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Framsidan:
En honplanta av katt-
fot Antennaria dioica. 
Vilken färg har den 

egentligen? Se sidan 
3. Foto: Karin Bohlin.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett nytt år

Vi har ett nytt spännande år framför oss! Årsmötet går i år av 
stapeln i samband med vårens föreningskonferens i Uppsala 
(se sid. 63–64). Välkomna allihop!

Det blir också i år resor och exkursioner till trevliga områden. Jag 
hoppas att vi möts på någon av dem. 

1 april Årsmöte
1–2 april Föreningskonferens i Uppsala
18 juni De vilda blommornas dag
26 juni – 1 juli Botanisk resa till Estland
12 juli – 16 juli Botanikdagarna i Bohuslän
2–3 september Temaexkursion om rosor i Skåne 

Föreningen har sedan år 2000 haft en stadig och positiv medlems-
utveckling. Vid årsskiftet hade föreningen 2504 medlemmar. År 
1991 var vi som flest, 2943 medlemmar, och som minst 1999 med 
2172. Så roligt det skulle vara, om vi kunde nå 3000 medlemmar 
när vi firar föreningens hundraårsjubileum nästa år. Om vi var och 
en försöker värva en ny medlem under året vore det fullt möjligt. 
Det vore en fin hundraårspresent till oss själva!

Har du varit medlem länge i SBF?
Med anledning av föreningens jubileum söker vi er som varit med-
lemmar länge. Har vi någon som varit medlem i femtio år? Ja, jag 
tror det. Jag träffade en kvinna under botanikdagarna i Norrbotten, 
som berättade att hon varit medlem sedan 1950-talet. Hon beskrev 
hur hon valdes in som medlem i föreningen. På den tiden kunde 
man inte som idag bara anmäla sig som medlem.

Alla ni som varit medlemmar länge ber jag: Hör av er! Kanske 
kan föreningen ordna något extra under 2007 för er.

Ny botanisk förening
Jag vill hälsa en ny botanisk förening välkommen: Medelpads Bota-
niska Förening bildades den 18 januari 2006.

Om ni har tankar och idéer om eller synpunkter på föreningens 
verksamhet, skulle det vara stimulerande att få tal del av dessa. Hör 
av er!

MARGARETA EDQVIST margareta.edqvist@telia.com
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Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till 
Bohuslän den 12–16 juli.

Saltstänkta klippor och soldränkta bad-
stränder – kan vi erbjuda något annat? Ja, 
här finns mycket intressant botanik! Det 

till synes karga landskapet är småskaligt och 
artrikt. Under den pågående inventeringen har 
vi funnit över 2000 arter och underarter varav 
nära 1600 får betraktas som bofasta.

En dagstur går till Syd-Koster med bohuslind, 
martorn, sandtimotej, prickstarr och en mängd 
andra trevliga strandväxter. 

Utflykten till Tjurpannan bjuder på storsla-
gen utsikt över holmar och skär med arter som 
strandvallmo, ostronört och strandstarr. I fukt-
heden finner vi klockljung, hedsäv och myrlilja.

En halv dag kommer att ägnas skalbankarna 
i Uddevalla. Här är kalkdån den största rarite-
ten. Färgprakten brukar vara magnifik under 
högsommaren. Resten av dagen tillbringar vi på 
Ramsvikslandet i Sotenäs med hällmarker och 
skalpåverkade torrbackar med bland annat kust-
ruta och engelsk fetknopp.

Dessutom blir det guidade kvällsturer både 
till ytterligare växtlokaler och till hällristningar, 
eftersom vi kommer att bo mycket nära Världs-
arvet söder om Tanumshede.

Förläggningen blir i Grebbestad, ett typiskt 
kustsamhälle i norra Bohuslän. Vi kommer att 
bo dels på folkhögskolan alldeles intill kyrkan, 
dels på vandrarhemmet på fem minuters pro-
menadavstånd. Mat äter alla på folkhögskolan. 
Det är trångt och dyrt i Bohuslän på sommaren. 
Räkna därför inte med någon lyx.

Kostnad per person
Anmälningsavgift, exkursioner, kost och logi 
(helpension från och med middag onsdag kväll 

till och med frukost söndag). Städning och 
sänglinne ingår.

Folkhög-
skolan

Enkelrum, toalett och dusch 
på rummet

3 980 kr

Enkelrum, toalett och dusch 
i korridor eller källare

3 800 kr

Dubbelrum, toalett och 
dusch på rummet

3 800 kr

Dubbelrum, toalett och 
dusch i korridor eller källare

3 650 kr

Vandrar-
hem

Tvåbäddsrum, toalett och 
dusch i korridor

3 300 kr

Fyrbäddsrum, toalett och 
dusch i korridor

3100 kr

Sista anmälningsdag den 1 april
Bindande anmälan görs genom att sätta in 200 
kr på postgiro 11 44 68-2 (Svenska Botaniska 
Föreningen). Ange önskat boende, adress och 
telefonnummer samt eventuella önskemål då det 
gäller mat. Deltagarantalet är 94 personer och 
endast ett begränsat antal finns av varje rums-
alternativ, så var ute i god tid!

Förfrågningar
Emma Wallrup, tel: 018-471 28 91, 
e-post: emma.wallrup@sbf.c.se
För studerandestipendier, se sid. 63.

Välkomna till 
Botanikdagarna 
i Bohuslän!

Strandvallmo Glaucium flavum. Foto: Evastina Blomgren.
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Man hör ofta att de vita kattfotsblommorna 
sitter på hanplantor medan de röda är honor. 
Det stämmer inte!

TEXT OCH FOTO: KARIN BOHLIN

Jag har under det gångna året studerat katt-
foten Antennaria dioica och dess färgvarian-Antennaria dioica och dess färgvarian-Antennaria dioica
ter. I de moderna svenska flororna, efter 

   1980, står det att hanblommor är vita och 
J
   1980, står det att hanblommor är vita och 
J
honblommor är röda. I den äldre botaniska 
litteraturen står det däremot endast att kattfots-
blommor kan vara vita eller röda, samt att de är 
skildkönade.

Efter att jag uppmärksammade detta i våras 
har jag noga studerat alla blommande kattfötter 
som jag träffat på. Jag har då funnit att såväl 

hanblommor som honblommor kan vara anting-
en röda eller vita; de kan också vara rosa.

Jag har lika ofta sett röda som vita blom-
mor hos bägge könen i de områden som jag 
undersökt i Västergötland. Jordmån eller andra 
växtbetingelser spelar ingen roll för färgen. Vita, 
rosa och röda hanblommor kan stå tillsam-
mans, liksom röda, vita och rosa honblommor 
kan göra det. På en enda äng kan man finna 
alla färg former. Varje enskild klon har givetvis 
samma färg, medan grannklonen kan vara 
av vikande.

I andra delar av Sverige är det tänkbart att den 
vita färgen dominerar hos hanarna och den röda 
hos honorna. Norr ut i landet verkar det exem-
pelvis som om den vita varianten av hanblommor 
är vanligast. Men man kan inte ta färgen för 

Olika färgformer hos kattfot

Kattfötter i alla färger från Västergötland! Ovan ser vi tre honplantor och nedan tre hanplantor som 
täcker in hela färgskalan från rött till vitt,
Both female (above) and male (below) flowers of Antennaria dioica can exhibit a broad range of colours 
from red to white.
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given, den är inte något säkert kännetecken som 
man kan skilja han- och honblommor på.

Han- och honblommor skiljer man natur-
ligtvis på att alla hanblommor har ståndare och 
honblommorna pistiller. Hos kattfoten sitter 
blommorna samlade i en kvast, hankorgarna är 
plattade och har breda holkfjäll, medan honorna 
är längre och smalare, samt har smala och lång-
sträckta holkfjäll. Växten har fått sitt namn 
på grund av hankorgarnas likhet med kattens 
trampdynor, honkorgarna ser däremot ut som 
rakborstar i miniatyr.

Kattfoten är tvåbyggare, dioik, det vill säga 
hon- och hanblommor sitter på skilda plantor. 
Enligt flororna kan enstaka individer vara sam-
byggare, men detta verkar vara ovanligt. Jag har 
inte träffat på en enda under mina studier.

De varierande uppgifterna i flororna förvirrar. 
I Krok & Almqvist, Mossberg & Stenberg och 
andra moderna floror står det att hanblommor 
är vita och honblommor röda. Har man möjli-
gen tagit Torsten Lagerbergs uppgifter (Lager-
berg 1949) och trott att det gäller generellt? 
Lagerberg skriver:

Holkfjällen i honkorgarna äro spetsiga, ofta 
längre än de nästan trådlika blommorna samt 
färgade i rött (mycket sällan i vitt); deras pen-
sel är vit. De hanliga korgarna (och tvåkönade) 
ha trubbiga, i regel vita holkfjäll, som äro kor-
tare än blommorna, och penseln är vanligen 
rödaktig.

Kattfoten, som blommar under försommaren, 
har minskat starkt under senare år på grund av 
upphört bete. Den tål inte den beskuggning och 
konkurrens som blir följden då mer högvuxna 
örter och gräs breder ut sig. Kattfot växer i hela 
Sverige på lämpliga marker, i västra Götaland är 
den dock något mindre allmän. Den förekommer 
också i övriga Europa, Asien och Nord amerika.

Litteratur
Hartman, C. J. 1879. Handbok i Skandinaviens flora, 

11:e uppl. –  Haeggström, Stockholm (sid. 13).
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–  Svensk litteratur, Stockholm.
Krok, T. O. B. N. & Almqvist, S. 1984–1994. Svensk 

flora, 26–28 uppl. – Uppsala.
Lagerberg, T. 1949. Vilda växter i Norden, IV, 
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ABSTRACT
Bohlin, K. 2006. Olika färgformer hos kattfot. 
[Different colour forms in Antennaria dioica.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 100: 3–4. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
In some modern floras it is stated that the flow-
ers on female plants of Antennaria dioica are red 
and that male flowers are white. According to the 
author’s experience this is not true. Both female 
and male plants can be found that cover the whole 
colour range from red to white. 

Karin Bohlin har varit 
botaniskt intresserad 
sedan unga år. Hon har 
lett åtskilliga botaniska 
exkursioner genom åren, 
liksom många kurser 
om både fanerogamer 
och kryptogamer. Karin 
avbildar gärna blommor-
na i blyerts eller akvarell 

och har bland annat bidragit med teckningar till 
Västergötlands flora.

Adress: Halltorpsgatan 14, 461 41 Trollhättan
E-post: anders.bohlin@telia.com
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Jämfört med många andra delar av världen är 
vi i Sverige förskonade från riktigt allvarliga 
problem med främmande arter, men kanske 
ökar problemen nu när klimatet blir varmare. 
Daniel Larson och Eva Willén sammanfattar 
läget bland vatten växterna.

DANIEL LARSON & EVA WILLÉN

Spridningen av främmande arter utgör 
ett påtagligt hot mot den biologiska 
mångfalden och medför i många fall 

svårlösliga praktiska problem. När arter intro-
duceras i områden där de aldrig tidigare funnits 
finns risken att de etablerar sig och tillväxer 
explosionsartat i sin nya miljö. Många under-
sökningar har gjorts och hypoteser framförts 
till varför vissa introducerade växter blir så 
konkurrenskraftiga att de blir till en plåga. Det 
kan bero på speciella egenskaper som möjlighet 
till vegetativ förökning (speciellt viktigt för 
vattenväxter), förmåga att tolerera stora tempe-
raturvariationer, förmåga till kvävefixering och, 
inte minst viktigt, frånvaron av specialiserade 
fiender, till exempel växt ätande insekter (Heger 
& Trepl 2003).

Vattenlevande arter har särskilt stora möj-
ligheter att sprida sig genom att vatten är en 
relativt homogen miljö med betydligt mindre 
temperaturvariationer än på land. Vatten är 
också en effektiv transportör av växtmaterial; 
frön och vegetativa delar förs lätt med längs 
hela vattensystem. Många gånger är uppsikten 
över floraförändringar i vattenmiljöer, särskilt 
av submersa växter (sådana som lever helt under 
vattnet), sämre än på land och därför kan en 
oönskad nykomling hinna utvecklas i sådana 
proportioner att den blir omöjlig att utrota.

Sett i ett globalt perspektiv är en av de mest 
invasiva arterna vattenhyacint Eichhornia crassi-

pes (familj Pontederiaceae). Vattenhyacinten är pes (familj Pontederiaceae). Vattenhyacinten är pes
en fritt f lytande växt med ursprung i tropiska 
Sydamerika. Därifrån har människan fört den 
till större delen av jordens tropiska områden, i 
stor utsträckning på grund av dess prydnads-
värde. Där den trivs täcker den stora vattenytor, 
hämmar ljusinflödet och slår ut andra växter 
och alger som i sin tur varit föda åt små vatten-
djur, fågel och fisk. En allmän biologisk utarm-
ning blir följden, förutom de rent praktiska 
problemen med igenväxning av vatten bassänger, 
hamnar och stränder. Strandpartier blir otill-
gängliga och fisket utarmas. Stora kostnader 
måste läggas på rensningsaktioner och utrot-
ningsförsök, tyvärr ofta utan större framgång.

En annan internationellt sett lika besvärlig 
vattenväxt är jättesimbräken Salvinia molesta
(familj Salviniaceae), som också den ursprung-
ligen kommer från Sydamerika. Eftersom den 
används mycket i akvarier är det troligt att 
akvariehandeln har varit en viktig orsak till 
dess världsvida spridning. Jättesimbräken är lik-
som vattenhyacinten en snabbväxande, vegeta-
tivt förökande art med för människan likartad 
problembild. Det är till och med olagligt att 
inneha den i många delstater i USA, så besvär-
lig anses den vara. 

En art som amerikanerna har utfärdat var-
ning för, men som växer naturligt i vissa syd-
svenska landskap är jättegröe Glyceria maxima. 
Linné såg den i större bestånd på Kållandsnäset 
vid Vänern under sin västgötaresa 1746. Jätte-
gröets lokala namn var kassevia och Linné 
menade att ett så stort och frodigt gräs borde 
kunna bli till allmän nytta som kreatursfoder i 
det dåvarande fattigsverige. Sanka kärr, magra 
bäckar och floder skulle kunna besås med frön 
och därmed bli produktiva inslag i bondens 
försörjning (Linnaeus 1747). Jättegröe har 
sedan planterats på många ställen i landet och 

Främmande och invasions-
benägna vattenväxter i Sverige
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är nu allmän upp till limes norrlandicus, och 
finns även i vissa älvdalar norr därom (Moss-
berg & Stenberg 2003). Den är ett av flera 
exempel i vårt land på hur arter f lyttats från 
sina ursprungliga växtplatser till andra där de 
sedan kunnat bilda massförekomster och upp-
fattats som ogräs (Lohammar 1955). Syftet kan 
i många fall ha varit gott när en för landet eller 
regionen främmande växt planterats ut och i de 
flesta fall blir följderna inte påtagligt störande, 
men även i vårt land finns avskräckande exem-
pel och några sådana ska vi uppmärksamma 
här. 

Det är således bara en mycket liten del av 
alla de främmande arter som människan för in 
i en region som blir till riktigt stora problem. 
Man brukar ange som en riktlinje att av tusen 
arter som förs in misslyckas niohundra med 
att växa i naturen. Av resterande hundra arter 
lyckas i sin tur tio att etablera reproducerande 
bestånd vilket är nödvändigt för att bli ett hot 
i området och av dessa tio arter lyckas bara en 
med sin vidare spridning (figur 1). Med dem 
som lyckas och tillväxer ohämmat får emel-

lertid människan ofta stora och delvis olösliga 
problem.

En främmande art kan vara störande i ett 
land, medan den i ett annat kanske till och med 
blir betraktad som unik och utrotningshotad. 
Ett sådant exempel är sjögull Nymphoides peltata
som är ett plågoris i vissa svenska vatten men 
i Japan betraktas som sårbar i deras nationella 
rödlista (Uesugi m.fl. 2004). Det finns också 
i Sverige exempel på införda vattenväxter som 
inte kunnat etablera sig framgångsrikt utan i 
stället rödlistats på grund av hotet mot deras 
fortsatta överlevnad. En sådan är den med bar-
lastvatten införda kransalgen tuvsträfse Chara 
connivens som klassificeras som sårbar (Luther connivens som klassificeras som sårbar (Luther connivens
1979, Gärdenfors 2005). Den förekommer på ett 
par lokaler i Roslagen.

I Sverige finns åtminstone 30 introducerade 
kärlväxtarter som i varierande grad har etable-
rats sig i sötvattenmiljöer. Vissa förekommer 
tillfälligt i diken, dammar och våtmarker medan 
andra har utvecklat stora bestånd och blivit 
vitt spridda i sjöar och vattendrag (Wallentinus 
2002).

Figur 1. Andelen främmande arter som introduce-
rats i ett område som genomgår de olika stegen 
mot en potentiell invasion (rymning, etablering och 
spridning).
The proportion of introduced non-indigenous spe-
cies that proceeds the invasion steps of escape, 
establishment and spreading.
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Främmande vattenväxter i Sverige
Bland de 30 till vatten knutna kärlväxter som 
med människans hjälp förts in i landet är ett 
knappt tjugotal att anse som rent eller nästan 
rent akvatiska. Av här listade 17 arter (tabell 
1) är det egentligen bara tre arter, vattenpest 
Elodea canadensis, smal vattenpest E. nuttallii

och sjögull, som fått en sådan utbredning att 
det medfört klagomål och besvär. Många av 
de andra arterna i tabell 1 finns bara i ett fåtal 
smärre populationer. Ett sådana exempel är den 
insektsätande flugtrumpeten Sarracenia purpu-
rea med ursprung i Canada som planterades in rea med ursprung i Canada som planterades in rea
1948 i en göl i Blekinge (Almborn 1983). Den 

Tabell 1. Kärlväxter i svenska sjöar och vattendrag som införts av människan och det antal ekonomiska 
kartblad (5 × 5 km) där arten noterats. 
Non-indigenous vascular plant species in Swedish freshwater habitats with year of introduction or first 
observation (second column) and number of 5 × 5-km quadrats where the species has been observed (last 
column). 

Familj och art Introduktions- eller 
observationsår

Antal kart-
blad

Acoraceae
Kalmus Acorus calamus 1400–1500-talet 2, 3 964

Araceae 
Guldkolv Orontium aquaticum 1982 1 1
Skunkkalla Lysichiton americanus 1975 1 29

Azollaceae 
Mossbräken Azolla f iliculoides 1923 4 1

Cabombaceae 
Kabomba Cabomba caroliniana 1984 5 1

Hydrocharitaceae 
Argentinsk vattenpest Elodea callitrichoides 1985 6 1
Smal vattenpest E. nuttallii 1991 7 106
Vattenpest E. canadensis 1870-talet 3, 8 1511

Iridaceae 
Brokiris Iris versicolor 1960 9 21
Strandiris I. sibirica 1795 10 127

Menyanthaceae 
Sjögull Nymphoides peltata Sent 1800-tal 11 62

Poaceae 
Jättegröe Glyceria maxima 1800-talet 3 (omflyttad) 1784
Kvarngröe G. grandis 1975 12 19
Strimgröe G. striata 1975 13 7

Sarraceniaceae 
Flugtrumpet Sarracenia purpurea 1948 14 9

Scrophulariaceae 
Gyckelblomma Mimulus guttatus 1846 10 52
Kal gyckelblomma M. luteus 1909 15 3

Referenser: 1) Lenfors & Nilsson (1987), 2) Lohammar (1955), 3) Lohammar (1965), 4) Jonsell (2000), 5) Jonsell 
(2001), 6) Bertilsson (2002), 7) Anderberg (1992), 8) Almqvist (1965), 9) Bergengren (1960), 10) Hylander (1971), 
11) Lönnberg (1896), 12) Niordson (1989), 13) Carlsson (1976), 14) Almborn (1983), 15) Collinder (1909).
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har satts in på ytterligare några lokaler men inte 
fått en vidare spridning.

