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Framsidan:
En 10–15 år gammal 

gran Picea abies hukar 
sig bakom ett litet block 

1 405 m över havet på 
Lillsylen, Sylarna

(se artikel sid. 210).  
Foto: Leif Kullman.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Uttåg ur sommarhagen

Jag hoppas att alla haft en skön sommar, trots att man läst och 
hört om regnrekord i vissa trakter och om värmerekord i andra. 
Jag har upplevt båda. Under Botanikdagarna i Norrbotten visade 

   termometern över 30 grader. Då var det ingen som såg speciellt 
fräsch ut efter en dag i fält!

Jag har haft förmånen att få vara med om många fina upplevelser 
och nya bekantskaper. Jag vill passa på att tacka alla ledare och gui-
der under De vilda blommornas dag, Botanikdagarna i Norrbotten, 
Jyllandsresan samt på Björnbärsexkursionen i Skåne som gjorde våra 
exkursioner så lärorika och minnesrika.

Jag har i år rest runt i vårt land och har besökt de flesta landskap. 
Jag har upplevt mera hundkäx i betesmarkerna än tidigare. Betes-
djuren i våra marker är färre än någonsin, i vissa trakter ser man 
knappast några alls. Våra fina ängs- och betesmarker håller på att 
försvinna genom utebliven hävd och igenväxning, artrikedomen 
minskar. Rödlistan år 2000 visar att hela 347 kärlväxter i odlings-
landskapet inte har sin framtid säkrad. Många arter behöver speci-
ella åtgärdsprogram för att ha en chans att överleva. 

Ängs- och betesmarkernas artrikedom och värden har skapats 
genom bondens och betesdjurens månghundraåriga insatser men 
håller nu snabbt på att gå förlorade. Utvecklingen går stick i stäv 
mot de jordbrukspolitiska miljömålen och den utveckling som riks-
dag och regering säger sig eftersträva om ett livskraftigt och lång-
siktigt hållbart samhälle, där alla – både människor, växter och djur 

– ska ges utrymme. Utvecklingen ger stora förluster av biologisk 
mångfald och innebär att Sverige varken förmår skydda nationens 
värdefullaste öppna landskap eller de odlingslandskap i Natura 
2000 som Sverige internationellt åtagit sig att skydda. 

Ängar och hagmarker med höga biologiska värden är ett ovär-
derligt kulturhistoriskt arv från våra förfäder. Landsbygdens jord-
brukare behöver ett betydligt starkare politiskt stöd än idag för att 
överleva. Vi behöver en jordbrukspolitik som i handling skyddar 
värdefulla områden med biologisk mångfald, ett jordbruk där bru-
kare ersätts med högre belopp än idag för sina tjänster att bevara 
den biologiska mångfalden. Vi behöver också ett ersättningssystem 
som tillåter samhället att genom riktade åtgärder bevara värdefulla 
ängs- och betesmarker och i synnerhet en politik som ökar jord-
bruksfastigheternas lönsamhet och gör det möjligt för människor 
och betesdjur att leva och överleva i hela landet, så att Sverige kan få 
en verkligt levande landsbygd.  

MARGARETA EDQVIST
margareta.edqvist@telia.com
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Ädla lövträd på marsch uppför fjällsidorna. 
Blir det följden av nutidens allt varmare kli-
mat? Ekologen Leif Kullman visar här att 
många träd och buskar har höjt sina höjd-
gränser i den jämtländska fjällvärlden med 
150–250 meter under de senaste femtio åren.

TEXT OCH FOTO: LEIF KULLMAN

Det gångna seklet var ovanligt varmt, lik-
som inledningen på det nya. Uppvärm-
ningen är ett markant trendbrott i en 

avkylningsprocess som pågått under nästan hela 
den postglaciala tiden, det vill säga de senaste 
tiotusen åren (Kullman & Kjällgren 2000). 
Utvecklingen är svårförklarlig utifrån enbart 
kända naturliga mekanismer.

Vi ser nu allt tydligare att nutidens mildare 
klimat framkallat påtagliga förändringar i 
fjällens växtvärld. Tydligast är förskjutningar 
av enskilda arters höjdgränser samt ändrade 
mängdförhållanden mellan arter. Här rör det sig 
om företeelser och effekter som under senare år 
varit föremål för mycket teoretiskt spekulerande 
och modellerande, men där få studier doku-
menterat vad som verkligen hänt och händer (se 
dock Kullman 2002, Klanderud & Birks 2003, 
Penuelas & Boada 2003). Värdet av faktiskt 
uppmätta data om förändringar i växttäcket 
kan dock knappast överskattas när det gäller att 
skapa realistiska och mer generella modeller för 
de ekologiska effekterna av ett varmare klimat.

Exemplen i denna uppsats är främst hämtade 
från Sylarna, Snasahögarna–Getryggen och 
Åreskutan i Jämtland, utan ambitioner att ge 

en helhetsbild av det nutida händelseförloppet. 
Under de senaste trettio åren har jag rört mig i 
dessa områden i samband med växt ekologiska 
och paleoekologiska undersökningar med stän-
digt fokus på växttäckets föränderlighet. Dessa 
fältobservationer, kompletterade med detaljerade, 
äldre undersökningar av växternas höjdutbred-
ning i samma områden (Kilander 1955), ger 
förutsättningar att tidigt upptäcka mer systema-
tiska förändringar i fjällens växtvärld. 

Ett ovanligt varmt sekel
Millennieskiftets klimat i den svenska fjäll-
kedjan är nästan en grad varmare (årsmedel-
värde) och nederbörden aningen högre än vid 

Förändringar i 
fjällens växtvärld 
– effekter av ett 
varmare klimat

Figur 1. Granens trädgräns i Städjans sydvästra 
sluttning återfinns idag 1 115 meter över havet, 135 
meter högre upp än för hundra år sedan.
The tree-limit of Picea abies is currently positioned 
at 1 105 m a.s.l. on the southwest-facing slope of Mt 
Städjan, 125 m higher than a century ago. 
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Figur 2. Nuförtiden hittar man allt oftare små plantor av olika trädarter på höga nivåer i fjällen. Exem-
plen här är hämtade från Sylarna och Get ryggen. A. Tallplanta med 10 årsringar, etablerad i snölege-
vegetation med mossor och dvärgvide, 1 350 meter över havet. B. Vital rönnplanta i snö lege vegetation 
1 465 m ö.h. med bland annat dvärgvide och isranunkel. Kanske ett lyckat resultat av fågelspridning. C. 
Ung gråal i utkanten av ett snöfält 1 065 m ö.h. som smält bort allt tidigare under det gångna år tiondet. 
D. Ung fjällbjörkplanta 1 330 m ö.h. i block dominerad terräng som vanligtvis har ett långvarigt snötäcke. 
A. Pinus sylvestris sapling with 10 year rings, established in snowbed vegetation together with bryophytes 
and Salix herbacea. B. Vigorous sapling of Sorbus aucuparia in snowbed vegetation with Salix herbacea and 
Ranunculus glacialis. Possibly, the successful outcome of bird dispersal. C. Young Alnus incana at the fringe 
of a snow drift that has melted away increasingly early during the past decade. D. Sapling of Betula pubes-
cens ssp. czerepanovii in boulder terrain, previously usually with late-lying snow cover and a dominance of 
bryophytes and lichens.

 A  B

 C  D



KULLMAN

212 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:5 (2003)

föregående sekelskifte. Det låter inte mycket 
men kan vara helt avgörande för växtarter nära 
sin klimatiska toleransgräns. Beloppet inne-
sluter naturligtvis också förändringar i olika 
klimat extremers frekvens, vilket sannolikt är 
mer avgörande än medelvärdenas förändring. 
Särskilt påfallande är uppvärmningen efter 
1987, då i synnerhet vintrarna varit osedvanligt 
milda och korta. Frekvensen och varaktigheten 
av perioder med riktigt låga vintertemperaturer 
har minskat högst betydligt under de senaste 
femton åren (Alexandersson 2002, Kullman i 
tryck). Rent allmänt vet vi att vintervädret har 
ett avgörande inflytande på växters överlevnad, 

vitalitet och tillväxt i fjällnära miljöer (Kullman 
1997).

Att 1900-talets klimatutveckling påverkat 
fjällandskapet ser vi tydligt i form av glaciärer-
nas reträtt som inleddes redan under 1930-talet, 
bromsades upp under 1950–1980-talen och 
som under de allra senaste åren tagit ny fart i de 
södra fjälltrakterna (Kullman 2003). Av samma 
orsak har de sent bortsmältande snöfälten mins-
kat i storlek och varaktighet (Kullman 2001a). 
Detta är långt ifrån unikt för de skandinaviska 
fjällen. Faktum är att snölegor nu börjar framstå 
som en alltmer hotad vegetationstyp på många 
håll i Europas bergsområden (IPCC 2001). På 

Tabell 1. Höjdgränser (meter över havet) för ett antal kärlväxter i södra Jämtland.
Present altitudinal limits (metres above sea level) for a number of vascular plant species in southern Jämt-
land together with values from Kilander (1955).

 Denna undersökning Kilander (1955) 
 This study

Träd Trees
Gran Picea abies 1 410 1 140
Tall Pinus sylvestris 1 440 1 170 
Fjällbjörk Betula pubescens ssp. czerepanovii 1 410 1 180
Gråal Alnus incana 1 065   860 
Rönn Sorbus aucuparia 1 465   965
Hägg Prunus padus 1 155   890

Buskar och ris Shrubs and dwarf shrubs 
En Juniperus communis 1 476 1 335
Ripvide Salix glauca 1 440 1 375
Ullvide S. lanata 1 270 1 105
Grönvide S. phylicifolia 1 270 1 150
Dvärgbjörk Betula nana 1 505 1 330
Ljung Calluna vulgaris 1 500 1 190
Blåbär Vaccinium myrtillus 1 495 1 445
Odon V. uliginosum 1 290 1 285
Lingon V. vitis-idaea 1 410 1 415
Nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 1 320 1 310

Örter Herbs
Smörblomma Ranunculus acris 1 380 1 195
Mjölkört Epilobium angustifolium 1 440 1 280
Gullris Solidago virgaurea 1 475 1 325
Hästhov Tussilago farfara 1 270 1 055 
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senare år har snöfläckar ibland helt saknats mot 
slutet av sommaren och det har hänt att fjällen 
varit nästan snöfria långt in i december. 

Vid randen av krympande isfält i Sylarna 
blottades mot slutet av den extremt varma som-
maren 2002 subfossila rester av fjällbjörkar. 
Dessa växte här – 600 meter högre än dagens 
närmaste trädgräns – för 8 000–10 000 år sedan 
och kan rimligtvis inte varit framsmälta mer än 
under någon enstaka kort period tidigare. Här 
har vi en slående parallell till ”Ismannen Ötzi” 
som 1991 påträffades i Alperna till följd av en 
unikt kraftig issmältning (Rapp 1992). Resulta-
tet av dessa förändringar är en allmän upptork-
ning under sensommaren och en förlängning av 
vegetationsperioden över betydande områden. 
Därför visar sig de tydligaste effekterna av ett 
varmare klimat på marker som tidigare präglats 
av sent smältande snö.

De isolerade fläckar med permafrost (ständig 
tjäle) som tidigare existerade i Jämtlandsfjällen 
finns inte längre (Kullman 2003), ett tecken på 
en mer allmän höjning av marktemperaturen. 
Detta påverkar, både direkt och indirekt via 
kväve tillgången, växternas livsvillkor. Mång-
åriga mätningar av markens temperatur i fjäll-
björkskogen och nedre delen av det lågalpina 
bältet visar att särskilt sommaren 2002 utmärk-
tes av mycket höga värden (Kullman opublice-
rat).

Stigande trädgränser
Den tydligaste och mest studerade effekten av 
klimatets mildring är de alpina trädgränsernas 
(fjällbjörk, tall och gran) förskjutning uppåt 
längs fjällsidorna. Den här landskapsomvand-
lingen inleddes strax efter 1915 och var som 
mest intensiv under det varma 1930-talet och 
fram mot 1950-talet. Därefter avstannade det 
hela under några svalare decennier då tendenser 
mot en svag sänkning märktes (Kullman 1997, 
2001b). Efter 1980-talets slut har trädgränserna 
åter börjat stiga i god samklang med en ny ”vär-
mepuls”. Trädgränsernas uppflyttning under 
1900-talet är maximalt i storleksordningen 
100–150 meter (figur 1), vilket innebär att de 
nu nått en nivå som av allt att döma är högre än 

någonsin tidigare under de senaste 3 500–4 000 
åren (Kullman & Kjällgren 2000, Kullman 
2003). Måhända säger detta något om det högst 
ovanliga i vår tids klimat. I spåren av trädens 
avancemang mot allt högre nivåer har tidigare 
glesa eller helt trädlösa hedar och snölegor kom-
mit att invaderas av sluten björkskog. På lägre 
nivåer har barrskogen expanderat och förtätats 
på samma sätt. Lokalt kan nog detta vara igen-
växningsprocesser efter upphörande markut-
nyttjande, men på det hela taget så är klimatets 
ändring den primära drivkraften (Kullman & 
Kjällgren 1998).

Med detta som utgångspunkt kan man natur-
ligtvis fundera på effekterna på fjällandskapet av 
en fortsatt uppvärmning. Det är då viktigt att 
beakta att på de allra flesta lokaler har trädgrän-
serna avancerat långt mindre än 150 meter. Det 
beror på att i allmänhet så hindras stigningen 
i varierande grad av stark vindexponering och 
tillhörande snöfattigdom till följd av den lokala 
topografins utformning. Därför är det knap-
past troligt att ens det varmaste framtida klimat 
kommer att framkalla en allmän uppryckning 
på bred front av skog över dagens trädlösa fjäll-
hedar. I vart fall så kommer en sådan utveckling 
att ske mycket långsamt. Den processen blir 
dessutom i hög grad beroende av den framtida 
förändringen av fält- och bottenskikten och 
vilket motstånd dessa kan tänkas bjuda träd-
etableringen. Förutsägelser försvåras än mer av 
ovisshet om arten och graden av mänskliga och 
andra störningar – till exempel betning av olika 
djurarter – i fjällvegetationen.

Unga trädplantor på unikt höga nivåer
Under de allra senaste åren har det blivit allt 
vanligare att hitta små och unga plantor av olika 
trädarter på extremt höga nivåer i fjällen, 400–
700 meter ovanför respektive arters trädgränser. 
De här individen växer glest spridda, ömsom i 
utpräglad snölegevegetation och ömsom i naken 
uppfrysningsmark i blockhavszonen (figur 2). 
De högsta fyndnivåerna redovisas i tabell 1 till-
sammans med Kilanders (1955) tidigare ”rekord-
noteringar” för dessa arters höjdgränser i samma 
områden.
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De flesta plantorna är i storleksordningen 
2–10 cm och ger intryck av hög vitalitet och 
hastig tillväxt. Några få insamlade stickprov 
från Sylarna av fjällbjörk och tall har 5–10 års-
ringar, vilket väl överensstämmer med resultaten 
från en mer systematisk detaljstudie på Åresku-
tan (Kullman 2002). En 10 cm hög björkplanta, 
1 210 m ö.h., i Lillsnasens västsluttning var dock 
omkring 60 år. Till utseendet avvek den från 
alla andra genom en starkt förtjockad basal del 
täckt av epifytiska lavar. Höjdnivån är i det 
närmaste identisk med Kilanders (1955) högsta 
fyndorter för björkplantor under 1950-talets 
början. Kanske är detta vittnesbörd om en dåti-
da, i stort sett misslyckad ”föryngringspuls” på 
höga nivåer, liknande den vi ser idag. Om detta 

vittnar också en drygt 40 cm hög gran från 
1940-talets sista år som anträffats på Åreskutan, 
1 375 m ö.h. (Kullman 2002). Likaså rapporte-
ras från den tiden om små trädplantor på nästan 
lika höga relativa nivåer här och var i norra 
Skandinavien som i denna undersökning (Åberg 
1949, Olsson 1967, Karlsson 1973).

Skillnaden mellan dagens högsta noteringar 
och Kilanders (1955) värden är mellan 200 och 
250 m. Givetvis får dessa siffror inte uppfat-
tas som helt exakta, då det inte är helt lätt att 
upptäcka små trädplantor om man arbetar över 
större arealer. Men dessa jämförelsedata, i kom-
bination med individens ungdomliga växtformer 
(i vissa fall bekräftat av årsringar), talar för att 
en uppflyttning av höjdgränserna har ägt rum i 
sen tid. Ytterligare ett argument i samma rikt-
ning är att de nutida gränserna överträffar eller 
tangerar de högsta tidigare kända värdena för 
hela fjällkedjan (Lid 1985, Hofgaard 1997).

Praktiskt taget alla trädplantor på dessa höga 
nivåer saknar de vinterskador orsakade av frost-
torka som vanligtvis utmärker unga individ som 
etableras i exponerade miljöer. Det talar för att 
vinterklimatets mildring spelar stor roll för trä-
dens kolonisationen i det lågalpina bältets övre 
del. Denna typ av ”björkinvasion” på mycket 
höga nivåer har noterats även i fjällkedjans norra 
del (Molau & Larsson 2000).

Buskar och ris på ”fjällvandring”
Flera buskar och ris växer idag på avsevärt 
högre nivåer (100–175 m) än vad som doku-
menterades av Kilander (1955). Höjdgränsernas 
uppflyttning varierar mellan 50 och 300 meter 
(tabell 1). I många fall är det uppenbart utifrån 
storlek och växtform att de nya utposterna har 
etablerats helt nyligen. Ett representativt indi-
vid av ripvide Salix glauca var år 2000 11 år 
(Kullman 2002) och en decimeterhög enplanta 
Juniperus communis var 9 år. Kolonisationen har 
ägt rum i såväl sluten snölegevegetation som i 
mer öppna växtsamhällen normalt präglade av 
starka uppfrysningsrörelser. Det kan noteras att 
exempelvis nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum, lingon Vaccinium vitis-idaea 
och odon V. uliginosum inte tycks ha flyttat upp 

Figur 3. En nästan osannolik uppenbarelse är blom-
mande mjölkört på krönet av en ändmoränbåge 
helt nära en glaciär på Sylarna (Slottet), 1 440 
meter över havet.
An almost incredible find of flowering Epilobium 
angustifolium at the crest of a frontal moraine quite 
close to a glacier at 1 440 m a.s.l.
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sina höjdgränser på de undersökta lokalerna 
sedan Kilanders undersökningar på 1950-talet. 
De högsta förekomsterna av dessa arter är indi-
vid av betydande ålder.

Örter på högre nivåer 
Frapperande vittnesbörd om pågående omstruk-
tureringar inom fjällens storskaliga vegetations-
zonering lämnas av flera örtartade perenner, 
exempelvis högvuxna och blommande individ 
av gullris Solidago virgaurea och mjölkört Epi-
lobium angustifolium, växande i exponerade 
miljöer nära retirerande glaciärfronter (figur 3) 
och drygt 150 m högre än tidigare känt i samma 
områden (tabell 1). De ingår här i glesa växt-
samhällen sammansatta av härdiga lavar, mos-
sor och några få lågvuxna kärlväxtarter, främst 
dvärgvide Salix herbacea. Frågan är om dessa 
arter någonsin tidigare iakttagits växande under 
liknande omständigheter, så högt ovan dagens 
trädgräns. Andra örter som stimulerats till höjd-
stigning är smörblomma Ranunculus acris och 
hästhov Tussilago farfara. 

Ädla lövträd tillbaka i fjällen
Till de höjdnivåer där fjällbjörkskogen idag 
härskar spreds hastigt i början av den postgla-
ciala tiden – för 8 000–9 000 år sedan – små 

bestånd av ädla lövträd: ek Quercus robur, skogs-
alm Ulmus glabra, klibbal Alnus glutinosa, hassel 
Corylus avellana, lind Tilia cordata och vårtbjörk 
Betula pendula (Kullman 2001c). Givetvis är 
det högst osäkert, men ändå inte helt omöjligt, 
att vi idag ser en renässans för ädla lövträd på 
höga nivåer i norr. Av allt att döma verkar en 
sådan process inte heller fördröjas av spridnings-
ekologiska förhållanden, om bara klimatet är det 
rätta.

På Åreskutan har skogsalmen nyligen eta-
blerats 970 m ö.h., endast fem meter lägre än 
björkens lokala trädgräns (figur 4). Det innebär 
en klättring på drygt 300 meter, sannolikt från 
en liten reliktpopulation i fjällets lägre delar. 
Intressant är att Lange (1938) fann att dessa 
träd producerade groddplantor under 1930-
talets värmetopp.

Samma berg hyser sedan några år en 25 cm 
hög och vital planta av lönn Acer platanoides 
på en nivå av 905 m ö.h. (Kullman 2002). 
Närmaste tänkbara moderträd finns i form av 
några planterade lönnar i Åre, omkring 400 m 
ö.h. Här får man tänka sig spridning med vind 
eller fjällvandrare. Vindens förmåga att sprida 
frön och andra växtdelar uppför fjällsluttningar 
är väl dokumenterad (Kullman 2000, Molau 
& Larsson 2000) Att människan på ett eller 

Figur 4. Ung skogsalm i Åre-
skutans sydsluttning, 970 
meter över havet.
Young specimen of Ulmus 
glabra growing on the south-
facing slope of Mt Åreskutan at 
970 m a.s.l.
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annat sätt medverkat till lönnens spridning före-
faller troligt när det gäller vissa andra lokaler, 
exempelvis Tandövala i Dalarna (770 m ö.h.), 
Als berget i Lappland (680 m ö.h.) samt längs 
landsvägen nära Enafors i Jämtland (535 m 
ö.h.).

I Handölans delta nära byn Handöl har nyli-
gen uppdagats en snabbväxande, idag knappt 
meterhög klibbal. När den upptäcktes år 1998 
var den blott 25 cm hög. Vid basen av en av de 
högsta stammarna räknades 11 årsringar år 2002. 
Inget tyder således på att detta är ett särskilt 
gammalt individ. Klibbalen växer i ett tätt grå-
alsnår på 525 m ö.h., uppemot 300 meter högre 
än närmaste kända klibbalslokaler i Norge eller i 
gränstrakterna mellan Jämtland, Medelpad och 
Ångermanland. Till bilden hör att klibbalen visar 
expansionstendenser även vid sin utbrednings-
gräns i västra Dalarna (Malungstrakten).

Vårtbjörk, vår mest värmekrävande björkart, 
har börjat avancera och kan nu påträffas här 
och var i fjälltallskogens övre delar, även precis 
i övergången till fjällbjörkskogen. I vår sena 
postglaciala tid är naturligt föryngrad vårtbjörk 
på så höga nivåer en helt ny företeelse. De mest 
extrema utpostlokalerna med plantor på 0.3–1 
m finns i Handölsdalen i Jämtland 680 m ö.h. 
samt på Tandövala i Dalarna 770 m ö.h. Detta 
är 400 respektive 300 meter högre än dessa 
arters tidigare kända höjdgränser. Intressant är 
att alla dessa nyetablerade vårtbjörkar växer i 
till synes ostörd vegetation. Arten har annars 
ansetts bunden till starkt störda miljöer, ofta 
brandfält.

De ädla lövträdens expansion är en företeelse 
som ingalunda begränsas till fjällregionen. Kon-
stigt vore väl det. Längs hela kustremsan från 
Sundsvall och norrut upp mot Umeå sprider 
sig ädla lövträd och andra särskilt värmekrä-
vande växtarter från äldre planteringar i tätorter 
ut i kringliggande ”naturlig” skogsvegetation 
(Johansson 2000). Även så långt norrut som i 
Umeå och Vindeln finns nu självspridda plan-
tor av ek i kringliggande barrskogar (Kullman 
opubl.). Det i särklass mest expansiva trädet är 
dock lönn, som börjat etableras i större skala 
även i mer eller mindre intakt barrskog. Lik-

nande tendenser har dokumenterats längs den 
biologiska norrlandsgränsen (limes norrlandi-
cus) i Dalarna (Ljung 1999, Bengt Oldhammer 
muntl.). Kanske varseblir vi en förskjutning 
norrut av denna växtgeografiska övergångszon. 
En liknande expansionsfas för ädla lövträd och 
andra värmeälskande växter inträffade under 
och strax efter det varma 1930-talet (Blomqvist 
1933, Erkamo 1956), men bromsades upp av 
följande något kyligare decennier. Intressant är 
att även i de skotska högländerna har senare års 
mildare vintrar bidragit till ökad spridning av ek 
(Crawford 2001). De biogeografiska förändring-
ar som dokumenterats här ovan överensstämmer 
med ett ekologiskt scenario som konstruerats för 
en framtida, allt varmare värld (Holten & Carey 
1992).

