil (man får bilersättning för exkur-
sionerna). Du behöver inte delta hela veckan, det 
går utmärkt att bara vara med någon eller några 
dagar. Förläggningen blir denna gång i några 
tomma lägenheter, medtag sovutrustning! Doro-
tea-inventeringen går utmärkt att kombinera 
med Botanikdagarna i Norrbotten, som slutar 
20 juli, eller med en tur längs inlandsbanan. Alla 
som anmält sig får utförlig information senare.

Vi ses!

❀  Stefan Ericsson 
för Västerbottens läns botaniska förening (VBF)

Anmäl dig till: Stefan Ericsson, Hallonvägen 2, 
903 39 Umeå. Tel: 090-12 14 75 
E-post: stefan.ericsson@eg.umu.se
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Studerandestipendier till 
Botanikdagarna i 
Norrbotten
Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle att 
under skicklig ledning få bekanta sig med 
floran inom ett område och träffa andra bota-
nister. Mycket kunskap finns att tillägna sig 
under trevliga former tillsammans med andra 
intresserade i botaniskt exklusiva miljöer. Läs 
gärna de rapporter som tidigare stipendiater 
har skrivit i SBT häfte 3, 1999 och häfte 5, 
2000.

SBF delar ut studerandestipendier för del-
tagande i botanikdagarna, som i år går 
av stapeln i Norrbotten den 17–20 juli 

(se sid. 2 i förra häftet). Stipendierna omfattar 
kostnader för mat, logi och resor. De delas ut till 

svenska studerande vid nordiska gymnasier och 
högskolors utbildning i biologiska ämnen, dock 
inte till forskarstuderande. Fördelningen görs 
inte bara på grundval av betygsmeriter, utan lika 
högt räknas botaniskt intresse och verksamhet. 

Ansökningarna skall vara föreningens 
sekreterare tillhanda senast 9 maj under adress: 
Evastina Blomgren, Dalgatan 7–9, 456 32 
Kungshamn. Ansökningarna skall innehålla 
styrkt meritförteckning, intyg från lärare att den 
sökande är studerande, samt uppgifter om even-
tuell tidigare botanisk verksamhet som exempel-
vis fältbiologiska kurser och inventeringar. 

Ytterligare upplysningar kan fås på vår hemsida 
(www.sbf.c.se) eller från SBF:s kansli på adress: 
c/o Avd. för växtekologi, Uppsala universitet, 
Villavägen 14, 752 36 Uppsala. 
Tel: 018-471 28 91, fax: 018-55 34 19 
E-post: linda.svensson@sbf.c.se
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Dagordningen upptar följande punkter:
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare 

för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Fråga om mötets utlysande
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse
 6. Revision
 7. Val av ordförande i föreningen

 8. Val av övriga styrelsemedlemmar och 
funktionärer för kommande period

 9. Val av valberedning
 10. Fastställande av årsavgift för 2004
 11. Anslutning av regionala/lokala 

föreningar
 12. Botanikdagarna 2004
 13. Övriga frågor
 14. Utdelande av guldlupp
 15. Årsmötets avslutande

Kallelse till SBF:s årsmöte 
19 juli 2003 i Övertorneå

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum 
i samband med Botanikdagarna i Norrbotten 
lördagen den 19 juli 2003 kl. 19 i Övertorneå.
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Exkursion till Jylland 
7–10 augusti
Föreningen ordnar en Jyllandsresa i sommar i 
samarbete med några av våra vänner i Dansk 
Botanisk Forening. Många danska specialiteter 
utlovas. Följ med!

Enklast att ta sig till Jylland är med färjan 
från Göteborg till Fredrikshavn. Båtresan 
över tar drygt två timmar. Vi kommer 

att hämta upp dem som kommer med färjan 
kl. 19.15 på onsdagkvällen den 6 augusti för 
transport till Hotel Klitrosen i Slette Strand på 
Limfjordens norra sida. Om du vill dyka upp 
från annat håll gäller samling på Klitrosen på 
torsdag morgon. Återfärden beräknas ske med 
båten kl. 15.15 från Fredrikshavn söndagen den 
tionde.

Det kommer att bli mycket innehållsrika 
dagar. Vi kommer att få se en mängd jylländska 
specialiteter, bland annat minst 25 kärlväxtarter 
som inte finns i Sverige överhuvudtaget! Ett 
detaljerat program skickas till alla deltagare i 
förväg.

All mat och boende i enkelrum kostar 3 545 
kr, del i dubbelrum 2 820 kr. Därtill kommer 
kostnader för minibussar och bensin som beta-
las av deltagarna på platsen. 

Du anmäler dig till SBF:s kansli genom att 
sätta in 500 kr på postgiro 11 44 68-2, senast 
den 23 maj. Efter detta datum är anmälan 
bindande. Förutom namn och adress behöver vi 
veta: om du tänker åka färja till Fredrikshavn i 
någon riktning (så vi vet hur många som behö-
ver hämtas och lämnas), om du vill ha plats i 
minibuss eller kommer med egen bil, och om 
du vill bo i enkel- eller dubbelrum.

För att boka dina båtbiljetter kontaktar du 
Stena Line, tel. 031-704 04 04.

För mer information, kontakta 
Linda på kansliet 
(018-471 28 91, 
linda.svensson@sbf.c.se).

Det finns plats för 20 delta-
gare. Först till kvarn!

❀  LINDA SVENSSON

Dessa danska skönheter kom-
mer vi att få möta under dagar-
na på Jylland. Överst klittnattljus 
Oenothera ammophila och till 
vänster strandvinda Calystegia 
soldanella. Foto: Aage Pedersen.