Jättegröet, som ju är inhemsk i vissa delar av 
södra Sverige men planterats på många ställen 
(figur 2), kan ibland beskrivas som en plåga då 
det har förmåga att undertrycka och konkurrera 
ut och andra växter.

Om man undantar jättegröe som är inhemsk 
i vissa delar av södra Sverige och därför finns 
noterad från så många som 1784 kartblad, så 
är vattenpest den vanligaste främmande vat-
tenväxten i vårt land med förekomst i 1511 eko-
nomiska kartblad (5 × 5 km; figur 2). Vissa av 
de rapporterade fynden kan dock ha varit smal 
vattenpest då det ibland är svårt att skilja dessa 
två närstående arter åt (figur 5). Av samma 
anledning finns det skäl att misstänka att den 
smala vattenpesten kan ha introducerats i lan-

det långt innan 1991 då den först upptäcktes 
i Mälaren (Anderberg 1992). Smal vattenpest 
har hittills rapporterats från 106 kartblad med 
en nu pågående massiv utveckling i Mälaren 
(figur 2). Antalet kartblad som en art förekom-
mer i kan dock vara en missvisande indikator 
på hur problematisk den faktisk är. Sjögull, som 
endast är registrerad i ett sextiotal ekonomiska 
kartblad (figur 4), är en första rangens problem-
art i flera sjöar och hela vattensystem, medan 
vattenpestarterna vanligen brukar växa till kraf-
tigt under några år efter introduktionen för att 
sedan avklinga (Andersson & Willén 1999).

Särskilt problematiska arter
Sjögull
Sjögull är liksom näckrosorna en flytbladsväxt, 
men är närmast släkt med vattenklöver och hör 

Figur 2. Utbredning av jättegröe, vattenpest och smal vattenpest i Sverige. Cirklarnas storlek represente-
rar antalet ekonomiska kartblad inom varje topografiskt kartblad som arten noterats i.
Swedish distributions of (from left) Glyceria maxima, Elodea canadensis and E. nuttallii in Sweden. The size of 
the circles represents the number of land-use maps (5 × 5 km) per topographic map (25 × 25 km) in which 
the species has been found, ranging from 1 to 25.

Jättegröe Smal vatten-
pest

Vattenpest
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till familjen Menyanthaceae. Blommorna har 
ett attraktivt utseende med sina gula fransiga 
kronblad och flytbladen liknar näckrosornas 
men är mindre och ger ett något kantigare 
intryck (figur 3). Artens invandringshistoria i 
Sverige finns noga dokumenterad eftersom den 
på många håll snabbt ställt till problem. Trots 
att sjögull producerar enorma mängder frön 
som borde kunna föras vidare med fåglar mel-
lan olika vattensystem verkar den ha haft en 
mycket begränsad spridning. På alla lokaler där 
sjögull hittats har avsiktliga inplanteringar kun-
nat bekräftas antingen på plats eller längre upp-
ströms. De möjliga effekterna av sjögull på den 
inhemska floran och faunan innefattar bland 
annat minskat ljus för bottenlevande organismer, 
förändringar i näringscykler och hämmade vat-
tenrörelser. De största problemen för människan 

är att arten utgör ett hinder vid bad, fiske och 
sjöfart samt att det tar kraft och kostar pengar 
att utföra nödvändiga rensningar.

Invasionen av sjögull är resultatet av ett 
flertal avsiktliga introduktioner. Från slutet av 
1800-talet finns tidiga rapporter som beskriver 
nya fynd och tidigare kända förekomster i Öster-
götland och Bohuslän (Lönnberg 1896). Dessa 
tidiga fynd verifieras av herbarieexemplar i 
Naturhistoriska riksmuseets samlingar daterade 
1892 från Bohuslän och 1899 från Östergötland. 
En annan stor mottagarregion är Bergslagen, där 
sjögull introducerades i flera sjöar omkring 1920 
för att förbättra fisket. Det tidigaste herbarie-
exemplaret därifrån är daterat 1925 (Malmgren 
1982). Bakgrunden till dessa introduktioner var 
observationer av sjögull i särskilt fiskrika sjöar 
som en svensk fiskeriintendent gjorde under en 

Figur 3. Massutveckling av sjögull i Väringen norr om Örebro. Foto: Daniel Larson.
Mass development of Nymphoides peltata in Lake Väringen, north of Örebro, in 2004.
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resa i Nordamerika. Han drog då slutsatsen att 
arten med sin närvaro kunde utgöra skydd för 
fiskyngel och därmed öka fiskmängden (Ecker-
bom 1940). Artens naturliga hemvist är emel-
lertid inte Nordamerika utan sydligare delar av 
Europa och Mindre Asien (Cook 1985).

En av sjögull mycket drabbad sjö är Väringen 
strax norr om Örebro där arten introducerades 
som ett exotiskt inslag 1933. Endast en individ 
från den nordamerikanska stammen planterades, 
men redan 1940 hade den förökat sig till den 
grad att botanisten som ansvarat för introduk-
tionen insåg vilken fara som hotade. Men då var 
det för sent. Numera är stora områden i Väring-
en och den nedströms liggande sträckningen av 
Arbogaån så igenväxta med sjögull att man har 
fått ta till mekanisk bekämpning (slåtter) för 
att man ska kunna komma fram med båt eller 
använda badstränderna. 

Under 1980-talet har sjögull etablerat sig 
också utanför Kungsör och oron är nu stor att 
grunda strandområden och vikar i mälarfjär-
den Galten ska invaderas. I en enkel teoretisk 
modell som bygger på styrande faktorer för 

sjögulls utbredning i Väringen har den potenti-
ella utbredningen av arten i den grunda Galten-
bassängen skisserats. Bestånden skulle kunna 
bli särskilt täta i Galtens grunda nordöstra och 
nordvästra vikar (Eriksson 2005). Med tanke på 
den rätt långsamma invasionstakten i Väringen 
behövs inga panikåtgärder mot det ännu så 
länge begränsade beståndet i Galten. I stället 
bör det göras en metodisk undersökning över 
hur bekämpningen ska gå till. Viss vaksamhet 
mot fortsatt spridning är dock befogad; ett nytt 
bestånd har upptäckts i Kvicksund.

Ett annat område värt att notera för sin sär-
skilt rikliga utveckling av sjögull är vattensys-
temen i trakten av Finspång i Östergötland där 
den på senare tid också spridits i Glan.

Totalt återfinns sjögull idag i 33 sjöar och 
åtta vattendrag med varierande grad av påverkan 
(figur 4). För att kunna nå fritt vatten med båt 
eller för att upprätthålla kanotleder tillgrips på 
flera håll slåtter. Eftersom sjögull främst spri-
der sig vegetativt, kan emellertid slåtter i själva 
verket vara ett mycket verkningsfullt bidrag till 
ytterligare spridning, i synnerhet om det slagna 

Figur 4. Utbredning av sjögull i Sverige. Små cirklar 
indikerar en fyndplats, mellanstora cirklar två till 
tre fyndplatser och stora cirklar fyra till sex fynd-
platser inom ett topografiskt kartblad.
Nymphoides peltata in Sweden. Small circles repre-
sent one locality, medium circles two to three locali-
ties and large circles four to six localities per 25 ×
25-km quadrat.
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materialet får ligga kvar i sjön. Inom projektet 
Aquatic Alien Species som stöds ekonomiskt 
av Naturvårdsverket arbetar vi just nu med en 
studie där den vegetativa spridningen och bety-
delsen av slåtter skall utvärderas i förhållande till 
fröspridning. Eftersom vissa trädgårdsfirmor säl-
jer sjögull, kan det vara på sin plats att utfärda 
en varning för inplantering av den här arten i 
trädgårdsdammar.

Vattenpest
Vattenpest anses allmänt som ett ogräs, en pest 
som bildar täta bestånd som fyller hela vikar 
och grunda sjöar. Blir den sedan kalkinkruste-
rad vilket kan vara fallet i kalkrika vatten som i 
Mälarens östra partier, skadar den båtskrov och 
blir besvärlig att hantera. Massförekomster och 
täta bestånd finns rapporterade från hela Europa 

(Wallentinus 2002). När täta bestånd bryts ner 
finns risk för syrebrist vilket ofta leder till att 
bottensedimenten släpper ifrån sig fosfor som 
tidigare varit bundet till oxiderat järn. Detta 
gynnar i sin tur massutvecklingar av mikroalger 
i form av vattenblomningar under den varma 
årstiden och därmed uppstår ett annat oestetiskt 
fenomen. Vattenpest har dock oftast en begrän-
sad period under vilken den är särskilt besvärlig 
(Simberloff & Gibbons 2004). En sådan period 
kan vara under 4–5 år, därefter avklingar popu-
lationen i storlek. Det hindrar inte att den efter 
en längre viloperiod åter kan bli konkurrens-
kraftig.

Vattenpest antogs länge ha introducerats till 
Europa från Nordamerika som en akvarieväxt 
som smet ut när någon rengjorde sitt akvarium 
(Josefsson 1999). Nyare rön tyder emellertid på 

Figur 5. Vattenpest (till vänster) och smal vatten-
pest (ovan). Foto: Anna-Lena Anderberg (vattenpest) 
och Arne Anderberg (smal vattenpest).
Elodea canadensis (left) and E. nuttallii (right).
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att den i själva verket introducerades av misstag 
med importerat timmer (Cook & Urmi-König 
1985). Den första fynduppgiften av vattenpest i 
Europa är från 1836 och härrör från en irländsk 
damm där arten redan var etablerad sedan flera 
år. Därefter kom snabbt nya rapporter om före-
komster i Skottland (1842), Tyskland (1854), 
Nederländerna och Belgien (1858) samt 1866 i 
Frankrike (Sculthorpe 1967). De första fynden 
i Sverige är daterade 1871 från några dammar i 
Uppsalatrakten (Almqvist 1965). Därifrån blev 
den med amatörbotanisters hjälp vida spridd 
i Uppland och var redan 1910 rätt allmän i 
Mälaren. Från Fyrisån i Uppsala finns uppgifter 
från 1920-talet om att årliga rensningar utfördes 
och tjogtals med hästlass av vattenpest bortfors-
lades (Almkvist 1965). En förnyad invasion av 
vattenpest inträffade i vissa Mälarvikar efter 
de omfattande minskningar av fosforutsläppen 
som genomfördes på 1970-talet då det tidigare 
mycket grumliga vattnet klarnade och möjlig-
gjorde expansion av submersa växter (Willén 
2001). Nu är vattenpest allmänt spridd i landet 
och finns från Skåne i söder till Könkämä älv i 
Torne Lappmark (Peter Ståhl muntl.).

I Sverige liksom i Europa i övrigt förökar sig 
arten endast vegetativt eftersom hanplantor sak-
nas. Även i Nordamerika är fröförökning ovan-
lig trots att plantor av båda könen förekommer. 
Där är dock också hanplantor sällsynta även om 
dessa faktiskt dominerar i vissa världsdelar och 
regioner, till exempel på Nya Zeeland (Spicer & 
Catling 1988).

Den smala vattenpesten är i många avse-
enden lik sin släkting. Båda har samma här-
stamning och hos oss vegetativ förökning. 
Spridningen är mycket effektiv hos båda då 
små fragment av växten kan utbilda rötter vid 
noder och strax växa ut till förgrenade plantor. 
Vattenpest arterna övervintrar med förtjockade 
skottdelar, turioner, som bildas i mycket stort 
antal när temperaturen sjunker på hösten. Ned-
brytningen av döda plantor går snabbt, vanligen 
på någon månad, varför upptagna plantmäng-
der lämpar sig utmärkt som kompost eller 
direkt som gödning i trädgårdslandet. Då växt-
fragment lätt kan föras vidare med fåglar eller 

båtar är växtens spridning i praktiken omöjlig 
att stoppa.

Invasionen av smal vattenpest i Europa och 
Sverige inleddes mer än hundra år senare än för 
vattenpest, nämligen i Belgien 1939, Nederlän-
derna 1941, Östtyskland 1961, Storbritannien 
1966, Schweiz och Västtyskland 1973 (Wolff 
1980). Upptäckten i Sverige och Mälaren är 
som nämnts först från år 1991 men bara två år 
senare hittades den så långt upp som i Norrbot-
ten (Naturhistoriska riksmuseet 2004). I figur 
2 illustreras den aktuella utbredningen i Sverige. 
Framtiden får utvisa hur snabbt dess vidare 
spridning går. Smal vattenpest är under närings-
rika förhållanden konkurrens mässigt överlägsen 
vattenpest eftersom den växer snabbare (Simp-
son 1990, Barrat-Segretain & Elger 2004).

I en studie av 275 välinventerade sjöar i 
Sörmland (Södertörnsekologerna 2001) har vi 
studerat skillnaderna mellan sjöar med vatten-
pest (27 stycken) och utan (Larson & Willén 
2006). Resultaten visar att: 
• artrikedomen var större i sjöar med vatten-

pest, liksom faktorer som påverkar antalet 
möjliga habitat att etablera sig på, som sjöns 
flikighet, yta och vattendjup. Även i olika 
delar av samma sjö var artrikedomen större 
där vattenpest växte.

• vattenkemiska analyser avslöjade inte några 
signifikanta skillnader, men näringsstatu-
sen bedömd efter ett index som bygger på 
artsammansättning (Palmer m.fl. 1992) var 
något större i sjöar med vattenpest.

• något samband mellan mänsklig störning, 
mätt som närhet till bebyggelse, vägar, bad-
platser och förekomst av vattenpest kunde 
inte beläggas.

• förekomsten av vattenpest i uppströms lig-
gande sjöar var större i vatten där vattenpest 
förekom. I sjöar där vattenpest saknades 
fanns den heller inte uppströms.

Uppenbarligen förs fragment av vattenpest lätt 
med strömmande vatten och sprids på så sätt 
även om andra transportvägar relaterade till 
mänskliga aktiviteter också bör vara viktiga, 
fastän sådana samband inte kunde säkerställas i 
vår studie. Även för vattenpestarter är det viktigt 
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att inte låta bortrensat material ligga kvar i sjön 
om spridningen ska hejdas. Studien tyder på 
att sjöar med en mångfald av olika livsmiljöer 
ger förutsättningar för stor artrikedom och för 
invasion av vattenpestarter. Orsaken till att vat-
tenpestarterna var vanligare i artrika sjöar tror vi 
beror just på deras mångfald av livsmiljöer. Att 
det finns ett positivt samband mellan mångfald 
av habitat och artrikedom är välkänt men sam-
bandet mellan invaderade arter och biodiversitet 
är inte entydigt. Det finns uppgifter som talar 
för att stor artrikedom fungerar som en barriär 
mot nyetableringar (Kennedy m.fl. 2002) men 
också studier som framhåller att rika miljöer 
blir rikare genom sin mångfald av olika typer av 
resurser (Stohlgren m.fl. 2003).

Framtidsutsikter
En majoritet av våra införda arter kom in i lan-
det under 1900-talet eller sent 1800-tal. Många 
av dessa arter har sin naturliga utbredning 
i andra delar av Europa och i Nordamerika 
men ursprungsområden som Central- och Syd-
amerika finns också, liksom olika regioner i 
Asien, Australien och Nya Zeeland. Trots att det 
svenska klimatet kan upplevas som hårt visar 
således erfarenheten att växter som härstam-
mar från subtropiska och tropiska områden kan 
trivas och utveckla bestånd hos oss, särskilt i 
Sydsverige. Växter med Sydeuropa, Nordafrika 
och Mindre Asien som ursprungsområden har 
visat sig ha goda möjligheter att kunna etablera 
sig långt upp i landet. 

Med de förutspådda temperaturökningar för 
Sverige i slutet av detta sekel om 4–5°C, åtföljt 
av ändringar i nederbörd och vatten avrinning, 
är det sannolikt att subtropiska eller tropiska 
arter som nu vållar problem i många sydliga 
länder, exempelvis moss bräken Azolla filicul-
oides eller flytspikblad oides eller flytspikblad oides Hydrocotyle ranun cul oides,
också kan etablera sig hos oss (Andréasson 
m.fl. 2004, Rummukainen m.fl. 2004). De 
bedömningar som nu görs av kommande vinter-
temperaturer och nederbördsförhållanden sätter 
dagens vinterklimat i Köpenhamn som ett fram-
tidsscenario för Stockholm (Kjellström 2004). 
De förhållandevis stränga vintrar med långvarig 

isbildning på sjöar och vattendrag som har varit 
en etableringsbarriär för många växter kommer 
snabbt att ändra sig och nordgränsen för många 
växter att flyttas norrut. Därför är det viktigt 
att hämta information om vilka arter som idag 
vållar problem i klimatområden som kan tänkas 
råda hos oss under senare delen av detta sekel 
och att vi skaffar oss en plan för hur vi ska 
kunna hindra etablering av välkända problem-
arter.

Introduktioner av främmande arter i syfte 
att berika den svenska floran eller som bidrag 
till försörjningen har tidigare uppmuntrats, och 
ren nyfikenhet eller intresse för det exotiska har 
också bidragit till införseln av flera arter. Med 
facit i hand kan vi dock säga att försiktighets-
principen bör få råda i framtiden.  

•  Ett stort tack till företrädare för landskaps-
flororna (publicerade och sådana under pågå-
ende arbete) och till enskilda inventerare över 
hela landet för dataunderlag. Utan denna möj-
lighet hade de presenterade utbredningskartorna 
inte fått samma tillförlitlighet. Tack också till 
Peter Hambäck vid Stockholms universitet som 
i sin granskning av manuskriptet bidragit med 
många värdefulla synpunkter.
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ABSTRACT
Larson, D. & Willén, E. 2006. Främmande och 
invasionsbenägna vattenväxter i Sverige. [Non-
indigenous and invasive water plants in Sweden.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 100: 5–15. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
Among 17 non-indigenous species in Sweden grow-
ing in standing waters, three are especially trouble-
some: Elodea canadensis, E. nuttallii and Nymphoides 
peltata. New distribution maps, based on published 
regional floras as well as ongoing floral surveys, 
reveal that E. canadensis is present in almost the 
entire country while the other two have a more 
restricted distribution. However, E. nuttallii has the 
potential for a country-wide spreading, whereas N. 
peltata depends on planting. Expansion to down-
stream areas is probably most efficient following 
cutting actions. The three species all have very 
effective vegetative propagation explaining their 
distributional success when reaching a water system. 
The prognoses for a warmer and wetter climate in 
Sweden during this century will increase the risk of 
getting problems with other invasive species – spe-
cies which now are invasive in southern and central 
Europe, the Ponto-Caspian region or even more 
distant areas.
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Sommarnunneört hittades 1984 på Gräsö i 
nordöstra Uppland. Tjugo år senare har histo-
rien fått sin fortsättning. Nya plantor har upp-
täckts och Ebbe Zachrisson har lyckats få liv i 
den fröbank som uppenbarligen fanns kvar.