Exoter ”berikar” fjälltajgans trädflora
Den svenska fjälltajgans trädflora är artfattigare 
än motsvarande skogsbälte på många andra håll 
i världen. Kanske ändras den bilden inom över-
skådlig framtid. Kombinationen av ett mildare 
klimat och ökad mänsklig aktivitet (störningar) 
antas rent allmänt bana väg för självspridning 
av exotiska trädarter, särskilt sådana som hör 
hemma i ekosystem som liknar de skandinaviska 
(Dukes & Mooney 1999).

I det översta barrskogsbältet och i fjällbjörk-
skogen har under den senaste tioårsperioden 
plantor av två för Skandinavien exotiska träd-
arter börjat uppträda i låg frekvens (Kullman 
2001d, 2002), nämligen contortatall Pinus 
contorta och cembratall P. cembra. Den först-
nämnda har spritts miltals från skogsodlingar i 
klimatiskt utsatta lägen. De största observerade 
ungtallarna är nu drygt 2 m höga och har vuxit 
avsevärt snabbare än inhemsk tall på samma 
växtplatser. De flesta växer i intakt hedvegeta-
tion med ett glest trädskikt av fjällbjörk och 
enstaka barrträd. Några få individ bar kottar år 
2002. I några fall har etablering skett i torv artad 
mark på gränsen mellan skog och myr. Viss 
dödlighet till följd av sorkbetning och snöbelast-
ning har noterats under de allra senaste åren. 

På grund av sin härdighet, tillväxt och sprid-
ningsförmåga är det inte osannolikt att contorta-
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tallen på lång sikt kan komma att få betydligt 
ökad spridning inom vår inhemska talls hela 
utbredningsområde och kanske även något 
ovanför dess trädgräns. 

Cembratallen sprids avsevärda distanser från 
äldre planteringar av enstaka träd eller trädgrup-
per vid gårdar och i parker. Den främste aktö-
ren i detta sammanhang är den smalnäbbade 
nötkråkan, som sedan 1960-talets slut blivit ett 
alltmer regelbundet och stationärt inslag i Norr-
lands fågelfauna, även i fjällnära områden (Ols-
son & Wiklund 1999). Fåglarna hamstrar frön 
som placeras i små depåer i snöfattiga miljöer, 
ofta vid basen av stora träd. Om dessa får till-
fälle att gro så växer här upp små täta ruggar av 
plantor. I Jämtlands och Västerbottens fjälltrak-
ter har etablering skett på detta sätt ända uppe 
vid tallens trädgräns, flera mil från närmaste 
tänkbara moderträd (figur 5). Höjdtillväxten är 
långsam och de flesta kända exemplar är i stor-
leksordningen 0.3–0.5 m.

En art som i framtiden kan komma att 
spridas på samma sätt är sibirisk lärk Larix 
sibirica. Som en direkt följd av att arten nyli-
gen i fjälltrakterna påvisats som makrofossil 
från början av den postglaciala tiden (Kull-
man 1998) så behandlas den numera rent 
legalt som en inhemsk trädart. Det innebär 
att den – i motsats till contortatallen – kan 
utnyttjas utan tidigare restriktioner i det kom-
mersiella skogsbruket (Holmberg 2002). Lärk-
planteringar anlagda i fjällbjörkskog under 
det varma 1930-talet, exempelvis i trakten 
av Hemavan i Västerbotten, har slagit väl ut 
(Kullman 1980). Lärken har omvittnad god 
spridningsförmåga och samlade erfarenheter 
från såväl Island (Blöndal 1987) som Norge 
(Fremstad & Elven 1997) visar att viss själv-
spridning ofta sker när lärk odlas i större skala 
i främmande miljöer. 

Från snölega till ”fjällstäpp”
I spåren av att snölegorna i det lågalpina bältet 
smälter bort allt tidigare sker här och var en 
genomgripande vegetationsomvandling. Marker 
som tidigare präglats av sen utsmältning, kort 
växtperiod och ständig påverkan av översilande 

kallt smältvatten har under det senaste decen-
niets somrar blivit torrare och varmare.

I botten av snölegorna, där marken tidigare 
var helt naken, har snabbt utvecklats heltäck-
ande mossmattor. Lite längre ut är tidigare 
moderata snölegesamhällen – med dominans 
av arter som fjällbräken Athyrium distentifolium, 
dvärgvide Salix herbacea, fjällnoppa Gnaphalium 
supinum, dvärgfingerört Sibbaldia procumbens 
och fjällkåpa Alchemilla alpina – på väg att för-
kvävas och ersättas av en kraftig gräsexpansion 
(figur 6). Främst är det tuvtåtel Deschampsia 
cespitosa och kruståtel D. flexuosa som börjat ge 
hela fjällsluttningar ett egenartat, nästan stäpp-
liknande utseende (Kullman 2001d, 2002). Ett 
böljande gräshav så långt ögat når är en främ-
mande upplevelse som stämmer till viss förund-
ran och eftertanke. Är det så här framtidens fjäll 
kommer att te sig i ett allt varmare klimat? Hur 
kommer detta att påverka trädens etablerings-
möjligheter och faunans utveckling? 

Fenomenet är ingalunda unikt för den svens-
ka fjällkedjan utan finns beskrivet även från 
andra alpina områden, exempelvis i Frankrike, 
där vissa växtarter anses hotade av ökad gräsväxt 
(Crawford 2002). Mer omfattande förvand-
ling av ordinär fjäll- eller tundravegetation till 

”grässtäpp” är ett mycket diskuterat framtids-
scenario i händelse av torrare förhållanden under 
växtsäsongen (Rupp m.fl. 2000).

Den exakta mekanismen för den nya ”fjäll-
stäppens” uppkomst är inte helt förklarad. 
Intressant i sammanhanget är dock att kort-
fristiga experiment med markuppvärmning 
och extra kvävetillförsel ofta ger ökad gräsväxt 
som resultat (Molau & Alatalo 1998, Dukes & 
Mooney 1999). Förutom ändrat klimat kan man 
således tänka sig att ökat nedfall av atmosfäriskt 
kväve och möjligtvis intensivare renbete spelar 
roll.

Perspektiv
Stigande alpina växtgränser, ökad biodiversitet 
(jfr. Klanderud & Birks 2003) och gräsexpan-
sion i det lågalpina bältet, spridning av ädla 
lövträd och exotiska trädarter. Detta är reella 
företeelser som sker mot en bakgrund av högre 
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temperaturer, smältande glaciärer, krympande 
snöfläckar och permafrostens försvinnande. 
Allt talar med andra ord för att även en relativt 
moderat uppvärmning av klimatet påverkar 
artsammansättning och struktur av ekosystem 
i fjällen och i andra nordliga områden. De här 
dokumenterade höjdgränsförskjutningarna är 
större och snabbare än vad som framkommit vid 
liknande undersökningar i Alperna (Grabherr 
m.fl. 1994). Intressant är att unga trädplantor 
nu uppträder på samma nivåer som trädgränser-
nas högsta läge under den varmaste delen av den 
postglaciala tiden, för 8 000–10 000 år sedan 
(Kullman & Kjällgren 2000, Kullman i tryck). 
Givetvis kan allt detta vara en tillfällighet och 
en parentes i en långsiktig utveckling som går 

i en helt annan riktning. Men oavsett hur kli-
matet utvecklas under den närmaste framtiden, 
så har vi här fått en tydlig demonstration av att 
fjällens växtsamhällen är långt mer dynamiska 
och känsliga för kortvariga klimatepisoder än 
vad man tidigare vanligtvis tänkt sig (Dahl 
1975). Mycket tyder på att en avsevärd höjd-
gränsförskjutning kan ske på kort tid, vilket 
innebär att åtminstone vissa arters utbrednings-
gränser kan lyckas hålla jämna steg med klima-
tets framtida rörlighet. Detta bestyrks ytterligare 
av att flera arters höjdgränser sänktes i samband 
med den kyliga episod som kulminerade i slutet 
av 1980-talet (Kullman 1996).

Notabelt är att inga floraförändringar doku-
menterats i ett bälte 50–100 meter ovan träd-

Figur 5. Liten grupp av cembratallar etablerade 
vid basen av en månghundraårig inhemsk tall nära 
trädgränsen i Handölsdalen.
Small group of Pinus cembra saplings established at 
the base of an ancient native Pinus sylvestris tree 
close to the tree-limit. 
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gränsen. Detta är kanske inte heller att vänta 
i första taget eftersom mark och växtlighet 
här (träden undantagna) ännu inte kommit i 
jämvikt med det allt svalare klimat som konti-
nuerligt sänkte trädgränserna fram mot slutet av 
1800-talet. Denna ännu pågående anpassning 
yttrar sig här och var som erosion av mark och 
växttäcke (Kullman 1997). Här har vi alltså en 
reliktartad ”skogsflora” som konsoliderats av 
1900-talets värme (jfr. Hofgaard & Wilmann 
2002). Det mestadels slutna växttäcket och en 
tjock och heltäckande rotfilt inbjuder inte heller 
till nyetablering av växter (Ulf Molau, opubl.).

Vårtbjörk i fjälltallskogen, alm och lönn i 
fjällbjörkskogen samt mjölkört och gullris på 
exponerad uppfrysningsmark i växtsamhällen 
där dessa normalt inte ingår, är exempel på nya 
och kanske historiskt unika artblandningar. 
Orsaken är att växtarter reagerar olika på en och 
samma klimatförändring. Det här fenomenet 
är en av de verkligt svåra stötestenarna när det 
gäller att göra realistiska modeller för fjällens 
växtvärld i ett varmare klimat. Detaljerade 
fältobservationer och experiment av enskilda 
arters reaktionsmönster framstår som en absolut 
nödvändighet för att utveckla förståelsen av de 
biologiska mekanismerna bakom den vegeta-

tionsdynamik som blir följden av ett varmare 
klimat.

I Sverige och Skandinavien finns många 
äldre växtgeografiska och floristiska monogra-
fier över olika fjällområden av samma typ som 
Kilanders (1955) här utnyttjade dokumentation. 
Dessa data skulle mycket väl kunna tjäna som 
grund för mer systematiska undersökningar av 
fjällvegetationens förändringar under 1900-talet. 
Klanderud & Birks (2003) visar att viktiga 
resultat kan vinnas på detta sätt.  
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ABSTRACT
Kullman, L. 2003. Förändringar i fjällens växtvärld 
– effekter av varmare klimat. [Changes in alpine 
plant cover – effects of climate warming.] – Svensk 
Bot. Tidskr. 97: 210–221. Uppsala. ISSN 0039-
646X.
Elevational limits of some vascular plants in the 
southern Swedish Scandes have risen significantly 
in response to slightly less than 1°C climate warm-
ing over the past century and, in particular, warmer 
winters since 1988. Present-day elevational limits 
are compared with historical records from the 
1950s. The reality of the advance is confirmed by 
the juvenile character of the outlier specimens, as 
evidenced by annual ring counts (tree species) and 
documented by photographs.
The tree-limits have advanced maximally by 100–
150 m since the early 20th century, while the upper 
range limits of these tree species are on average 
200–250 m higher than in the 1950s. Over the lat-
ter period, some shrubs, dwarf-shrubs and herbs 
have shifted upslope by 100–175 m, whereas other 
species have not changed at all. Thus, species-spe-
cific response patterns to a certain climatic event 
are empirically sustained.
As a consequence of vanishing late-lying snow 
patches, grasses have expanded to form a virtual 

“grass steppe” over wide areas previously domi-
nated by low-growing snow-bed species.
Conceivably for the first time since the early 
Holocene, the thermophilic (nemoral) tree species 
Acer platanoides and Ulmus glabra have become 
established in subalpine birch forest. This seems 
to be part of a general biogeographical shift in 

northern Sweden, implying altitudinal and latitudinal 
expansions of such plant (and animal) species.
As often surmised, climate warming has also been 
associated with the spread of exotic tree species, 
e.g. Pinus contorta and P. cembra, into undisturbed 
subalpine vegetation.
These changes may be ephemeral, but demonstrate 
that the alpine plant cover is more dynamic than 
previously realized. In case of a sustained warming, 
many plant species will obviously not be subjected 
to dispersal limitation.
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Gabrielle Rosquist berättar här om den säll-
synta sandmållan som hon hittade på ett litet 
sandstrandsparti i halländska Frillesås. Arten 
är känd för att vara något av en periodare och 
kan plötsligt dyka upp i stora mängder på en 
helt ny växtplats, lika snabbt som den kan för-
svinna från en tidigare välkänd lokal.

TEXT OCH FOTO: GABRIELLE ROSQUIST

Sandmålla Atriplex laciniata är en spontan 
och gäckande nykomling i vår svenska 
flora. Första säkra fyndet gjordes 1943 

på Nordkoster i Bohuslän (Degelius 1944) och 
sedan dess har arten hittats på ett femtiotal plat-
ser i Västsverige, de flesta av förekomsterna är 
dock endast tillfälliga.

Nytt fynd för Halland
I Frillesås, på den halländska västkusten mel-
lan Varberg och Kungsbacka, gjordes ett nytt 
fynd av sandmålla i slutet av juli 2002. Platsen 
för den nya lokalen (6B 2f 01 46) ligger i slu-

tet av Frillesås Snäckväg, på sydsidan av näset 
väster om Frillesås centrum. I Halland gjordes 
det första fyndet i Ölmevalla 1953 (Segelberg 
1954) och Frillesåslokalen är belägen 6–7 km 
sydost om denna första fyndplats, men samti-
digt endast 750 meter väster om en lokal där 
sandmålla rapporterades i slutet av 1960-talet 
(Ohlander 1969).

I sanden på övre landstranden, strax i kanten 
av den vita sanddynen med strandråg Leymus 
arenarius, växte ett exemplar av sandmållan. 
Sandstranden är endast 25 meter lång och 
omgärdas av en klippkust med omväxlande stora 
stenar och hällar. Sandmållan växte tillsammans 
med strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima, som 
är en annan sentida, spontan och periodisk 
invandrare. Till skillnad från den sällsynta 
sandmållan så har strandbetan lyckats bättre 
med sin etablering och är idag lokalt ganska 
vanlig. Övriga arter på fyndplatsen i Frillesås var 
strandmålla Atriplex littoralis, spjutmålla A. pro-
strata och marviol Cakile maritima och saltarv 
Honckenya peploides.

Sandmållans ekologi och habitus
Sandmållan förekommer i instabila strandmil-
jöer där vind och vågor skapar tidiga succes-
sionsstadier. Det är framförallt på landstrandens 
tånggödslade driftvallar man finner arten 
(Ljungstrand 1999). Här växer den ofta i några 
enstaka exemplar bland andra mållor och övriga 
ettåriga örter, förutom när den uppträder i mass-
förekomster under gynnsamma år. Substratet 
kan vara allt från finare sand till grövre klapper-
sten, där det förra är den vanligaste miljön. 
Arten har en viss anpassning till det föränderliga 
och sandiga habitatet genom att fröna kan gå i 
vila om de täcks av ett tjockare lager med sand 
(Ignaciuk & Lee 1980). 

Sandmålla – ett nytt fynd för Halland

Sandmålla i Frillesås sommaren 2002.
Atriplex laciniata on a sandy seashore in Frillesås, 
SW Sweden.
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Sandmållans frukter kan spridas med vatten-
strömmarna (Gustafsson 1969) och arten kan 
då vara bland de första kolonisatörerna på land-
stränderna. Den enda noterade egenskapen för 
anpassning till vattenspridning hos arten är 
dock den avlånga formen hos fröna (Ignaciuk 
& Lee 1980). De svenska förekomsterna av 
sandmålla har varit begränsade till lokaler med 
en salthalt högre än 10–15 promille. Om detta 
är ett krav eller endast resultatet av en begrän-
sad spridning är en öppen fråga, men studier 
har visat att arten svarar positivt på både ökad 
närings- och salthalt (Lee m.fl. 1983, Lee & 
Ignaciuk 1985). 

Sandmållan är en av våra få svenska växt-
arter med C4-metabolism, en speciell form av 
koldioxid assimilation som ökar koldioxidupp-
taget i förhållande till vattenavdunstningen 
(Mauseth 1995). Höga salthalter är generellt 
uttorkande för organismer och förekomsten av 
C4-metabolism hos sandmålla skulle kunna vara 
en anpassning till en saltrik miljö. C4-meta-
bolismen är dock kostsam för växten och för 
att den ska vara lönsam krävs en varm (mer än 
25oC) och solig livsmiljö, vilket kan förväntas på 
de exponerade sandstränder med hög ljusinstrål-
ning där sandmålla växer. 

Sandmållan är relativt lätt att känna igen när 
man väl stöter på den, men den har ibland blivit 
sammanblandad med axmålla Atriplex tatarica. 
Blad och blomskott är mjöldaggiga och växten 
lyser silvergrå på långt håll. Den till största 
delen liggande plantan är mellan 10 och 30 cm 
hög och grenverket har oftast en röd ton (Lid 
1987, Mossberg m.fl. 1992). De rombiska eller 
äggformade bladen är 2 till 3 cm långa med en 
killik bas och stödbladen är stora. Blomman 
saknar hylle, men har mycket hårda broskartade 
förblad på cirka 1 cm som är hopväxta till mit-
ten. Förbladen har få tänder längs kant och rygg, 
och en nätlik nervatur. Arten blommar sent på 
säsongen, från juli till september, vilket inte är 
ovanligt för havsstrandsväxter. Sandmållan är 
diploid (2n = 18) i likhet med närstående arter 
i släktet (Gustafsson 1969). Arten är tidigare 
beskriven bland annat som A. arenaria Woods 
och A. sabulosa Rouy.

Utbredning
Sandmållan är en spontan invandrare till vårt 
land under sen tid. Den är mycket periodisk och 
funnen på tånggödslade sandstränder i Bohuslän 
(Ljungstrand 1999), Halland (Georgson m.fl. 
1997) och Skåne (Kraft 1982, Weimarck & 
Weimarck 1985). I Skåne har arten inte obser-
verats sedan 1970-talet och är troligen utgången 
(Ljungstrand 1999). Under vissa gynnsamma år 
har förekomsterna varit extremt rikliga, bland 
annat i Skåne i slutet av 1960-talet (Rickman 
1967) och i Bohuslän 1993 (Blomgren 1993). 
Några år senare hade den minskat i individantal 
på lokaler i Skåne (Rickman 1973) och notera-
des som försvunnen från vissa lokaler i Bohus-
län (Evers 1994). Kanske var också 2002 ett 
gynnsamt år för arten, som noterades från flera 
lokaler i Halland enligt Klubb 2000:s hemsida 
(www.pheromone.ekol.lu.se/klubb2000/index.html). 

Sandmållan är amfiatlantisk och har sin 
huvudutbredning på havsstränder i Västeruropa 
och på Brittiska öarna samt i nordöstra Nord-

Sandstranden i Frillesås, Halland, där fyndet av 
sandmålla gjordes i slutet av juli 2002. I bakgrun-
den syns den stenkust som i övrigt dominerar 
området.
Atriplex laciniata was found on a 25-m-long sandy 
part of the otherwise rocky shoreline.
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amerika (Ljungstrand 1999). I övriga Norden 
förekommer den på den jylländska västkusten i 
Danmark och i sydvästra Norge (Jonsell 2001).

Sandmållans framtid i Sverige
Sandmållan bedöms som sårbar i Sverige enligt 
den nationella rödlistan (Gärdenfors 2000). 
Arten är ettårig, vilket kan vara en bidragande 
orsak till de periodiska förekomsterna och en 
förklaring till de plötsliga uppdykanden som 
observerats på platser där den inte noterats tidi-
gare. En god spridningsförmåga och frösättning 
hos ettåriga växter säkrar etableringen i nya 
lämpliga habitat samt spridningen dit. Dock 
är fröspridning och frösättning relativt okända 
parametrar hos sandmållan. Forskning kring 
dess reproduktionsbiologi skulle kunna ge vär-
defull information om denna och liknande arter 
med spontan expansion till nya habitat.  
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ABSTRACT
Rosquist, G. 2003. Sandmålla – ett nytt fynd 
för Halland. [Atriplex laciniata found in Halland, 
southwestern Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 97: 
222–224. Uppsala. ISSN 0039-646X.
In the summer of 2002 a new locality of Atriplex 
laciniata was found in Frillesås, Halland, at the Swed-
ish west coast. A. laciniata is an annual species and 
occurs together with other Atriplex-species at the 
upper part of shores with sand or gravel substrates. 
The species is a late, spontaneous immigrant into 
Sweden, which suddenly appears in high num-
bers and at new localities where it has not been 
observed before. The year 2002 may have been 
a good year for A. laciniata, the species was found 
on several localities on the west coast of Sweden, 
including the Frillesås locality.
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Det är modernt att prata om hur viktiga våra 
samlingar av djur och växter är för naturvårds-
arbetet och biodiversitetsforskningen. I stället 
för att bara prata beskriver här sju personer 
som dagligen arbetar eller har arbetat i Sveri-
ges största kryptogamherbarium en metod för 
att studera arters frekvensförändringar baserat 
på herbariematerial.

LARS HEDENÄS, IRENE BISANG, ANDERS TEHLER, 

CECILIA HAMMARBERG, MARIANNE HAMNEDE, 

KLAS JAEDERFELT & GÖRAN ODELVIK

Man ser ofta uppgifter om att arters 
frekvens minskat eller ökat, och 
sådan information är viktig exem-

pelvis när man sammanställer rödlistor och 
vid prioriteringar inom naturvården. Van-
ligen baserar man uppskattningar av arters 
frekvensförändringar på specialistkunskaper, 
fältobservationer, förmodade konsekvenser av 
biotopförändringar eller på direkta jämförelser 

mellan antalet insamlingar eller observerade 
populationer under olika tidsperioder (t.ex. 
Hallingbäck 1998a, de Jong 2002). Många 
gånger framgår det emellertid inte klart vilka 
metoder man använt för att bedöma eventuella 
frekvensförändringar (t.ex. Grims 1986, Lud-
wig m.fl. 1996, Wirth m.fl. 1996, Gärdenfors 
2000). Ibland är dessa uppskattningar ganska 
subjektiva, delvis på grund av ett dåligt kun-
skapsläge.

När det gäller kärlväxter kan man ofta 
använda sig av direkta observationer och jäm-
förelser med publicerade fynd för att bedöma 
frekvensförändringar (t.ex. Korneck m.fl. 1996, 
Tyler och Olsson 1997). Samma metoder är säl-
lan användbara för andra växter eller svampar 
(jfr. de Jong 2002). Dessa organismer är oftast 
förhållandevis små och svåra att artbestämma, 
speciellt i fält, och man måste normalt kontrol-
lera bestämningarna med hjälp av mikroskop 
eller annan utrustning. Antalet personer som är 
intresserade av exempelvis mossor eller lavar är 

Hur våra herbarier kan användas för att 
bedöma om arter blivit vanligare eller 
mer sällsynta

Gruskammossa Abietinella abietina hit-
tas ofta i anslutning till jordbruksland-
skapet. Arten verkar ha ökat i frekvens 
under början av 1900-talet, för att 
sedan minska igen mot slutet av seklet. 
Södermanland, Mölnbo. Foto: Lars Hede-
näs.
Abietinella abietina is a species that 
increased in the beginning and declined 
towards the end of the 20th century.
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dessutom relativt litet, åtminstone i vårt land. 
För att kunna bedöma om frekvensen hos mos-
sor (Urmi 1992, Urmi m.fl. 1993, Müller 2000) 
och svampar (Nauta och Vellinga 1995, Vellinga 
2000), men även evertebrater (t.ex. Stroot och 
Depiereux 1989, Swaay 1990) förändras kan 
man använda andra metoder. Tyvärr krävde 
flera av de citerade studierna enorma arbets-
insatser; i moss- och svampundersökningarna 
studerades och registrerades i storleksordningen 
hundratusen till en miljon exemplar. Dessutom 
finns vissa problem med hur referensdata samla-
des in för dessa studier.

Den idealiska metoden för studier av arters 
frekvensförändringar bör kräva relativt begrän-
sade arbetsinsatser med hänsyn till de begränsa-
de resurserna inom naturvården. Vi presenterar 
här en metod baserad på herbariekollekter som 
kan användas för att studera om arter minskat 
eller ökat. Metoden presenteras i detalj av Hede-

näs m.fl. (2002), men då vi tycker det är viktigt 
att den kommer till allmän kännedom bland 
naturvårdsintresserade i landet vill vi här även 
ge en mer populär översikt.

Metodik
Metoden vi använder har utvecklats och testats i 
bladmossherbariet på Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm. Museets mossherbarium innehål-
ler drygt 700 000 insamlingar, varav 225 000–
250 000 kollekter av bladmossor från Sverige. 
Det går därför inte att registrera allt inom rimlig 
tid med de resurser som finns tillgängliga idag. 
Istället skapade vi en referens för de svenska 
bladmossexemplarens tidsfördelning genom att 
slumpartat välja ut och registrera 1 010 exemplar 
från perioden 1800–1999. Arbetet med detta 
utfördes under sommaren och hösten år 2000.

De slumpvalda kollekterna fördelades sedan, 
baserat på insamlingsdatum, antingen på 10-, 
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Figur 1. Procentuell insamlingsfrekvens för sex bladmossarter i Sverige under tre tidsperioder. 
n: antal kollekter av arten med insamlingsår angivet i Naturhistoriska riksmuseets herbarium.
Proportional collecting frequencies in Sweden for three time periods and six mosses. n: number of datable 
specimens in the Swedish Museum of Natural History.
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25- eller 50-årsperioder. För vart och ett av dessa 
tre dataset såg vi efter hur många kollekter som 
samlats under varje tidsperiod, den absoluta 
insamlingsfrekvensen (actual collecting frequency), 
samt omvandlade dessa siffror till procent av alla 
slumpexemplar så att man kan jämföra siffrorna 
mellan olika dataset, procentuell insamlingsfrek-
vens (proportional collecting frequency). Vi 
undersökte hur trovärdigt vårt referensdataset är 
genom att se hur medelfelet (standard error) för 
respektive tidsperioder förändrades med antalet 
studerade slumpexemplar. Den som är intresse-
rad av att veta mer om detta hänvisas till Hede-
näs m.fl. (2002). Det visade sig att 1 010 slump-
exemplar räcker om man studerar förändringar 
mellan relativt långa tidsperioder. Vi jämför här 
främst perioderna 1800–1899, 1900–1949 och 
1950–1999. Den första perioden innefattar hela 
1800-talet eftersom det finns förhållandevis få 
insamlingar från perioden 1800–1849. Bara 
för några av de vanligare arterna går vi in mer i 
detalj för att se om man kan spåra tidpunkten 
för frekvensförändringarna mer exakt.

I vår ursprungliga studie undersökte vi om 
tjugo arters frekvens hade förändrats jämfört 
med vad man kunde förvänta sig från tidsför-
delningen i slumpmaterialet (Hedenäs m.fl. 
2002). Här studerar vi ytterligare sex arter. För 
alla dessa 26 bladmossor har vi registrerat allt 

svenskt material i Naturhistoriska riksmuseets 
samlingar och antingen själva kontrollerat att 
bestämningarna är riktiga eller i några fall för-
litat oss på andra experter som relativt nyligen 
reviderat vårt material. Vi har studerat vanliga 
(n > 500) till mindre vanliga arter (n = 80–100). 
Metoden är olämplig för ovanliga eller mycket 
ovanliga arter eftersom frekvensen av dessa 
påverkas för kraftigt både av slumpfaktorer i 
naturen och av tillfälliga intressen bland dem 
som samlar mossor. De absoluta insamlingsfrek-
venserna för arterna omvandlades till procen-
tuella insamlingsfrekvenser för att möjliggöra 
jämförelser mellan arterna.

För att veta om en art verkligen har samlats 
mer eller mindre än vad man bör förvänta sig 
från herbariematerialets allmänna tidsfördelning 
– något som kan indikera en verklig frekvensför-
ändring – räknade vi ut den förväntade insam-
lingsfrekvensen (expected collecting frequency) 
baserat på de slumpvalda kollekternas tidsfördel-
ning. Den förväntade insamlingsfrekvensen för 
en art under en viss tidsperiod beräknades som 
A × (B / C), där A är det totala antalet exemplar 
av arten, B är antalet slumpvalda exemplar från 
respektive tidsperiod och C är det totala antalet 
slumpexemplar.

Nästa steg är att beräkna värden som tillåter 
jämförelser såväl mellan arter som mellan tidspe-
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Figur 2. Procentuell insamlings-
frekvens för de 1 010 slumpvalda 
svenska bladmossexemplaren i 
Naturhistoriska riksmuseets sam-
lingar under tre tidsperioder.
Proportional collecting frequencies 
for three time periods for 1 010 
randomly selected specimens of 
mosses in the Swedish Museum of 
Natural History.
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rioder. Vi dividerade därför den absoluta insam-
lingsfrekvensen med den förväntade insamlings-
frekvensen för varje tidsperiod och art och fick 
på så sätt fram den relativa insamlingsfrekvensen 
(relative collecting frequency, RCF).

De flesta arter minskar i frekvens
Hos de flesta studerade arterna, inklusive de 
som tidigare undersöktes (Hedenäs m.fl. 2002), 
ökade den procentuella insamlingsfrekvensen 
från början av 1800-talet till början av 1900-
talet. Därefter minskade antalet kollekter dras-
tiskt (figur 1). Vid en första anblick verkar det 

alltså som om nästan alla de 26 arter vi under-
sökt har minskat kraftigt under 1900-talets sista 
femtio år. När vi jämför med slumpmaterialets 
procentuella tidsfördelning ser vi istället att 
detta mönster reflekterar den allmänna insam-
lingsaktiviteten i Sverige under de sista två 
hundra åren (figur 2). Det stora antalet insam-
lingar under 1900-talets första hälft är naturligt-
vis resultatet av det stora antalet bryologer som 
var aktiva under denna tid (t.ex. F. Agelin, G. 
Åberg, S. Bergström, C. Bergström, R. Florin, T. 
G. Halle, O. J. Hasslow, A. Hülphers, S. Med-
elius, H. E. Johansson, P. A. Larsson, H. Möller, 
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Figur 3. Relativ insamlingsfrekvens (RCF), d.v.s. korrigerad för den allmänna insamlingsaktiviteten, för 
våra sex exempelarter under tre tidsperioder. Den relativa insamlingsfrekvensen är 1.0 om den absoluta 
insamlingsfrekvensen är densamma som den förväntade insamlingsfrekvensen. Y-axeln har logaritmisk 
skala för att man ska kunna jämföra storleken på positiva och negativa relativa förändringar i RCF. För 
varje art anges statistiskt signifikanta skillnader i frekvens mellan två olika perioder (chi2-test) med bok-
stäver ovanför staplarna; staplar som inte har någon gemensam bokstav är signifikant skilda (p < 0.01). 
n.s.: ingen signifikant förändring. (Test inkluderande alla tre tidsperioderna indikerar statistiskt signifi-
kanta skillnader för de arter där skillnader finns även i parvisa jämförelser mellan tidsperioder.)
Relative collecting frequencies (RCF), i.e., corrected for the general level of collecting activity, during three 
time periods. RCF is 1.0 if the actual collecting frequency is the same as the expected collecting frequency. 
Bars with no mutual letter are significantly different (χ2-test, p < 0.01).
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H. Persson, G. Lohammar, A. Silfversparre, C. 
Stenholm, C. A. Tärnlund, E. von Krusen-
stjerna, S. Waldheim).

Om vi korrigerar den absoluta insamlings-
frekvensen för de olika arterna för det allmänna 
tidsmönstret i insamlingsaktiviteten, det vill 
säga beräknar den relativa insamlingsfrekvensen 
(RCF), får vi en helt annan bild (figur 3, tabell 
1). Av de här studerade sex arterna förefaller 
korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides ha 
ökat mellan 1800- och 1900-talet, fällmossa 
Antitrichia curtipendula ha minskat mot slutet av 
1900-talet, grov baronmossa Anomodon viticu-
losus ha minskat kontinuerligt, sipperraggmossa 
Racomitrium aquaticum vara stabil och liten 
baronmossa Anomodon longifolius och tandad 
lämmelmossa Tetraplodon angustatus ha minskat 
mellan de två första tidsperioderna. Förändring-
arna i RCF hos dessa och de tjugo arter vi stude-
rade tidigare sammanfattas i tabell 2.

Liksom i vår förra artikel (Hedenäs m.fl. 
2002), där vi studerade förändringarna i RCF 
i större detalj hos piskbaronmossa Anomodon 
attenuatus och västlig husmossa Loeskeobryum 
brevirostre under en period av 120 år, har vi 
här tittat mer noggrant på tre arter, grov och 
liten baronmossa och fällmossa, under perioden 
1850–1949 (figur 4). Det hade naturligtvis varit 
önskvärt att inkludera även den sista femtio-
årsperioden, speciellt för grov baronmossa och 

fällmossa som båda har en signifikant lägre RCF 
under denna period än tidigare (figur 3, tabell 
1). Emellertid finns det för lite insamlat material 
från den sista perioden för att göra mer detal-
jerade studier. Ingen av de tre arterna i figur 4 
minskade signifikant mellan två på varandra 
följande tioårssperioder. Minskningen för de två 
Anomodon-arterna verkar dock ha inletts 10–20 
år före slutet av 1800-talet, medan minskningen 
hos fällmossa verkar släpa efter dessa något. 
Mönstret i RCF för piskbaronmossa och västlig 
husmossa (Hedenäs m.fl. 2002) liknar det hos 
grov och liten baronmossa. Dessa fyra arter har 
också minskat signifikant mellan de två första 
av de tre längre tidsperioderna (tabell 2). Alla 
fem arterna samlades mer sällan än man skulle 
förvänta sig under större delen av den första 
femtioårsperioden under 1900-talet, jämfört 
med den allmänna insamlingsaktiviteten i lan-
det.

Speglar förändringarna verkligheten?
Den här beskrivna metoden kan användas 
för att ta reda på vilka arter som samlats mer 
eller mindre än vad man kan förvänta sig med 
utgångspunkt från den allmänna insamlings-
aktiviteteten i ett område eller i en biotop. 
Metoden kan däremot inte ge svar på varför 
olika arter samlas mer eller mindre än vad man 
kan förvänta sig. Det senare måste man utreda 

Tabell 1. Förändringar i relativa insamlingsfrekvenser (RCF, se figur 3) mellan olika tidsperioder för våra 
sex exempelarter. Två par av tidsperioder testades: 1800–1899 jämfördes med 1900–1999 och 1800–
1949 jämfördes med 1950–1999. *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001; n.s.: ingen statistiskt signifikant 
förändring. n: antal kollekter av arten med insamlingsår angivet i Naturhistoriska riksmuseets herbarium.
Differences in relative collecting frequencies between two pairs of time periods for six mosses. Minskning: 
decrease, ökning: increase, stabil: no significant change.

 1800–1899 vs.  1800–1949 vs. n
 1900–1999 1950–1999

Anomodon longifolius liten baronmossa minskning *** stabil (n.s.) 436
Anomodon viticulosus grov baronmossa minskning *** minskning *** 598
Antitrichia curtipendula fällmossa stabil (n.s.) minskning * 748
Racomitrium aquaticum sipperraggmossa stabil (n.s.) stabil (n.s.) 457
Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa ökning *** stabil (n.s.) 826
Tetraplodon angustatus tandad lämmelmossa minskning ** stabil (n.s.) 231
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Tabell 2. Förändringar i relativ insamlingsfrekvens (RCF) hos de totalt 26 exempelarter som studerats av 
Hedenäs m.fl. (2002) och i denna artikel (markerade med *). Tidsperiod 1: 1800–1899, 2: 1900–1949, 3: 
1950–1999. n: antal kollekter av arten med insamlingsår angivet i Naturhistoriska riksmuseets herbarium.
Significant changes in relative collection frequencies for 26 moss species over three time periods (1: 1800–
1899, 2: 1900–1949, 3: 1950–1999). n: number of specimens in the Swedish Museum of Natural History. 
Glossary: minskande: decrease, svag minskning: weak decrease, ökande: increase, svag ökning: weak increase, 
stabil: no change, ja : yes, nej: no.

    Speglar
  Mellan vilka  förändringarna
 Förändring perioder n verkligheten?
 Change Between which  Are changes
  periods  real?

Våtmarksarter
Hamatocaulis vernicosus  minskande–ökande 1–2–3 174 Ja/Nej
Paludella squarrosa  stabil – 550 –
Palustriella commutata  minskande 1-2 347 Ja
P. decipiens  ökande 1-2 269 Nej
P. falcata  stabil – 585 –
Pseudo-calliergon lycopodioides  ökande 2–3 227 Nej
P. turgescens  stabil – 166 –
Scorpidium scorpioides * svag ökning 1–(2+3) 826 Nej
Warnstorfia trichophylla  ökande 1–2–3 98 Nej

Skogsarter
Anomodon attenuatus  minskande 1–2 242 Ja
A. longifolius * minskande 1–2 436 Ja
A. viticulosus * minskande 1–2–3 598 Ja
Antitrichia curtipendula * svag minskning (1+2)–3 748 Ja
Cirriphyllum crassinervium  stabil – 146 –
Loeskeobryum brevirostre  minskande 1–2 161 Ja
Pogonatum dentatum  ökande 2–3 80 Ja
Racomitrium aquaticum * stabil – 457 –
Rhytidiadelphus loreus  minskande 1–2 594 Ja
Tetraplodon angustatus * minskande 1–2 231 Ja
Trematodon ambiguus  minskande 1–2 185 Ja/Nej

Jordbruksarter
Abietinella abietina  ökande–minskande 1–2–3 838 Ja
Hedwigia ciliata  ökande–minskande 1–2–3 935 Ja
H. stellata  ökande 1–2 98 Ja/Nej
Tortula lanceola  stabil – 167 –

Fjällart
Cyrtomnium hymenophylloides  stabil – 136 –

Havsstrandart
Ulota phyllantha  stabil – 85 –
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för varje enskild art, eller för grupper av arter 
med exempelvis gemensamma egenskaper eller 
växtmiljö. Metoden är som nämnts inte heller 
särskilt lämplig för de allra sällsyntaste arterna; 
för dessa måste man undersöka arternas före-
komster i naturen (t.ex. Bisang och Urmi 1994).

Bland våra 26 mossor finns det tillräckligt 
med arter från både våtmarker och skog, och 
möjligen även jordbruksmarker, för att man ska 
börja våga sig på mer allmänna förklaringar till 
de funna mönstren. Naturligtvis måste man titta 
på ytterligare arter, representerande exempelvis 
andra skogsmiljöer och våtmarkstyper än de 
som tagits med här, innan man drar några långt-
gående slutsatser, men vi menar att det redan 
finns några saker som är värda att diskutera.

De nio våtmarksarterna i tabell 2 har alla 
antingen ökat eller uppvisar en stabil relativ 

insamlingsfrekvens i jämförelsen mellan 1900–
1949 och 1950–1999. Dessa arter förekom-
mer på intermediära till extremt mineralrika 
våtmarker och följande diskussion gäller alltså 
endast dessa. Många våtmarkstyper har farit 
illa, inte minst i södra Sverige (Göransson m.fl. 
1983, Löfroth 1991, Hylander 1994, Hedenäs 
och Kooijman 1996a, Martinsson 1997). Där-
för är det troligt att den stabila eller till och 
med ökande frekvensen i första hand beror på 
ett stort intresse för våtmarker under senare år 
och inte minst för de arter som studerats här 
(Hedenäs 1989, 1992, Löfroth 1991, Hylander 
1994, Lonnstad och Löfroth 1994, Hedenäs och 
Kooijman 1996b, Martinsson 1997). Däremot 
kan man misstänka att minskningarna för käpp-
krokmossa Hamatocaulis vernicosus och kam-
tuffmossa Palustriella commutata mellan de två 
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Figur 4. Relativ insamlingsfrekvens (RCF), d.v.s. korrigerad för den allmänna insamlingsaktiviteten, för 
grov baronmossa Anomodon viticulosus, liten baronmossa A. longifolius och fällmossa Antitrichia curtipendula 
i Sverige under tio tioårsperioder från 1850 till 1949. Den relativa insamlingsfrekvensen är 1.0 om den 
absoluta insamlingsfrekvensen är densamma som den förväntade insamlingsfrekvensen.
Relative collecting frequencies (RCF), i.e., corrected for the general level of collecting activity, for three 
moss species during ten 10-year periods from 1850 to 1949. RCF is 1.0 if the actual collecting frequency is 
the same as the expected collecting frequency.
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första perioderna (1800–1899 och 1900–1949) 
beror på faktiska minskningar i frekvens hos 
arterna, åtminstone i landets södra del. Exem-
pelvis har käppkrokmossa försvunnit från flera 
äldre lokaler som återbesökts i Götaland (L. 
Hedenäs, opubl.). Å andra sidan beror ökningen 
hos nordtuffmossa Palustriella decipiens mellan 
de två första tidsperioderna säkert på att arten 
beskrevs först under senare delen av 1800-talet 
(De Notaris 1869).

Av de elva skogsarterna i tabell 2 har alla 
utom nordlig grävlingmossa Pogonatum den-
tatum, tandad lämmelmossa och tranmossa 
Trematodon ambiguus större delen av sina före-
komster söder om det boreala barrskogsområdet. 
Sex av de åtta sydliga arterna verkar ha minskat, 

och den tydligaste minskningen har 
skett mellan de första två perioderna 
(1800–1899 och 1900–1949). Som 
detaljstudierna visat inleddes denna 
minskning troligen några decennier 
före sekelskiftet 1900. De förändring-
ar i skogslandskapet som förorsakade 
minskningen bör därmed ha påbör-
jats än tidigare. Bara för grov baron-
mossa kan en signifikant minskning 
mellan de två senare perioderna 
konstateras. Fällmossa har samlats 
mindre än förväntat mot slutet av 
200-årsperioden, men det är oklart 
om vi har att göra med en långsam, 
gradvis minskning, eller om minsk-
ningen möjligen varit snabbare mot 
slutet. Anomodon-, Antitrichia- och 
Loeskeobryum-arterna anses vara käns-
liga för rationella skogsbruksmetoder 

(Hallingbäck och Weibull 1996, Hallingbäck 
1998a, b). Om detta förklarar minskningen hos 
dessa arter är det uppenbart att samma förkla-
ring antagligen gäller västlig hakmossa Rhytidia-
delphus loreus och att de skogsbruks metoder som 
missgynnar denna artgrupp infördes redan i 
slutet av 1800-talet. Det senare betyder att även 
om grov baronmossa och fällmossa verkar mins-
ka även mot slutet av 1900-talet, så var den tidi-
gare förändringen mer radikal för dessa arter än 
den har varit under senare tid. En möjlig förkla-
ring till att nedgången hos dessa arter inleddes 
så pass tidigt kan vara att den modernt brukade 
produktions skogen då började breda ut sig på 
mer traditionellt brukade skogars och natursko-
gars bekostnad (Bernes 1994). Man kan tänka 

Liten baronmossa är en skogsart vars 
frekvens minskade under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. 
Södermanland, Tullgarn. Foto: Lars Hede-
näs.
The frequency of Anomodon longifolius 
decreased at the end of the 19th and 
beginning of the 20th centuries.
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sig att den allmänna förtätning av skogarna 
– med kyligare och mörkare mikroklimat – som 
detta förde med sig (Nilsson 1997) varit negativ 
för dessa i vårt land relativt sydliga arter.

Det är intressant att konstatera att för flera 
skogsarter skedde åtminstone den huvudsak-
liga frekvensminskningen mellan de två första 
perioderna (1800–1899 och 1900–1949) snarare 
än mellan 1900–1949 och 1950–1999. Detta 
mönster syns inte när man studerar de absoluta 
eller procentuella insamlingsfrekvenserna. Att 
man ofta valt att studera eventuella minskningar 
hos arter efter 1950 eller ett något senare årtal 
i bevarandearbetet (Urmi 1992, Hallingbäck 
1998b, Sim-Sim och Sérgio 1998, Urmi och 
Schnyder 2000) är kanske därför inte optimalt 
om man vill hitta de arter som faktiskt verkar 
ha minskat kraftigt på grund av förändringar i 
vissa miljöer.

Både gul hårgräsmossa Cirriphyllum crassi-
nervium och sipperraggmossa uppvisar en 
konstant frekvens. Om detta beror på att dessa 
arter växer på fuktiga till våta klippor och stenar, 
ibland i bäckar, och om dessa miljöer har varit 
relativt opåverkade av skogslandskapets föränd-
ringar bör studeras vidare.

De faktorer som ligger bakom förändringarna 
i frekvens hos de nordliga skogslandskapsar-
terna är antagligen flera. Nordlig grävlingmossa 
och i stor utsträckning tranmossa hör till den 
relativt stora grupp mossor som gynnas av en 
speciell aspekt av modernt skogsbruk, nämligen 
blottläggandet av stora ytor med koloniserbar 
jord. Att det bara skulle vara några få mossor 
som gynnas av det moderna skogsbruket är en 
missuppfattning (jfr. de Jong 2002). Åtmins-
tone om man tar hänsyn till skogsbrukets totala 
effekter på landskapet, inklusive skogsvägar med 
diken, markberedning på kalhyggen och körspår 
i skogsmark, torde den totala mossdiversiteten 
ha ökat i många skogsområden jämfört med det 
naturliga tillståndet. Att det sen rör sig om en 
annan, och ur vissa synvinklar mindre intressant 
flora än den man hittar i naturlig skog, är en 
annan sak. 

Minskningen hos tranmossa har troligen 
främst skett i landets södra delar, eftersom arten 

idag är tämligen allmän, speciellt på blöta par-
tier av gamla skogsvägar eller i skogsvägs diken, 
i många områden i norra Sverige (L. Hedenäs, 
opubl.). Tandad lämmelmossa är en art som 
främst hittas på spybollar och spillning av rov-
djur som räv. Vi vet inte varför denna art verkar 
ha minskat mellan perioderna 1800–1899 och 
1900–1949. Kanske påverkade den kraftiga 
skogsavverkningen i norra Sverige mellan 1850-
talet och 1930-talet (Linder och Östlund 1992) 
mängden rovdjur i skogen. Kanske förändrades 
en för mossor viktig miljöfaktor, luftfuktigheten, 
av att fler träd togs ut ur skogen.

De arter vi studerat från jordbruksmarker, 
fjällområden och kusttrakter är för få för att 
man ska kunna se några egentliga mönster, 
utom möjligen för gruskammossa Abietinella 
abietina, kakmossa Hedwigia ciliata och stjärn-
kakmossa H. stellata (tabell 2). Frekvensen 
ökade för dessa tre arter mellan de två första 
tidsperioderna, medan den för de två först-
nämnda minskade mot slutet av 1900-talet. 
Även stjärnkakmossa uppvisar en minskning, 
som dock inte är statistiskt signifikant (Hedenäs 
m.fl. 2002), vilket kan bero på att det finns 
relativt lite material av denna art. Alla dessa 
arter växer på öppna till halvöppna platser, på 
stenblock, klippor, eller, för gruskammossa, 
även på bar jord. Om dessa arters förändringar 
speglar förändringar i verklig frekvens i naturen 
betyder det att förändringar som befrämjat dessa 
arter skett i slutet av 1800-talet till början av 
1900-talet, medan senare omdaningar missgyn-
nat dem. Vilka processer i kulturlandskapets 
omvandling som gynnade dessa arter under 
första halvan är svårt att säga utan ett mer 
djupgående studium av deras exakta miljökrav. 
Eftersom arterna hittas i relativt solöppna mil-
jöer kanske de gynnades av den förhållandevis 
stora arealen betade marker under början av 
1900-talet, åtminstone i delar av södra Sverige 
(Nilsson 1997), samt av olika öppna miljöer som 
tillfälligt uppstod i samband med landskaps-
omvandlingen. Däremot är det troligt att land-
skapets minskade mångformighet mot slutet av 
1900-talet (jfr. Bernes 1994) har påverkat dessa 
arter negativt genom att jordbruket övergått 
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till ett mer renodlat åker- och kulturbetesbruk 
medan skogarna blivit allt tätare.

För de sista tre arterna, som växer på bar 
jord i jordbrukslandskapet, i fjällen och på klip-
por eller träd nära havet indikerar den relativa 
insamlingsfrekvensen att de samlats med den 
frekvens man bör förvänta sig.

Metoden passar även andra organismer
I ljuset av den stora bristen på långsiktiga stu-
dier av bland annat moss-, svamp- och lavarters 
eventuella frekvensförändringar (de Jong 2002), 
har vi här en utmärkt metod för att systematiskt 
gå igenom ett större antal arter. Med metoden 
kan man se vilka vanliga till mindre vanliga 
arter som samlats i högre eller mindre grad än 
vad man skulle förvänta sig med hänsyn till den 
allmänna insamlingsaktiviteten. Efter studier 
av både de enskilda arterna och av eventuella 
mönster över tiden hos grupper av arter som 
växer i liknande miljöer kan man på detta sätt 
finna tidpunkten när förändringar i frekvens 
började ske och därmed förhoppningsvis även 
orsakerna till förändringarna.