EBBE ZACHRISSON

Sommarnunneört Capnoides sempervirens 
(Lidén 1986) är en ett- eller tvåårig pryd-
nadsväxt med ursprung i Nordamerika. 

Där uppträder den nästan uteslutande på störda 
områden i skogsmark, nära bebyggelse och 
vid soliga stränder. Den föredrar ett torrt och 
grusigt underlag och är brandberoende (Rook 
2005). Den har endast vid ett fåtal tillfällen 
uppträtt som förvildad i Norden, i regel som 
trädgårdsflykting eller inkommen med bal-

last (Lid & Lid 1994). Första fyndet i Sverige, 
i Uppsala 1953, ansågs tyda på spridning från 
botaniska trädgården (Lidén 2001).

Den första lokalen på Gräsö
En mera spektakulär upptäckt gjordes somma-
ren 1984 på Gräsö, utanför Öregrund i Uppland, 
på betryggande avstånd från närmsta trädgård. 
Växtplatsen (koordinater i rikets nät: x 6695298, x 6695298, x
y 1647685) låg på en mindre kulle, enligt 
etiketten ”i stenig skogsmark efter kör vägen 
(närmast en åker-skogs-väg som grusades för 
några år sedan) mellan Gräsö Gård och Larsla”. 
Beläggexemplaret, som pressades av upphittaren 
Margareta Elvius-Högström, är daterat juli 1984. 
Efter vissa svårigheter lyckades hennes far, den 
då nyligen pensionerade astronomiprofessorn 
Tord Elvius, med hjälp av Olle G. Olsson få 
kollekten bestämd. När Tord Elvius i ett brev 
till Örjan Nilsson vid Botaniska trädgården i 
Uppsala översände det pressade exemplaret för 
arkivering, skrev han att det år 1984 ”på ett 10-
tal kvm växte en mängd ex i olika stadier”, och 
tillägger att 1985 ”endast något enstaka i som-
marhettan tvinande ex kunde ses”. Margareta H. 
vill minnas att någonting fanns kvar även 1986.

Belägget i Uppsala uppmärksammades vid 
genomgången av landets herbarier för Upplands 
flora-projektet. Både Margareta och författaren 
besökte lokalen vid upprepade tillfällen under 
slutet av 1990-talet, men utan resultat.

Nyfynd sommaren 2004
För att försöka rädda blomman till eftervärlden 
tog Margareta sommaren 1985 en eller ett par 

Sommarnunneörten på Gräsö

Sommarnunneörtens blomställning är cymös och 
utvecklas från toppen och nedåt. Foto: Ebbe Zachris-
son, 12 augusti 2005.
Capnoides sempervirens has a cymose inflorescence 
where the flowers are borne from the top and 
downwards.
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plantor, som fick ny hemvist i en perennrabatt i 
villaträdgården, ungefär 250 meter nordväst om 
Gräsö kyrka. Resultatet följdes aldrig upp och 
försöket föll snart i glömska.

Så plötsligt ringde telefonen den 25 augusti 
2004. ’Nu har jag funnit den’, ljöd en glad 
stämma. Dagen efter var jag ute på Gräsö. Det 
visade sig att familjen Högström under våren 
gjort en kraftig röjning i sydvästhörnan av 
tomten. De röjda ytorna hade fått ligga relativt 
ostörda under sommaren. När den enda lilla 
plantan stod där, kände Margareta omedelbart 
igen sin vän från 1980-talet. Överensstämmel-
sen med avbildningen i Lid & Lid (1994) var 
perfekt, och det kändes som om det var här Bo 
Mossberg suttit när han gjorde sin akvarell för 
Den nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg 
2003). Men det motivet fångades i Larvik i 
Norge, ungefär fem år tidigare.

Den mest sannolika förklaringen till nyfyn-
det tycks vara att det inplanterade exemplaret 
lyckats producera ett antal mogna frön. Frön av 
sommarnunneört, försedda med elaiosom, är av 
det slag som myror gärna bär med sig. Växtplat-
sen 2004 ligger endast ungefär trettio meter från 
den rabatt dit plantan flyttades 1985. Det tro-
liga är att frötransporten – vare sig med myror 
eller avfall – ägde rum redan för tjugo år sedan, 
vilket kan tyda på att sommarnunneört har en 
långlivad fröbank.

Åter till den ursprungliga växtplatsen
Det som hände sommaren 2004 väckte tanken 
att en fröbank borde kunna finnas kvar även 
på den gamla växtplatsen. Kullen hade under 
de senaste åren delvis täckts av ris och rester av 
gammal halm. Med traktorhjälp från bröderna 
Konny och Rune Högström avlägsnades detta 
vintern 2005 och underlaget skrapades upp. 
Tidigt på våren krattades tillgänglig jord och löst 
material ihop så att det fyllde sprickor och sänkor.

Tiden gick, och varje besök under våren och 
försommaren blev en besvikelse. När hoppet 
nästan kändes ute upptäckte Margareta den 11 
augusti en mer än decimeterhög planta som just 
slagit ut sina toppblommor. Redan efter en vecka 
hade frökapslar utvecklats och ytterligare ett par 

sidoskott bar blommor och knoppar. Dessutom 
upptäcktes en mycket liten planta med en enda 
blomknopp i toppen och efter intensivt letande 
visade det sig att det också fanns ungefär ett 
femtiotal mycket små frö plantor.

De efterföljande veckorna blev soliga och 
helt utan nederbörd. I början av oktober hade 
den stora plantan fullbordat sin bana: Förutom 
toppblommorna hade den utvecklat fem sidogre-
nar med vardera 2–6 blommor. Resultatet hade 
blivit 28 frökapslar. Alla hade mognat och unge-
fär hälften hade redan släppt sina frön. Med ett 

Den största plantan blev cirka 20 cm hög och 
växte i en av fördjupningarna på den röjda kullen. 
Efter en vecka hade toppblommorna utvecklat frö-
kapslar, som redan höll på att mogna. Foto: Joakim 
Ekman, 19 augusti 2005.
The largest Capnoides sempervirens individual grew 
ca 20 cm tall.
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genomsnitt på 15 frön per kapsel hade plantan 
sannolikt producerat cirka 400 frön. Även den 
lilla plantan hade gett en kapsel, som nu höll på 
att mogna. Däremot hade fröplantorna lidit hårt 
av torkan under september; endast nio återstod.

Några lärdomar
En slutsats som kan dras är att sommarnunne-
örten kan bygga upp en fröbank med en livs-
längd som överstiger tjugo år.

Växten är annuell med huvuddelen av plan-
torna höstgroende. De blommande plantorna 
på Gräsö kan ha utvecklats från frön som grott 
tidigt samma år. Då små fröplantor nästan kan 
vara omöjliga att upptäcka kan de emellertid 
också ha överlevt från föregående höst. Det kan 
också nämnas att det intill föregående års planta 
i Margaretas trädgård dök upp sex små fröplan-
tor, hösten 2005. Av dessa återstod i början av 
oktober endast två, extremt små plantor.

Frågan är nu om några av småplantorna 
kan överleva vintern. Torkan har redan skördat 
många offer och vinterklimatet kan ligga på 
gränsen till vad sommarnunneörten tål.  

•  Tack till Magnus Lidén, Lena Jonsell och 
Joakim Ekman för värdefulla synpunkter, och 
till Margareta Högström som gjorde upptäckten 
1984 och nyfyndet 2004, och som hjälpt till 
med bevakningen.
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ABSTRACT
Zachrisson, E. 2006. Sommarnunneörten på Gräsö. 
[Capnoides sempervirens on Gräsö, NE Uppland.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 100: 16–18. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
In 1984, Capnoides sempervirens (Fumariaceae) 
was discovered on the island of Gräsö in NE Upp-
land, E Sweden. A large number of plants were 
present in the first summer, considerably fewer in 
1985. In 2004, the locality, a small rocky outcrop, 
was cleared of waste and the available soil was 
assembled into hollows and crevices. In the mid-
dle of August 2005, two flowering C. sempervirens
were found, as well as ca 50 seedlings. Seeds of 
C. sempervirens can obviously be activated after at 
least twenty years in the seed-bank, even without 
burning.

Ebbe Zachrisson har 
varit yrkesverksam 
som berggrunds- och 
malmgeolog vid Sveriges 
geologiska undersökning. 
Ebbe ingår i lednings-
gruppen och redaktions-
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Adress: Frodegatan 38, 753 27 Uppsala

Småplantor av sommarnunneört. Till 
vänster: Liten groddplanta i mitten av 
augusti. Till höger: En månad senare 
med arttypiska, flikiga, gråaktigt gröna 
blad. Foto: Joakim Ekman (vänster), Ebbe 
Zachrisson (höger).
Seedlings of Capnoides sempervirens are 
easily recognized when the first true 
leaves are formed.
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Torbjörn Tyler ger här den nödvändiga bak-
grunden om man vill försöka lära sig bestäm-
ma hökfibblor Hieracium. Han erbjuder sig 
dessutom att bestämma alla pressade fibblor 
som man skickar till honom. Ta chansen!

TORBJÖRN TYLER

Fibblor har åter blivit modernt bland svens-
ka botanister. Mängden nya insamlingar 
såväl som intresset och antalet frågor som 

ställs till mig som fibbleforskare växer för varje 
år. Det finns många anledningar att intressera 
sig för dessa växter som så länge varit förbisedda. 
Ett uppenbart skäl är att de utgör en mycket stor 
del av vårt lands biologiska mångfald. Räknar 
man antalet kända arter rakt av utgör hökfibb-
lorna (släktet Hieracium) ungefär en fjärdedel 
av alla landets kärlväxtarter! Den jämförelsen är 
måhända inte helt rättvis emedan apomiktiska 
arter (närmast asexuellt förökade kloner) inte 
är helt jämförbara med arter av ”vanliga” växter, 
men även om man utgår från antalet plantor 
torde hökfibblorna utgöra en mycket betydande 
del av landets växtvärld. Hökfibblor av något 
slag förekommer i alla landsändar och i en lång 
rad olika miljötyper. I många vanliga miljötyper 
förekommer de dessutom i stort antal. Härtill 
kommer att släktets variationsbredd i alla avse-
enden är imponerande. 

Andra goda skäl att studera just fibblor föl-
jer av deras speciella förökningssystem med 
(åtminstone huvudsakligen) asexuellt bildade 
frön och de genetiska och evolutionära proces-
ser som följer härav. Att många arter är relativt 
unga och därtill uppvisar påtagligt begränsad 
spridningsförmåga gör att de är växtgeografiskt 
högintressanta och kan vara nyckeln till en bätt-
re förståelse för hur och var växter sprids och 

har spritts i landskapet. Samtidigt medför denna 
begränsning att de har svårt att snabbt utnyttja 
tillfälliga miljöer. I stället ansamlas de med 
tiden på lokaler där en lämplig miljö har lång 
kontinuitet, men när kontinuiteten bryts genom 
skogsbruk eller ändrad skötsel utarmas floran 
snabbt. Härav följer att en hög diversitet av fibb-
lor bör kunna tjäna som en värdefull indikator 
för naturvårdare. Dock är det inte de många 
goda skälen att studera fibblor som denna arti-
kel ska handla om, utan snarare de problem den 
fibbleintresserade ställs inför.

Den kanske mest uppenbara svårigheten – 
eller utmaningen – är det enormt stora antalet 
arter. Bara inom de mer välkända grupperna 
skogs- och hagfibblor finns i landet närmare 
tusen arter. Denna svårighet kan dock enkelt 
undvikas om man koncentrerar sitt intresse till 
ett mer begränsat geografiskt område. Artantalet 
i de flesta landskap ligger nämligen på betydligt 
mer rimliga nivåer (50–150) och antalet arter 
som är något så när vanliga inom en kommun 
eller motsvarande ”hemområde” är sällan större 
än vad de flesta botanister torde kunna mäkta 
med att lära sig.

Ett annat stort problem är bristen på lätt-
tillgänglig litteratur. Det dryga hundratalet 
publikationer från perioden 1880–1930 som 
behandlar svenska fibblor är föga överskådligt 
och flertalet skrifter är dessutom för de flesta 
moderna botanister hart när omöjliga att upp-
bringa. På detta område arbetar jag efter bästa 
förmåga för att avhjälpa problemet och idag 
finns moderna publikationer med nycklar och 
beskrivningar av alla skogs- och hagfibblor för 
alla landskap i Götaland (Tyler 1998, 2002a, 
b, 2003a, b, 2004) och östra Svealand (Tyler 
2005). Värmland kommer att bli färdigt inom 
kort. Förhoppningen är att det så småningom 

Om konsten att beskriva och 
bestämma en fibbla
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ska bli en flora över alla landets arter, men 
under vägen kommer jag att lägga ut komplet-
terande information på internet. Idag finns där 
en checklista med nomenklatorisk och växtgeo-
grafisk information om alla arter (www.nrm.se/
fbo/chk/ttlista/welcome.html) och planer finns 
på att efter hand komplettera denna med kartor 
och scannade bilder.

En utmaning som man däremot alltid kom-
mer att behöva anta som fibbleintresserad är 
att gå i närkamp med fibblornas alla organ och 
karaktärer, och vad värre är, man måste lära sig 
tolka och beskriva det man ser. Under åren har 
jag, liksom andra med fibblor som specialintres-
se, utvecklat en mycket omfattande terminologi 
för att precist kunna beskriva arternas alla sär-
drag och egenheter. Emellertid har olika förfat-
tare haft olika språkbruk och terminologin har 

efterhand berikats med bland annat mer eller 
mindre lyckade översättningar och anpassningar 
av latin och andra främmande språk. Ofta har 
utvecklingen av terminologin löpt hand i hand 
med en ökande förståelse för hur olika egen-
skaper kan användas för att urskilja arterna och 
förstå deras släktskap. Även jag har i högsta grad 
genomgått denna utveckling men nu känner 
jag att den svenska terminologin nått en sådan 
stabilitet att det är hög tid att den får en utförlig 
förklaring. Samtidigt vill jag passa på att peka 
på de olika karaktärer som det är särskilt viktigt 
att lägga märke till när man vill identifiera en 
fibbla.

Mycket översiktligt kan fibblornas karaktärer 
och variation indelas i tre typer av egenskaper: 
former, färger och beklädnader (indument). De 
bägge första typerna är ofta svåra att beskriva 
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Figur 1. Exempel på bladformer hos hökfibblor: 
a) äggrund (grov tallfibbla H. chlorellum), b) lansett-
lik (blek tallfibbla H. albidulum), c) brett elliptisk 
(cirkel fibbla H. orbicans), d) smalt elliptisk (lång-
fibbla H. tenebricosum), e) omvänt lansettlik (klen-
fibbla H. praetenerum).
Leaf shapes in Hieracium sect. Hieracium and sect. 
Vulgata : a) ovate, b) lanceolate, c) broadly elliptic, d) 
narrowly elliptic, e) oblanceolate.
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Figur 2. Bladbaser hos hökfibblor: a, b) hjärtlik 
(palettfibbla H. panaeolum och triangelfibbla H. 
triangulare), c) pillik (växeltandsfibbla H. dentifo-
lium), d, e) tvär (ögonfransfibbla H. ciliatif lorum och 
trasfibbla H. lacerifolium), f) rundad (cirkelfibbla H. 
orbicans), g, h) vigglik (tjockfibbla H. crassiceps och 
blyfibbla H. plumbeum), i, j) killik (rävfibbla H. alti-
pes och spräcklig fibbla H. eustictum).
Different shapes of the leaf base in Hieracium sect. 
Hieracium and sect. Vulgata : a, b) cordate, c) sagit-
tate, d, e) truncate, f ) rounded, g, h) angustate, i, j) 
cuneate.
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precist i ord och det krävs en del erfarenhet för 
att kunna tolka såväl karaktärerna i sig som 
beskrivningarna. Den tredje typen av egen-
skaper handlar mest om antal och går således i 
princip att räkna och ange i siffror, men efter-
som det oftast handlar om mycket stora antal 
blir detta närmast ogörligt och man får därför 
istället använda ord som betecknar intervall och 
som då också kan kräva viss erfarenhet att tolka. 
En fördel med att använda beskrivande ord 
istället för exakta antal och mätvärden är dock 
att de senare lätt blir alltför bokstavligt tolkade 
medan det är lättare att mentalt acceptera att 
ett begrepp som ”mycket” kan betyda lite olika 
saker beroende på om plantan vuxit på ett torrt 
hygge eller i en tät ängsgranskog.

Former
Bladformer
Rosettbladens, och i någon mån även stjälk-
bladens form lämnar en lång rad mycket viktiga 
artkaraktärer. Faktiskt kan många arter iden-
tifieras enbart på bladformen men då krävs det 
ganska mycket övning. Bladformer påverkas 
nämligen relativt lätt av växtmiljön varför man 
måste ta denna i beaktande när man betraktar 
sitt material. Hos individ som inte utsatts för 
extrem sol eller skugga och inte fått extrema 
mängder vatten eller näring är bladformen 
emellertid mycket konstant hos de flesta arter. 
Viktigt att veta är dock att om inget annat anges 

menas med ”blad” i fibblebeskrivningar alltid 
de ”mellersta” bladen. Hos arter med få eller 
inga stjälkblad innebär detta att beskrivningarna 
avser de mellersta av rosettbladen medan de 
typiska bladen hos arter med många stjälkblad 
(och oftast då få rosettblad) är de nedre stjälk-
bladen. De yttre bladen är vanligen bredare med 
grundare och grövre tandning än de mellersta 
medan de inre oftast är smalare med djupare 
och smalare tandning. Att beskriva alla bladen 
skulle bli alltför omfattande och i regel räcker 
det gott med en beskrivning eller figur av de 
mellersta, men när man väl sett en art några 
gånger börjar man intuitivt använda hela serien 
av blad för att känna igen arten.

I omkrets varierar bladens bredd från nästan 
cirkelrund (längden cirka 1,2 gånger bredden 
hos exempelvis cirkelfibbla H. orbicans) till 
långsträckt linjär (längden 5–6 gånger bred-
den) hos många hag- och styvfibblor. Bladen 
kan vara mer eller mindre spetsiga men i detta 
avseende är variationen inom arterna ofta gan-
ska stor. Däremot är det viktigt att lägga märke 
till var bladen är som bredast – nedom, vid eller 
ovan mitten. Beroende på bredd och form kan 
bladens omkrets således beskrivas som äggrund, 
lansettlik, elliptisk, omvänt lansettlik eller
omvänt äggrund (figur 1).

Bladbasens form är en annan mycket bety-
delsefull egenskap. Den brukar beskrivas som 
hjärtlik, pillik, tvär, rundad, vigglik eller vigglik eller vigglik kil-
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Figur 3. Olika typer av bladtandning hos hökfibb-
lor: a–c) regelbunden (mullbärsfibbla H. morulum, 
konfibbla H. coniops och vistfibbla H. adiposum), 
d–f) oregelbunden (ludvikafibbla H. ludoviciense, 
hällfibbla H. stenolepis och smal krattfibbla H. 
psepharum), g–j) (regelbundet) dimorf (prydlig 
tallfibbla H. caesiif lorum, praktfibbla H. grandidens, 
sveafibbla H. oinopolepis och nordlig tandfibbla H. 
anfracticeps).
Different types of dentation in Hieracium sect. Hier-
acium and sect. Vulgata : a–c) regular, d–f) irregular, 
g–j) (regularly) dimorphous.
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lik (figur 2). Viktigt att tänka på är att man lik (figur 2). Viktigt att tänka på är att man lik
ska tänka bort bladtänderna när man bedömer 
bladbasens form och bladens omkrets – särskilt 
blad med tvär eller killik bas är därtill ofta djupt 
flikiga.

Bladens tandning 
Bladens tandning och flikighet är hos fibblorna 
av högst varierande natur. Hos ett fåtal arter är 
bladen alldeles helbräddade men vanligast är 
att de är mer eller mindre djupt tandade. Om 
tänderna utgör mer än 25 procent av bladets 
totala bredd brukar man övergå till att tala om 
flikiga blad. Oavsett djupet kan tandningen 
vara regelbunden (dvs. närstående tänder är 
ungefär likstora och likformade och tänderna 
är placerade på jämna avstånd från varandra) 
eller oregelbunden (figur 3). Oavsett vilket kan 
tandningen vara gles (> 2 cm mellan huvudtän-
derna), medeltät eller medeltät eller medeltät tät (< 1 cm mellan huvud-tät (< 1 cm mellan huvud-tät
tänderna). Ett specialfall utgörs av den tydligt 
dimorfa bladtandning som vissa arter uppvisar. dimorfa bladtandning som vissa arter uppvisar. dimorfa
Hos dessa arter är varannan tand alltid mycket 
mindre än huvudtänderna (figur 3) och egen-
skapen har hos vissa äldre författare beskrivits 
som ”inskjutna mellantänder”. Någon gång kan 
de mindre mellantänderna förskjutas upp på 

huvudtänderna så att bladen blir tydligt dubbel-
tandade.

För att sedan titta närmare på de enskilda 
tänderna/flikarna så kan de vara såglika (framåt-såglika (framåt-såglika
riktade med oliklånga sidor), triangulära (unge-triangulära (unge-triangulära
fär liksidiga), syllika (mycket längre än breda), syllika (mycket längre än breda), syllika
uddlika (mycket smala med lång uddlik spets) uddlika (mycket smala med lång uddlik spets) uddlika
eller grova (med mer eller mindre konvexa och grova (med mer eller mindre konvexa och grova
ofta asymmetriska sidor). I extrema fall kan 
bladkanten snarare beskrivas som undulerande 
eller buktbräddad än som egentligt tandad 
(figur 4).

Bladskaften är hos åtskilliga arter behäftade 
med små fragment av bladskivan. Detta är tro-
ligen egentligen två olika karaktärer med olika 
genetisk bakgrund men de har tidigare ofta sam-
manblandats och gränsen mellan dem är inte 
alltid helt skarp. Det vanligaste är att bladfrag-
menten på skaftet tydligt utgör en fortsättning 
på bladtandningen, något jag kallar nedstigande 
[fria] skafttänder (figur 4e–f). Den andra vari-[fria] skafttänder (figur 4e–f). Den andra vari-[fria] skafttänder
anten är när bladskaftet är försett med små blad-
lika bildningar med ett tydligt avsatt skaft, vilka 
jag kallar bladlika bihang på skaftet (figur 4d). bladlika bihang på skaftet (figur 4d). bladlika bihang på skaftet
Ibland är emellertid bihangen så smala (eller 
t.o.m. trådformiga) att det blir svårt att skilja 
dem från smalt syllika nedstigande skafttänder.
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Figur 4. Olika typer av bladtänder hos hökfibblor: 
a, b) såglika (sydfibbla H. austrinum och kamfibbla 
H. pectinatum), c, d) triangulära (H. decorans och 
sylfibbla H. subulatidens), e, f) syllika (räfsfibbla 
H. exaltans och blå stenfibbla H. psilodorum), g, 
h) grova (vargfibbla H. canipes och fetfibbla H. 
sarcophyllum) eller nästan vågformiga, i) (vågfibbla 
H. obtusoserratum), j) uddlika (uddfibbla H. cacu-
minatum); e, f) visar också på skaftet nedlöpande 
bladtandning medan d) illustrerar skaftade bladlika 
bihang på skaftet.
Different types of teeth on the leaves of Hieracium
sect. Hieracium and sect. Vulgata : a, b) saw-like, c, d) 
triangular, e, f ) subulate, g, h) coarse or sometimes 
even undulate (i), j) aristate; e, f ) also illustrate den-
tation that continues down the petiole (decurrent 
dentation) and d) shows an appendiculate petiole 
with stalked leaf-like appendages.
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Korgställningens form och uppbyggnad
Den egentliga blomställningen är hos alla korg-
blommiga växter innesluten i själva blomkorgen 
varför korgarnas inbördes placering egentligare 
bör kallas korgställningen. Denna är hos alla 
svenska hökfibblor – utom en del fjällfibblor 
H. sect. Alpina – förgrenad. Själva förgrenings-Alpina – förgrenad. Själva förgrenings-Alpina
mönstret är en användbar karaktär, särskilt för 
att skilja mellan olika större artgrupper (figur 
5). Här måste dock påpekas att korgställningens 
uppbyggnad naturligtvis i hög grad är beroende 
av antalet holkar vilket i sin tur mer påverkas 
av växtmiljön än av arttillhörigheten. På klena 
exemplar med få holkar liksom på extremt 
frodiga individ kan man således inte dra några 
slutsatser om korgställningens form. 

Hos många arter (i synnerhet skogsfibblor) 
utgår alla grenar från den översta decimetern 
av korgställningen och alla holkskaft är blott 
centimeterlånga och då beskrivs korgställningen 
som tät, men hos vissa arter är grenarna och 
holkskaften betydligt längre och grenarna utgår 
länge ned på stjälken och då beskrivs korgställ-
ningen som gles och långgrenig. Täta korg-
ställningar är oftast även starkt sammansatta
varmed menas att grenarna är upprepat förgre-
nade och uppbär flera holkar. Motsatsen, enkla
korgställningar, förekommer hos en del arter 
vilket innebär att det nästan aldrig finns mer än 
en holk på varje korgställningsgren.

Den först utvecklade holken i mitten av 
korgställningen (i förlängningen av stjälkens 
huvudaxel) kallas primärholk och dennas skaft primärholk och dennas skaft primärholk

benämnes akladium. Akladiets genomsnittliga 
längd varierar starkt mellan olika arter men 
det finns vanligen även en ganska stor varia-
tion mellan individ av en och samma art varför 
denna karaktär måste användas med försiktig-
het. Om akladiet vanligen är kortare än 2 cm 
beskrivs det i mina artbeskrivningar som kort
medan det beskrivs som långt om det överstiger långt om det överstiger långt
4 cm. De holkar som utvecklas närmast efter 
primärholken och som sitter på grenar utgående 
närmast under akladiet kallas sekundära holkar
och det är främst dessa som avses i alla beskriv-
ningar av holkarnas storlek och behåring.

Viktigt att lägga märke till är även grenvink-
larna (figur 5). Hos många skogsfibblor utgår 
grenarna nästan horisontellt (90° vinkel) varvid 
korgställningen beskrivs som spärrgrenig medan spärrgrenig medan spärrgrenig
de flesta hagfibblor har uppåtriktade eller föga 
utspärrade grenar (< 45° vinkel). Hos de förra är 
grenarna och holkskaften ofta starkt bågböjda
så att holkarna trots grenvinklarna hamnar i 
upprätt ställning (det finns dock arter där de 
blommande korgarna pekar snett åt sidan eller 
till och med är hängande). 

Holkfjällens form 
Holkfjällen är till sin form nästan lika vari-
abla som de egentliga bladen, men till följd 
av deras ringa storlek är variationen mindre 
iögon fallande. Hos de flesta arter är fjällen 
medelbreda vilket innebär att de precis täcker medelbreda vilket innebär att de precis täcker medelbreda
holken vid dennas mitt (på nyutslagna holkar), 
men hos en del arter är de påtagligt smala så att smala så att smala
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Figur 5. Princip över en sammansatt korgställning 
med starkt utspärrade och bågböjda grenar (till 
vänster) och en enkel långgrenig korgställning med 
föga utspärrade grenar (till höger). Placeringen av 
primärholken (A), sekundärholkar (B), akladiet (c) 
och korgställningens huvudaxel (d) anges.
A compound synflorescence with strongly squar-
rose and arcuate branches (left) and an almost 
simple synflorescence with long, almost straight 
and upright branches (right). The positions of the 
primary capitulum (A), secondary capitula (B), the 
acladium (c) and the central axis (d) are indicated.
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det blir glipor mellan fjällen där de outvecklade 
frö penslarna sticker fram (jmf. figur 12), och 
ibland är de istället så breda att de överlap-breda att de överlap-breda
par varandra. Fjällens spetsar är hos flertalet 
arter för blotta ögat spetsiga men under lupp i 
yttersta spetsen tydligt trubbiga – ett tillstånd 
som beskrivs som smaltrubbiga. Hos en del 
arter är de dock brett rundtrubbiga (eller t.o.m. rundtrubbiga (eller t.o.m. rundtrubbiga
tvärhuggna) eller mer eller mindre spetsiga. De 
spetsiga fjällen kan antingen vara kortspetsiga

– med en kort, mer eller mindre liksidigt tri-
angulär spets – eller sylspetsiga – med en långt sylspetsiga – med en långt sylspetsiga
utdragen, nålvass eller ibland närmast trådlik 
spets (figur 6).

Hos de flesta skogs- och hagfibblor är alla 
holkfjäll fästa mer eller mindre på samma höjd 
och tätt tryckta till varandra. Hos de flesta 
styv- och klippfibblor är däremot de yttersta 
fjällen fästa något nedanför de övriga vilket 
brukar beskrivas som att de är löst anlagda. 
Holkens och holkbasens form är för övrigt något 
som ofta beskrivs i äldre litteratur men där jag 
hittills inte blivit riktigt klok på hur beskriv-
ningarna ska tolkas. Formen varierar med hur 
holkarna utvecklas och mognar men mellan 
likåldriga holkar av olika arter tycker jag inte 
variationen är särskilt påtaglig. Något torde 
dock mina företrädare ha menat, så detta är ett 
av flera exempel på ”bortglömd kunskap” som 
vi ännu inte lyckats återerövra. 

Holkens längd (ibland kallat holkens höjd, 
eller, något oegentligt, holkfjällens längd) varie-
rar hos många arter inom ganska vida gränser, 
men hos arter med extremt kort (< 10 mm) 
eller lång (> 12 mm) holk kan karaktären vara 

användbar. Viktigt att veta är då att måtten 
avser sekundära holkar, alltså holkar på gre-
narna närmast utanför den större, först utslagna 
central holken (jmf. figur 6) och att längd-
angivelsen avser avståndet i planprojektion från 
de yttersta fjällens fäste till spetsen av de längsta 
(innersta) fjällen.

Färger
Bladens färg och pigmentering
Pigmentering brukar ha en stark tendens att 
vara beroende av växtmiljön och detta gäller 
även för fibblorna. Emellertid är förmågan att 
bilda vissa pigment säkert genetiskt reglerad och 
vissa skillnader mellan arter är mycket tydliga 
även när dessa odlats under identiska förhål-
landen (figur 7). Förekomst av en viss pigmen-
tering kan således vara en mycket användbar 
karaktär men man bör inte dra alltför långt-
gående slutsatser om man inte ser färgen ifråga. 
Ett ytterligare problem är att färger oftast 
förändras vid torkning varför det är viktigt att 
hålla reda på om beskrivningarna avser levande 
material eller herbariematerial. Bladens grund-
färg varierar mellan ganska ljust gulgrön och 
mättat mörkgrön (figur 7). Hos många arter 
med gulgröna blad tillstöter på unga blad och 
i soliga lägen en diffus brunröd pigmentering 
som gör att de ser nästan sjukligt smutsgröna 
ut. Hos vissa arter tillkommer en blåaktig ton i 
bladfärgen (ibland kallat lökgrönt efter färgen 
på lökblast) och några arter har påtagligt blå-
gröna blad. Grundfärgen är dock ofta omöjlig 
att studera på pressat material och beskrivs där-
för inte alltid. Förutom grundfärgen förekom-

Figur 6. Holkfjällens spetsighet är en bra karaktär 
som skiljer många arter åt. Fjällen på bilden, från 
vänster till höger, beskrivs som brett rundtrubbiga 
(de två första), smaltrubbig, kortspetsig respektive 
sylspetsig.
The shape of the apex of the phyllaries is an impor-
tant character that helps to define many species. 
Those on this photo would be described as (from 
the left): broadly obtuse (nos 1 & 2), narrowly 
obtuse, shortly acute, and subulate.
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mer minst två typer av rödbetsröda–blåvioletta 
pigment. En kraftig violettanlöpning kan hos violettanlöpning kan hos violettanlöpning
de flesta arter (dock inte alla!) utvecklas på bla-
den hos torkskadade eller på annat sätt lidande 
individ. Hos en del arter är emellertid åtmins-
tone undersidan av de yttre rosettbladen nästan 
alltid lilafärgad (figur 7; oftast rödbetsliknande 
men hos några arter mer blåviolett). Ofta är 
även bladskaften lilafärgade; violettskaftade
blad förekommer även hos en del arter med nor-
malt rent gröna bladskivor.

Mörkt leverfärgade oregelbundna fläckar
är karakteristiska för vissa arter (figur 7; men 
saknas alltid hos extrema skuggformer). Hos en 
lång rad andra arter kan dylik fläckighet utveck-
las i starkt solsken, men de flesta arter kan inte 
utveckla bladfläckar ens under extrema odlings-
betingelser. För att få bättre kontroll på denna 
egenskap har jag försöksodlat många arter i fullt 
solsken men för en del sällsynta arter är kunska-
pen ofullständig.

Holkfjällens pigmentering 
Holkfjällens färg varierar mellan blekt gulaktigt 
eller gråaktigt grön via olivgrön till nästan svart 
och denna pigmentering kvarstår oftast även 
på pressat material. Holkfjällens färg framgår 
dock ofta inte av artbeskrivningarna och har 
hittills inte använts mycket vid urskiljandet av 
arterna trots att egenskapen förefaller vara täm-
ligen konstant inom arterna. Hos några arter 
är yttersta spetsen av holkfjällen ofta rödlila 
anlupen men detta är en sällsynt egenskap vars 
användbarhet är oklar. Vissa tidigare författare 
har lagt vikt vid de blekare och tunnare kanter 
som holkfjällen i regel har, men jag har hit-
tills inte lyckats hitta något konsekvent sätt att 
beskriva och uppskatta denna egenskap.

Märkenas pigmentering 
Märkena är hos många växter vårtiga eller 
knottriga för att underlätta för pollenkornen 
att fastna. Hos fibblor är märkena i grunden 

Figur 7. Bladfärgen varierar mellan arterna från 
tydligt blågrön (A & B, hällfibbla H. stenolepis resp. 
svanlundsfibbla H. svanlundii), via mättat mörkgrön 
(C, klibbfibbla H. diaphanoides) till gulgrön (D, 
trollfibbla H. oistophyllum). Dessutom har vissa 
arter mer eller mindre tätt placerade brunlila 
fläckar på bladen (E & F, styvfibble-arten H. cru-
entiferum resp. stänkfibbla H. basifolium) och hos 
många arter tenderar bladens undersida att bli 
kraftigt lilaanlupen (G, hagfibbla H. vulgatum)
The colour and pigmentation of the leaves vary a lot 
between species. The leaves may be more or less 
glaucous (A & B), dark green (C) or yellowish green 
(D). In some species the leaves are more or less 
densely spotted (E & F). In many species the leaves 
tend to become lilac beneath (G).
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alltid gula men vårtorna kan ha eller sakna en 
svart pigmentering (figur 8). Hos vissa arter, till 
exempel hos alla klippfibblor H. sect. Oreadea, 
saknas förmågan att utveckla denna svarta 
pigmentering varför märkena alltid är rent gula 
såväl i torrt som i färskt tillstånd. Hos de flesta 
arter är märkena däremot mer eller mindre tätt 
beklädda med svarta vårtor. På färskt material 
ger detta en viss smutsgul ton men på torrt 
material och under lupp ser märken av samma 
arter prickiga ut. I mina beskrivningar avser prickiga ut. I mina beskrivningar avser prickiga
märkesfärgen alltid torrt och pressat material. 
Hos en del arter sitter de mörka vårtorna så tätt 
att märkena som torra blir glänsande sotsvarta. 
Sitter vårtorna så tätt att > 50 % av ytan är 
svart brukar jag kalla dem för tätt prickiga eller tätt prickiga eller tätt prickiga
mörkt smutsgula; om pigmenteringen är gle-
sare beskriver jag dem som glest prickiga eller glest prickiga eller glest prickiga
ljust smutsgula. Märkenas färg är hos de flesta 
arter tämligen konstant och föga påverkbar av 
yttre miljöförhållanden, men då och då ser man 
individ som har en för arten helt avvikande 
märkesfärg.

Behåringen
Hårtyper
Viktigare än allt annat för möjligheten att 
urskilja många fibblearter är den rika förekom-
sten av olika typer av hår och motsvarande bild-
ningar på i stort sett alla växtens delar. Hos våra 
fibblor är det främst fem olika typer av hår som 
förekommer: borsthår, vitspetsade (enkel-)hår, 
glandelhår, stjärnhår, ullhår och cilier. Dess-
utom går det i några fall att urskilja olika 
undertyper av de olika hårtyperna baserade på 
hårens längd och pigmentering. Mängden och 

fördelningen av de flesta av dessa hårtyper utgör 
viktiga kännetecken för de olika arterna och 
detta är karaktärer som påverkas föga av miljö-
förhållanden och växtplats.

Utöver de fem här accepterade hårtyperna 
ser man ibland uppgifter om förekomsten av 
mikroglandler på holkfjällen (har bl.a. ansetts mikroglandler på holkfjällen (har bl.a. ansetts mikroglandler
karakteristiskt för klippfibblor H. sect. Ore-
adea). Det som givit upphov till dessa uppgifter 
tycks dock vara de utskjutande cellhörn som 
under vissa omständigheter kan framträda som 
glänsande punkter på holkfjällens yta. Några 
mikroskopiskt små glandler har jag däremot 
aldrig lyckats iaktta och förmodandet att det 
som kallats så egentligen bara är ojämnheter i 
cellstrukturen bekräftas av undersökningar med 
högupplösande scanningmikroskop (P. Mraz, 
muntl.). Huruvida de utskjutande cellhörnen 
kan användas som en artkaraktär är ännu out-
rett men jag har iakttagit dem på arter av flera 
olika sektioner och misstänker att det snarare 
är materialets tillstånd än arttillhörigheten som 
avgör om de framträder.

Borsthår
Borsthåren är genomskinliga eller svagt brun-
tonade, 1,5–3,5 mm långa, ofta tandade hår 
som främst förekommer på bladen och stjälken. 
I beskrivningar benämns borsthåren på dessa 
organ ofta kort och gott ”hår”. Mängden borst-
hår påverkas relativt lätt av miljöfaktorer som 
torka och solexponering och är därför inte så 
användbar som artkaraktär, men åtskilliga arter 
saknar helt hår på bladovansidorna och/eller 
stjälken och i dessa fall kan det vara till hjälp 
vid artbestämningen. Några arter utmärker sig 

Figur 8. Märkenas och stiftens pigmentering varie-
rar inom vida gränser hos hökfibblorna. Märkena 
på bilden, från vänster till höger, beskrivs i art-
beskrivningar som svarta, tätt prickiga (alternativt 
mörkt smutsgula), glest prickiga (alternativt ljust 
smutsgula) respektive rent gula.
The pigmentation of the styles varies a lot in Hier-
acium. Those on this photo would be described as 
(from the left): blackish, densely dotted, sparsely 
dotted, and purely yellow.
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också genom att vara ovanligt tätt och långt 
borsthåriga. Borsthårens längd är annars en 
egenskap som är potentiellt användbar i art-
beskrivningar men som hittills sällan utnyttjats. 
Huruvida håren är tandade eller släta används 
ofta för att urskilja olika utomnordiska sektioner 
av släktet men hos våra inhemska arter är varia-
tionen ganska liten och håren är oftast otydligt 
tandade eller nästan släta.