Metoden är användbar i flera olika natur-
vårdssammanhang, inklusive bedömningar för 
eventuell rödlistning. Den kan användas för att 
bedöma behovet av bevarandeåtgärder för arter 
som väljs ut med moderna och breda kriterier 
för prioritering av vilka arter som är viktigast att 
ha kvar (Bisang och Hedenäs 2000, Hedenäs 
och Bisang 2002). Metoden är också ett verktyg 
för att spåra frekvensvariationer hos individuella 
arter som kanske kan indikera förändringar i 
miljön. Sällsynta arter som är intressanta att 
bevara i ett område kräver som nämnts andra 
metoder än vår, vanligen inkluderande direkta 
kontroller av populationer i fält (t.ex. Bisang och 
Urmi 1994).

Vi testade metoden på bladmossor i Sverige, 
men naturligtvis kan man använda den för 
andra organismer och geografiska områden. Det 
enda som krävs är att referenssamlingen är till-
räckligt stor för att spegla den allmänna insam-
lingsaktiviteten i det område och under den 
tidsperiod man vill undersöka. Metoden kan 
anpassas för arter i specifika miljöer, exempel-

vis för våtmarksarterna som under senare år av 
olika skäl visats större intresse än de flesta andra 
bladmossor. Om man jämför deras frekvens 
under olika tidsperioder med slumpmaterialet 
som baseras på alla bladmossgrupper är det svårt 
att se om den ökande relativa insamlingsfrek-
vensen som beror på det ökade intresset under 
senare år döljer eventuella nedgångar hos vissa 
arter. Genom att göra referensurvalet enbart 
bland våtmarksarter kan man få ett bättre 
underlag för att bedöma förändringar hos just 
denna grupp.

Som framgår av denna artikel är våra her-
barier mer användbara inom art- och natur-
bevarandeområdet än de flesta antagligen är 
medvetna om. Även om många numera framhål-
ler nyttan med museisamlingar inom biodiversi-
tetsforskningen är vi ganska förvånade över hur 
relativt lite åtminstone Naturhistoriska riksmu-
seets kryptogamherbarium hittills utnyttjats i 
detta sammanhang. Vi har svårt att se varför 
man ska fortsätta tillämpa subjektiva metoder 
för att uppskatta eventuella frekvensförändringar 
hos arter i olika bevarandesammanhang i de fall 
där det faktiskt finns alternativ.  
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ABSTRACT
Hedenäs, L., Bisang, I., Tehler, A., Hammarberg, C., 
Hamnede, M., Jaederfelt, K. & Odelvik, G. 2003. 
Hur våra herbarier kan användas för att bedöma 
om arter blivit vanligare eller mer sällsynta. [A 
method for evaluating temporal frequency varia-
tion, based on herbarium material.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 97: 225–236. Uppsala. ISSN 0039-646X.
A method to evaluate whether changes in indi-
vidual species’ collecting frequencies over time 
deviate from what could be expected based on 
changes in the general collecting activity in an area 
is described. The method, which was presented 
in detail by Hedenäs et al. (2002), can be used to 
separate apparent frequency changes from real 
changes. The factors behind revealed changes in 
collecting frequency must then be evaluated for 
the individual species. The studied example species 
suggest, among other things, that the decrease in 
forest moss species of southern Sweden was most 
likely initiated more than 100 years ago, and that 
the decline was most drastic in the first half of the 
20th century.
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Lavforskaren Anders Nordin har åkt i stor-
samlaren G. E. Du Rietz fotspår längs Pite- 
och Umeälven. Liksom för kärlväxterna visar 
sig lavfloran ha mycket svårt att uthärda för-
hållandena längs en reglerad älv.

TEXT OCH FOTO: ANDERS NORDIN

Där har vi äntligen Värdshuset Renkro-
nan. Jaha, det är så det ser ut – en gan-
ska tråkig sextiotalsbyggnad i rött tegel, 

centralt belägen i Vidsel. Jag vet inte riktigt 
vad jag tänkt mig, men nog hade det poetiska 
namnet med sin något ålderdomliga prägel gett 
mig andra associationer när jag först träffade på 
det i en av de anteckningsböcker som G. E. Du 
Rietz efterlämnat (se Sjörs 2002 för en närmare 
presentation av Du Rietz). Du Rietz hade visser-
ligen bara lakoniskt noterat: ”Fick ett utmärkt 
rum på Värdshuset Renkronan i Vidsel”, så jag 
kan inte påstå att han på något sätt misslett mig. 

Nå, jag fick själv ett utmärkt rum, varifrån 
jag kunde skymta Piteälven. Det var alltså den 
jag skulle ge mig i kast med, eller närmare 
bestämt en del av dess strandsträckor där Du 
Rietz 1962, alltså för precis fyrtio år sedan, stu-
derat lavfloran och samlat ett övermåttan rikt 
material. Efter sex dagars intensivt huggande 
och hackande hade han den 28 augusti packat 
inte mindre än tolv fraktgodslådor och fyra 
ilgodslådor med lavbeväxta stenar och sten-
skärvor. Dessa hade lastats på en släpkärra som 
kopplats till Martin Engströms taxi och körts 
till Älvsbyns järnvägsstation, där de klockan 
16.15 lämnats in på fraktgodsexpeditionen för 
vidare transport hem till Växtbio i Uppsala.

Allt var föredömligt ordnat. Kollekterna 
var fördelade på papperspåsar och de enskilda 
stenarna och stenskärvorna var insvepta i tid-
ningspapper. På påsarna fanns kollektnummer, 
och kollektdata fanns redovisade i antecknings-
böcker. På Växtbio packades allt upp och över-

Hack i häl på Du Rietz – om lavar, 
strandzonering och reglerade vatten

Figur 1. Rhizocarpon amphibium 
vid Krokugforsen i Piteälven. 
Denna kartlav är en utpräglad 
strandart.
Rhizocarpon amphibium is a typi-
cal shoreline species.
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fördes till specialbyggda skåp i källaren, där 
också anteckningsböckerna så småningom ham-
nade. Men – och detta är allt annat än föredöm-
ligt – kollekterna förblev liggande, år ut och år 
in. Du Rietz hann lämna det jordiska och den 

första människan hade för länge 
sedan satt sin fot på månen innan 
stenarna till sist hamnade under 
stenhugg och lupp. 

Och det är där jag kommer 
in. Tack vare ett generöst forsk-
ningsbidrag kunde jag våren 2001 
börja bearbeta materialet (Nordin 
2002a), ett arbete som åtmins-
tone kommer att fortgå till slutet 
av 2003 och som också innefattar 
återbesök på några lokaler, däri-
bland dessa vid Piteälven. Mate-
rialet från Piteälven utgör alltså 
bara en liten del av det som ska 
bearbetas; arbetet gäller allt det 
material som Du Rietz samlade 
på stränder av sjöar och älvar i 
Norrland i samband med den 
utökade vattenkraftsutbyggnaden 
på 1950- och 60-talen. Och det 
är åtskilliga hundra tals kilo sten. 
Sten som till största delen rönt 
samma öde som materialet från 
Piteälven. 

Lavar och strandzonering 
hos Du Rietz
Trots sin faiblesse för avancerade 
teoretiska modeller lämnade Du 
Rietz aldrig riktigt samlarstadiet. 
Och det var lavarna han ständigt 
återkom till: Den allra första 
av hans mer än två hundra fält-
anteckningsböcker innehåller till 
exempel uteslutande noteringar 
om lavar (Öland 1912), och de 
allra sista uppgifterna från den 26 
oktober 1966, året före hans död, 
gäller också lavar. Denna gång 
från strandklippor vid Simpnäs 
på Björkö i Uppland. 

Just strandklippor var något som hade hög 
prioritet för Du Rietz. Växtsociolog som han 
var fick han här tillfälle att studera sällsynt 
åskådliga lav- och algsamhällen som ofta var 
tydligt avgränsade från varandra. Redan i fält-

 Geolitoral Epilitoral
 n m ö

Arctoparmelia centrifuga    4
Aspicilia aquatica  3 3
Collemopsidium angermannicum 1 3
Cryptothele granuliformis   3
Ephebe lanata  2
Gyalidea rivularis  3
Hymenelia lacustris  7 2
Ionaspis odora  2 2
Lecanora intricata  1 3 3
L. polytropa   4 3
Lecidea praenubila   4 2
Lobothallia melanaspis  1 2
Melanelia hepatizon    1 2
M. sorediosa   1 1
Miriquidica complanata  1 5 3
M. plumbeoatra  4 2
Phylliscum demangeonii   2
Placynthium flabellosum 1 5
P. pannariellum  1 2
Polyblastia cruenta 1 1 1
Porpidia ochrolemma  3 2
P. superba  3 1
P. tuberculosa   2 2
Rhizocarpon amphibium  1 1
R. badioatrum   4 4
R. eupetraeoides   2 1
R. eupetraeum   2 5
R. geminatum  1 4 1
R. geographicum   6 4
R. lavatum  2 3
R. suomiense   2 1
Spilonema revertens   2
Staurothele f issa  2
Umbilicaria deusta   2 1
Verrucaria aethiobola 1 1
V. latebrosa 1 3
V. pachyderma 2 1

Tabell 1. Några av Du Rietz-materialets lavar från Piteälven 
fördelade på strandzoner. Siffrorna anger antal lokaler av totalt 
tio. n: nedergeolitoral, m: mellangeolitoral, ö: övergeolitoral. 
Some lichens collected by Du Rietz from the Piteälven River dis-
tributed on riparian zones. Figures refer to number of localities 
out of a total of ten. n: lower, m: middle, ö: upper geolittoral zone.
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anteckningsböckerna från 1913 uppmärksam-
made han strandzoneringen när han för första 
gången besökte Blå Jungfrun. Iakttagelserna 
därifrån kom senare att bearbetas och ingå i 
hans avhandling (Du Rietz 1921) och komplet-
terades och modifierades sedan i flera publika-
tioner (Du Rietz 1925a, b, 1932 m.fl.).

Men detta gällde alltså havsstränder. Med 
stränder vid sjöar och vattendrag var det annor-
lunda. Det var först när utökad vattenkrafts-
utbyggnad hotade i norrländska vatten och när 
intresset för naturskydd tog överhanden som 
Du Rietz kom att ägna sig åt dessa. Han hade 
visserligen också tidigare diskuterat sjösträn-
dernas olika zoner (t.ex. Du Rietz 1940), men 
då inte med lavvegetationen som utgångspunkt 
och inte med den terminologi som han senare 
använde i sina fältanteckningsböcker och i f lera 
opublicerade rapporter (Du Rietz 1961, 1965 
m.fl.). 

I dessa delade Du Rietz in stranden i tre delar. 
Längst ner finns hydrolitoralen som helt saknar 
landväxter, inklusive lavar. I gränszonen mot 
rent terrestra växtsamhällen finns epilitoralen 
som normalt inte påverkas av översvämning eller 
vågsvall. Däremellan ligger själva landstranden, 
geolitoralen, där vattenpåverkan genom över-
svämning eller vågsvall ger en skiktad lavvegeta-
tion och där Du Rietz urskiljde tre olika nivåer. 
Nedergeolitoralen ligger vanligtvis under vatten 
eller är konstant påverkad av vågsvall och fri-
läggs bara vid extremt lågt vattenstånd, övergeo-

litoralen översvämmas bara vid högt vattenstånd 
eller påverkas vid mycket kraftigt vågsvall och 
mellangeolitoralen är intermediär. Dessa zoner 
karakteriseras av lavar med olika tolerans för 
eller behov av vattenindränkning.

Du Rietz har i sina anteckningar och rap-
porter fördelat strandlavarna på de olika 
zonerna, men han har nästan uteslutande byggt 
på fältbestämningar. Dessa bestämningar har 
dock kunnat konfirmeras eller korrigeras och 
kompletteras i samband med bearbetningen 
av hans material – i de allra flesta fall har Du 
Rietz noterat i vilken zon hans kollekter sam-
lats, vanligtvis utan att sväva på målet. Tabell 1 
presenterar resultatet från tio olika lokaler vid 
Piteälven. Den visar hur några av arterna med 
mer än en förekomst fördelar sig på de olika 
zonerna. Vinterlav Arctoparmelia centrifuga 
markerar övergången till epilitoralen, en tydlig 
gränslinje som Du Rietz ofta återkommer till 
i sina anteckningar. Under denna, i övergeo-
litoralen, finns bara enstaka bladlavar, som 
till exempel olika bruna sköldlavar Melanelia 
och navellavar Umbilicaria och då i dess övre 
del. Gränserna i geolitoralen är inte så tydliga; 
många arter förekommer i flera zoner, men 
en del har åtminstone en tydlig tyngdpunkt i 
någon av dem. Av kartlavarna Rhizocarpon är 
det bara tre som förekommer under övergeo-
litoralen, och i synnerhet R. am phibium (figur 1) 
och R. lavatum är utpräglade strandarter. Också 
ett par blocklavar Porpidia, P. ochrolemma och 

Lokaler vid Piteälven. 
1. Bron nedanför Trollforsen, 
2. Nedre Ljusseleforsen, 
3. Krokugforsen, 4. Varjisån 
ovan bron på vägen Mosko-
sel–Kåbdalis, 5. Benbryte-
forsen, 6. Åkerseleforsen, 
7. Storforsen, 8. Fällforsen. 
Localities visited along the 
Piteälven River.
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P. superba samt sjökantlav Hymenelia lacustris, är 
nästan uteslutande knutna till stränder och har 
en mer eller mindre tydlig tyngdpunkt i mel-
langeolitoralen. Ner till nedergeo litoralen går 

nästan bara pyrenokarper (arter med perithecier) 
som Collemopsidium angermannicum (se Nordin 
2002b), Polyblastia cruenta och flera vårtlavar 
Verrucaria, men också en bladlavsliknande art 

Figur 2. Strandparti på nordsidan av Piteälven ovan bron nedanför Trollforsen. 
North bank of Piteälven River below the Trollforsen rapids.

Figur 3. Neder- och mellangeolitorala 
lavar på sydostvänd, brant yta ovan bron 
nedanför Trollforsen: Längst ner Verrucaria 
latebrosa (ljusbruna skorpor), Placynthium 
flabellosum (mörkare släta fläckar), Ephebe 
lanata (svarta tofsar), längst upp Ionaspis 
arctica och I. cyanocarpa (rosa) tillsammans 
med Verrucaria aethiobola (brun). 
Lichens of the lower and middle geolittoral 
zones on a steep, southeast-facing rock 
below Trollforsen: Verrucaria latebrosa (the 
lowest light brown crusts), Placynthium fla-
bellosum (darker smooth patches), Ephebe 
lanata (black tufts), Ionaspis arctica och I. 
cyanocarpa (the uppermost pinkish crusts), 
Verrucaria aethiobola (brown crusts together 
with Ionaspis).
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som Pla cynthium flabellosum förekommer ibland 
här, även om den främst hör hemma i mellan-
geolitoralen. Alla dessa är exklusiva strandarter. 

Lavar och strandzonering i andra källor
Rolf Santessons klassiska arbete om zonerings-
förhållanden bland stenväxande lavar i några 
småländska sjöar (Santesson 1939) är den enda 
undersökning som rör svenska förhållanden. 
Där är zonindelningen en annan och zonerna 
benämns efter de dominerande arterna. Under 
bladlavslinjen, som utgör gränsen mot de rent 
terrestra lavsamhällena, kunde Santesson urskil-
ja fyra tydligt avgränsade och olikfärgade zoner 
som dominerades av mörk gråstenslav Aspicilia 
caesiocinerea (grå), sjökantlav Hymenelia lacustris 
(ljusbrun), brun vårtlav Staurothele fissa (svart-

brun) respektive vårtlavarna Verrucaria pachy-
derma och V. latebrosa (gråsvarta). 

Flera arbeten behandlar utomnordiska förhål-
landen. Gilbert (1996) och Gilbert & Giavarini 
(1997, 2000) har till exempel undersökt en 
mängd sjöar och vattendrag i Storbritannien, 
Ried (1960a) och Pereira m.fl. (1987) några 
vattendrag i centrala Tyskland respektive södra 
Spanien, och Keller & Scheidegger (1994) ett 
vattendrag i Schweiz. Wirth (1972) har i sin 
sociologiskt inriktade avhandling, som främst 
bygger på data från Centraleuropa, också inklu-
derat strändernas lavsamhällen. Ried (1960b) 
har dessutom bidragit med ekofysiologiska data 
som förklaringsgrund till skillnaderna mellan de 
olika zonernas lavar. Ytterligare referenser finns 
i dessa arbeten.

Figur 4. Mellangeolitorala lavar på skyddad nordluta vid Krokugforsens övre del: Porpidia ochrolemma 
(ljusorange med ljusare kanter) dominerade med inslag av sjökantlav Hymenelia lacustris (brunorange) och 
Rhizocarpon amphibium (blågrå) här och där; längst ner Placynthium flabellosum och trådlav Ephebe lanata. 
Lichens of the middle geolitoral zone on sheltered rock surface facing north at the upper part of the 
Krokugforsen rapids in the Piteälven River: Porpidia ochrolemma (orange with lighter margins; dominating) 
with scattered occurrences of Hymenelia lacustris (orange-brown) och Rhizocarpon amphibium (blue-grey); 
Placynthium flabellosum och Ephebe lanata at the bottom.
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Trots skillnader i artstock, metodik och ter-
minologi visar undersökningarna en långtgåen-
de samstämmighet. Det är uppenbart att anpass-
ningen till vattenmiljön går olika långt hos olika 
lavar. Vissa arter är mycket uttorkningskänsliga, 
andra klarar relativt lång tid både under och 
över vattnet medan ytterligare andra är ytterst 
känsliga för vattendränkning. Detta resulterar i 
en mer eller mindre tydlig zonering. 

Piteälven
Ja, jag hade alltså kommit till Vidsel och Värds-
huset Renkronan för den första delen av mitt 
fältarbete i augusti 2002. Jag hade tidigare 
bearbetat material från en rad lokaler som Du 
Rietz hade besökt och nu skulle jag alltså själv 
besöka dem. Eftersom Piteälven förblivit out-
byggd ovan Sikfors där det första kraftverket 
byggdes redan 1912, var inga större förändring-
ar att vänta, åtminstone inte när det gäller vat-
tenflödet. Lokalerna vid Piteälven (se karta på 
sid. 239) skulle alltså få fungera som referenser 
vid senare jämförelser med lokaler vid reglerade 
vatten.

Fällforsen, ett vattenfall som ligger mellan 
Vidsel och Älvsbyn, blev min första lokal. Här 
hade Du Rietz stannat till på återfärden mot 
Älvsbyn med den släpvagnsförsedda taxin och 
undersökt lavfloran vid fallhuvudet. Men vad 
var nu detta? En laxtrappa! Precis där Du Rietz 
gjort sina iakttagelser och knackat loss sina kol-
lekter! Nu var klipporna försvunna och ersatta 
av denna betongkoloss. En ortsbo upplyste mig 
om att den byggts redan 1972, och att laxen 
fram till dess inte hade kunnat ta sig längre upp. 
Att bygga laxtrappor vid kraftverk, som man 
hade gjort vid Sikfors, är en sak, men är det inte 
ren klåfingrighet att eliminera naturliga hinder 
på detta sätt? Nå, några av de lavar Du Rietz 
noterat fanns i alla fall i laxtrappans närhet.

Dessbättre visade sig denna missräkning vara 
en engångsföreteelse. De återstående lokalerna 
som alla låg uppströms Vidsel var intakta. Vis-
serligen hade de sentida satsningarna på turism 
satt sina spår: vid Storforsen fanns ett myller av 
spångade stigar med rast- och eldplatser, och 
en restaurang och ett skogsbruks- och flott-

ningsmuseum hade anlagts intill, och vid Nedre 
Ljusseleforsen fanns ett centrum för forsränning, 
dock stängt för säsongen på grund av det låga 
vattenståndet – en meter under det normala 
enligt ett meddelande på anslagstavlan. Men 
någon större inverkan på lavfloran verkade 
arrangemangen inte ha haft.

Även på de övriga lokalerna vid Benbryte-
forsen, Åkerseleforsen, Krokugforsen och bron 
nedan Trollforsen (figur 2) verkade lavfloran 
vara tämligen oförändrad. Detsamma gäller en 
lokal vid Varjisån på nordsidan ovan bron på 
vägen mellan Moskosel och Kåbdalis. De flesta 
arter som gick att känna igen i fält fanns kvar. 
Men det var inte så lätt att avgöra var gränserna 
mellan Du Rietz zoner skulle dras. Bara undan-
tagsvis kunde fler än ett par zoner iakttas på 
samma sten – men olika zoner på olika stenar 

– och oftast var det inte fråga om en sluten lav-
vegetation utan enstaka, spridda bålar. Men 
annat var förstås inte att räkna med. Till största 
delen är det ju fråga om exponerade blocksträn-
der vid forsande vatten, där också is och snö 
tidvis bidrar till nötningen.

Ett block ovan bron nedanför Trollforsen 
(figur 3) är ett gott exempel. På detta kan 
åtminstone två olika zoner urskiljas. Blocket, 
sett från sydost, når förmodligen inte över mel-
langeolitoralen. Det toppas av orangerosa bålar 
av två Ionaspis-arter, I. arctica och I. cyanocarpa. 
Mörka tofsar av trådlav Ephebe lanata och bruna 
fläckar av Verrucaria aethiobola hör till samma 
skikt, och längst ner i nedergeolitoralen syns 
gråbruna bålar av Verrucaria latebrosa, strax 
ovanför också ett exemplar av Placynthium fla-
bellosum. Vid normalt vattenstånd skulle vattnet 
åtminstone delvis täcka V. latebrosa-bålarna. 

I mer skyddade lägen kunde täckningen vara 
betydligt bättre, ja nästan hundraprocentig, som 
till exempel på en nordvänd snedyta av ett block 
på södra sidan av Krokugforsens övre del (figur 
4). Här bildar tre, huvudsakligen mellangeoli-
torala arter en bred zon. Ljusorange och med 
ljusare kanter dominerar den sorediösa Porpidia 
ochrolemma, medan den gråblå Rhizocarpon 
amphibium och den brunorange Hymenelia 
lacustris sticker emellan här och där. I nederkan-
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ten finns mörka bålar av Placynthium flabello-
sum och Ephebe lanata. 

”Genom sin rikedom på forsar och fall samt 
klippor kring dessa erbjuder Piteälvens vatten-
system synnerligen goda miljöer för en artrik 
och välutvecklad geolitoral och epilitoral lav-
vegetation. En sådan har också konstaterats vid 
åtskilliga forsar och fall. Som helhet överträffar 
denna lavvegetation i naturskyddsvärde allt som 
är känt från någon svensk älv nedanför fjälltrak-
terna”. Så sammanfattade Du Rietz sin rapport 
från 1965. Han hade då erfarenhet från ett stort 
antal lokaler vid norrländska sjöar och vatten-
drag. Min egen fälterfarenhet av strandlavar är 
betydligt mera begränsad, men jag ser ingen 
anledning att betvivla Du Rietz omdöme, i syn-
nerhet som bearbetningen av hans insamlingar 
gett mycket intressanta resultat, med många 
nya arter för Norrbotten och Pite Lappmark 
(Nordin 2002a). Det är möjligt att Du Rietz 
insats bidrog både till att älven bevarades från 
ytterligare regleringar och till att Storforsen blev 
naturreservat 1971 (Anonym 2002a).

Tjugo år efter Du Rietz undersökning 
upphörde flottningen, något som med all san-
nolikhet haft en gynnsam effekt på lavfloran. 
Effekterna av den pågående restaureringen av 
älven (Anonym 2002b) är dock på kort sikt 
mer tveksamma. När flottningsdammar, pirer 

och stenkistor rensas bort försvinner också de 
strandlavar som hunnit etablera sig på dessa. 
Men eftersom det är på de naturligt förekom-
mande klipporna och blocken som strandzone-
ringen är bäst utvecklad, så kan skadan kanske 
på längre sikt kompenseras. När de sidovatten 
som torrlades av flottningsdammarna på nytt 
friläggs och fylls med vatten, återfår inte bara 
öringen sina lekmiljöer, utan nya etablerings-
möjligheter skapas också för strandlavarna. Att 
älven får ett mer naturligt lopp är nog alltså på 
sikt att föredra. 

Övre delen av Umeälvens dalgång
Efter knappt två och en halv dags krypande, 
fotograferande och stenhackande längs Pite-
älvens stränder var det dags för den andra delen 
av mitt korta fältarbete. Det gällde lokaler vid 
övre delen av Umeälvens dalgång, där förhållan-
dena var helt annorlunda. Umeälven är en av de 
hårdast reglerade älvarna i landet, med 16 större 
fördämningar i huvudfåran (Sprinchorn 1995). 
Berggrunden är mycket varierad, med kalksten, 
olika skiffrar, dolomit, serpentin med mera, och 
de flesta lokalerna ligger i fjällbjörksregionen 
och där älven vidgats till sjöar. Piteälven var 
alltså oreglerad ovan Sikfors, berggrunden var 
av granit, och lokalerna låg vid forsande vatten i 
norra barrskogsregionen.