Vitspetsade enkelhår
Enkelhåren hos fibblor är släta, 0,5–2 mm långa 
hår med en grov svartpigmenterad bas och en 

kortare eller längre glasklar (vit) spets. Sådana 
hår förekommer främst på holkfjällen och 
korgställningsgrenarna och benämns här oftast 
endast ”hår” (figur 9). Mängden hår på holk-
fjäll och holkskaft är mycket viktiga artkarak-
tärer och om inte annat anges är det mängden 
på sekundära holkar och dessas skaft som avses. 
I regel har primärholken något rikligare och 
ljusare hårbeklädnad än övriga holkar. Mängden 
anges på skalan: saknas, enstaka (enstaka (enstaka ≈ 1–3), få
(≈ 3–6), glesa (glesa (glesa ≈ 6–10), rikliga (10–25), rikliga (10–25), rikliga täta
(> 25) och hopade (så många att det knappast 
kan få plats fler); alla mängduppgifter avser per 

Figur 9. Enkelhår med en mer eller mindre lång ljus 
spets förekommer på holkfjäll och holkskaft av en 
del arter. Hos trollfibbla H. oistophyllum domineras 
holkbeklädnaden helt av långa, nästan från basen 
ljusa hår. Lägg även märke till de ljusa ansamling-
arna av stjärnludd i fjällens kanter.
Simple hairs with a longer or shorter translucent 
apex are characteristic parts of the indument on 
pedicels and phyllaries in many species. In H. oisto-
phyllum the indument of the phyllaries is completely 
dominated by long simple hairs that are translucent 
almost from the base. Note also the aggregation of 
whitish stellate tomentum along the margins of the 
phyllaries.

Figur 10. Glandelhår av olika längd och färg före-
kommer på holkskaft och holkfjäll hos många 
arter. Hos denna art sitter de långa mörka gland-
lerna tätt hopade och dominerar helt holkbekläd-
naden.
Glandular hairs of different length and pigmentation 
are found on the pedicels and phyllaries of many 
species. In this species, the indument of the phyllar-
ies is completely dominated by long blackish glands.
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holkfjäll eller per centimeter holkskaft. Enkel-
hårens längd kan även det vara en viktig karak-
tär och för att slippa mäta och ange exakta mått 
för alla arter brukar jag ange längden enligt 
skalan korta (korta (korta ≤ 0,8 mm), medellånga (0,8–1,3 medellånga (0,8–1,3 medellånga
mm), långa (1,3–1,8 mm) och långa (1,3–1,8 mm) och långa mycket långa
(> 1,8 mm). Med lite övning lär man sig att 
uppskatta hårens längd och antal på dessa ska-
lor utan att behöva räkna och mäta. Viktigt att 
lägga märke till är även hur stor del av hårens 
längd som upptas av den glasklara spetsen. Hos 
en del arter är håren nästan helsvarta (< 10 % 
ljus spets), hos många börjar den ljusa spetsen 
ungefär vid mitten medan några arter har näs-
tan helvita hår (> 90 %).

Glandelhår
Glandelhår (ofta bara kallade glandler) hos 
fibblor är grova, 0,3–1,8 mm långa, oftast mörk-
pigmenterade, hårlika bildningar som avslutas 
av en ”kletig klump” (en körtel som avsöndrar 
en klibbig vätska). Hos skogs- och hagfibblor 
förekommer glandler på holkfjäll, holkskaft och 
ibland på stjälken (figur 10), men hos bland 
annat fjällfibblor uppträder de även på bladen. 
Mängden glandler på främst holkfjäll och holk-
skaft är liksom mängden enkelhår ofta avgöran-
de för artbestämningen och mängden anges van-
ligen enligt samma skala för bägge hårtyperna 
(se under vitspetsade enkelhår ovan). Viktigt att 
tänka på är att även arter med täta eller hopade 

enkelhår kan ha rikligt med glandler men att 
dessa då ofta är korta och lätt gömmer sig bland 
håren. Glandlernas längd brukar jag ange enligt 
skalan korta (< 0,5 mm), korta (< 0,5 mm), korta medellånga (0,5–1 medellånga (0,5–1 medellånga
mm) och långa (> 1 mm) och den längd som långa (> 1 mm) och den längd som långa
avses kan beskrivas ungefär som ”medellängden 
av de längsta”. Ofta finns det glandler av mycket 
olika längd på en och samma holk men man 
ska alltså bortse från de enstaka extremt långa 
glandler som ibland finns närmast holkbasen 
och sedan uppskatta längden på de längsta av de 
övriga. Glandlerna är hos de flesta arter svarta 
men de kan även vara helt eller delvis bruna 
eller ibland till och med guldgula; detta är en 
användbar artkaraktär även om pigmenteringen 
kan påverkas dels av djup skugga på växtplatsen, 
dels av mindre omsorgsfull pressning eller fuktig 
förvaring.

Stjärnhår
Stjärnhåren hos fibblor är mycket små, gråvita, 
oregelbundet flerarmade hår vars armar är 
utspärrade och mer eller mindre tryckta mot 
växtens yta. De enskilda stjärnhåren är så små 
och oansenliga att de knappast syns ens under 
lupp men i allmänhet uppträder de många 
tillsammans och bildar då en typ av gråaktig 
behåring som brukar benämnas stjärnhårsludd
eller stjärnludd. Stjärnluddet liknar ganska 
mycket damm eller mögel och ska inte förväxlas 
med det mögel som ofta angriper fibblor som 

Figur 11. Hos de flesta skogsfibblor och en del 
arter i andra sektioner är stjärnhårsluddet på 
holkarna främst ansamlat längs holkfjällens kanter. 
Hos zebrafibbla H. caesiomurorum bildar rikligt 
stjärnludd breda vita band längs holkfjällens kanter.
A capitulum of H. caesiomurorum showing the char-
acteristic distribution of abundant stellate tomen-
tum along the margins of the phyllaries. In many 
species of H. sect. Hieracium as well as in some spe-
cies belonging to other groups stellate hairs are only 
found along the margins of the phyllaries.



FIBBLOR

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:1 (2006) 29

man pressat utan att orka byta gråpapper … 
Stjärnludd förekommer hos fibblor på i stort 
sett alla vegetativa organ. På stjälken förekom-
mer de rikligt hos nästan alla arter. Endast en 
handfull arter har mer än enstaka stjärnhår på 
rosettbladens undersida, men på betydligt fler 
arter kan de uppträda rikligt på stjälkbladens 
undersida och kan då vara till nytta vid bestäm-undersida och kan då vara till nytta vid bestäm-undersida
ningen. Dock ska påpekas att stjärnhårigheten 
på stjälkbladen ska bedömas på undersidan av 
välutvecklade blad och hos många skogsfibb-
lor saknas sådana ofta. Dessutom kan bladens 
stjärnhårighet påverkas av extrema växtmiljöer 
(torkskadade och insektsangripna individ blir 
ofta tätt stjärnluddiga).

Stjärnluddet på holkfjällen är då en pålit-
ligare karaktär. Det är inte bara mängden 
stjärnludd här som är av intresse utan kanske i 
ännu högre grad stjärnluddets fördelning över 
fjällens yta. Hos många arter av framför allt 
skogsfibblor är stjärnluddet inskränkt till holk-
fjällens kanter där det beroende på mängden 
bildar allt från en smal rand av stjärnhår till 
breda vita band av filtartat stjärnludd (figur 11). 
Hos andra arter är stjärnluddet jämnt spritt över 
holkfjällens hela yta (hos de flesta hagfibblor) 
eller koncentrerat till holkbasen och holkfjällens 
nedre halva (främst hos de s.k. krattfibblorna i 
bifidum-gruppen, figur 12). Stjärnluddets för-
delning på holkarna är konstant hos alla arter 

Figur 12. Hos arterna i den s.k. bifidum-gruppen 
(krattfibblor) är stjärnluddet jämnt spritt över 
holkfjällens yta men ofta tydligt rikligast mot 
holkens bas. Hällfibbla H. stenolepis kännetecknas 
dessutom av extremt smala holkfjäll.
Species of the bif idum group have stellate tomen-
tum distributed all over the surface of the phyllaries, 
but usually most abundantly towards the base of the 
capitulum. H. stenolepis is further characterized by 
extremely narrow phyllaries.

Figur 13. Hos många arter av främst skogsfibblor 
kröns holkfjällen i spetsen av en tydlig tofs av 
ytterst korta (ca 0,2 mm) ullhår.
Many species of Hieracium have a conspicuous coma 
of minute (c. 0.2 mm) wool-like hairs at the apices 
of the phyllaries.
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och mängden varierar normalt endast inom gan-
ska snäva gränser.

Ullhår
Det som kallas ullhår hos fibblor är mycket 
tunna, cirka 0,2 mm långa, glasklara och oftast 
mer eller mindre krusiga hår som uppträder 
främst i holkfjällens spetsar (figur 13). För blot-
ta ögat är de omöjliga att skilja från stjärnluddet 
men placeringen i fjällspetsarna även hos arter 
som saknar stjärnludd på holkfjällen avslöjar 
dem. En sådan ullhårstofs förekommer hos de 
flesta egentliga skogsfibblor samt hos ett mindre 
antal hagfibblor men tofsen kan vara olika tät 
och yvig och hos en del arter är den nedlöpande 
så till vida att ullhåren fortsätter en bit ned 
längs holkfjällens kanter.

Cilier
Cilier är korta, glasklara, flercelliga hårlika 
bildningar som hos fibblor uppträder i spet-
sarna och på tänderna av kronbladen. Dessa 
cilier är vanligtvis ytterst korta och kan endast 
studeras under stark lupp (figur 14) men deras 

förekomst hos åtskilliga skogsfibblor och någon 
enstaka hagfibbla (liksom i flera andra sektioner 
av släktet) har visat sig vara en bra artkaraktär 
som nästan aldrig varierar inom arterna. Lätt-
tast får man syn på cilierna om man med stark 
lupp eller preparermikroskop tittar på spetsarna 
på blommor som just håller på att slå ut, exem-
pelvis på de ännu rörlika blommorna i mitten 
av nyutslagna holkar. På äldre blommor och 
ovarsamt behandlat material har de däremot en 
tendens att ramla bort.

Andra variabla egenskaper
Jag har redan nämnt att det finns några egen-
skaper som använts av tidigare fibbleforskare 
men som jag ännu inte blivit riktigt klok på 
och därför undvikit i mina beskrivningar. 
Detta gäller exempelvis för holkens form och 
holkfjällens blekare kanter. Den engelska fibble-
experten H. W. Pugsley utnyttjade strukturen 
på blombottnen efter det att de mogna fröna 
trillat bort och detta tycks vara en mycket 
användbar karaktär, åtminstone för att skilja 
mellan sektioner och andra större artgrupper. 
Mellan de mogna fröna finns i varierande grad 
tagglika utskott från blombottnen och dessa 
kan vara mer eller mindre framträdande, spet-
siga, tandade etc. Den uppenbara nackdelen är 
dock att när fröna trillat av har de flesta andra 
karaktärer som behövs för artbestämningen 
gått förlorade och det krävs således att man 
har arterna i odling eller under kontinuerlig 
observation för att denna egenskap ska kunna 
utnyttjas. Fröna har för övrigt rönt mycket litet 
intresse bland fibble forskare, i motsats till vad 
som är fallet bland maskros intresserade, och 
det är fullt möjligt att det kan finnas åtskilliga 
förbisedda karaktärer att hämta här. Utan att 
ha gjort några mer systematiska studier kan jag 
konstatera att det finns en variation i frönas färg 
och storlek samt i hårpenselns färg och struktur 
men huruvida denna variation har en genetisk 
bakgrund är ännu oklart (delvis ligger nog varia-
tionen snarast mellan frön från olika holkar och 
med olika position inom holken).

Borsthåren på de vegetativa organen har som 
jag nämnt inte heller tillmätts någon större bety-

Figur 14. Cilierna i kronbladens spetsar är lättast 
att hitta på blommor som just ska till att slå ut. 
Hos denna art är de ovanligt långa och syns tydligt 
i spetsen av de ännu rörlika blommorna men oftast 
är de ännu kortare och mindre framträdande.
The minute cilia at the apex of the calathia charac-
teristic for some species are most easily observed 
at the apices of the still tubular florets that are just 
about to develop. However, in this species the cilia 
are unusually long and conspicuous. In most species 
they can only be detected under the microscope.
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delse men även här finns uppenbart en variation 
vad gäller längd och tandning som kan förtjäna 
att utforskas. Bladskaftens relativa längd och 
bredd liksom korgställningsgrenarnas tjocklek 
är andra egenskaper där det uppenbarligen finns 
en variation som skulle kunna vara användbar 
för att beskriva och identifiera arter. Säkert går 
det att finna ytterligare nya egenskaper men det 
fortsatta arbetet handlar nog ändå främst om 
att få en bättre förståelse för vad som är mest 
användbart hos de välkända karaktärerna och 
utveckla en bättre terminologi att beskriva detta. 
Bladtändernas form och korgställningens för-
greningsmönster är exempel på egenskaper som 
uppenbart har en stark genetisk grund men som 
är svåra att beskriva i ord och där variationen 
även påverkas indirekt av mera miljöbetingade 
egenskaper, i dessa fall av själva bladformen res-
pektive av antalet holkar i korgställningen.

Vilka exemplar går att artbestämma?
Som med alla svårare växter är det viktigt att 
man får tag i bra och ”typiska” exemplar för sitt 
arbete. Detta gäller särskilt för den som ännu 
inte har så stor erfarenhet, och för de sällsyn-
taste arterna finns det knappast möjlighet för 
någon att bli särskilt erfaren. De fem vanligaste 
arterna i Götaland kan jag idag säkert identi-
fiera även på rent ut sagt skruttigt material men 
många sällsynta arter kan jag knappast känna 
igen om jag inte har tillgång till välutvecklade 
exemplar, gärna flera stycken.

Vad är då ett bra exemplar? Det första man 
ska tänka på är att så många som möjligt av de 
betydelsefulla karaktärer som beskrivits ovan 
ska finnas med. Således bör det finnas minst en 
blommande korg och minst ett par rosettblad. 
Rosettbladens betydelse kan inte överskattas 
och man bör därför försöka finna exemplar med 
en välutvecklad flerbladig bladrosett. Finns det 
därtill något välutvecklat stjälkblad är det bra. 
Som redan påpekats kräver bedömningar av 
korgställningens uppbyggnad att den består av 
flera, helst minst fem, holkar.

Av ovanstående kan man förledas att tro att 
det ”bästa” exemplaret alltid är det största med 
flest blad och holkar men så enkelt är det inte. 

Nästa sak man bör tänka på är nämligen: hur 
växer exemplaren man tänkt studera eller samla. 
Exemplar som kan misstänkas vara övergödda 
eller svultna, fått för mycket eller för lite vat-
ten eller för mycket eller för lite solljus är alltid 
olämpliga. Detta kan verka väldigt svårt att 
avgöra men man ska då komma ihåg att fibblor 
som grupp är vanliga växter som ofta förekom-
mer rikligt och genom att jämföra med andra 
exemplar på samma lokal kan man snabbt få en 
uppfattning om vilka som utvecklats ”normalt”. 
Har man en population i en blandad betad skog 
intill ett hygge där det växer fibblor lite över-
allt väljer man naturligtvis dem som växer på 
ostörd mark mellan träden och undviker dem 
som växer precis under en tät gran, som står och 
slokar i torkan vid en sten på hygget eller växer 
frodigt vid en komocka, sorkhög eller annan 
markblotta! 

Nu är det ju inte alltid man har så mycket att 
välja på och då får man naturligtvis ta vad man 
finner, men särskilt för nybörjare är chansen att 
man kommer rätt i nycklarna väldigt mycket 
större om man har idealiska exemplar, och även 
om man skickar materialet till mig så får man 
räkna med att illa valda exemplar returneras 
med påskrifter av typen ”obestämbar svältform”, 

”modif. umbrosae” [= skuggform] etc. Här kan 
det vara på sin plats att förklara att när jag och 
andra fibbleforskare vid bestämning skriver att 
något exemplar är en modifikation (ofta förkor-
tat ”modif.”) så menar vi att artbestämningen 
visserligen känns säker men att exemplaret på 
grund av sin växtplats är mindre typiskt och där-
för inte bör användas som underlag om man vill 
lära sig att känna igen arten i fråga. Jag brukar 
själv vara ganska generös med sådana påskrifter 
på de exemplar jag returnerar till olika samlare 
för att de inte ska bli helt förvirrade av konstiga 
exemplar när de själva försöker lära sig arterna.

Slutligen är det viktigt att tänka på när man när man när
samlar fibblor. Lättast att identifiera är nämli-
gen alltid exemplar tagna i början av fibblornas 
blomningstid. Under sommaren växer plantorna 
till successivt och det tillkommer nya blad efter 
hand, av vilka de senare utvecklade ofta har en 
helt otypisk form. Sent utvecklade holkar kan 
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dessutom få en onormal och avvikande hår-
beklädnad även om det i regel är ett mindre pro-
blem. Börja således dina fibblestudier så snart de 
första börjar blomma och fortsätt sedan ungefär 
fyra veckor, men om du inte är absolut tvungen 
bör du helt förbigå fibblorna senare på somma-
ren! Fibblornas blomning börjar i regel ungefär 
samtidigt med syrenens Syringa vulgaris. En del 
arter är pigga på att blomma om på hösten och 
ibland kan fröplantor som grott på våren få för 
sig att börja blomma redan samma höst, men 
sådana plantor är i regel helt obestämbara och 
kan ibland se väldigt märkliga ut. Exemplar som 
blivit betade försöker också gärna blomma om 
och kommer då kanske bara någon vecka senare 
än huvudmassan av fibblor – men de blad som 
utvecklats efter betning är ändå i regel helt oty-
piska.

Ett sista problem vid fibblestudier är de olika 
gallbildande insekter som i mycket hög frekvens 
angriper fibblor. De vanligaste av dessa ger 
upphov till holkar som växer oregelbundet, ofta 
blir onormalt stora, uppsvällda, asymmetriska 
och med krökta holkfjäll med helt missbildad 
hårbeklädnad. Sådana holkar kan inte användas 
vid artbestämningar och ibland kan det faktiskt 
vara svårt att på en lokal alls hitta några holkar 
som inte är angripna. Ytterligare andra insekter 
ger upphov till galler som ombildar hela blom-
ställningen, men de är ovanligare och därtill så 
uppenbara missbildningar att det är mindre risk 
att någon försöker bestämma sådana exemplar. 
Även angrepp av svarta bladlöss är mycket van-
liga och det kan vara irriterande att få press och 
insamlingspåsar fyllda med dylika kryp men 
bladlössen åstadkommer sällan någon större 
synlig skada på växten.

Andra parasitiska organismer kan ge upp-
hov till distinkta cirkulära violetta fläckar på 
bladovansidan – vilka inte får förväxlas med de 
oregelbundna leverfärgade fläckar som är typis-
ka för vissa arter – eller gråvita hinnor (mjöl-
dagg) som kan misstolkas som stjärnhårsludd. 