Lokaler längs övre delen av Ume-
älvens dalgång. 1. Rörsundets östligas-
te del, 2. Kåtaviken, 3. Garaknäset, 
4. Stränder nedan Vilasund, 5. Strän-
der på Gardikens nordsida. 
Localities visited along the upper valley 
of the Umeälven River.
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Här tillbringade Du Rietz betydligt längre 
tid än vid Piteälven, och hit återkom han vid 
flera tillfällen mellan åren 1956 och 1963. Följ-
aktligen är det insamlade materialet mycket mer 

omfångsrikt och varierat – drygt 1 800 num-
rerade kollekter, de flesta omfattande många 
arter. Du Rietz deltog också aktivt i försöken 
att begränsa vattenkraftsutbyggnaden, men här 

Figur 5. Stort block vid Gardiken i den västligaste viken av f.d. Stor-Svartvattnet. Ingen zonering finns 
under de epilitorala lavarna – bara några få allmänna pionjärer (kartlavar Rhizocarpon, blocklavar Porpidia, 
gråstenslavar Aspicilia, Pyrenopsis sp.). Epilitoralen domineras av den gröngula vinterlaven Arctoparmelia 
centrifuga; dessutom finns här navellavar Umbilicaria, svart sköldlav Melanelia stygia och blocklav Porpidia 
macrocarpa. Den röda randen nedanför epilitoralen är violstensalg Trentepohlia iolithus, en vanlig pionjär 
på sten längs skogsvägarna i området. 
Boulder at Gardiken in the westernmost part of former Lake Stor-Svartvattnet. No zonation can be dis-
tinguished below the epilitoral zone – just a few common pioneers. The epilitoral zone is dominated by 
yellowish green Arctoparmelia centrifuga ; the other species are Umbilicaria spp, Melanelia stygia and Porpidia 
macrocarpa. The red belt below is Trentepohlia iolithus, a common pioneer along forest roads in the area.

Figur 6. Över- och mellangeolito-
rala lavar vid Kåtaviken. Stoftlav 
Physcia caesia (vitgrå rosetter) 
dominerar; övriga är spricklavar 
Acarospora, gråstenslavar Aspi-
cilia, blekgul kantlav Lecanora 
polytropa, Lecidea praenubila, 
Miriquidica complanata och kartlav 
Rhizocarpon geographicum; den 
bruna fläcken nere till höger är 
Verrucaria aethiobola. 
Lichens of the upper and middle 
geolitoral zones at Kåtaviken. 
Physcia caesia (whitish-grey 
rosettes) dominates. Other spe-
cies, see above.
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hade han ingen framgång. Istället formade sig 
undersökningarna, speciellt i slutfasen, närmast 
till ett försök att dokumentera så mycket som 
möjligt av en försvinnande värld. Många med-
arbetare deltog i detta dokumenteringsarbete, så 
till exempel Gunnar Wassén som senare dispu-
terade på en avhandling om Gardikens flora och 
vegetation (Wassén 1966).

Frågan var alltså hur strandlavfloran hade 
påverkats. Att kärlväxtfloran ohjälpligt utarmas 
längs utbyggda älvar är omvittnat (se t.ex. Jans-
son m.fl. 2000, Jansson 2002), men det finns 
inga uppgifter om hur lavfloran påverkas. Det 
är naturligtvis så att den ursprungliga strand-
zoneringen försvinner när vattenlinjen höjs och 
den naturliga årstidsbundna vattenståndsvaria-
tionen förändras, men frågan är om liknande 
zoneringsförhållanden återkommer vid den nya 
strandlinjen.

Den första lokalen, Gardiken, gav ett nedslå-
ende resultat. Vattenlinjen hade här höjts hela 
18 m vid fördämningen 1962 (Wassén 1965), 
och regleringsamplituden, det vill säga skillna-
den mellan högsta och lägsta vattenstånd, är nu 
minst 20 m (Sprinchorn 1995). Här fanns inte 
en tillstymmelse till zonering, bara några få 
allmänna pionjärlavar strax under den epilito-
rala vinterlavsgränsen (figur 5). Du Rietz hade 
själv kommenterat resultatet av fördämningen 
när han den 9 september 1963 passerade på 

väg mot Storuman efter sitt sista fältpass längs 
Ume älven: ”Gardiken-magasinet var nu fullt. 
Sjön gick bitvis ända upp till landsvägen. Hela 
landskapet förändrat till oigenkännlighet. Van-
lig landvegetation gick ner till vattnet. Ur detta 
stack överallt små videbuskar och till och med 
björkar upp, men ingen strandvegetation”.

Övriga besökta lokaler var belägna vid 
Över uman, där Du Rietz hade haft tillgång 
till motorbåt och därför kunnat besöka Hög-
stabynäset och flera av öarna i sjöns västligaste 
del. Det är osäkert hur pass mycket av dessa 
som lades under vatten när fördämningen 1965 
höjde normalvattenlinjen 3,5 m (Wassén 1966), 
men åtminstone några av dem nådde upp till 20 
m över den dåvarande vattenlinjen och skulle 
följaktligen kunna återbesökas. Nu lyckades jag 
tyvärr inte komma över någon motorbåt – den 
jag hade hoppats på hade propellerproblem – så 
jag fick hålla mig till fastlandslokalerna. Det 
hade ändå inte varit helt lätt att identifiera de 
inventerade öarna, eftersom de benämnts med 
inofficiella namn, som ”1:a Sedum-ön”, ”Elyna-
ön”, ”Kobresia-holmen” och dylikt.

Kåtavikens stränder, där Du Rietz till-
bringade flera dagar, kunde jag i alla fall patrul-
lera från sjösidan i en hyrd roddbåt, och jag 
kunde göra strandhugg där det var motiverat. 
På den mycket smala stenstranden fanns flera 
av de typiska strandlavarna kvar, främst från 

Figur 7. Grönvide Salix phylici-
folia och lappvide S. lapponum 
hängande ut över Kåtavikens 
strand, på Du Rietz tid hemvist 
för bland annat ett par rödlis-
tade lavar, numera betydligt 
trivialare. 
Salix shrubs on the shore of 
Kåtaviken, a former habitat for 
two redlisted species but now 
much more trivial.
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övergeolitoralen, exempelvis Caloplaca chlorina, 
klippkranslav Phaeophyscia endococcina och 
mångformig rosettlav Physcia dubia. Stoftlav 
Physcia caesia dominerade på överdelen av ste-
narna (figur 6) och gav intryck av eutrofiering, 
som dock knappast kunde ha med fågelgödsling 
att göra. Det fanns också inslag från lägre zoner: 
dåligt utvecklade Verrucaria-bålar fanns på flera 
ställen och likaså en steril Staurothele-liknande 
krusta. Samtidigt var det flera arter som sakna-
des, bland dem Placynthium flabellosum, P. pan-
nariellum, Koerberiella wimmeriana, strål flikig 
kantlav Lobothallia melanaspis och Ionaspis 
odora.

De täta videsnår som sträckte sig ut över vatt-
net var av särskilt intresse (figur 7). På grenar av 
grönvide Salix phylicifolia hade Du Rietz sam-
lat Placynthium flabellosum och en pannariacé 
– han samlade alltså inte bara stenväxande lavar 
– och med dessa hade ett helt litet lavsamhälle 
följt. Att Placynthium flabellosum gått över på 
bark var naturligtvis märkligt, men de övriga 
arterna var ännu märkligare. Pannariacéen 
visade sig vara forsgytterlav Fuscopannaria con-
fusa, då ännu obeskriven, nu en rödlistad art i 
kategorin ”starkt hotad”. Ytterligare en rödlistad 
art var den oansenliga gul pysslinglav Thelopsis 
flaveola (kategori ”sårbar”). En fjärde art var 
ny för Sverige, nämligen den nyligen beskrivna 
Agonimia repleta (Czarnota & Coppins 2000), 
en mycket oansenlig art med småfjällig bål 
och små fårade perithecier. Utöver detta fanns 
ytterligare sju arter: trädbaslav Anisomeridium 
nyssaegenum, Biatora subduplex, Lecidea pullata, 
dvärgskinnlav Leptogium subtile, knopplav Myco-
bilimbia carneoalbida, gytterlav Pannaria pezi-
zoides och korallblylav Parmeliella triptophylla. 

Och vad växte nu på grönvidet som hängde 
ut över vattnet? Ja, nu var arterna färre och helt 
andra, nämligen Arthopyrenia lapponina, vax-
orangelav Caloplaca cerina, Lecidea meiocarpa 
och Thelenella pertusariella, de två förstnämnda 
triviala arter, de senare betydligt ovanligare. 
Men totalt sett måste man säga att det har skett 
en trivialisering av lavfloran – och allt talar för 
att detta kan tillskrivas de förändrade villkor 
som dämningen medfört. Också stenlavsfloran 

har trivialiserats, även om förhållandena här 
var mycket bättre än vid Gardiken och det här 
fanns en tendens till zonering.

Även stränderna nedanför Vilasund och vid 
Garaknäset hade underökts av Du Rietz och 
dessa var lätt tillgängliga från land – om man 
bortser från att Garaknäsets spets delats upp i 
fyra små öar. Känslan av att strandfloran tri-
vialiserats bestyrktes ytterligare, men vid dessa 
öppnare delar av sjön var pyrenokarperna i de 
lägsta zonerna bättre representerade och utveck-
lade, med spridda bålar av Verrucaria-arter, 
Thelidium aeneovinosum och Polyblastia cruenta. 
Några arter – Trapelia coarctata, T. placodioides 
och Placopsis gelida – verkade vanligare i mellan- 
och övergeolitoralen än när Du Rietz gjorde sin 
undersökning. Andra arter saknades, som till 
exempel de arter som inte heller återfanns vid 
Kåtaviken.

Eftersom jag inte hade möjlighet att ta mig 
till Högstabynäset och dess kalkklippor fick 
jag försöka hitta någon fastlandslokal med 
motsvarande kvaliteter. Två uddar vid Rörsun-
dets östligaste del visade sig hysa många av de 
arter som Du Rietz samlat på Högstabynäsets 
nordvästligaste udde. Till dessa hörde dvärg-
gelélav Collema parvum och andra Collema-arter, 
Placyn thium stenophyllum, Polyblastia albida, 
och flera andra Polyblastia-arter, Protoblaste-
nia sieben haariana och Psorotichia schaereri. I 
nedergeolitoralen fanns också, mycket oväntat, 
Lem pholemma radiatum, ”en liten rosettformig, 
smalflikig, isidiös busklav, i torrt tillstånd svart, 
i vått mörkt olivgrön”, som Du Rietz (1961) 
skrev i sin rapport. Han hade själv hittat den 
på flera ställen men han var övertygad om att 
den inte skulle ”ha någon utsikt att överleva 
den begärda regleringen av Stora Umevattnet 
(= Överuman)”. Han betonade att det var fråga 
om en ytterst exklusiv art och menade att ”dess 
utplånande skulle … utgöra en betydande 
förlust för landets växtvärld”. Men den fanns 
alltså kvar! Och det var åtminstone ett 70-tal 
exemplar, med en diameter som varierade mel-
lan 0,5 och 10 cm. De växte på horisontella eller 
mer eller mindre lutande ytor, de flesta under 
vatten ytan, åtminstone ner till 25 centimeters 
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djup, men enstaka exemplar upp till 25 cm 
över vattenytan. Det verkade inte vara fråga om 
någon döende population utan snarare tvärtom, 
en expanderande population med förmåga till 
föryngring. Det skulle vara förvånande om detta 
skulle vara den enda lokalen vid Överuman där 
arten hållit sig kvar eller nyetablerats.

Trots detta positiva besked är det uppenbart 
att mycket gått förlorat även där regleringen 
inte resulterat i så stora vattenståndsskillnader. I 
synnerhet arter som främst hör hemma i mellan-
geolitoralen och undre delen av övergeolitoralen 
verkar ha försvunnit eller minskat; alltså de 
arter som gynnas av en växling mellan över- och 
undervattenstillvaro, men som försvinner eller 
konkurreras ut av andra arter om balansen rub-
bas. Nedergeolitoralens pyrenokarper verkar ha 
en större förmåga att återetablera sig.

Frågan är om det inte vore motiverat att röd-
lista några av de känsligaste lavarna. Om man 
jämför med antalet rödlistade arter som är knut-
na till den nemorala zonen, är det genant få som 
kan finnas på Norrlandsälvarnas stenstränder. 
Ändå har dessa miljöer värden som inte är min-
dre unika än de som finns i Sydsveriges lövsko-
gar, som ju egentligen inte är annat än nordliga 
utposter av naturtyper som har en vid utbred-
ning i Europa. Och älvmiljöerna har fortfarande 
ett betydligt större potentiellt hot hängande över 
sig. Möjliga rödlistekandidater är Collemopsidi-
um angermannicum (Nordin 2002b), Crypto thele 
granuliformis, Gyalidea fritzei, G. rivularis, Lep-
togium aquale (Nordin 2002a), Lobothallia mela-
naspis och kanske någon Ionaspis-art. Om några 
av dessa eller eventuellt andra känsliga strand-
arter kunde rödlistas skulle strandmiljöerna få 
ökad uppmärksamhet, länsstyrelserna skulle få 
goda argument i naturvårdsarbetet och det skul-
le bli lättare att välja mellan annars likvärdiga 
alternativ vid framtida regleringar.  

•  Stort tack till ”Stiftelsen för teknisk veten-
skaplig forskning till minne av J. Gust. Richert 

– vattenbyggnadsbyråns grundare”, som finan-
sierat såväl bearbetningen av Du Rietz material 
som fältarbetet, samt till Roland Moberg, som 
fungerat som primus motor och projektledare.
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ABSTRACT 
Nordin, A. 2003. Hack i häl på Du Rietz – om 
lavar, strandzonering och reglerade vatten. [Hard 
on the heels of Du Rietz – on lichens, riparian 
zones and regulated waters.] – Svensk Bot. Tidskr. 
97: 237–248. Uppsala. ISSN 0039-646X. 
Lichens collected by G. E. Du Rietz along rivers 
and lakes of northern Sweden in the 1950s and 60s 
were investigated and the localities revisited along 
the Piteälven and Umeälven Rivers. The collections, 
together with Du Rietz’s notes, gave good insight 
into the lichen flora of the different riparian zones 
distinguished by Du Rietz: the epilittoral, the upper, 
middle and lower geolittoral, and the hydrolittoral 
zones. The field visits indicated that the lichen flora 
of unregulated stretches of the Piteälven River 
had remained practically unchanged, while that of 
the shores of the regulated lakes Gardiken and 
Överuman in the Umeälven River system had dete-
riorated, at Gardiken severely so. Particularly the 
middle zones were poorly developed. Species of 
the lower geolittoral zone seemed to have a larger 
regenerative capacity, and, contrary to Du Rietz’s 
misgivings, a seemingly vigorous population of the 
rare species Lempholemma radiatum had survived 
the regulations.
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BOTANISK LITTERATUR

Botaniska 
strövtåg

Mats Rydén är 
säkert väl-

bekant för många 
läsare efter sin 
uppskattade serie 
om växternas 
namn som han 
skrev för SBT för ett par tre 
år sedan. I sin nyutkomna essäsamling, 
Botaniska strövtåg. Svenska och engelska, beskriver 
Rydén kunnigt ett sextiotal av våra ofta både 
intressanta och vackra folkliga växtnamn, allt 
från Adam och Eva till ängsvädd, via kabbleka 
och skvattram. Men inte bara växternas namn 
diskuteras. Läsaren får även en hel del kulturhis-
toriska matnyttigheter och skönlitterära aspekter 
på köpet, allt presenterat på ett ledigt och intres-
seväckande sätt och illustrerat med bilder ur 
Palmstruchs klassiska Svensk botanik.

Inte minst intressanta är de inledande tio 
essäerna som bland annat behandlar de svenska 
växtnamnens utveckling genom tiderna och 
orkidéernas svenska och engelska namn. Här 
finns också några koncisa porträtt av personer 
med mer eller mindre välkänd botanisk anknyt-
ning som P. D. A. Atterbom, Bruno Liljefors 
och William Shakespeare, samt ett antal för-
linneanska pionjärer inom botaniken i Sverige 
och England.

Boken är på 182 sidor, inklusive en samman-
fattning på engelska, en omfattande litteratur-
lista samt register. Utgivare är Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien. Boken kan köpas till för-
månspris direkt från SBF, enklast genom att 
sätta in 150 kr + 40 kr för porto på SBF:s post-
girokonto 48 79 11-0.

❀�  BENGT CARLSSON

Den nya 
nordiska 
floran
Den nordiska floran 

kom för lite drygt 
tio år sedan och är ju 
redan en klassiker, ett 
oundgängligt standard-
verk för både amatörer 
och fackbotanister. Nu 
kommer uppföljaren, Den nya nord-
iska floran av Bo Mossberg och Lennart Sten-
berg, och den lär säkert bli en succé den också.

Författarna har inte vilat på lagrarna utan 
har genomfört betydande förändringar i den nya 
boken. Floran har utökats med 800 arter vilket 
innebär att hela 3 350 växter beskrivs i text och 
bild. De två svåra grupperna björnbär och mask-
rosor behandlas nu utförligt. Nytt är också att 
Svalbards intressanta flora har fått komma med. 
Texten är utökad och grundligt reviderad liksom 
utbredningskartorna.

Den nya nordiska floran är på 928 sidor och 
ges ut av Wahlström & Widstrand. Boken kan 
köpas till förmånspris från SBF. Enklast är att 
sätta in 450 kr plus 130 kr för porto på SBF:s 
postgirokonto 48 79 11-0. För att hålla porto-
kostnaderna nere kan man gå ihop och köpa 
flera floror samtidigt. Portokostnaden för 2 
böcker blir 150 kr, för 3 eller 4 böcker 190 kr 
och för 5 eller 6 böcker 225 kr.

❀�  LINDA SVENSSON
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Med anledning av Lars Kers artikel om 
tryffel i föregående nummer av SBT 
(Kers 2003) vill vi här kommentera 

ett par påståenden och skapa en principdebatt 
om hur vi ska handha känsliga lokaluppgifter. 

Lokalangivelser
I SBT har det tidigare rekommenderats att exak-
ta lokalangivelser för orkidéer inte skall publice-
ras, för att skydda vissa arter från uppgrävning 
och utrotning. Detsamma gäller uppgifter om 
rovfågelbon i ornitologkretsar (Bertil Breife, 
Sveriges ornitologiska förening). 

Vad gäller svart tryffel på Gotland är ris-
ken stor att okunniga lycksökare kan använda 
publicerade lokalangivelser för ovarsam prospek-
tering. Detta till men för omgivande flora och 
markägare snarare än för tryffeln (Wedén m.fl. 
2001). Högskolan på Gotlands (HGO) och 
Uppsala universitets (UU) tryffelprojekt (Wedén 
& Danell 1998, Wedén m.fl. 2001, 2003a, b) 
har respekterat mark ägares och lokala biologers 
rekommendationer att inte ens publicera socken-
namn. Detta för att skydda markägare från olä-
genheter, för att skydda omgivande flora, för att 
upprätthålla ett förtroende gentemot markägare 
och för att stimulera rapportering. Lokaluppgif-
terna görs tillgängliga för vetenskapen och myn-
digheter genom att de dels knyts till kollekterna 
på herbarier, dels rapporteras till Sveriges myko-
logiska förenings och ArtDatabankens sekretess-
belagda databaser.

Kompromissen mellan Kers och SBT att 
publicera sockennamn och karta innebär visser-
ligen att en enskild tomtinnehavare inte utpe-
kas, men att ängets flora och alla intilliggande 
tomter blottas. Större delen av kollekterna inom 
HGO/UU:s tryffelprojekt utgör fortfarande 
arbets material, varför de inte funnits tillgäng-
liga på herbarier ännu. Innan dessa deponeras 
på herbarier i samband med publikationerna av 

de studier som baserats på kollekterna (popula-
tionsbiologi, ekologi och molekylär systematik) 
måste en policy upprättas om garanti för att 
lokaluppgifterna skyddas mot publicering. Den 
begäran om sekretess för lokaluppgiften som 
fanns för en tryffelkollekt på Riksmuseet har 
inte respekterats, varför regler snarare än förtro-
enden krävs. Vi föreslår att svenska herbarier i 
sina databaser och på konvolutetiketter markerar 
sekretess i de fall det är motiverat (orkidéer, som-
martryffel etc.) eller begärt av rapportören, och 
avkräver besökande forskare en skriftlig förbindelse 
att respektera detta. 

Utgör insamling ett hot?
Det har framförts att sommartryffel hotas på 
grund av att den samlas som matsvamp. Detta 
är en ogrundad farhåga då tryffel har samlats i 
århundraden i Sydeuropa, oftast med hjälp av 
djur som exakt markerar var den mogna tryffeln 
finns. Det finns belägg för att redan romarna åt 
tryffel och den var väl känd också under medel-
tiden (Olivier m.fl. 2002). Vidare hittas tryffel i 
brukade rödbets-, grönsaks- och kryddväxtland 
på Gotland (Wedén & Danell 1998, Wedén 
m.fl. 2001, samt opub licerade data). Bökande 
vildsvin är naturliga spridare (Chevalier & Fro-
chot 1997) och Wedén m.fl. (2001) beskrev en 
kraftig, och till och med en ökad produktion, 
på en gotländsk lokal där insamling gjorts flera 
år i följd. En försiktig luckring gynnar förmod-
ligen tillväxten. Däremot skulle en vårdslös 
utgrävning av en lokal, alltså inte en skörd i tra-
ditionell mening, kunna skada omgivande flora 
och även tryffelmycelet, men detta kan undvi-
kas genom att lokalernas lägen inte publiceras.

Behövs fridlysning?
Av ovanstående skäl är fridlysning onödig och 
en inskränkning i rätten att samla tryffel finns 
redan. Länsstyrelsen på Gotland har nämligen 
gjort bedömningen att eftersom det är förbjudet 
att gräva på annans mark så tillhör tryffel mark-
ägaren (Wedén m.fl. 2001). I och med denna 

Om biologens ansvar
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tolkning ges markägaren möjlighet att skörda 
varsamt med hund och bruka marken på ett sätt 
som främjar tryffeln. 

Hotet utgörs framför allt av biotopförstöring 
(Danell 2001), det vill säga att ek-hasselbestånd 
försvinner. Kers beskriver också hur tryffelpro-
duktionen försvunnit då markägaren gallrat bort 
hassel, vilket understryker betydelsen av att man 
meddelar markägaren om sina besök eller fynd. 

Samarbete 
HGO/UU:s tryffelprojekt har planerats i 
samråd med svenska och utländska forskare, 
markägare, lokala amatörmykologer, länsstyrelse 
och kommun. Projektet har i förväg skaffat 
tillstånd från länsstyrelser att samla tryffel, och 
då vi oftast använt hund har insamling gjorts 
skonsamt och utan att ta upp omogna tryfflar. 
Markägarna har också meddelats om alla fynd 
som gjorts på deras marker, vilket bidragit till 
ökat intresse för svamp, nya rapporter, frivilliga 
krafter, reviderade skötselplaner, nya odlingar, 
föreningar och ett bidrag till familjeekono-
min. HGO/UU:s projekt har velat hemlighålla 
exakta lokaler utanför kretsen av forskare och 
mark ägare, inte tvärtom. Vi hoppas att tryffel-
odlingar ska kunna bidra till att markägare kan 
bo kvar och på så sätt bidra till att kulturland-
skapets rika biodiversitet bevaras. 

Den fråga vi vill väcka hos SBT:s läsare är 
vilket förhållningssätt som befrämjar naturvår-
den och vetenskapen generellt och om biologer 
alls har en plikt att bidra med sina kunskaper 
till en positiv samhällsutveckling.
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Över 6 000 ekar och ekstubbar runt om i 
Litauen har svampkännarna Stellan Sunhede 
och Rimvydas Vasiliauskas fingranskat. De ger 
oss här närmare besked om hur läget är för sju 
av de mest sällsynta tickorna.

STELLAN SUNHEDE & RIMVYDAS VASILIAUSKAS

Den långlivade eken Quercus robur är 
värd för en mängd organismer av skil-
da slag som insekter, lavar, vedlevande 

och mykorrhizabildande svampar. En lång rad 
av dessa arter är hotade och upptagna i många 
länders rödlistor. Särskilt värdefulla är de gamla 
och grova ekarna som ofta är mycket artrika. 
Olika vednedbrytande svampar skapar här en 
starkt varierad miljö för bland annat många 
insekter. Flera av dessa rötsvampar är hotade 
och skyddsvärda. Hit hör följande sju tickor 
som vi inventerat på ek i Litauen: oxtungssvamp, 
korallticka, saffransticka, kärnticka, tårticka, 
tungticka och grenticka.