Mjöldaggsangrepp är ett särskilt stort pro-
blem när man odlar fibblor tätt tillsammans och 
under optimal konstant temperatur och fuktig-
het, och kraftiga angrepp kan då även leda till 

att bladen blir helt deformerade. För övrigt är 
fibblor i allmänhet mycket lättodlade, men man 
bör tänka på att fröna kräver en viss mängd ljus 
för att gro (täckes endast med ett mycket tunt 
lager sand vid sådd), att det är först efter över-
vintring som de typiska bladen utvecklas och att 
många skogsfibblor kräver viss beskuggning för 
att utvecklas normalt.

Hur samlar man fibblor?
Att samla och pressa fibblor är snarare lättare 
än svårare än att samla andra växter. De flesta 
fibblor har en behändig storlek som gör att man 
bara behöver vika blomstjälken på mitten för att 
hela växten fint ska få plats i pressen. Dessutom 
torkar fibblor relativt snabbt, så om man byter 
gråpapper regelbundet är de i regel torra efter 
mindre än en vecka. Vid själva insamlandet bör 
man dock tänka på att man får med hela växten 
i ett stycke men ändå inte dödar växten i onö-
dan. Detta uppnås bäst om man skär av plantan 
med en vass kniv precis i markytan. Plantor 
som behandlats på detta sätt brukar överleva 
och skjuta nya skott, även om de naturligtvis 
blir ganska försvagade. Skär eller knipsar man 
däremot lite för högt upp kommer bladrosetten 
att falla sönder och det blir svårt att veta vart 
bladen hörde, och rycker man upp plantan med 
rötterna har den ingen chans att överleva. Att 
försöka undvika att växten bryts av eller faller 
sönder i flera delar är kanske än viktigare för 
fibblor än för andra växter eftersom man ofta 
samlar många olika fibblor samtidigt och det 
är mycket stor risk att man parar ihop fel delar 
om plantorna en gång fallit sönder. Det är alltid 
obehagligt att tvingas bestämma växter där man 
inte är helt säker på att allt som finns på ett ark 
verkligen tillhör samma art …

Det klart bästa är om man kan stoppa in 
fibblorna i en provisorisk press redan medan 
man är i fält. Är detta absolut omöjligt kan de 
förvaras i plastpåsar (minst en påse för varje 
lokal!) vilka vid hemkomsten lämpligen läggs i 
kylskåpet vilket brukar få växterna att åter styv-
na efter några timmar. Oavsett metod så är det 
viktigt att man när man byter gråpapper första 
gången ger sig tid att titta på fibblorna och med 
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en pincett eller dylikt så långt som möjligt viker 
ut och slätar till de delar som hamnat olyckligt 
vid pressningen. Visst går det att använda sin 
stereoskopiska begåvning och skapa sig en bild 
av hur hopvecklade blad bör ha sett ut när de 
var plana, men det blir så mycket vackrare och 
trevligare om bladen är pressade helt utan veck!

Torkar gör fibblorna som sagt ganska snabbt, 
men det är viktigt att så verkligen sker då de 
annars har lätt för att mögla och detta mögel är 
faktiskt mycket lätt att förväxla med stjärnhår! 
Byter man gråpapper varje dag och ser till så att 
det inte är för många blad som ligger ovanpå 
varandra så brukar det dock inte vara några 
problem.

Varje insamling måste naturligtvis åtföljas av 
uppgifter om lokalen och ska jag direkt kunna 
använda uppgifterna i mitt projekt behöver 
jag uppgift om socken, storruta enligt RUBIN 
samt någon form av biotopangivelse. Skickar 
man sedan skörden till mig så kommer jag att 
beslagta ett och annat exemplar som jag finner 
särskilt värdefullt och tycker ska bevaras i de 
offentliga herbarierna, men merparten kommer 
jag efter någon månad att återsända i bestämt 
skick till samlaren. Alla insamlingar registreras 
i min databas som kommer att ligga till grund 
för kommande utbredningskartor, bedömningar 
av utrotningshot etc. Att många lokala botanis-
ter samlar fibblor och skickar till mig är av helt 
avgörande betydelse för mitt arbete, men detta 
är samtidigt en unik möjlighet för dig att bygga 
upp en referenssamling med kontrollbestämt 
material och en sådan är mycket bra att ha om 
man vill försöka lära sig att själv bestämma 
fibblor.  
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Det har inte varit någon lätt uppgift för 
Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler att hitta 
på bra svenska namn till alla 292 sydsvenska 
skogs-, hag- och krattfibblor. Här är hela listan!

THOMAS KARLSSON & TORBJÖRN TYLER

Här presenteras svenska namn på arter 
av Hieracium sektionerna Hieracium
(skogsfibblor), Vulgata (hagfibblor) och Vulgata (hagfibblor) och Vulgata

Bifida (krattfibblor) i södra Sverige. Den senare Bifida (krattfibblor) i södra Sverige. Den senare Bifida
sektionen har tidigare inte förekommit i svensk 
floristik men omfattar arter som tidigare räkna-
des till skogsfibblorna eller hagfibblorna.

För dessa tre grupper avser listan att täcka 
alla spontana taxa kända från Götaland, Närke, 
Västmanland, Södermanland och Uppland. 
Totalt 292 fibblor namnges.

Tidigare har de många arterna (cirka 1500 
enbart i Sverige) av släktet Hieracium inte haft 
svenska namn. När nu intresset för fibblor ökar 
är det naturligt att tillhandahålla sådana – ett 
kulturspråk bör ha namn på alla företeelser som 
någon vill kunna tala om! Det stora artantalet 
gör det till en svår uppgift att finna namn på 

alla som är någorlunda korta, välljudande och 
informationsbärande. Uppgiften försvåras ytter-
ligare av att efterledet fibbla är gemensam med fibbla är gemensam med fibbla
många andra släkten av korgblommiga – många 
bra sammansättningar med fibbla är redan fibbla är redan fibbla
upptagna. Vi har dock försökt finna enkla, 
osamman satta namn särskilt på vittspridda och 
mera vanliga arter. Uppenbart närstående arter 
har dock getts sammansatta namn med gemen-
sam efterled, till exempel trollfibbla för arter trollfibbla för arter trollfibbla
kring H. oistophyllum, hällfibbla för sådana som hällfibbla för sådana som hällfibbla
står nära H. stenolepis och H. stenolepis och H. stenolepis rufsfibbla för arter rufsfibbla för arter rufsfibbla
som är besläktade med H. plicatum.

Vi har också mycket ofta försökt att anknyta 
det svenska namnet till det vetenskapliga, efter-
som detta ger ett stöd för minnet; dessutom 
anknyter ju det vetenskapliga artepitetet i regel 
till något som uppfattats som karakteristiskt för 
just den arten. – Geografiska namn har normalt 
endast använts i namn på fibblor som har en 
mycket liten totalutbredning.

Efter huvudlistan, som ordnats alfabetiskt på 
de vetenskapliga epiteten, ges en översikt över 
arterna fördelade på artgrupper samt ett register 
till de svenska namnen.

Huvudlista

Artepitet Svenskt namn Motivering

acidodontum syltandad fibbla Bladen är sylvasst tandade, vilket även anges av artepitetet

acidotum nålfibbla Rosettbladen har bakåtriktade, vasst tillspetsade flikar och 
holkfjällen är ovanligt smala och vasst tillspetsade

acrochristum kristfibbla Parafras på epitetet

acrogymnon brunspetsad fibbla Holkfjällen är ofta brunanlupna i spetsen

acroleucum randfibbla Holkfjällen har stjärnluddsränder, vilket är ovanligt hos hag-
fibblorna

acudentulum palmérfibbla Namnet hedrar västkustbotanisten J. E. Palmér, som samlade 
arten i Uddevalla (den beskrevs från Sverige under namnet 
H. palmeri, vilken visade sig identisk med den från Norge tidi-
gare beskrivna H. acudentulum)

Svenska namn på sydsvenska 
fibblor
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acutellum haningefibbla Endast känd från Västerhaninge och Österhaninge i Sörmland

adampliatum östgötafibbla Arten förekommer främst i Östergötland 

adiposum vistfibbla Beskriven från Sturefors i Vist socken, Östergötland. Arten är 
mycket lokal

adunans gytterfibbla Korgställningens grenar tenderar att vara tätt sammanträngda, 
vilket även epitetet och en synonym, H. approximatum, syftar 
på (aduno = förena; approximo = närma sig)

aethotrichum hårig stenfibbla De håriga holkskaften skiljer denna art från stenfibbla H. ravidum

albatipes vitfibbla Holkskaften är vita av täta stjärnhår och kontrasterar mot de 
mörka holkarna (albatipes betyder ungefär ’vitfotad’)

albiduliforme ågelsjöfibbla Arten är beskriven från en björkäng vid Ågelsjö, Kvillinge 
socken, Östergötland, och endast känd från några få lokaler 
kring gränsen till Sörmland

albidulum blek tallfibbla Lik tallfibbla H. scandinaviorum men med gråbleka holkar med 
ljusa glandler

albinotum blek vägfibbla Närstående vägfibbla H. subsimile men blekare färgad

albovittatum vitbandad fibbla Holkfjällen har kraftiga vita ränder av stjärnludd

almquistianum violfibbla Bladen är starkt lila undertill (ett tidigare använt epitet var 
violascens)

altipes rävfibbla Arter som är besläktade med H. canipes har, där inga andra 
epitet erbjudit sig, givits fantasinamn efter svenska vilda djur

amblyglochin svansfibbla Namnet syftar på det svanslikt utdragna stjälkbladet

amplificatum storfibbla Namnet anknyter till artepitetet, ’förstorad’

anfracticeps nordlig tandfibbla Närstående tandfibbla H. anfractum men med norrlands-
utbredning

anfractifolium klösfibbla De lansettlika, djupt och vasst flikiga bladen är mycket karak-
teristiska

anfractum tandfibbla Bladtänderna är mycket framträdande

anisotomum puderfibbla Holkarna har ett fint stjärnludd – som doppade i pudersocker

aquiliceps örnfibbla Namn efter det vetenskapliga epitetet, som betyder ’örnhuvud’

arrosiforme gnagfibbla Bladen är starkt uppflikade; arrosus betyder ’gnagd’

asemum värmlandsfibbla Vanlig i Värmland men nästan helt begränsad till landskapet

atronitens glansfibbla Holkfjällen är glänsande svartaktiga

austriniforme lindfibbla Arten är endast känd från typlokalen, en lindbacke i Åtvid 
socken i Östergötland

austrinum sydfibbla Arten är i Sverige nästan helt inskränkt till Skåne

badiellum roslagsfibbla Denna art är endast känd från norra och mellersta Uppland

barbareifolium vassfibbla Bladen är vasstandade och holkfjällen långt och vasst tillspetsa-
de; dessutom kallades arten först H. acutum (acutus = ’spetsig’) 
av sin upptäckare



KARLSSON & TYLER

36 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:1 (2006)

barrimum elefantfibbla Bladen är mycket stora; barrus användes av latinska poeter för 
elefant (egentligen ett låneord från ett indiskt språk)

basifolium stänkfibbla Bladen är tätt brunfläckiga, liksom stänkmålade

bogense bogefibbla En gotländsk endem, beskriven från Boge socken

cacuminatum uddfibbla Bladtänderna är små, framåtriktade och vasst tillspetsade

caesiiflorum prydlig tallfibbla Närstående tallfibbla H. scandinaviorum men är nättare och har 
mera elegant skurna blad än denna

caesiomurorum zebrafibbla Holkfjällen har breda, mycket framträdande ränder av stjärn-
ludd

caesionigrescens blåsvart hällfibbla Artepitetet betyder ungefär ’blir blåsvart’ vilket syftar på de 
ovanligt mörkt blågröna bladen

caesitium flikig krattfibbla Ganska lik krattfibbla H. prolixum men särskilt de inre bladen 
är starkt flikiga

caliginosum lansettfibbla Bladen är lansettlika och nästan helt otandade

calliglaucum norsk hällfibbla Närstående hällfibbla H. stenolepis men med huvudsakligen 
norsk utbredning

campylodon krokfibbla Artepitetet betyder ’krökt tand’ och syftar på att bladtänderna 
är något klolika

canipediforme valpfibbla Närstående vargfibbla H. canipes och förmodligen uppkommen 
ur denna art.

canipes vargfibbla Det vetenskapliga epitetet betyder ’gråben’ (eg. ’gråfot’), en 
förskönande omskrivning för vargen

canitiosum stoftfibbla Holkarna är tätt klädda med stoftfina stjärnhår vilket gör att 
de ser ’dammiga’ ut

carnosiceps norrgårdafibbla Beskriven från Norrgårda i Boge socken på nordöstra Got-
land; mycket få lokaler

ceramotum skarpfibbla Bladen är vasstandade

chlorellum grov tallfibbla Grövre än den besläktade arten tallfibbla H. scandinaviorum och 
med grövre och mera oregelbundet tandade blad

chlorodes narrklibbfibbla Närstående klibbfibbla H. diaphanoides (som är vanligare); man 
tar ofta fel

chloromaurum vesslefibbla Besläktade arter har djurnamn. Den smala, slanka bladformen 
ledde till associationen med vessla

chondrodes rutefibbla Endast känd från Rute socken på Gotland

ciliatiflorum ögonfransfibbla De enskilda blommorna i korgen har tätt cilierade spetsar

ciliatiforme tabergsfibbla Arten är beskriven från Taberg och finns endast i södra 
Vätterbygden

cinerellum askfibbla Namn i anslutning till artepitetet; arten har askgrå stjärnhårig-
het på holkbasen

cirrobractum plymfibbla Holkfjällens spetsar kläds av en plym av vita ullhår vilket även 
artepitetet syftar på
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coadunatum vasstandad hällfibbla Lik hällfibbla men har vassare bladtänder

complexum ljus violfibbla Liknar violfibbla H. almquistianum men har ljusare holkhår

coniops konfibbla Namnet efter det vetenskapliga epitetet

constringens bred rufsfibbla Liknar rufsfibbla H. plicatum men har bredare blad

continuum ålandsfibbla Denna art förekommer huvudsakligen på Åland och är vanlig 
där

crassiceps storkorgsfibbla Korgarna är stora och breda, vilket även det vetenskapliga epi-
tetet syftar på (crassiceps betyder ungefär ’tjockskallig’)

cruentifolium blodfibbla Artepitetet betyder att bladen är blodbestänkta och syftar på 
fläckigheten

cunctans senfibbla Artepitetet cunctans betyder ’senfärdig’ och syftar på att arten 
blommar sent

cuneolatum kilfibbla Bladbasen är killik (cuneatus)

cuprimontanum kopparbergsfibbla Beskriven från Kopparberg i Ljusnarsberg och spridd i det 
gamla Kopparbergs län

daedalolepium vängefibbla Endast känd från Gotland; beskriven från Vänge socken

dalicum dalfibbla Arten är spridd i Dalsland och nästan helt inskränkt till detta 
landskap

denigrans välenfibbla Endast känd från sjön Välen i Fagerhult socken, Småland

dentifolium växeltandsfibbla Bladen har omväxlande stora och små tänder (kallades förr H. 
duplidens)

diaphanoides klibbfibbla Korgarna är långt och oerhört tätt glandelhåriga

dissimile hundfibbla Arten är variabel som hunden; jämför Viola canina och 
hundstarr, namn som är bildade på samma idéhundstarr, namn som är bildade på samma idéhundstarr

distinctum särfibbla Namnet anspelar, liksom artepitetet, på att arten är distinkt

duderhultense döderhultsfibbla Namn efter typlokalen, Döderhult vid Oskarshamn i Småland

dyringii dyringfibbla En norsk art med ströförekomster på svenska västkusten, upp-
kallad efter den norske botanisten Dyring

ebenarium kappelshamnsfibbla Beskriven från Kappelshamn på norra Gotland och med en 
mycket inskränkt utbredning

elongatifrons smal gnejsfibbla Närstående gnejsfibbla H. lepidotum men mycket smalbladig

epicrocifolium skifferfibbla Beskriven från ett skifferbrott i Dalsland; ytterst sällsynt art

erysibodes luddfibbla Holkfjällen är extremt tätt gråfiltade av stjärnhår

ethologum gycklarfibbla Det grekiska ethologos är benämningen på en stum komiker

eudaedalum bårdfibbla Holkfjällen har framträdande stjärnluddsbårder

eustictum spräckelfibbla Bladen är mörkfläckiga (stiktos betyder ungefär ’spräcklig’)

evae evafibbla Efter artepitetet, som hedrar en kollega till auktor

eviridatum strimmig stenfibbla Närstående stenfibbla men med tydligare stjärnluddsränder i 
holkfjällens kanter

exaltans räfsfibbla Stjälkbladen har långa, utdragna, tättsittande tänder
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expallescens blek trollfibbla Arten är lik trollfibbla H. oistophyllum men har en blek örtfärg, 
vilket även epitetet anspelar på

expallidiforme slät trollfibbla Arten är lik trollfibbla H. oistophyllum men har mycket kortare 
och mjukare behåring

farinaceum mjölfibbla Namn i anslutning till artepitetet, som syftar på holkbasens 
mjöllika stjärnhårighet

fasciculare luddig gnejsfibbla Närstående gnejsfibbla H. lepidotum men med stjärnluddiga 
holkar

femsioënse femsjöfibbla Arten är endast känd från Femsjö i Småland

ferrimontanum mjölig rufsfibbla Närstående rufsfibbla H. plicatum men holkarna har gråvitt 
stjärnhårig bas (ser ut att vara doppade i mjöl)

flagriferum kolmårdsfibbla Huvudsakligen utbredd i och omkring Kolmården (norra 
Östergötland)

fraudulentum smal blyfibbla Närstående blyfibbla H. plumbeum men smalbladigare

glandulosissimum aspfibbla Närstående björkfibbla H. lepistoides och växer gärna i unga 
lövskogar i främst norra Sverige

goniophyllum vinkelfibbla Rosettbladen har ett karakteristiskt bladsnitt med vinklade 
sidor

gracilifrons späd fetfibbla Nästående fetfibbla H. sarcophyllum men i regel med spädare 
växtsätt

grandidens praktfibbla En praktfull art!

grophosum grov stenfibbla Närstående stenfibbla H. ravidum men högre och grövre

gunnarii gunnarfibbla Namnet hedrar Gunnar Samuelsson, bland annat framstående 
fibbleexpert

haboënse habofibbla Namn efter typlokalen i Västergötland; mycket sällsynt art

haegerstroemii hägerströmsfibbla Namnet syftar på Karl Peter Hägerström, som insamlade typ-
exemplaren

helenae helenafibbla Namn efter epitetet, som i sin tur hedrar en kollega till artens 
auktor

hemidiaphanum spetsfjällig 
glandelfibbla

Lik glandelfibbla H. pseudodiaphanum men med spetsiga holkfjäll

hepaticolor pilfibbla Bladbasen är pillik

hjeltii hjeltfibbla Efter upptäckaren, finländaren Hjelt

hypoprasinum lökfibbla Arten har gräslöksgröna blad (prasinus betyder ’lökgrön’)

impressiforme villandsfibbla Arten har sin huvudutbredning i Villands härad i nordöstra 
Skåne

incurrens hårig klibbfibbla Lik klibbfibbla H. diaphanoides men med mörka hår på holkarna

informe gläntfibbla Arten växer gärna i skogsgläntor och bryn

integratifrons helfibbla Liksom artepitetet syftar det svenska namnet på att bladen är 
(nästan) helbräddade

integratum äggfibbla Bladen är äggrunda med en helt jämn kontur
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interveniens charlottenborgs-
fibbla

Beskriven från Charlottenborg, Kungsör socken; ytterst säll-
synt

involutum rännfibbla De enskilda blommorna i korgarna är rännformiga (även art-
epitetet syftar på detta)

irriguiforme blekingefibbla Arten är spridd i Blekinge och finns nästan endast där

isonomoum ullaredsfibbla Beskriven från Ullared i Halland; känd endast från ett par 
lokaler

isoptortum mjölbyfibbla Endast känd från Mjölby, Östergötland

itharophyton nickelfibbla Bladen är glänsande med en metallisk grågrön färgton, och 
flera andra sådana krattfibblor har fått namn efter metaller

jaeredense järedafibbla Beskriven från Järeda socken, Småland; namnet används redan 
lokalt (t.ex. i dagspressen!)

johanssonii lövhultsfibbla Den enda för närvarande kända lokalen är i slåttermark vid 
Lövhult nära Nässjö i Småland

jonsbergense hårig glandelfibbla Närstående glandelfibbla H. pseudodiaphanum men med enkel-
hår på holkfjällen

juelii jueltallfibbla Namnet hedrar Oscar Juel, som var professor i botanik i Upp-
sala i början av 1900-talet

koepingense köpingfibbla Beskriven från Köping i Västmanland; sällsynt art

lacerifolium trasfibbla Basalbladen är starkt uppflikade

laeticolor klen färgfibbla Närstående färgfibbla H. longimanum men klenare

lamprocranum flikig glansfibbla Mycket närstående glansfibbla H. atronitens men med djupare 
flikiga blad

lanugineum smal trollfibbla Närstående trollfibbla H. oistophyllum men med smalare rosett-
blad

larssonii larssonfibbla Namnet hedrar dalslandsbotanisten P. A. Larsson som var 
först att samla denna mycket sällsynta art

lepidiceps bärnstensfibbla Holkarnas glandler är bärnstensgula

lepidotum gnejsfibbla Arten växer främst på gråstensklippor och sprängsten i väst-
kustområdet där gnejs är den dominerade bergarten

lepidulum rödbetsfibbla Bladen blir med tiden karakteristiskt rödbetsröda

lepistoides björkfibbla En nordlig art som huvudsakligen växer i björkhagar och fjäll-
björkskog

leucotrachelum bukettfibbla Blomställningen är rikt förgrenad och mycket mångkorgig

limitaneum ljus flikfibbla Närstående flikfibbla H. persimile men med ljusa märken

longimanum färgfibbla Den vanligaste i en artgrupp kring H. laeticolor (epitetet bety-H. laeticolor (epitetet bety-H. laeticolor
der ’starkt färgad’)

ludoviciense ludvikafibbla Beskriven från Ludvika i Dalarna, vilket även artepitetet syftar 
på

luebeckii lübecksfibbla Namnet hedrar upptäckaren, blekingebotanisten H. G. Lübeck
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lugubre sorgfibbla Namnet syftar på de dystert svarta holkarna (artepitetet bety-
der ’sorglig’)

lythrodes vasstandad 
gnejsfibbla

Närstående gnejsfibbla H. lepidotum men har tätt vasstandade 
blad

macradenium tofsfibbla Arten har en mycket starkt utvecklad spetstofs på holkfjällen

maculosiforme norsk fläckfibbla Närstående fläckfibbla H. maculosum men med sin huvud-
utbredning i Norge

maculosum fläckfibbla Bladen är fläckiga, vilket även artepitetet syftar på

madarodes kalspetsfibbla Det grekiska madaros betyder ungefär ’med kalt huvud’ och 
syftar på att holkfjällens spetsar saknar behåring

mallophyllum pälsfibbla Som artepitetet anger är bladen tätt håriga

mallopodum tassfibbla Det vetenskapliga epitetet syftar på att stjälkbasen och 
bladskaften är mycket tätt långhåriga. Besläktade arter har 
djurnamn

manotrichum klintefibbla Gotländsk endem som finns längs den västra klintkusten och 
som beskrevs från Klintehamn i Klinte socken

marginellum veckfibbla Bladen är vågiga och blir veckade vid pressning

maurocephalum mörkhövdad fibbla Holkarna är mörka på grund av täta, långa, svarta glandelhår, 
vilket även artepitetet syftar på

mediiforme malmefibbla Namnet hedrar Gustav A:n Malme som först urskilde denna 
art

megalotrachelum nyckelviksfibbla Endast känd från Nyckelviken i Nacka

megavulgatum stor hagfibbla Liknar hagfibbla H. vulgatum men är kraftigare och grövre, vil-
ket även artepitetet anger

membrosum högfibbla Arten är ofta mycket högväxt

metaliceps metallfibbla Namn efter artepitetet

molybdinoides strängnäsfibbla Mycket sällsynt art, endast känd från Strängnäs

molybdinum molybdenfibbla Namnet ansluter till artepitetet

morulum mullbärsfibbla Den lilla svarta korgen påminner något om ett (svart) mullbär 
(morus = ’mullbär’)

mundulum nubbfibbla Holkarnas glandler har ett stort, plattat huvud

myrtillinum blåbärsfibbla Namn efter det vetenskapliga epitetet

naevosiforme fläckig vägfibbla Närstående vägfibbla H. subsimile men har ofta fläckiga blad

naevosum skimmelfibbla Holkarna är täckta av ett mögelliknande överdrag av stjärnhår

neopinnatifidum pinnfibbla Stjälkbladen har långt utdragna, pinnlika tänder eller flikar

neoserratifrons sågfibbla Bladen är markant sågtandade, vilket även artepitetet (serrati-
frons) syftar på

neritodon smedfibbla Ganska spridd i Bergslagen

nigricanticeps mörk krattfibbla En art med mörka holkar och bladfärg, närstående krattfibbla 
H. prolixum
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oblaqueatum panelfibbla Artepitetet laqueatus betyder ’panelklädd’, vilket torde syfta på 
holkfjällens anordning

obliquifolium vätterfibbla Artens totalutbredning är inskränkt till bergen kring Vättern

obtusoserratum vågfibbla Bladen är vågigt bukttandade

oinopolepis sveafibbla Arten är inskränkt till mälarlandskapen

oistophyllum trollfibbla Holkarna är långt och stripigt håriga, som en trollgubbe; växer 
dessutom i trolsk gammalskogsmiljö

oletatum fläckig klibbfibbla Närstående klibbfibbla H. diaphanoides men oftast med tätt 
mörkfläckiga blad

oligolepium fåfjällig fibbla Karakteristiskt är, vilket artepitet också syftar på, att holk-
fjällen är få och löst anlagda

opacum gotlandsfibbla Endemisk för Gotland och mycket vanlig där

opeatodontum mångtandad 
hällfibbla

Närstående hällfibbla H. stenolepis men bladen är mycket tätare 
tandade

orbicans cirkelfibbla Bladen är nästan cirkelrunda

ornatiforme hårig smyckefibbla Mycket närstående smyckefibbla H. ornatum men med hår på 
holkar och holkskaft

ornatum smyckefibbla Arten pryds av fläckar på bladen

oxylepium zinkfibbla Bladen är glänsande med en metallisk grågrön färgton, och 
flera andra sådana krattfibblor har givits namn på metaller

paeminosum ljus klibbfibbla Närstående klibbfibbla H. diaphanoides men med ljusa holk-
glandler

panaeolum palettfibbla Bladen har en karakterisk kort och rund form och är ofta 
flammiga i blågrönt och leverbrunt

paralium aspelandsfibbla Utbredningen är centrerad till nordöstra Småland, bland annat 
Aspelands härad, varifrån den är beskriven

paramaurum dysterfibbla Bladen är mörkgröna (mauros betyder ’mörk’)

patale patalfibbla Nybildning baserad på epitetet

pectinatum kamfibbla Bladen är särpräglade, tätt kamtandade

pellucidum granfibbla Växer framför allt i frodiga, något fuktiga granskogssluttningar

penduliforme mörk slokfibbla Lik slokfibbla H. pendulum men med mörkare blad och holkar

pendulum slokfibbla Namnet anknyter till epitetet som syftar på att de tunna blom-
ställningsgrenarna inte orkar bära holkarna utan slokar

perlaxum grovtandad fibbla Bladen är grovtandade

persbergense persbergsfibbla Beskriven från Persberg i Värmland

persimile flikfibbla De på bladskaftet långt nedstigande, fria bladflikarna är karak-
teristiska

pexum liten klapperfibbla Närstående klapperfibbla H. variabile men till alla delar mindre

phaedrophyllum vippfibbla Korgarna är vipplikt samlade i ändarna av långa grenar

phaeopsis hög klibbfibbla Närstående klibbfibbla H. diaphanoides men påfallande högväxt
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phaliotrichum hårfibbla Holkarna är glest men ovanligt långt och ljust håriga

philanthrax fläckig trollfibbla Närstående trollfibbla H. oistophyllum men bladen blir i solsken 
brunfläckiga

pholidotum vingfibbla Bladskaftet är vingat

phrygionium hetserydsfibbla Beskriven från Hetseryd i Hjälmseryd socken, Småland; en 
mycket lokal art

planifrons arfibbla Arten är beskriven från Ar i Fleringe socken på Gotland och är 
säkert känd endast därifrån

plantaginifolium grobladsfibbla Epitetet syftar på att bladen är grobladslika

plicatum rufsfibbla De extremt långhåriga holkarna är utmärkande för denna art

plumbeum blyfibbla Namn efter artepitetet, som syftar på bladens färgton

plumuligerum gunnarsnäsfibbla Beskriven från Gunnarsnäs socken, Dalsland; känd från ytterst 
få lokaler

polypelium närkefibbla Denna ytterst sällsynta art var länge endast känd från Närke

polyschistomorphum slitsfibbla Bladen är mångflikiga, uppslitsade

porrigens marmorfibbla Har ofta marmorerade blad och växer gärna vid kalk- och 
marmorbrott

porrigentiforme huggfibbla Bladen är skarptandade

praetenerum klenfibbla Arten är klen till växtsättet och har små holkar beklädda med 
korta tunna hår och klena bleka glandler

praeviride silkesfibbla Holkarnas hår är tunna och glänsande

praviforme uppsalafibbla Endast känd från några socknar kring Uppsala

pravifrons buckelfibbla Bladen är buckliga

pristophyllum hajfibbla Bladtänderna är rakt utspärrade, vilket troligen har gett upp-
hov till artepitetet (pristis = ’havsodjur’, ’haj’)

prolatatum väskindefibbla Gotländsk endem, beskriven från Väskinde socken

prolatescens oskarshamnsfibbla Beskriven från Oskarsham i Småland och endemisk för kommunen

prolinguatum värmdöfibbla Endast känd från Värmdö utanför Stockholm

prolixum krattfibbla Växer i torr, snårig småskog (krattskog)

psepharum smal krattfibbla Besläktad med krattfibbla H. prolixum men har smala blad

pseudodiaphanum glandelfibbla Korgar och holkskaft är tätt klädda med svarta glandelhår

psilodorum blå stenfibbla Närstående stenfibbla H. ravidum men med mera blågröna blad

pubicuspis huskvarnafibbla Arten har en mycket snäv utbredning i huskvarnatrakten i 
Småland

pumicatifolium gutefibbla En sällsynt, gotländsk art

punctillaticeps bred guldkornsfibbla Lik guldkornsfibbla H. punctillatum men bredbladigare

punctillatum guldkornsfibbla Holkarna är prickiga av små guldfärgade glandler

pycnodon sydlig trollfibbla Närstående trollfibbla H. oistophyllum; finns mest i Skåne och 
Danmark



SVENSKA FIBBLENAMN

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:1 (2006) 43

ravidum stenfibbla Växer på steniga ställen

ravusculum tennfibbla Närstående blyfibbla H. plumbeum; holkarna är tätt klädda med 
grått stjärnludd och blir därför tennfärgade

reclinatiforme nordlig vägfibbla Närstående vägfibbla H. subsimile men med nordligare utbredning

remanens hårig granfibbla Liknar granfibbla H. pellucidum men har rikligt med enkla hår 
på holkarna

remanentiforme mörkaklevsfibbla Namnet syftar på den enda kända lokalen, Mörkaklev i Väster-
götland

resupinatum harpunfibbla Bladtänderna är i typiska fall långa och tillbakaböjda

rhomboides rombfibbla Bladen har ofta en rombisk omkrets

ringsellei ringsellefibbla Namnet hedrar upplandsbotanisten G. A. Ringselle, som först 
uppmärksammade denna art

sarcophyllum fetfibbla Namnet anknyter till epitetet (sarcophyllus = ’med köttiga 
blad’) och syftar på att bladen är tjocka, nästan som hos fet-
bladsväxter

sarissatum rivfibbla Bladen är mot basen djupt flikiga, liksom sönderrivna; lik klös-
fibbla H. anfractifolium

saurotum ödlefibbla Efter artepitetet; saurus betyder ’ödla’

scandinaviorum tallfibbla Arten växer i torra skogsmiljöer, ofta i tallskog

schlegelii vassfjällig klibbfibbla Närstående klibbfibbla H. diaphanoides men holkfjällen är spet-
siga, vilket är ovanligt i denna grupp

schlyteri flockrufsfibbla Lik rufsfibbla H. plicatum men blomställningen är ofta flocklik

scioides skuggfibbla Det grekiska scia betyder ’skugga’

scotocranum mörkfibbla scotos betyder ’mörker’. Hela växten är påfallande mörk i färgen.

scotostictum vårfibbla Arten blommar tidigt och har tidigare förts till H. praecox
(praecox betyder ungefär ’tidigblommande’)praecox betyder ungefär ’tidigblommande’)praecox

scytophyllum skytfibbla Efter epitetet; skyterna var en sydosteuropeisk nomadstam 
som beskyllts för att vara grova och okultiverade; sannolikt 
här i överförd bemärkelse på grund av att bladen har ett grovt 
tillyxat utseende

semicanipes bräckefibbla Beskriven från Bräcke i Edsleskog socken (Dalsland) och 
endast känd från denna socken

siliginellum blek hällfibbla Närstående hällfibbla H. stenolepis men bladen är ljusare, grå-
aktigt gröna

siljense dalafibbla Förekommer huvudsakligen i Dalarna

siltense siltefibbla Arten är beskriven från Silte socken på Gotland

sinuosifrons lysfibbla Blomkorgarna är stora och lysande gula

smolandicum smålandsfibbla Ej ovanlig i Småland men nästan ej funnen utanför landskapets 
gränser

solanum gästrikefibbla Beskriven från Torsåker socken i Gästrikland; endast känd från 
ett fåtal lokaler
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sparsidens spretfibbla Blomställningsgrenarna är tunna och raka och spretar snett 
uppåt

speirodon fåglarpsfibbla Endast känd från Fåglarp i Rogberga socken, Småland

spodoleucum ydrefibbla Endast känd från södra Östergötland

steenhoffii grängesbergsfibbla Endast känd från Grängesberg

stenolepis hällfibbla Växer huvudsakligen på hällmark och klippkrön

stenstroemii stenströmsfibbla Namn efter epitetet; K. O. E. Stenström var en pionjär inom 
hieraciologin

stibeophyllum mörk gnejsfibbla Närstående gnejsfibbla H. lepidotum, men med mörka, ibland 
fläckiga blad

stipatum tätfibbla Det vetenskapliga epitetet betyder välfylld, sammanpressad

subatronitens trubbfjällig 
glansfibbla

Närstående glansfibbla H. atronitens men med trubbigare holk-
fjäll

subciliatum höglandsfibbla Utbredningen är i stort sett helt begränsad till Småländska 
höglandet, där arten är rätt vanlig

subcrassum mårdfibbla Arter som är besläktade med vargfibbla H. canipes har, där inga 
andra epitet erbjudit sig, givits fantasinamn efter svenska vilda 
djur

subglaucovirens styv glandelfibbla Liknar glandelfibbla H. pseudodiaphanum men är styvare och 
mer högväxt

subirriguum strimmig violfibbla Närstående violfibbla H. almquistianum men har tydligare strim-
mor av stjärnhår längs holkfjällens kanter

sublividum mörkstiftig 
hällfibbla

Närstående hällfibbla H. stenolepis men med mörka stift. Säll-
synt, lokal art

submetaliceps viklaufibbla Säkert känd endast från Viklau socken på Gotland

subnaevosum fleringefibbla Endast känd från Fleringe socken på norra Gotland (flera loka-
ler)

subnitidum åbyfibbla Inskränkt till nordligaste Östergötland och beskriven på mate-
rial från Åby i Kvillinge socken

subpellucidum taigafibbla En mycket vittspridd boreal art med förekomster även i 
Sibirien

subplumuligerum marstrandsfibbla I Sverige endast känd från södra Bohuslän; de flesta insamlingar 
är från Koön vid Marstrand

subpunctillatum smal guldkornsfibbla Närstående guldkornsfibbla H. punctillatum men smalbladigare

subsimile vägfibbla Växer gärna på grusiga vägkanter

subterdentatum hallandsfibbla Arten är nästan endemisk för Halland

subterscissum lofibbla Arter som är besläktade med vargfibbla H. canipes har, där inga 
andra epitet erbjudit sig, givits fantasinamn efter svenska vilda 
djur

subulatidens sylfibbla De nedre bladtänderna är sylvasst utdragna; subulatidens bety-
der syltandad
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Systematisk översikt över arterna
Arterna har här fördelats enligt ett system nyli-
gen framtaget av Torbjörn Tyler. Förutom de 
klassiska sektionerna skogsfibblor (sect. Hiera-
cium) och hagfibblor (sect. Vulgata) urskiljes här  
även den nygamla sektionen krattfibblor (sect. 
Bifida). Inom var och en av de tre sektionerna 
har arterna grupperats efter likhet. I många fall 

utgör grupperna säkerligen naturliga enheter 
men indelningen kan komma att ändras något 
efter hand som fler arter inordnas i systemet.