Vår undersökning baseras huvudsakligen på 
inventeringar i fält men också på studier av sam-
lingarna i botaniska herbariet i Vilnius (BILAS). 
Under 1993–1996 har 5 455 ekar och 742 
ekstubbar undersökts runt om i Litauen. Vissa 
kompletterande fältstudier har utförts under år 
2000. Mest intensivt har arbetet varit i de ekrika 
regionerna runt Alytus, Kaunas, Panevėžys, 
Plungė och Vilnius där grov ek är mera all-
män. Ekar har studerats i mer eller mindre rena 
ek bestånd, i blandlövskogar, blandskogar med 
barr- och lövträd samt i parker och på öppna 
fält. Även döda stående eller fallna träd har 
tagits med i undersökningen. I den här artikeln 
ger vi en kort beskrivning av de sju hotade tick-
ornas utseende, ekologi och nuvarande status i 
Litauen. Fyndorter listas och hotbild och åtgär-
der dryftas under varje art.

Uppgifterna om rödlistning bygger på 
Vesterholt & Knudsen (1990) och Stoltze & 
Pihl (1998) för Danmark, Lilleleht (1998) för 
Estland, Kotiranta & Niemelä (1996) för Fin-

Hotade tickor på ek i Litauen

Figur 1. Oxtungssvamp Fistulina 
hepatica. Fullt utvecklad frukt-
kropp på rotbas av 1,4 m grov 
ek. – Litauen, Kretingadistriktet, 
Kretingaparken, 27/8 1995. Foto: 
Stellan Sunhede.
Fistulina hepatica. Mature fruiting 
body on the very base of a 
1.4-m-wide Quercus robur. – 
Lithuania, Kretinga district, Kret-
inga, Kretinga park, 27 August 
1995.
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land, Vimba & Pieterans (1996) för Lettland, 
Balevičius m.fl. (1992) för Litauen, Bendiksen 
m.fl. (1998) för Norge, Wojewoda & Lawryno-
wicz (1986) för Polen och Gärdenfors (2000) 
för Sverige. Eftersom dessa arbeten inte är helt 
jämförbara vad gäller kategoribenämningar 
anger vi i texten i regel enbart om arten är röd-
listad eller inte. Nomenklaturen följer Ryvarden 
& Gilbertson (1993, 1994) med undantag för 
kärnticka (Fiasson & Niemelä 1984). Följande 
förkortningar används i lokalförteckningarna: 
conf.: bekräftad (svampen har bestämts i fält 
och belägg har ej tagits), herb.: herbarium, 
cult.: finns som svampmycel i odling vid Inst. 
för skoglig mykologi och patologi på SLU i 
Uppsala; leg.: insamlad av, Se: Stellan Sunhede 
och Vs: Rimvydas Vasiliauskas.

Oxtungssvamp – en bra signalart
Oxtungssvamp Fistulina hepatica är en hatt-
bildande, köttig, rödaktig ticka med en ettårig 
fruktkropp (figur 1). Svampen är först knölfor-
mad men bildar senare en tungformad till halv-
cirkelformad hatt som har en mer eller mindre 
vidväxt bas eller en kort sidställd fot. Växande 
fruktkroppar kan ibland ha rödbruna vätske-
droppar på ytan. Hatten blir vanligen 10–30 cm 
bred och upp till 6 cm tjock vid basen. Hattens 
ovansida är tomentös (tätt korthårig), små-

knottrig eller kal och färgen varierar från blek-
röd, orangeröd, blodröd till rödbrun. Hattens 
undersida har ett lager fria men tätt packade rör 
(4–6 per mm). Den är först vitaktig till blekgul 
men blir med tiden brunröd. För mikroskopiska 
karaktärer se Ryvarden & Gilbertson (1993).

Ekologi. I Litauen är oxtungssvampen funnen 
på (0,4–) 0,6–2,3 m grova, levande, försvagade 
eller döda ekar samt på ekstubbar efter ned-
sågade träd. De flesta fynd är gjorda på stam 
och grova rotbaser från 0,1 till 2 m över marken. 
Fruktkroppar har också observerats inuti ihå-
liga stammar, på grensår och grövre grenar på 
trädet. Svampen har hittats på solitära träd, på 
ekar i parker och på ek i sluten lövskog. Många 
av värdträden i skog har troligen tidigare vuxit i 
mera öppen, solexponerad miljö.

I Nordeuropa växer arten nästan enbart på ek 
medan den i mellersta och södra Europa också 
förekommer på äkta kastanj och sällsynt på en 
del andra lövträdslag (Kotlaba 1984, Ryvarden 
& Gilbertson 1993). Svampen orsakar en typisk 
brunröta i kärnveden och är tillsammans med 
svaveltickan den främsta orsaken till att ekar så 
småningom blir ihåliga.

Status. Oxtungssvampen är sällsynt men ej 
rödlistad i Litauen. Den tillhör främst de gamla 

Figur 2. Korallticka Grifola fron-
dosa. Mogen fruktkropp med 
mörka hattar, på stambas, liksom 
alla litauiska fynd växande på ek. 
– Småland, Jönköping, Österäng, 
9/9 1977. Foto: Stellan Sunhede.
Grifola frondosa. Mature fruiting 
body with dark-coloured caps 
at the very base of a trunk, as 
all Lithuanian finds growing on 
Quercus robur. – Sweden, Småland, 
Jönköping, Österäng, 9 Septem-
ber 1977.
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grova ekarnas svampar och bör därför uppmärk-
sammas då sådana ekar blir alltmer sällsynta i 
det litauiska skogs- och odlingslandskapet. 

I närområdet är arten rödlistad i Finland, 
Lettland och i Sverige. I Sverige, där arten har 
sitt starkaste fäste i Nordeuropa, är den klas-
sad som missgynnad (NT). Oxtungssvampen 
betraktas i Sverige som en bra signalart då den 
visar på gamla brunrötade ekar, som ofta hyser 
ett stort antal sällsynta och rödlistade arter ur 
olika organismgrupper (Nitare 2000).

Utbredning i Litauen. Gricius & Matelis 
(1996) skriver att arten är känd från 23 lokaler i 
distrikten Alytus, Kaunas, Kėdainiai, Klaipėda 
(Kursių Nerija), Kretinga, Molėtai och Vilnius. 
Vi har funnit svampen på 16 ekar samt också 
i distrikten Jurbarkas och Panevėžys. Utbred-
ningskartan (figur 3A) baseras på nedanstående 
fynd.

Alytus: Alytus, i omgivningen, 3/8 1949, leg. J. Maze-
laitis (BILAS 794); Miroslavas, i omgivningen, på 
skada på levande ekstam, 21/9 1967, leg. J. Mazelaitis 
(BILAS 10668); Punia, Punios Šilas, fjolårsfruktkrop-
par på 1,2 m grov ek, 26/7 1994, conf. Se; på 1,2 m 
grov ek, 27/7 1994, leg. Se (herb. Se 7651); Vidzgiris, 
Vidzgirio miškas, på ekstubbe, 7/9 1954, leg. J. Maze-
laitis (BILAS 792); Vidzgiris, Vidzgirio miškas, på 
basen av grov ek, 12/8 1962, leg. A. Gricius (BILAS 
6182); Vidzgiris, Vidzgirio miškas, på död ekstam, 
9/9 1962, leg. A. Gricius (BILAS 10812). Jurbarkas: 
Raudone, Raudones pilis, Gedimino Ąžuolas, på 
basen av 2,3 m grov ek, 22/8 1995, leg. Se & Vs (herb. 
Se 7679); Pilis på 0,4 m grov ek, 23.4.1996, conf. 
Se; på 0,5 m grov ek 23/4 1996, conf. Se. Kaunas: 
Kaunas, Kauno Ąžuolynas, fjolårsfruktkroppar på 0,9 
m grov ek (nr 403), 22/4 1996, conf. E. Juska & Se; 
fjolårsfruktkroppar på 0,8 m grov ek (nr 456), 22/4 
1996, conf. E. Juska & Se; fjolårsfruktkroppar på 1,1 
m grov ek (nr 791), 28/4 1996, conf. Se; på ekstubbe 
(nr 92), 17/7 1996, leg. E. Juska & Se (herb. Se 7679). 
Kėdainiai: Josvainiai, Sviliu miškas, 

Figur 3. Fyndplatser för skydds-
värda tickor på ek i Litauen. 
A. Oxtungssvamp Fistulina hepa-
tica. B. Korallticka Grifola fron-
dosa. C. Saffransticka Hapalopilus 
croceus. D. Tårticka Inonotus 
dryadeus. E. Kärnticka Inocutis 
dryophila. F. Grenticka Polypo-
rus umbellatus (punkter) och 
tungticka Piptoporus quercinus 
(stjärna). En punkt kan repre-
sentera flera skilda fynd. 
Ba: Östersjön. Km: Kuršių 
marios.
Distribution of rare and endan-
gered polypores on Quercus robur 
in Lithuania. A. Fistulina hepatica. 
B. Grifola frondosa. C. Hapalopilus 
croceus. D. Inonotus dryadeus. 
E. Inocutis dryophila. F. Polyporus 
umbellatus (dots) and Piptoporus 
quercinus (star). One dot may 
represent several local finds. Ba: 
The Baltic. Km: Kuršių  marios.
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28/8 1965, leg. A. Gricius (BILAS 9622). Klaipėda: 
Juodkrante, på ekstubbe. 24/9 1970, leg. J. Maze-
laitis (BILAS 11309). Kretinga: Kretinga, Kretinga 
park, på levande ekstam, 8/9 1963, A. Gricius 
(BILAS 7257); på basen av levande ek 27/8 1995, 
leg. Se & Vs (herb. Se 8000). Molėtai: Avilieciai, i 
omgivningen, på ekstubbe, 24/9 1965 (BILAS 8595). 
Panevėžys: Krekenava, på 1,5 m grov solitär ek, 11/8 
1995, leg. Se & Vs (herb. Se 7680). Vilnius: Kernavė, 
nära kyrkan, på 0,8 m grov stubbe, 29.8.1995, conf. 
Se; fjolårsfruktkropp på basen av 0,6 m grov ek, 
2.5.1996, conf. U. Armalis & Se; fjolårsfruktkropp 
på basen av 0,8 m grov ek, 2.5.1996, conf. U. Arma-
lis & Se; Vilnius, Baltupiai, i bashålighet av 0,6 m 
grov ek, 27.9.1995, leg. Se (herb. Se 7619); Vilnius, 

Paneriai, på ek, 2.8.1957, leg. J. Mazelaitis (BILAS 
1883); Vilnius, Verkiai, på skadat ställe på levande ek, 
12.9.1953, leg. J. Mazelaitis (BILAS 795); på grenar 
av ung ek, 26.8.1956, leg. J. Mazelaitis (BILAS 1650 
a); grensåryta på ung ek, 12.8.1957, leg. J. Mazelaitis 
(BILAS 1884); på skadat ställe på levande ek, på röt-
terna, 10.8.1959, leg. J. Mazelaitis (BILAS 2466); på 
skadat ställe på levande ek, 23.9.1964, leg. J. Maze-
laitis (BILAS 7896); på ekstubbe, 5.9.1969, leg. J. 
Mazelaitis (BILAS 11762); på ekstubbe, 1.10.1970, 
leg. J. Mazelaitis (BILAS 11274); på ek, på skadat 
ställe, 25.8.1984, leg. J. Mazelaitis (BILAS 15764); 
på 0,7 m grov stubbe, 8.10.1993, leg. Se (herb. Se 
7621); på basen av 0,8 m grov ek, 8.10.1993, leg. Se 
(herb. Se 7620); på basen av fallen ek, 12.10.1993, leg. 
Se (herb. Se 1718); Vilnius, Verkių  miškas, fjolårs-
fruktkroppar, mars 1968, (Gricius & Matelis 1996) 
Vilnius, Zalieji ežerai, på ekstubbe, leg. V. Urbonas 
(BILAS 12525).

Hot och åtgärder. I Litauen hotas oxtungssvam-
pen främst av att gamla ekar i alltmer ökande 
takt blir sällsynta utan att det finns en yngre 
olikåldrig generation av lämpliga ekar som kan 
föra arten vidare.

Värdträd bör sparas. Svampen tycks gyn-
nas i solexponerad miljö och värdträd i sluten 
skogsmiljö bör frihuggas på ett lämpligt sätt. 
Då svampen kan fortsätta att bilda fruktkrop-
par på döda stående träd, fallna stammar och 
stubbar bör dessa få vara kvar i största möjliga 
utsträckning. För artens bevarande på sikt måste 
en yngre olikåldrig generation av lämpliga ekar 
som kan ersätta de gamla värdträden sparas på 
fyndplatserna.

Korallticka – en tungviktare
Korallticka Grifola frondosa är en tuvlikt växan-
de ticka som vanligen blir 15–35 cm i diameter 
men ibland kan bli upp till 65 cm bred och nå 
en vikt på 20 kilo (Sunhede 1977). Den korall-
liknande fruktkroppen består av många – upp 
till flera hundra – tätt gyttrade skivformade 
hattar som utgår från en central, förgrenad, 
vitaktig fot (figur 2). Varje enskild hatt är halv-
cirkelformad, spatelformad eller tungliknande, 
2–6 (–10 cm) bred och övergår i en sidoställd 
fot. Hattovansidan är grå–brungrå–brun, ofta 
av ljusare färgton men ibland mycket mörk. 

Brunröta, röttyp där svampens mycel 
bryter ned vedens cellulosa och lämnar lig-
ninet som en brun rest, vilken i slutstadiet 
ofta spricker sönder i mer eller mindre 
kubiska enheter av varierande storlek.
Fläckröta (hålröta), en typ av vitröta där 
svampens mycel bryter ned vedens cellu-
losa och lignin fläckvis och slutligen lämnar 
små hålrum i veden.
Hotkategori, se Rödlista.
IUCN, Internationella naturvårdsunionen, 
är den internationella organisation som 
ansvarar för de globala rödlistorna.
Mycelkärna, en grynig, hård kärna av 
hyfer i fruktkroppsköttet (tramat) hos 
några hattbildande tickor.
Rödlista, en förteckning över arter vars 
framtid inte är säker. Arterna på denna 
lista är enligt specifika kriterier klassade i 
olika hotkategorier beroende på graden av 
hot.
Signalarter är arter som indikerar mil-
jöer med höga naturvärden.
Sklerotium, ett vegetativt vilstadium 
av varierande form med ett svart ytlager 
(bestående av tätt packade tjockväggiga 
hyfer) från vilken fruktkroppar bildas.
Vitröta, röttyp där svampens mycel bry-
ter ned både cellulosa och lignin men läm-
nar en del cellulosa kvar som en vit rest.
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Hatt undersidans porlager är vitaktigt och ned-
löpande på fot och grenar. För mikroskopiska 
karaktärer se Ryvarden & Gilbertson (1993).

Ekologi. I Litauen är koralltickan främst hittad 
på eller vid basen av 0,6–1,1 m grova, levande 
ekar eller funnen en bit från stammen utgående 
från i marken dolda rötter. Ett fynd har även 
gjorts på en rötad ekstubbe. Svampen är främst 

funnen i park- och hagmarksmiljö men även i 
slutna trädbestånd.

I Nordeuropa växer svampen på ek men är i 
övriga Europa sällsynt funnen på alm, avenbok, 
björk, bok, lönn och äkta kastanj (Domański 
m.fl. 1973, Kotlaba 1984, Ryvarden & Gilbert-
son 1993). Svampen orsakar en intensiv vitröta i 
kärnveden i trädets basala delar och grövre röt-
ter (Domanski m.fl. 1973).

Figur 4. Saffransticka 
Hapalopilus croceus. 
Övre bilden: Två färska 
fruktkroppar på stam 
av 1,1 m grov, levande 
ek. – Litauen, Kaunasdi-
striktet, Kaunas, Kauno 
Ąžuolynas, 19/7 1996. 
Nedre bilden: Liten, 
färsk fruktkropp i bas-
hålighet på grov, levande 
ek. – Litauen, Alytus-
distriktet, Punia, Punios 
Šilas, 30/7 1996. Foto: 
Stellan Sunhede.
Hapalopilus croceus. Top: 
Two fresh fruiting bodies 
on 1.1-m-thick, living 
Quercus robur. – Lithua-
nia, Kaunas district, Kau-
nas, Kauno Ą žuolynas, 
19 July 1996. Bottom: 
Small, fresh fruiting body 
growing in a hollow 
base of a thick, living Q. 
robur. – Lithuania, Alytus 
district, Punia, Punios 
Šilas, 30 July 1996.
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Status. Koralltickan är rödlistad i Litauen (Bale-
vicius m.fl. 1992) och placerad i hotkategori 1 
(akut hotad). I närområdet är arten bland annat 
rödlistad i Danmark, Estland, Finland, Lettland, 
Polen och Sverige (missgynnad (NT), Gärden-
fors 2000). Ryvarden & Gilbertson (1993) anger 
arten som sällsynt i hela Europa.

Utbredning Litauen. Gricius & Matelis (1996) 
rapporterar koralltickan från fem lokaler. Vi 
har funnit koralltickan på tre nya lokaler, bland 
annat på 12 ekar i Kauno Ąžuolynas unika 
ekbestånd. Utbredningskartan (figur 3B) base-
ras på nedanstående fynd.

Alytus: Vidgirio miškas, 16/9 1965, i bestånd med 
avenbok och ek, vid basen av ek (Gricius & Matelis 
1996). Kaunas: Kaunas, Kauno Ąžuolynas, vid basen 
av ek, 5/10 1993, leg. Se (herb. Se 7919); fjolårs-
fruktkropp, vid basen av 1,1 m grov ek (nr 53), 16/4 
1996, conf. Se & Vs; fjolårsfruktkropp, vid basen av 
1,1 m grov ek (nr 61), 16/4 1996, conf. Se; fjolårs-
fruktkropp, på basen av 1,1 m grov ek (nr 67), 16/4 
1996, conf. Se; fjolårsfruktkropp, vid basen av 1,1 m 
grov ek (nr 100), 17/4 1996, conf. Se; fjolårsfrukt-
kropp, vid rot av 0,8 m grov ek (nr 105), 17/4 1996, 
conf. Se; fjolårsfruktkropp, vid basen av 0,7 m grov 
ek (nr 143), 17/4 1996, conf. Se; fjolårsfruktkropp, 
vid basen av 0,8 m grov ek (nr 231), 19/41996, conf. 
Se; fjolårsfruktkropp, vid basen av 0,8 m grov ek (nr 
374), 20/4 1996, conf. Se; två fjolårsfruktkroppar, 
vid basen av 0,8 m grov ek (nr 676), 26/4 1996, conf. 
Se; fjolårsfruktkropp, vid basen av 1 m grov ek (nr 
770), 28/4 1996, conf. Se; Vaišvidava, Vaišvidavos 
miškas, på rötad stubbe av ek, 7/10 1978 (Gricius & 
Matelis 1996). Kaišiadorys: Rumšiškés, Liaudies bui-
ties muzieus, fjolårsfruktkroppar vid basen av 0,8 m 
grov ek, 22/4 1996, conf. V. Kundrotas & Se. Kre-
tinga: Darbėnai, Darbėnu miškas, från jordtäckt rot 
av ek, 11/9 1988, (Gricius & Matelis 1996). Trakai: 
Abromiškis, Abromiškiu miskas, 1986 (Gricius & 
Matelis 1996). Ukmergė: Ingen lokalangivelse, 1979 
(Gricius & Matelis 1996). Vilnius: Vilnius, Dūkštos, 
Dūkštu Ąžuolynas, färsk fruktkropp vid basen av ek, 
29/9 1993, leg. V. Urbonas (dupl. herb. Se 7622).

Hot och åtgärder. I Litauen hotas koralltickan 
främst av att gamla ekar i alltmer ökande takt 
blir sällsynta utan att det finns en yngre olik-
åldrig generation som kan nå grova dimensioner 
och föra arten vidare.

Värdträd och stubbar som hyser arten bör 
sparas. Då svampen tycks gynnas i solexponerad 
miljö bör värdträd i sluten skogsmiljö frihuggas 
på lämpligt sätt. För artens bevarande på sikt 
måste en yngre olikåldrig generation av lämpliga 
ekar som kan ersätta de gamla värdträden sparas 
på fyndplatserna.

Saffransticka – ytterst skyddsvärd
Saffransticka Hapalopilus croceus är en saffrans-
gul–orangegul, köttig ticka med en ettårig 
fruktkropp (figur 4). Den har en brett vidvuxen, 
halvcirkelformad, 7–25 cm bred hatt, som kan 
vara mer eller mindre konsolformad eller ha 
nedlöpande porlager. Ibland bildas flera svagt 
framträdande hattar. Stundom är fruktkroppen 
kuddformad eller helt skorplikt vidvuxen. För 
mikroskopiska karaktärer se Ryvarden & Gil-
bertson (1993).

Ekologi. I Litauen är saffranstickan funnen på 
0,8–2,3 m grova ekar. Fynd av fruktkroppar har 
gjorts från 0,6 till 12,4 m över marken på levan-
de, halvdöda eller döda stående ekar, främst på 
stamved men även på grov grenved. Två fynd är 
gjorda på fallna ekstammar och ett på sågytan 
av en liggande högstubbe. Saffranstickan har 
även konstaterats som mycel i tre ekstubbar där 
rötan trängt djupt in i de grövre rötterna. Svam-
pen har hittats på solitära träd och på ek i slu-
ten lövskog. Många av värdträden i den slutna 
skogen har troligen tidigare vuxit i mera öppen 
solvarm miljö och först i senare tid omgärdats 
av skogsträd. Svampen orsakar en karaktäristisk 
vitröta i kärnveden som ibland kan ses på skada-
de träd (Domański m.fl. 1973, Sunhede 1997).

Status. Svampen är rödlistad i Litauen (Bale-
vičius m.fl. 1992) samt i bland annat Danmark, 
Estland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och 
Tyskland. Arten är ej känd från Finland. I Dan-
mark är saffranstickan ej funnen sedan 1937 
(Hansen & Knudsen 1997) och i Polen anses 
den vara försvunnen (Wojewoda & Lawry-
nowicz 1986). Svampen är funnen på några 
få lokaler i Norge och betraktas där som akut 
hotad liksom i Tyskland (Winterhoff 1984). I 
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Sverige där arten har ett av sina starkaste fäs-
ten är den tidigare rapporterad som ”sårbar” 
(Ingelög m.fl. 1984, 1993, Larsson 1997) men 
enligt de nya direktiven från IUCN överförd till 
kategorin akut hotad (CR) (Gärdenfors 2000). 
Svampen är fridlyst i Sverige (Aronsson 2000).

Saffranstickan är en rar men vitt spridd art 
i Europa och växer främst på ek, men är också 
sällsynt funnen på äkta kastanj (Ryvarden & 
Gilbertson 1993). Den är en av Europas mest 
sällsynta och skyddsvärda svamparter och före-
kommer på gamla grova ekar i områden med 
långvarig kontinuitet av gammal ek (Jahn 1979, 
Sunhede 1997, Nitare 2000). 

Utbredning Litauen. Balevičius m.fl. (1992) 
och Gricius & Matelis (1996) anger saffrans-
tickan från två lokaler i Litauen, den ena i 
Alytusdistriktet 1962 och den andra i Kedainiai-
distriktet 1965. Vi fann svampen på tre gamla 
ekar i Alytus 1994 (Sunhede & Vasiliauskas 
1996) och på nio andra grova ekar 1996. Vi har 
även funnit saffranstickan på nio ekjättar och 
tre 1,0–1,5 m grova stubbar i ytterligare fyra 
distrikt (se nedan) men ej lyckats spåra värdträ-
det i Kedainiai (en ”stubbe” enligt Mazelaitis 
1976). Totalt är arten funnen på 25 ekar i Litau-
en fördelade på sex lokaler. Utbredningskartan 
(figur 3C) baseras på följande fynd.
Alytus: Punia, Punios Šilas, på fallen ekstam, 16/8 
1962 (Gricius & Matelis 1996); Punia, Punios Šilas, 
sydöstra delen (kvartal 31,32 och 38), ädellövskog, 
på 1,1 m grov ek, 26/7 1994, conf. Se; ädellövskog, 
på 1,3 m grov ek, 26/7 1994, leg. Se (herb. Se 7650); 
ädellövskog, på 1,2 m grov ek, 27/7 1994, conf. Se; 
ädellövskog, på 1,6 m grov ek, 6.5.1996, leg. Se & 
Vs (herb. Se 7661); ädellövskog, på 1,5 m grov ek, 
6/5 1996, leg. Se & Vs (herb. Se 7762); ädellövskog, 
på 1,2 m grov ek, 6/5 1996 & 29/7 1996 leg. Se & 
Vs (herb. Se 7663 & 7655); ädellövskog, på 0,8 m 
grov ek, 29/7 1996, leg. Se & Vs (herb. Se 7668); 
ädellövskog, på 1,4 m grov ek, 29/7 1996, leg. Se 
& Vs (herb. Se 7667); ädellövskog, på sågyta av 0,7 
m grov, fallen ek, 29/7 1996, leg. Se & Vs (herb. Se 
7664); ädellövskog, på 1 m grov, halvdöd ek, 29/7 
1996, leg. Se & Vs (herb. Se 7666); på hygge, på 0,9 
m grov, solitär ek, 30/7 1996, leg. Se & Vs (herb. Se 
7665); ädellövskog, på 0,8 m grov, halvdöd ek, 30/7 
1996, conf. Se & Vs. Jurbarkas: Raudone, Raudones 

pilis, Gedimino ąžuolas, på 2,3 m grov ek, 22/8 
1995, conf. Se & Vs. Kėdainiai: Sviliu miškas, på 
ekstubbe, 29/8 1965 (Mazelaitis 1976, Gricius & 
Matelis 1996). Kaunas: Kaunas, Kauno Ąžuolynas, 
1,1 m grov ek (nr 681), 27/4 & 19/7 1996, Se & Vs 
(herb. Se 7653, 7669); ); aug 2000, conf. V. Lygis & 
Vs; på 1 m grov ek (nr 822), 17/7 1996 leg. Se (herb. 
Se 7654); aug 2000, conf. V. Lygis & Vs; på 1,0, 1,0 
och 1,1 m grova ekar, 25/8 2000, leg. V. Lygis & Vs 
(cult. Vs1, Vs5 och Vs12); på 1,0, 1,3 och 1,5 m grova 
stubbar, 25/8 2000, leg. V. Lygis & Vs (cult. Vs0, 
Vs3 och Vs7). Panevėžys: Sujetai, på 1,9 m grov ek, 
2/8 1994, Se & Vs (herb. Se 7650. Vilnius: Dūkštu 
Girininkija, mellan Sudervé och Dūkštos, på den 1,4 
m grova eken ”Ąžuolu karalienè”, 29/8 1995, leg. Se 
& Vs (herb. Se 7660); på 1,3 m grov fallen stam av 
eken ”Ąžuolu karalius”, 27/8 2000, leg. V. Lygis & 
Vs (cult. VsD) .

Hot och åtgärder. I Litauen hotas saffranstickan 
av uppväxande skogsträd som undertrycker 
värdträden, nedsågning av gamla, halvdöda ekar 
och borttagande av gamla, fallna ekstammar 
som hyser arten. På lång sikt hotas arten alltmer 
av att gamla värdträd försvinner utan att det 
finns en yngre olikåldrig generation av lämpliga 
ekar som kan föra arten vidare. 

Undertryckta värdträd bör frihuggas på ett 
lämpligt sätt. Värdträd måste få vara kvar även 
när de dött eller fallit. Svampen kan nämligen 
fortsätta att bilda fruktkroppar i åtminstone ett 
fyrtiotal år efter det att trädet fallit (Sunhede 
1997). För artens bevarande på sikt måste olik-
åldriga bestånd av gammal grov ek bevaras så att 
de med tiden försvinnande, gamla värdträden 
ständigt kan ersättas av nya generationer av 
grova ekar där svampen kan etablera sig. Det är 
också viktigt att lokala skogsvårdare får reda på 
värdträdens position och att en fortsatt invente-
ring av saffransticka kan ske i Litauen. På två av 
lokalerna (i Jurbarkas och Vilnius) är värdträden 
skyddade som botaniska minnesmärken. 

Då saffranstickan är en av de mest skyddsvär-
da tickor vi har i Europa bör alla värdträd och 
annan grov ek på fyndplatserna skyddas.

Kärnticka – en höjdare
Kärnticka Inocutis dryophila är en hattbildande, 
brunaktig ticka med en ettårig fruktkropp. Den 
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fullt utvecklade fruktkroppen är nästan hovfor-
mad, mer eller mindre brett trekantig i tvärsnitt 
och något insnörd vid basen (figur 5). Hatten 
är vanligen 15–25 cm bred, 10–15 cm djup och 
10–15 cm tjock vid basen. Hattovansidan är ofta 
grovt zonerad, gulbrun–rostbrun–mörkbrun, 
först borsthårig och som äldre kal. Undersidans 
poryta är ljusgrå till gråbrun och speglande 
(skiftande i silvergrått sedd från sidan). I ver-
tikalsnitt syns det brunaktiga, 1–2 cm tjocka 
rörlagret, det gulbruna–bruna hattköttet med en 
stor, marmorerad mycelkärna. För mikroskopis-
ka karaktärer, se Ryvarden & Gilbertson (1993) 
under det synonyma namnet Inonotus dryophilus.

Ekologi. I Litauen är kärntickan främst fun-
nen på 0,4– 0,8 m grova, levande ekar. Ett fynd 
av en färsk fruktkropp har även gjorts på en 
undertryckt 0,3 m grov, nyligen död ek. Frukt-
kropparna sitter ofta högt upp, på stam eller 
grova grenar, men har observerats från 0,9 till 
13 m över marken. Fynd av kärnticka har främst 
gjorts på ekar i lövskog men även i mera öppen 
park- och hagmiljö. Svampen orsakar en typ av 
fläckröta i kärnveden. Kärntickan tycks kunna 
etablera sig i ganska unga ekar. Vi har sett 120–
180 år gamla ekar där rötan varit väl utvecklad 

i trädet. Från kringliggande länder är svampen 
rapporterad på ek från Estland (Parmasto 1993), 
Finland (Niemelä & Kotiranta 1983, Kotiranta 
& Niemelä 1996), Lettland (Smarods 1953, 
Rafalovich 1967), Polen (Domański m.fl. 1973), 
Ryssland (Bondartsev 1971), Sverige (Ryman & 
Holmåsen 1998, Sunhede 1995) och Vitryssland 
(Komarova 1964). 

Status. Kärntickan är rödlistad i Litauen och 
Balevičius m.fl. (1992) placerar den i hotkatego-
ri 3 (sällsynt). Arten är även rödlistad i Estland, 
Finland, Polen och Sverige.

Utbredning i Litauen. Gricius & Matelis (1996) 
rapporterar arten från en lokal vardera i distrik-
ten Trakai och Vilnius. Vi har funnit arten 
på åtta nya lokaler (22 värdträd) i sex distrikt. 
Utbredningskartan (figur 3E) baseras på nedan-
stående lokaler. 

Alytus: Punia, Punios Šilas, sydöstra delen (rutorna 
31, 32 och 38), lövskog med grov ek, på 0,6 m grov 
ek, 26/7 1994, leg. Se (herb. Se 7676); lövskog, på 
0,6 m grov ek, 27/7 1994, leg. Se (herb. Se 7652); 
blandskog, på 0,8 m grov ek, 28/7 1994, leg. Se 
(herb. Se 7677); blandskog, på 0,6 m grov ek, 6/5 
1996, conf. Se & Vs; blandskog, på 1 m grov ek, 6/5 

Figur 5. Kärnticka Inocutis dryo-
phila. Mogen fruktkropp med 
rödbrun, filtig hatt ovan sida. 
Poryta med gropar där vätske-
droppar tidigare utsöndrats. 
På nyligen död, 0,3 m tjock 
ekstam. – Litauen, Panevėžys-
distriktet, Perekšliai, 9/8 1994. 
Foto: Stellan Sunhede.
Inocutis dryophila. Mature fruit-
ing body with reddish-brown 
tomentose cap. Pore surface 
with pits where liquid droplets 
earlier were exuded.  On a 
recently dead, 0.3-m-thick trunk 
of Quercus robur. – Lithuania, 
Panevėžys district, Perekšliai, 9 
August 1994.



SUNHEDE & VASILIAUSKAS

260 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 97:5 (2003)

1996, conf. Se & Vs; blandskog, på 0,6 m grov ek, 
29/7 1996, conf. Se & Vs. Kaišiadorys: Rumšiškés, 
Liaudies buities muzieus, ängsmark, på grov ekgren, 
22/4 1996, leg. V. Kundrotas & Se (herb. Se 7671). 
Kaunas: Kaunas, Kauno Ąžuolynas, naturpark, på 
0,8 m grov ek (nr 477), 22/4 1996, leg. E. Juska & 
Se (herb. Se 7670); på 0,7 m grov ek (nr 543), 25/4 
1996, leg. E. Juska & Se (herb. Se 7656). Panevėžys: 
Gustonys, i lövblandskog, på levande ek, 6/8 1994, 
leg. Se & Vs (herb. Se 7634); i lövblandskog, på 0,7 
m grov ek, 3/8 1995, leg. Se & Vs (herb. Se 7673); 
Naujamiestis, i lövblandskog, på 0,4 m grov ek, 2/8 
1995, leg. Se & Vs (herb. Se 7674); i lövblandskog, 
på 0,5 m grov ek, 12/7 1996, leg. Se & Vs (herb. Se 
7659); i lövblandskog, på 0,4 m grov ek, 12/7 1996, 
leg. Se & Vs (herb. Se 7675); Perekšliai, i lövbland-
skog, på 0,3 m grov ek, 9/8 1994, leg. Se & Vs (herb. 
Se 7633). Trakai: Strėva, 12,9 m över marken på 
ekstam, 12/9 1968 (Gricius & Matelis 1996); Trakai, 
NNO Varnikai, sydstranden av Skaizu ežeras, på ek 
i blandskog, 11/10 1993, leg. Se & V. Urbonas (herb. 
Se 7672). Vilnius: Dūkštos, Dūkštu ąžuolynas, i 
ekskog, på 0,3 m grov halvdöd ek, 30/4 1996, leg. 
Se & U. Armalis (herb. Se 7658); i ekskog, på 0,7 m 
grov ek, 3/5 1996, leg. Se (herb. Se 7657); Vilnius, 
Verkių  miškas, på stam av levande ek, 12/10 1993, 
leg. Se (herb. Se 7616); Vilnius, mars 1968, fjolårs-
fruktkroppar (Gricius & Matelis 1996).

Hot och åtgärder. I Litauen hotas kärntickan 
av avverkning av värdträd på fyndlokalerna. Då 
svampen kan etablera sig i relativt unga ekar 
reduceras detta hot något eftersom svampen 
hunnit utveckla fruktkroppar (och sprida sporer) 
under många år innan träden nått avverknings-
mogen ålder. Svampen är relativt svårinventerad 
då de ettåriga fruktkropparna, som ofta sitter 
högt upp på stammen, ej bildas varje år. En 
vidare inventering bör göras i de litauiska eksko-
garna för att fastställa artens frekvens. Värdträd 
bör sparas.

Tårticka – en svamp med tårar
Tårticka Inonotus dryadeus är en hattbildande 
ticka. Fruktkroppen är ettårig, segt köttig, som 
ung mer eller mindre dynformad, som utvuxen 
mer eller mindre hovformad till konsolformad 
med brett vidvuxen bas. Hatten är vanligen 15–
35 cm bred, 15–25 cm djup och 7–15 cm tjock 

vid basen. Ibland växer två till flera fruktkrop-
par ihop. Ovansidan hos den växande frukt-
kroppen är vitgrå–blekgul–gulockra och har 
ett stort antal rödbruna genomskinliga droppar 
av olika storlek. Hos fullt utväxta exemplar är 
hattovansidan gulbrun–rostbrun–brun, något 
filtartad, senare kal och utan droppar. Under-
sidans poryta är ljusgrå till gråbrun, skiftande 
i silvergrått sedd från sidan. För mikroskopiska 
karaktärer, se Ryvarden & Gilbertson (1993).

Ekologi. Tårtickan förekommer på basen av 
gamla, levande ekar. Svampen orsakar vitröta 
i den basala stamveden och i grövre rötter. I 
Norden är den funnen på ek på bättre jordar 
(Sunhede 1995). I Europa växer arten främst 
på ek men har även noterats på bland annat 
ädelgran Abies och äkta kastanj Castanea sativa 
(Domański 1973, Ryvarden & Gilbertson 1993).

Status. Arten är rödlistad i Litauen (Balevičius 
m.fl. 1992) och placerad i hotkategori 3 (säll-
synt). Arten är rödlistad i Danmark, Norge, 
Polen och Sverige.

Utbredning i Litauen. Tårtickan är mycket säll-
synt i Litauen. Den är endast rapporterad från 
nedanstående lokal (figur 3D) där den ej tycks 
vara återfunnen efter 1980. 
Vilnius: Vilnius, Verkiu miskas, 15/8 1980 (Gricius 
& Matelis 1996). Beläggmaterial lär finnas i herb. 
BILAS men är ej tillgängligt.

Hot och åtgärder. Avverkning av grova ekar 
på fyndplatsen (värdträdets position numera 
okänd). Grov ek på fyndplatsen skyddas. Skulle 
arten hittas på andra lokaler bör värdträd och 
annan ek i omgivningen skyddas.

Tungticka – en sällsynt svamp
Tungticka Piptoporus quercinus är en hattbil-
dande ticka med en ettårig, tungformad till 
halvcirkelformad fruktkropp, som kan bli 10–20 
cm bred och upp till 5 cm tjock och ha en kort 
sidoställd fot (figur 6). Hattovansidan har en 
brungul till brun hatthud. Undersidans poryta 
är först vit–blekgul och mörknar vid beröring 
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i brunt med vinröd anstrykning, som äldre 
brungul, med små porer, 2–4 per mm. För mik-
roskopiska karaktärer se Ryvarden & Gilbertson 
(1994).

Ekologi. I Litauen har arten hittills endast hit-
tats på fallen, barklös, brunrötad ekved (se 
vidare nedan) i en glänta i sluten lövskog med 
gammal ek. I Sverige är arten funnen på levande 
och döda stående träd, fallna stammar och stub-
bar där den orsakar brunröta i kärnveden (Sun-
hede 1993). 

Status. Ett fynd i Litauen (se nedan). Tungtick-
an är en sällsynt men vitt spridd art i Europa 
som växer på ek (Ryvarden & Gilbertson 1994). 
Den hör till Europas starkt skyddsvärda svamp-
arter och förekommer på gamla grova ekar i 
områden med långvarig kontinuitet av gammal 
ek. Arten är rödlistad i bland annat Danmark, 
Norge, Polen och Sverige. Arten tycks ej vara 
funnen i Estland, Finland och Lettland men är 
känd från Vitryssland (Ryvarden och Gilbertson 
1994).

Utbredning i Litauen. Tungtickan rapporte-
rades som ny för Litauen av Sunhede & Vasili-
auskas (1996) från Alytusdistriktet. Åtta färska 
fruktkroppar hittades på fallen grov stamved 
från en död, stående, barklös, 1 m grov ek (figur 
3F). Lokalen återbesöktes 29/7 1996 då två 
färska fruktkroppar hittades på det ännu intakta 
substratet. 

Alytus: Punia, Punios Šilas, sydöstra delen (rutorna 
31, 32 och 38), i ädellövskog: på fallen ved av 1 m 
grov ek, 29/7 1994, leg. Se (herb. Se 7625); på fallen 
grov ved av samma ek, 29/7 1996, leg. Se & Vs (herb. 
Se 8001); 

Hot och åtgärder. I Litauen hotas tungtickan 
akut om substratet (den grova fallna veden och 
resterna av den stående döda ekstammen) ”stä-
das bort”. 

Alla gamla ekar och fallen grov ekved liksom 
andra gamla ekar på fyndplatsen bör sparas. 
Även yngre olikåldriga ekar bör gynnas för att i 

framtiden kunna ersätta de försvinnande gamla 
träden. Arten bör specialinventeras på fynd-
platsen och i andra gamla ekbestånd i Litauen 
Vi rekommenderar att tungtickan inkluderas i 
Litauens rödlista för skyddsvärda svampar och 
placeras i kategorin EN (starkt hotad).

Grenticka – med tusen hattar
Grenticka Polyporus umbellatus är en tuvlikt 
växande ticka som oftast blir 15–35 cm stor. 
Den ettåriga fruktkroppen har många, vanligen 
upp till ett par hundra hattar, som utgår från 
en basal, rikt förgrenad, vitaktig fot. Varje gren 
slutar med en 1–4 cm vid, centralställd hatt 
(figur 7). Riktigt stora exemplar kan ha över 
tusen hattar och hattanlag (Sunhede 1994). 
Hatt undersidans porlager är vitaktigt och 
nedlöpande på fot och grenar. Svampen kan i 
sällsynta fall väga upp till 20 kg (Jahn 1979). 
För mikroskopiska karaktärer se Ryvarden & 
Gilbertson (1994).

Ekologi. I Litauen är grentickan mycket sällsynt 
och fynd av fruktkroppar har gjorts i blandskog, 
samt i anslutning till ek och avenbok. Svampens 
fruktkroppar utvecklas från ett så kallat sklero-
tium nära trädets bas eller flera meter därifrån. 
Sklerotiet är knöligt och ofta mer eller mindre 
förgrenat och innesluter både levande och döda 
trädrötter (Sunhede 1994). De fleråriga sklero-
tierna kan bilda fruktkroppar vid olika tillfäl-
len under säsongen och flera fruktkroppar kan 
bildas samtidigt (Jørgensen 1992). Grentickan 
kan även utgå från trädets ved där den orsa-
kar vit röta i stammens basala delar och rötter 
(Domański m.fl. 1973). Grentickan är i Norden 
främst knuten till ek och bok. Ek tycks vara 
favoritvärden i Europa men fynd associerade 
med andra lövträd samt några få gånger med 
tall och gran har gjorts (Domanski m.fl. 1973, 
Niemelä & Kotiranta 1991, Ryvarden & Gil-
bertson 1994).

Status. Svampen är rödlistad i Litauen (Bale-
vicius m.fl. 1992) och i bland annat Danmark, 
Finland, Estland, Lettland, Norge, Polen och 
Sverige. 
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Utbredning i Litauen. Balevičius m.fl. (1992) 
och Gricius & Matelis (1996) anger grentickan 
från två lokaler i Litauen, Alytusdistriktet 1954 
och Pasvalysdistriktet 1998. Vi anger arten från 
ytterligare ett distrikt. Utbredningskartan (figur 
3F) baseras på följande fynd.
Alytus: Vidgirio miškas, i bestånd av avenbok, frukt-
kropp ca 20 cm i diameter, 1/7 1954, (Gricius & 
Matelis 1996). Panevėžys: Ramygala, Pasiliai, på 
marken, 2-3 m från ek, 18-19/7 1996, leg. J. Auglys 
(herb. Se 7626). Pasvalys: Ąžuolpamusio miškas, 
två ställen i blandskog med lövträd och gran, en av 
fruktkropparna 40 cm i diam. och 35 cm hög, 7/8 
och 8/8 1988, (Gricius & Matelis 1996).

Hot och åtgärder. I Litauen hotas grentickan 
dels av att värdträd och potentiella värdträd i 
omgivningen avverkas. Då svampen ofta har 
sklerotier i marken kan markskador på växtplat-
serna också utgöra ett hot. 

De tre kända lokalerna bör skyddas och en 
fortsatt inventering av arten i Litauen är önsk-
värd. Arten är som färsk lätt att upptäcka men 
ändå svårinventerad på grund av att fruktkrop-
parna relativt snart äts upp av insektslarver 
(Sunhede 1994).

Viktigt att bevara livsmiljön
Det hjälper inte att arter rödlistas eller fridlyses 
om inte deras livsmiljö kan bevaras. En lämplig 
strategi för att identifiera och slå vakt om livs-
miljön är därför nödvändig. Viktiga faktorer 
att beakta för de presenterade svamparna är en 
god kännedom om bland annat arternas ekologi, 
växtplatsernas historia och ekarnas åldersstruk-
tur. 

Ovanstående tickor kan delats in i tre grup-
per baserat på när de fruktifierar på substratet: 
(1) växer på levande ekar men kan fortsätta att 
bilda fruktkroppar många år efter substratet 
dött (oxtungssvamp, saffransticka, tungticka), 
(2) förekommer nästan enbart på levande träd 
(korallticka, kärnticka, tårticka) och (3) utveck-
las från sklerotier i marken (grenticka). 

Kännedom om växtplatsernas historia är av 
stor betydelse vid bevarandet. Ett exempel utgör 
de gamla ekar som för flera årtionden sedan 
stod spridda i ett mer öppet landskap (ek i sådan 
miljö är ideala värdträd för flera hotade tickor). 
Många av dessa ekar växer numera undertryckta 
inne i skogsmiljöer på grund av ändrat mark-
utnyttjande. Beskuggningen gör att grenarna 
dör, först de nedre och sedan vidare uppåt stam-

Figur 6. Tungticka Piptoporus 
quercinus. Mogna fruktkrop-
par på fallen grov stamved 
av ek. – Litauen, Alytus-
distriktet, Punia, Punios 
Šilas, 29/7 1996. Foto: Stellan 
Sunhede.
Piptoporus quercinus. Mature 
fruiting bodies on remnants 
of a thick fallen trunk of 
Quercus robur. – Lithuania, 
Alytus district, Punia, Punios 
Šilas, 29 July 1996.
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men. Detta leder till nedsatt vitalitet, angrepp av 
en rad triviala arter av rötsvampar och förkortad 
livslängd hos träden. En frihuggning av ekarna 
på ett lämpligt sätt måste ske och den öppna 
miljön bibehållas för att svamparna skall fort-
leva. 

Ekarnas åldersstruktur utgör grunden för ett 
artbevarande på lång sikt. De flesta av de ovan 
beskrivna tickorna är beroende av grova träd. 
Det måste hela tiden finnas ekar av olika ålders-
klasser som kontinuerligt kan ersätta de gamla 
träden när de försvinner. Kontinuiteten spelar 
en nyckelroll för många organismers överlevnad 
och denna aspekt måste finnas med i bevarande-
planer.

Två mycket värdefulla lokaler
En av de mest intressanta eksvamplokalerna i 
Litauen är Punios Šilas (sydöstra delen, rutorna 
31, 32 och 38) i Alytusdistriktet. Här växter 
bland annat kärnticka, oxtungssvamp, saffrans-
ticka (11 ekar) och tungticka. En annan unik 
lokal är Kauno Ąžuolynas i Kaunas, en park 
med mer än 800, mestadels grova ekar blan-
dade med bland annat lind Tilia cordata. Här 

har vi till exempel funnit korallticka (11 ekar), 
kärnticka, oxtungssvamp och saffransticka (8 
ekar). Båda lokalerna rekommenderas starkt att 
vidare undersökas och avsättas som naturreser-
vat.  

•  Tack till Prof. Albertas Vasiliauskas som 
gjorde det möjligt för oss att genomföra fält-
studierna i Litauen 1993–1996 och till lokala 
skogsadministratörer som underlättade vårt 
arbete i hög grad. Dr Antanas Matelis, Dr 
Jurga Motiejunaite och Dr Vincentas Urbonas 
ledde exkursioner 1993 och har bistått med 
upplysningar och värdefull hjälp i det botaniska 
herbariet i Vilnius. Tack också till Kungliga 
Vetenskaps- och VitterhetsSamhället i Göteborg, 
Skogsministeriet i Litauen, Stenholms fond för 
kryptogama studier och Svenska Institutet som 
stött detta projekt.
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ABSTRACT
Sunhede, S. & Vasiliauskas, R. 2003. Hotade tickor 
på ek i Litauen. [Threatened polypores on oak 
in Lithuania.] – Svensk Bot. Tidskr. 97: 252–265. 
Uppsala. 0039-646X.
Rare and endangered species of Aphyllophorales 
have been studied on Quercus robur in Lithuania. In 
total, 5 455 trees and 742 stumps of oaks have been 
investigated in pure oak stands, mixed deciduous 
woods, mixed coniferous–deciduous woods, parks, 
and in open landscapes. Fungi in the herbarium 
BILAS (Vilnius) were examined.

The ecology, distribution, and status of the fol-
lowing polypores are treated, viz Fistulina hepatica 
(Schaeff. : Fr.) With., Grifola frondosa (Dicks. : Fr) 
S.F.Gray, Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.) Bond. & 
Sing, Inocutis dryophila (Berk) Fiasson & Niemelä, 
Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murr., Piptoporus querci-
nus (Fr.) Pilát, and Polyporus umbellatus (Pers.) ex 
Fr. Each species is briefly described and localities 
are listed in detail. All species, except F. hepatica 
and P. quercinus, are included in the Lithuanian Red 
List of fungi. We suggest these two species should 
be added to the list, and classified according to 
the IUCN categories Near Threatened (NT) and 
Endangered (EN), respectively.

The importance of saving the right type of sub-
strate and habitat for the actual species is stressed. 
Thick dead, standing or fallen trees, and old stumps 
should not be removed, as F. hepatica, G. frondosa, 
H. croceus, and P. quercinus may continue to fructify 
for many years on this type of wood. Suppression 
of old host trees, formerly growing in a more open 
environment, is a problem at many sites. A proper 
clearing around these oaks is necessary to keep 
the oaks alive as long as possible. The necessity of 
favouring younger oaks of different age classes in 
the stands is pointed out, as a continuous supply of 
thick host trees is needed to preserve the fungi. 

Hapalopilus croceus, one of Europe’s most endan-
gered fungi, fructifies on old thick oaks, a substrate 
that becomes more and more rare. All Lithuanian 
host trees of H. croceus are proposed to be pre-
served (even when dead) together with a sufficient 
number of oaks in the surroundings. In Sweden, 
which is still one of the strongholds of H. croceus in 
Europe, the species is classified as Critically Endan-
gered (CR) and since 2000 also protected.

The following two oak sites in Lithuania are 
highly recommended to be preserved, more closely 
investigated, and managed for the future: Punios 
Šilas (squares 31, 32 & 38), Alytus district. In this 

very valuable locality, where many old and thick 
oaks are suppressed by surrounding younger trees, 
we found H. croceus (on 11 oaks), I. dryophila, F. 
hepatica, P. quercinus, and the red-listed beetle 
Osmoderma eremita (Scop.). “Kauno Ąžuolynas” in 
Kaunas is a unique park with more than 800 mostly 
old, thick oaks, mixed with, e.g., Tilia. Here we 
observed F. hepatica, G. frondosa (on 11 oaks), H. 
croceus (on 8 oaks), and I. dryophila. 

Stellan Sunhede har 
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lektor i organism-
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skolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde
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Den nordöstligaste delen av vårt land var målet 
för den 25:e upplagan av föreningens Botanik-
dagar. Evastina Blomgren berättar här om fyra 
spännande dagar.

TEXT OCH FOTO: EVASTINA BLOMGREN

Så var det då dags igen! Denna gång drog 
det glada sällskapet av botanister från 
hela landet till Norrbotten, inbjudna av 

Föreningen Norrbottens flora. För oss sörlän-
ningar verkar detta nästan exotiskt långt borta 
och förväntningarna var stora hos dem som 
redan på eftermiddagen embarkerade nattåget 
i Stockholm. Det pratades mycket om vädret, 
om växterna och förhoppningarna. Hade vi 
gjort rätt då vi följde väderleksprognosen och lät 
långkalsongerna och tjocktröjan stanna hemma? 
Skulle vi få se de spännande nordliga arter som 
vi sörlänningar aldrig hade sett?

På morgonen den 17 juli nådde vi Luleå och 
på stationen hälsades vi välkomna och klev på 
en buss som hämtade upp folk även på andra 
ställen och det hela hade börjat. I Kalix blev 
vi utsläppta på de första lokalerna. Kvarngröe 

Glyceria grandis förevisades och efter detta 
vandrade vi en stund vid Naturbruks gymnasiet 
och fick bekanta oss med lapprör Calamagrostis 
lapponica, kvarnven Agrostis scabra, nordbalders-
brå Tripleurospermum maritimum ssp. subpolare, 
nordtrampört Polygonum aviculare ssp. boreale, 
polarull Eriophorum scheuchzeri och många 
andra. 

Efter detta var det dags för lunch på Storön. 
Här serverades vi granskottssoppa och en korn-
grynsrätt med blad av mjölkört. Stärkta av den 
vegetariska måltiden gav vi oss ut på en prome-
nad utefter en skogsväg, genom småskog och 
myr samt längs havsstranden tillbaka till bussar-
na. De spektakulära arterna var utmärkta med 
gula snitslar, så det fanns möjlighet att vandra i 
egen takt. Hela tiden uppstod diskussioner kring 
svåravgränsade taxa. Strandmyskgräs Hierochloë 
odorata ssp. baltica, skogsnattviol Platanthera 
bifolia ssp. latiflora, blekfryle Luzula pallidula, 
nordspira Pedicularis palustris ssp. borealis och 
framför allt handnycklarna Dactylo rhiza var 
det delade meningar om. På stranden ägnades 
intresset bland annat åt gul tåtel Deschampsia 
bottnica, klapperögontröst Euphrasia frigida var. 

Botanikdagarna i Norrbotten 2003

Vid Storöns strand växte 
klapperögontröst Euphrasia 
frigida var. baltica och strand-
ögontröst E. bottnica sida 
vid sida och lät sig grundligt 
 studeras. I förgrunden två av 
våra duktiga ledare, Frauke 
Ecke och Irma Davidsson.
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baltica och endemen strandviva Primula nutans, 
som tyvärr var överblommad. 

Under färden mot Övertorneå gjorde vi några 
kortare stopp utmed vägen. Först såg vi ett vack-
ert bestånd av älvstarr Carex rhynchophysa i ett 
vägdike och på en annan plats var det dags för 
lappull Eriophorum russeolum ssp. rufescens.

Till sist, efter en innehållsrik och varm dag 
(över 30 grader!), där den svalaste platsen visade 
sig vara den luftkonditionerade bussen, nådde 
vi förläggningen på folkhögskolan i Övertorneå, 
där inkvartering, välbehövlig dusch och god 
middag väntade. 

Myrdagen
För vår buss inleddes dagen på naturreservatet 
Armasjärvimyren och vi gjorde en rejäl rundtur 
över den omväxlande myren. Här gällde det att 
hålla sig på rätt sida om de blå snitslarna för att 
inte trampa ner rariteterna. Över stora partier 
dominerade myggstarr Carex rariflora och glans-
vide Salix myrsinites. Rosling Andromeda poli-
folia, björnbrodd Tofieldia pusilla och mossviol 
Viola epipsila visade sig också vara vanliga. Efter 
något letande upptäckte vi bland alla bladen ett 
blommande exemplar av myrbräcka Saxifraga 
hirculus, vilket orsakade många blöta byxknän. 
I kanten av gölarna växte underligt nog blåsäv 
Schoenoplectus tabernaemontani och norskstarr 

Carex mackenziei, arter som vanligen återfinns 
på havsstränder. Möjligen rör det sig om en 
reliktförekomst sedan den tid då havet nådde 
hit. Anmärkningsvärd är också den sydliga 
arten kärrbräken Thelypteris palustris, som på 
ett ställe förekom i mycket stor mängd. Vackert 
blommande vattenbläddra Utricularia vulgaris 
tilldrog sig fotografernas intresse.

Efter lunch vid den fantastiskt vackra sjön 
Sarijärvi kördes vi mätta och belåtna till Vai-
vaaranjänkkä, nästa myr på programmet, som 
visade sig ha en helt annan karaktär än den 
förra. Här rörde det sig om gammal slåttermark. 
Vitstarr Carex livida lyste blågrå och dominera-
de stora partier. I kanten av dessa avtecknade sig 
dytåg Juncus stygius i gult och rödbrunt. Dystarr 
Carex limosa, sumpstarr C. magellanica, tagg-
starr C. pauciflora, kallgräs Scheuchzeria palustris 
och vitag Rhynchospora alba fanns det också gott 
om. Odonvidet Salix myrtilloides var mycket 
pedagogiskt placerat tillsammans med odon 
Vaccinium uliginosum, och många var det som 
intresserade sig för skillnaderna mellan de båda 
arternas knoppar. Hårigheten på frukt skaften 
och andra skiljekaraktärer mellan tranbär Vacci-
nium oxycoccos och dvärgtranbär V. microcarpum 
diskuterades också flitigt.

Kaffe serverades på Seskarö värdshus och 
så småningom gjorde vi paus vid Santasaari 

På den vackra Armasjärvi-
myren stod blåsäv Schoeno-
plectus tabernaemontani och 
norskstarr Carex mackenziei 
i kanten på några av gölarna. 
Speciellt den senare före-
kommer ytterst sällan på 
andra lokaler än havssträn-
der.
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(Sandön) som gjorde skäl för sitt namn. Här 
passade många av oss på att bada och vi förund-
rades över det varma vattnet i Bottenviken. 

Ytterligare vattenväxter blev det vid Vuono-
viken, som var helt täckt av pilblad. Sedan några 
av oss vadat ut och kontrollerat ståndarknap-
parnas färg, bestämde vi dem till både trubb-
pilblad Sagittaria natans och hybriden mellan 
trubbpilblad och pilblad S. natans × sagittifolia. 
I strandkanten kunde vi fiska upp sylört Subu-
laria aquatica, och det fanns stora mängder av 
ävjepilört Persicaria foliosa, även om exemplaren 
ännu var små. I vägslänten intill viken blom-
made praktnejlika Dianthus superbus mycket 
vackert i blekrosa. 

Innan dagen var slut fick vi se två verkliga 
rariteter. Hänggräs Arctophila fulva vid Lill-
hamnen, Haparanda och ryssnarv Moehringia 
lateriflora, två arter som de flesta av oss inte sett 
tidigare.

Denna fantastiska dag, rik på arter och sce-
nerier, avslutades med härlig middag bestående 
av rökt sik med utsikt över den vackra Kukkola-
forsen och därefter en guidad tur kring forsen 
och i fiske museet.

Polcirkeldagen
För den ena bussen började dagen med ett stopp 
på Finlandsbron i Övertorneå. Här på en ö i 
Torne älv fick vi se älvsallat Mulgedium sibiricum 
och nordruta Thalictrum simplex ssp. boreale 
förutom en mängd strandranunkel Ranunculus 
reptans som färgade stranden helt gul. Vid Hiiri-
oja stannade vi för att se polargullpudra Chryso-
splenium tetrandrum, överblommad och med 
öppna alldeles röda kapslar. Här växte också 
sumparv Stellaria crassifolia och norrlandsarv 
S. borealis, den senare utan kronblad. Ett öppet 
våtområde nedanför drog uppmärksamheten till 
sig genom de täta mattorna av nålsäv Eleocharis 
acicularis.

Dagens huvudmål var Hanhinvittikko fäbod, 
där lunchen också intogs. En promenad i skogen 
gav arter som lappranunkel Ranunculus lapponi-
cus, röd trolldruva Actaea erythro carpa, repestarr 
Carex loliacea och spädstarr C. disperma, den 
senare med blanka frukt gömmen. På de öppna 
ängsmarkerna runt de gamla byggnaderna var 
det låsbräknarna som väckte mest intresse. Här 
fanns låsbräken Botrychium lunaria, höstlås-
bräken B. multifidum och topplås bräken B. lan-
ceolatum. 

Efter kaffepaus vid polcirkeln och sedan 
hela sällskapet blivit fotograferat fortsatte vi på 
vår resa mot ytterligare rariteter. Vid Pello fick 
vi vid kanten av en ishockeyrink se ryss körvel 
Chaerophyllum prescottii, förmodligen en kvar-
leva från äldre tider med handels förbindelser 
österut. Lite längre bort fick vi se både rostull 
Eriophorum russeolum ssp. russeolum och polarull, 
som slagit till på en igenväxande torvtäkt.

Ett strandhugg vid Kattilakoski på en isskra-
pad strand gav oss – förutom vackra vyer över 
älven – arter som kung Karls spira Pedicularis 
sceptrum-carolinum, norrlandsfibbla Hieracium 
grupp Foliosa, finnblekvide Salix hastata ssp. 
subintegrifolia och svarthö Bartsia alpina.

Inte ens när botanister badar förmår de bortse 
från den omgivande växtligheten! Vid Santasaari 
fiskades upp både vitstjälksmöja Ranunculus peltatus 
ssp. baudotii, nålsäv Eleocharis acicularis och späd-
nate Potamogeton pusillus, förutom de små arterna 
slamkrypa Elatine hydropiper och nordslamkrypa E. 
orthosperma som ingående studerades och beund-
rades sittande på deltagarnas fingrar. 
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Hemresedagen
Även sista dagen bjöd på många trevliga lokaler 
skulle det visa sig. Först fick vi se mängder av 
finnmyrten Chamaedaphne calyculata vid Sangis-
myren. Av Anders Bohlin fick vi i uppdrag att 
hitta två svampparasiter på denna sällsynta växt. 
Många letade och det lyckades! De båda para-
siter vi upptäckte är ännu inte mikroskoperade 
och definitivt bestämda, men med största san-
nolikhet fann vi finnmyrten svulst Exobasidium 
cassandrae och finnmyrtenkvast E. savilei, den 
senare inte sedd i Sverige på 104 år.

Fikapaus blev det vid Kilnäset, där vi kunde 
se bottnisk malört Artemisia campestris ssp. bott-
nica i naturlig miljö. De som vadade i vattnet 
fick upp både slamkrypor Elatine och ävjebrodd 
Limosella aquatica. På stranden stod vackra 
exemplar av strandögontröst Euphrasia bottnica, 
med sina mycket små, gula blommor. 

Ett kort stopp på kyrkogården i Töre gav oss 
möjlighet att se sibirisk aster Aster sibiricus. De 
flesta hade god tid till tåg och flyg så vi stan-
nade vid Jämtöfjärden för att försöka få syn på 
dvärgnäckros Nuphar pumila. I strandkanten 
verkade det mesta vara hybriden med gul näck-
ros Nuphar lutea × pumila, men Erik Ljung-
strand och Sofia Lund vadade ut på den gyttjiga 
bottnen och lyckades få tag i den eftersökta 
blomman som förevisades med sin böjda kapsel. 

Sist gjorde vi ett försök att vid Stormviken 
på Brändön återfinna finnstjärnblomma Stel-
laria fennica som Frauke Ecke hittat där tidigare. 
Efter mycket letande lyckades även detta, och 
den mycket sällsynta växten gav säkert de flesta 
deltagare ytterligare ett kryss i floran. 

Så avslutades dessa mycket innehållsrika och 
lyckade dagar med att folk blev avsläppta på sta-
tioner, vid flygplatser och vid sina bilar för vidare 
transport hemåt eller mot andra fjärran mål. För 
oss som åkte tåg tillsammans återstod mycket att 
samtala om innan det blev läggdags. Det hade 
visat sig vara definitivt rätt att lämna långkal-
songerna hemma. Mer förvånande var att mygg-
hatten inte heller hade kommit till användning. 

Många nya arter blev det att bekanta sig med 
för den som inte förut varit i dessa trakter och 
naturligtvis skickades många tacksamma tankar 

till dem som ordnat årets botanikdagar på ett så 
utmärkt sätt. Det vida landskapet över en öppen 
myr och utsikten över forsarna i Torne älv är bil-
der som vi länge kommer att minnas, men allra 
mest är det nog ändå de till synes ändlösa fälten 
av starkt rosafärgad mjölkört som etsats fast på 
näthinnan.  

Evastina Blomgren bor i 
Kungshamn i Bohuslän 
och är Svenska Botaniska 
Föreningens sekreterare. 
Hon ägnar sedan pen-
sioneringen från sin lärar-
tjänst sin mesta tid åt den 
kommande Bohusfloran. 

Adress: Dalgatan 7–9, 456 32 Kungshamn
E-post: evastina.blomgren@swipnet.se

En av tre vackra låsbräknar på Hanhinvittikko 
fäbod var topplåsbräken Botrychium lanceolatum. 
Flera arter har här sin nordligaste förekomst i 
landet, som t.ex. backnejlika Dianthus deltoides och 
luddhavre Helictotrichon pubescens.
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För andra gången ordnades den 15 juni i 
år De Vilda Blommornas Dag i Sverige. 
Återigen blev det ett mycket lyckat 

arrangemang. Vädergudarna var i stort sett 
samarbetsvilliga, men på några ställen avbröts 
aktiviteterna i förtid av åskskurar och på andra 
blev deltagarantalet lågt på grund av ihållande 
regn. Detta är naturligtvis något som vi får leva 
med.

I år blev det några färre vandringar än förra 
gången men i gengäld var de bättre spridda över 
landet och antalet rapporterade deltagare var 
högre. De allra flesta ledare är fortsatt entusi-
astiska över idén och vandringarna är mycket 
uppskattade av den allmänhet som hittat vägen 
till dem. 

Det enda egentliga problemet är just detta: 
Hur får vi ut budskapet? Det gick i stort sett 
bättre i år än förut. Många kommuner hade 
tagit med det i sina program och på sina 
hemsidor. SOF hade en blänkare i både Vår 

Fågelvärld och Fågelvännen (Tack för det!). 
Lokalpressen hade här och där presenterat pro-
grammet men oftast utan tid och mötesplats. I 
många fall var vandringarna med under rub-
riker som ”Dagboken”, ”Evenemangstips” osv. 
Affischen som fanns att hämta på hemsidan var 
mycket uppskattad och gjorde säkert mycket 
nytta, när den satt på bibliotek, anslagstavlor 
och i mataffärer. Lokalradio fungerade i vissa 
fall men riksradio och TV är ytterst svårflörtade. 
Förmodligen blir detta bättre vad det lider, dels 
lär vi oss vilka vägar vi skall gå, dels är De Vilda 
Blommornas Dag på väg att bli en institution, 
som inte kan förbigås. 

Att genom dessa blomstervandringar väcka 
intresse för botanik runt om i landet är en upp-
gift för hela botaniksverige och tillsammans ska 
vi åstadkomma en bättre marknadsföring inför 
nästa år. Kom gärna med förslag förutom dem 
vi redan fått genom utvärderingarna från ledar-
na. Skicka dem per brev eller e-post till Evastina 

De Vilda Blommornas Dag i Norden 
har kommit för att stanna

    71      
vandringar  
 
1 300  
deltagare  

215   
vandringar  
 
4 467  
deltagare  
 

76  
vandringar  
 
1 477  
deltagare  
 
 

1 
vandring  
 

 
 

3 
vandringar  
 

 
 

84 
vandringar  
 

 
  

Hela Norden  
450 vandringar  
 

 

5
deltagare

60
deltagare

2 759 
deltagare 10 068 deltagare

De Vilda Blommornas Dag är numera som 
synes ett helnordiskt evenemang. Glädjan-
de är vandringarna på Grönland och Färö-
arna. Nästa år kommer också Island med.
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Blomgren eller Kjell-Arne Olsson (e-postadresser 
finns på pärmens insida). 

På bara två år har De vilda blommornas dag 
gått från att ha varit ett danskt projekt till att bli 
en nordisk angelägenhet, som bidrar till ett sam-
arbete mellan de nordiska länderna även i andra 
frågor som rör botanik. I år har det förekommit 
vandringar i Danmark, Sverige, Norge och Fin-
land och vi har nått över 10 000 deltagare. Nästa 
år har vi även Island med oss. De botaniska 
föreningarna i Danmark, Norge och Sverige 
har gemensamt ansökt om och beviljats medel 
för genomförandet från Nordiska ministerrådet. 
Detta är vi naturligtvis mycket tacksamma för. 

Nästa år kommer De Vilda Blommornas 
Dag i Norden att ordnas den 13 juni, så nu är 
det redan dags för dig som känner att du vill 
vara med i denna nordiska manifestation för vår 
växtvärld att tänka ut en bra lokal och skicka in 
mötesplats och tid för just din vandring, ju förr 
dess bättre. År 2005 blir det den 19 juni.

De bästa länen och kommunerna.

Län Deltagare per 1000 inv.

Halland 1,35
Kalmar 1,27 (Öland 3,05)
Blekinge 1,05
Jönköping 1,01
Västra Götaland 0,79
Gotland 0,70
Dalarna 0,66
Värmland 0,65

Hela riket 0,53

Kommun Deltagare per 1000 inv.

Karlsborg 10,06
Sotenäs 7,63
Högsby 7,36
Borgholm 6,74
Mönsterås 5,29
Tjörn 5,12
Falkenberg 4,65
Orust 4,43

Guldluppen 2003
utdelades på föreningens årsmöte i samband 
med Botanikdagarna i Norrbotten till Erik 
Ljungstrand. Erik behöver knappast någon 
utförlig presentation bland personer som sysslar 
med botanik i Sverige. Han är allestädes när-
varande, svarar på frågor och förklarar om och 
om igen utan att förtröttas och avslöjar då ett 
närmast encyklopediskt vetande som han gärna 
delar med sig av. Kort sagt: Erik representerar 
botanisk sakkunskap både för amatörer ute i 
olika delar av landet och för fackmän vid våra 
institutioner. Därför valde vi en kortfattad 
motivering mycket lik den som Linné år 1735 
använde då han placerade holländaren Herman 
Boerhaave, lärare och förnyare inom medicinen 
och botaniken, bland de främsta inom naturve-
tenskapen: Guldluppen 2003 tilldelas den fram-
stående och outröttlige gynnare, ingen mindre 
än den vördnadsvärde yngling, vilken man i hela 
Sverige beundrar såsom nutidens botaniska ora-
kel, Erik Ljungstrand.

❀�  EVASTINA BLOMGREN

Här ser vi Erik Ljungstrand, årets mottagare av 
Guldluppen, demonstrera skillnaderna mellan olika 
mållor för Magnus Thorell under en exkursion i 
Blekinge. Foto: Margareta Edqvist. 
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Protokoll fört vid Svenska Botaniska Föreningens års-
möte den 19 juli 2003 i Övertorneå i samband med 
Botanikdagarna i Norrbotten.

§ 1
Ordföranden Margareta Edqvist förklarade årsmötet 
öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Mora Aronsson. Till 
sekreterare för mötet valdes Evastina Blomgren. 

§ 3
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes 
Erik Ljungstrand.

§ 4
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 5 Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen har varit publicerad i SBT 
och lades till handlingarna. Den ekonomiska berättel-
sen delades ut och kommenterades av kassören samt 
lades därefter till handlingarna. I samband med detta 
meddelades att valberedningen fått i uppdrag att se 
över styrelsens arvoden och ta fram ett förslag till hur 
arvoden för styrelsemedlemmar formellt ska beslutas.

§ 6 Revision och ansvarsfrihet
Den närvarande revisorn, Hans Thulin, meddelade 
att ingen revision har kunnat göras eftersom räken-
skaperna inte kommit revisorerna till handa i tid. 
Föreningens ordförande förklarade fördröjningen 
med att kassören varit sjuk. Mötesordföranden lade 
fram två förslag: 1. Ett extra årsmöte utlyses till 
Föreningskonferensen i oktober, 2. Det ordinarie 
årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfri-
het under förutsättning att revisorerna i sin berättelse 
tillstyrker detta. Årsmötet beslutade enhälligt enligt 
det senare förslaget. [Revisorerna tillstyrker att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet 30–31/7 2003.]

§ 7 Val av ordförande
Till ordförande i föreningen valdes Margareta 
Edqvist enligt valberedningens förslag.

§ 8 Val av övrig styrelse och funktionärer
Till medlemmar i styrelsen omvaldes Evastina Blom-
gren, Anders Bohlin, Helena Gralén, Olof Janson, 
Åsa Lindgren, Göran Mattiasson och Kjell-Arne Ols-
son.

Thomas Karlsson och Staffan Åström hade 
undanbett sig omval. Som nya i styrelsen invaldes 
Arne Anderberg, Vällingby, Bengt-Gunnar Jonsson, 

Sundsvall och Ulla-Britt Andersson, Färjestaden. Till 
revisorer för föreningen omvaldes Jan-Olov Sandberg 
och Hans Thulin. Till revisorssuppleanter omvaldes 
Ingemar Herber och Åke Nilsson.

§ 9 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Mora Aronsson, Erik 
Ljungstrand och Gun Ingmansson. Mora Aronsson 
är sammankallande.

§ 10 Årsavgift
Årsmötet följde styrelsens förslag om att bibehålla 
årsavgiften oförändrad.

§ 11 Anslutning
Margareta Edqvist redogjorde för läget då det gäller 
anslutning av lokala och regionala föreningar.

§ 12 Guldlupp
Sekreteraren läste upp motiveringen och föreningens 
ordförande delade ut guldluppen till Erik Ljung-
strand.

§ 13 Nästa års botanikdagar 
Botanikdagarna år 2004 äger rum i Närke. Ingrid 
Engström berättade om planerna och meddelade 
tiden 8–11 juli. 

§ 14 Övriga frågor
Evastina Blomgren tackade medlemmarna för visat 
engagemang i De Vilda Blommornas Dag och redo-
gjorde kortfattat för erfarenheter från andra årets 
genomförande. 

Margareta Edqvist berättade om Artportalen och 
uppmanade de närvarande att bekanta sig med sajten 
och att lägga in växtuppgifter. 

Årets stipendiater, Carola Kokk och Magnus Eng-
lund, presenterade sig själva. 

En fråga angående styrelsens eventuella kontakter 
med liknande föreningar i Europa besvarades av för-
eningens ordförande med att vi för närvarande har 
kontakter med de nordiska länderna.

Margareta Edqvist tackade arrangörerna och 
exkursions ledarna för de väl genomförda botanik-
dagarna och gav dem var sin plansch ur Palmstruchs 
flora.

§ 15 
Föreningens ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Evastina Blomgren
Justeras
Mora Aronsson     Erik Ljungstrand

Årsmötet 2003