Artgrupperna är baserade på en statistisk 
analys av ett större antal arter och cirka 50 
karaktärer (T. Tyler opubl.). Den visar att 
arterna bildar ett i det närmaste helt kontinuer-
ligt variationsmönster. Således måste alla gräns-

sudermannicum sörmlandsfibbla Arten förekommer främst kring Mälaren och är beskriven från 
Sörmland

tanaodeirum mörkhårig hällfibbla Tillhör gruppen kring hällfibbla H. stenolepis och utmärks av de 
ovanligt mörka holkhåren

tenebricosum långfibbla Rosettbladen är ovanligt långsmala för en skogsfibbla

tjaelderense tjälderfibbla Endast känd från Tjälder i Boge socken på Gotland

toerense salemfibbla Beskriven från Salem socken i Sörmland och hittills endast 
känd därifrån samt från Södertälje

torticeps vridfibbla Holkarna är ofta sneda eller vridna (torticeps = ’med vridet 
huvud’)

triangulare triangelfibbla Bladen har största bredden nära basen; namnet anknyter till 
epitetet

trichelliceps klen rufsfibbla Lik rufsfibbla H. plicatum men är mera lågväxt och mindre 
grenig

tubaticeps trumpetfibbla Artepitetet syftar på att holken är tratt- eller trumpetlik

turbiniceps snurrfibbla Efter artepitetet, som syftar på de något vridna holkarna

unctiusculum stubbfibbla Holkfjällen är avstubbade (mycket trubbiga)

urticaefrons norsk fetfibbla Liknar fetfibbla H. sarcophyllum men är huvudsakligen utbredd i 
Norge med få lokaler i norra Bohuslän.

valentius starkfibbla Artepitetet betyder ’den starke/kraftige’

variabile klapperfibbla Gotländsk endem; växer på klapperstränder och fossila strand-
vallar

varianifolium östergarnsfibbla Endast känd från Östergarn socken på Gotland

variicolor kameleontfibbla Namnet anspelar på artepitetet (bladen kan vara fläckiga eller 
ofläckade)

vastulum hjärtaredsfibbla Endast känd från Hjärtared i Ullared socken, Halland

venetifolium ljus veckfibbla Lik veckfibbla H. marginellum men med ljusa holkglandler

villattingense mälarfibbla De allra flesta lokalerna finns i anslutning till Mälaren

vulgatum hagfibbla Den i stora delar av Sverige ojämförligt vanligaste och mest 
vittspridda bland hagfibblorna

xanthostylum grov rufsfibbla Lik rufsfibbla H. plicatum men grövre och styvare i växtsättet

xystophorum viggfibbla De inre bladen har en mycket långt utdragen, vigglik spets
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dragningar över artnivå bli mer eller mindre 
artificiella. Detta gäller såväl sektionerna som de 
mindre artgrupperna. Det mycket stora antalet 
arter gör dock att det finns ett starkt praktiskt 
behov av att kunna sammanföra snarlika och 
förmodat närbesläktade arter till någon form av 
större enheter. Att en del sådana snarlika arter 
även har liknande krav på sin växtmiljö gör en 
gruppindelning än mer påkallad.

De artgrupper som presenteras här baseras 
således på generell likhet i ett mycket stort antal 
olika karaktärer och utgör relativt godtyckligt 
avgränsade utsnitt ur en mer eller mindre kon-
tinuerlig variationsrymd. Detta innebär att de 
arter som hör till samma grupp i genomsnitt är 
mer lika varandra än vad de liknar arter i andra 
grupper, men en viss enskild art som så att säga 
ligger på kanten av en artgrupp kan ha mer 
gemensamt med en art som ligger nära motstå-
ende kant inom en annan artgrupp än vad den 
liknar de mest ”avlägsna” arterna inom samma 
artgrupp. Artgrupperna ska främst ses som prak-
tiska sorteringsenheter och stöd för minnet och 
har därför inte givits någon formell taxonomisk 
status eller svenska namn.

Hieracium sect. Hieracium – skogsfibblor
pellucidum-gruppen
albovittatum vitbandad fibbla
hjeltii hjeltfibbla
orbicans cirkelfibbla
pellucidum granfibbla
remanens hårig granfibbla

glandulosissimum-gruppen
ciliatiforme tabergsfibbla
glandulosissimum aspfibbla
lepistoides björkfibbla
maurocephalum mörkhövdad fibbla
paramaurum dysterfibbla
patale patalfibbla
sudermannicum sörmlandsfibbla

ciliatiflorum-gruppen
ciliatiflorum ögonfransfibbla
cirrobractum plymfibbla
erysibodes luddfibbla
eudaedalum bårdfibbla
goniophyllum vinkelfibbla
integratum äggfibbla
neoserratifrons sågfibbla
plantaginifolium grobladsfibbla
remanentiforme mörkaklevsfibbla
siltense siltefibbla
subciliatum höglandsfibbla

unctiusculum stubbfibbla
variicolor kameleontfibbla

sparsidens-gruppen
anisotomum puderfibbla
caliginosum lansettfibbla
distinctum särfibbla
duderhultense döderhultsfibbla
gunnarii gunnarfibbla
haboënse habofibbla
informe gläntfibbla
integratifrons helfibbla
johanssonii lövhultsfibbla
macradenium tofsfibbla
mediiforme malmefibbla
megalotrachelum nyckelviksfibbla
obtusoserratum vågfibbla
oligolepium fåfjällig fibbla
perlaxum grovtandad fibbla
scioides skuggfibbla
semicanipes bräckefibbla
sparsidens spretfibbla
stenstroemii stenströmsfibbla

canipes-gruppen
altipes rävfibbla
amblyglochin svansfibbla
canipediforme valpfibbla
canipes vargfibbla
chloromaurum vesslefibbla
haegerstroemii hägerströmsfibbla
mallopodum tassfibbla
mundulum nubbfibbla
polypelium närkefibbla
subcrassum mårdfibbla
subterscissum lofibbla

crassiceps-gruppen
crassiceps storkorgsfibbla
morulum mullbärsfibbla
speirodon fåglarpsfibbla
tubaticeps trumpetfibbla

tenebricosum-gruppen
limitaneum ljus flikfibbla
membrosum högfibbla
persimile flikfibbla
tenebricosum långfibbla
valentius starkfibbla

anfractifolium-gruppen
anfractifolium klösfibbla
sarissatum rivfibbla

larssonii-gruppen
larssonii larssonfibbla
mallophyllum pälsfibbla
pectinatum kamfibbla

triangulare-gruppen
hepaticolor pilfibbla
myrtillinum blåbärsfibbla
panaeolum palettfibbla
subulatidens sylfibbla
triangulare triangelfibbla

scotostictum-gruppen
scotostictum vårfibbla
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marginellum-gruppen
dentifolium växeltandsfibbla
flagriferum kolmårdsfibbla
marginellum veckfibbla
venetifolium ljus veckfibbla

lanugineum-gruppen
cuprimontanum kopparbergsfibbla
ethologum gycklarfibbla
expallescens blek trollfibbla
expallidiforme slät trollfibbla
lanugineum smal trollfibbla
neritodon smedfibbla
obliquifolium vätterfibbla
oistophyllum trollfibbla
philanthrax fläckig trollfibbla
pycnodon sydlig trollfibbla
steenhoffii grängesbergsfibbla

Fristående arter
grandidens praktfibbla
planifrons arfibbla
torticeps vridfibbla

Hieracium sect. Vulgata – hagfibblor
maculatum-gruppen
lugubre sorgfibbla

ornatum-gruppen
ornatiforme hårig smyckefibbla
ornatum smyckefibbla

diaphanoides-gruppen
acutellum haningefibbla
badiellum roslagsfibbla
chlorodes narrklibbfibbla
diaphanoides klibbfibbla
hypoprasinum lökfibbla
incurrens hårig klibbfibbla
oletatum fläckig klibbfibbla
paeminosum ljus klibbfibbla
phaeopsis hög klibbfibbla
schlegelii vassfjällig klibbfibbla
subpellucidum taigafibbla

acidodontum-gruppen
acidodontum syltandad fibbla
ceramotum skarpfibbla
ludoviciense ludvikafibbla
oblaqueatum panelfibbla
persbergense persbergsfibbla
phaedrophyllum vippfibbla
phrygionium hetserydsfibbla
saurotum ödlefibbla

pseudodiaphanum-gruppen
dalicum dalfibbla
femsioënse femsjöfibbla
hemidiaphanum spetsfjällig glandelfibbla
jonsbergense hårig glandelfibbla
pseudodiaphanum glandelfibbla
subglaucovirens styv glandelfibbla

austrinum-gruppen
austriniforme lindfibbla
austrinum sydfibbla
barbareifolium vassfibbla

cacuminatum uddfibbla
porrigentiforme huggfibbla

atronitens-gruppen
adampliatum östgötafibbla
atronitens glansfibbla
isonomoum ullaredsfibbla
koepingense köpingfibbla
lamprocranum flikig glansfibbla
lepidiceps bärnstensfibbla
lepidulum rödbetsfibbla
pumicatifolium gutefibbla
punctillaticeps bred guldkornsfibbla
punctillatum guldkornsfibbla
subatronitens trubbfjällig glansfibbla
subpunctillatum smal guldkornsfibbla
toerense salemfibbla
varianifolium östergarnsfibbla
vastulum hjärtaredsfibbla
villattingense mälarfibbla

anfractum-gruppen
acrochristum kristfibbla
albatipes vitfibbla
anfracticeps nordlig tandfibbla
anfractum tandfibbla
campylodon krokfibbla
oinopolepis sveafibbla
pubicuspis huskvarnafibbla
subterdentatum hallandsfibbla

subsimile-gruppen
albinotum blek vägfibbla
chondrodes rutefibbla
epicrocifolium skifferfibbla
irriguiforme blekingefibbla
naevosiforme fläckig vägfibbla
pristophyllum hajfibbla
reclinatiforme nordlig vägfibbla
subsimile vägfibbla

acroleucum-gruppen
acroleucum randfibbla
continuum ålandsfibbla
daedalolepium vängefibbla
denigrans välenfibbla
eustictum spräckelfibbla
luebeckii lübecksfibbla
resupinatum harpunfibbla
scytophyllum skytfibbla
turbiniceps snurrfibbla

vulgatum-gruppen
adiposum vistfibbla
almquistianum violfibbla
barrimum elefantfibbla
complexum ljus violfibbla
cunctans senfibbla
cuneolatum kilfibbla
isoptortum mjölbyfibbla
megavulgatum stor hagfibbla
paralium aspelandsfibbla
rhomboides rombfibbla
subirriguum strimmig violfibbla
vulgatum hagfibbla
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smolandicum-gruppen
cruentifolium blodfibbla
interveniens charlottenborgsfibbla
leucotrachelum bukettfibbla
phaliotrichum hårfibbla
pholidotum vingfibbla
prolinguatum värmdöfibbla
scotocranum mörkfibbla
smolandicum smålandsfibbla
stipatum tätfibbla
subnitidum åbyfibbla

neopinnatifidum-gruppen
neopinnatifidum pinnfibbla

coniops-gruppen
amplificatum storfibbla
coniops konfibbla
dissimile hundfibbla
involutum rännfibbla

adunans-gruppen
adunans gytterfibbla
jaeredense järedafibbla
madarodes kalspetsfibbla

plicatum-gruppen
bogense bogefibbla
ferrimontanum mjölig rufsfibbla
impressiforme villandsfibbla
pexum liten klapperfibbla
plicatum rufsfibbla
praeviride silkesfibbla
schlyteri flockrufsfibbla
trichelliceps klen rufsfibbla
variabile klapperfibbla
xanthostylum grov rufsfibbla

constringens-gruppen
constringens bred rufsfibbla
evae evafibbla
prolatatum väskindefibbla
prolatescens oskarshamnsfibbla

lepidotum-gruppen
elongatifrons smal gnejsfibbla
fasciculare luddig gnejsfibbla
lepidotum gnejsfibbla
lythrodes vasstandad gnejsfibbla
metaliceps metallfibbla
naevosum skimmelfibbla
spodoleucum ydrefibbla
stibeophyllum mörk gnejsfibbla

Fristående arter
asemum värmlandsfibbla
opacum gotlandsfibbla
tjaelderense tjälderfibbla

Hieracium sect. Bifida – krattfibblor
maculosum-gruppen
acrogymnon brunspetsad fibbla
caesitium flikig krattfibbla
cinerellum askfibbla
farinaceum mjölfibbla
maculosiforme norsk fläckfibbla
maculosum fläckfibbla

nigricanticeps mörk krattfibbla
praetenerum klenfibbla
prolixum krattfibbla
psepharum smal krattfibbla
xystophorum viggfibbla

pendulum-gruppen
molybdinoides strängnäsfibbla
penduliforme mörk slokfibbla
pendulum slokfibbla

lacerifolium-gruppen
lacerifolium trasfibbla
polyschistomorphum slitsfibbla
porrigens marmorfibbla

sarcophyllum-gruppen
acudentulum palmérfibbla
dyringii dyringfibbla
gracilifrons späd fetfibbla
molybdinum molybdenfibbla
ringsellei ringsellefibbla
sarcophyllum fetfibbla
urticaefrons norsk fetfibbla

scandinaviorum-gruppen
acidotum nålfibbla
albidulum blek tallfibbla
aquiliceps örnfibbla
caesiiflorum prydlig tallfibbla
chlorellum grov tallfibbla
juelii jueltallfibbla
praviforme uppsalafibbla
pravifrons buckelfibbla
scandinaviorum tallfibbla
sinuosifrons lysfibbla

stenolepis-gruppen
albiduliforme ågelsjöfibbla
calliglaucum norsk hällfibbla
caesionigrescens blåsvart hällfibbla
canitiosum stoftfibbla
coadunatum vasstandad hällfibbla
fraudulentum smal blyfibbla
helenae helenafibbla
itharophyton nickelfibbla
manotrichum klintefibbla
opeatodontum mångtandad hällfibbla
oxylepium zinkfibbla
plumbeum blyfibbla
plumuligerum gunnarsnäsfibbla
ravusculum tennfibbla
siliginellum blek hällfibbla
solanum gästrikefibbla
stenolepis hällfibbla
sublividum mörkstiftig hällfibbla
subplumuligerum marstrandsfibbla
tanaodeirum mörkhårig hällfibbla

ravidum-gruppen
aethotrichum hårig stenfibbla
arrosiforme gnagfibbla
basifolium stänkfibbla
carnosiceps norrgårdafibbla
ebenarium kappelshamnsfibbla
eviridatum strimmig stenfibbla
exaltans räfsfibbla
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grophosum grov stenfibbla
laeticolor klen färgfibbla
longimanum färgfibbla
psilodorum blå stenfibbla
ravidum stenfibbla
submetaliceps viklaufibbla
subnaevosum fleringefibbla

Fristående arter
caesiomurorum zebrafibbla
siljense dalafibbla

Register till svenska namn
Svenskt namn Artepitet
arfibbla planifrons
askfibbla cinerellum
aspelandsfibbla paralium
aspfibbla glandulosissimum
björkfibbla lepistoides
blek hällfibbla siliginellum
blek tallfibbla albidulum
blek trollfibbla expallescens
blek vägfibbla albinotum
blekingefibbla irriguiforme
blodfibbla cruentifolium
blyfibbla plumbeum
blå stenfibbla psilodorum
blåbärsfibbla myrtillinum
blåsvart hällfibbla caesionigrescens
bogefibbla bogense
bred guldkornsfibbla punctillaticeps
bred rufsfibbla constringens
brunspetsad fibbla acrogymnon
bräckefibbla semicanipes
buckelfibbla pravifrons
bukettfibbla leucotrachelum
bårdfibbla eudaedalum
bärnstensfibbla lepidiceps
charlottenborgsfibbla interveniens
cirkelfibbla orbicans
dalafibbla siljense
dalfibbla dalicum
dyringfibbla dyringii
dysterfibbla paramaurum
döderhultsfibbla duderhultense
elefantfibbla barrimum
evafibbla evae
femsjöfibbla femsioënse
fetfibbla sarcophyllum
fleringefibbla subnaevosum
flikfibbla persimile
flikig glansfibbla lamprocranum
flikig krattfibbla caesitium
flockrufsfibbla schlyteri
fläckfibbla maculosum
fläckig klibbfibbla oletatum
fläckig trollfibbla philanthrax
fläckig vägfibbla naevosiforme
fåfjällig fibbla oligolepium
fåglarpsfibbla speirodon
färgfibbla longimanum
glandelfibbla pseudodiaphanum
glansfibbla atronitens
gläntfibbla informe
gnagfibbla arrosiforme

gnejsfibbla lepidotum
gotlandsfibbla opacum
granfibbla pellucidum
grobladsfibbla plantaginifolium
grov rufsfibbla xanthostylum
grov stenfibbla grophosum
grov tallfibbla chlorellum
grovtandad fibbla perlaxum
grängesbergsfibbla steenhoffii
guldkornsfibbla punctillatum
gunnarfibbla gunnarii
gunnarsnäsfibbla plumuligerum
gutefibbla pumicatifolium
gycklarfibbla ethologum
gytterfibbla adunans
gästrikefibbla solanum
habofibbla haboënse
hagfibbla vulgatum
hajfibbla pristophyllum
hallandsfibbla subterdentatum
haningefibbla acutellum
harpunfibbla resupinatum
helenafibbla helenae
helfibbla integratifrons
hetserydsfibbla phrygionium
hjeltfibbla hjeltii
hjärtaredsfibbla vastulum
huggfibbla porrigentiforme
hundfibbla dissimile
huskvarnafibbla pubicuspis
hårfibbla phaliotrichum
hårig glandelfibbla jonsbergense
hårig granfibbla remanens
hårig klibbfibbla incurrens
hårig smyckefibbla ornatiforme
hårig stenfibbla aethotrichum
hägerströmsfibbla haegerstroemii
hällfibbla stenolepis
hög klibbfibbla phaeopsis
högfibbla membrosum
höglandsfibbla subciliatum
jueltallfibbla juelii
järedafibbla jaeredense
kalspetsfibbla madarodes
kameleontfibbla variicolor
kamfibbla pectinatum
kappelshamnsfibbla ebenarium
kilfibbla cuneolatum
klapperfibbla variabile
klen färgfibbla laeticolor
klen rufsfibbla trichelliceps
klenfibbla praetenerum
klibbfibbla diaphanoides
klintefibbla manotrichum
klösfibbla anfractifolium
kolmårdsfibbla flagriferum
konfibbla coniops
kopparbergsfibbla cuprimontanum
krattfibbla prolixum
kristfibbla acrochristum
krokfibbla campylodon
köpingfibbla koepingense
lansettfibbla caliginosum
larssonfibbla larssonii
lindfibbla austriniforme
liten klapperfibbla pexum
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ljus flikfibbla limitaneum
ljus klibbfibbla paeminosum
ljus veckfibbla venetifolium
ljus violfibbla complexum
lofibbla subterscissum
luddfibbla erysibodes
luddig gnejsfibbla fasciculare
ludvikafibbla ludoviciense
lübecksfibbla luebeckii
lysfibbla sinuosifrons
långfibbla tenebricosum
lökfibbla hypoprasinum
lövhultsfibbla johanssonii
malmefibbla mediiforme
marmorfibbla porrigens
marstrandsfibbla subplumuligerum
metallfibbla metaliceps
mjölbyfibbla isoptortum
mjölfibbla farinaceum
mjölig rufsfibbla ferrimontanum
molybdenfibbla molybdinum
mullbärsfibbla morulum
mångtandad hällfibbla opeatodontum
mårdfibbla subcrassum
mälarfibbla villattingense
mörk gnejsfibbla stibeophyllum
mörk krattfibbla nigricanticeps
mörk slokfibbla penduliforme
mörkaklevsfibbla remanentiforme
mörkfibbla scotocranum
mörkhårig hällfibbla tanaodeirum
mörkhövdad fibbla maurocephalum
mörkstiftig hällfibbla sublividum
narrklibbfibbla chlorodes
nickelfibbla itharophyton
nordlig tandfibbla anfracticeps
nordlig vägfibbla reclinatiforme
norrgårdafibbla carnosiceps
norsk fetfibbla urticaefrons
norsk fläckfibbla maculosiforme
norsk hällfibbla calliglaucum
nubbfibbla mundulum
nyckelviksfibbla megalotrachelum
nålfibbla acidotum
närkefibbla polypelium
oskarshamnsfibbla prolatescens
palettfibbla panaeolum
palmérfibbla acudentulum
panelfibbla oblaqueatum
patalfibbla patale
persbergsfibbla persbergense
pilfibbla hepaticolor
pinnfibbla neopinnatifidum
plymfibbla cirrobractum
praktfibbla grandidens
prydlig tallfibbla caesiiflorum
puderfibbla anisotomum
pälsfibbla mallophyllum
randfibbla acroleucum
ringsellefibbla ringsellei
rivfibbla sarissatum
rombfibbla rhomboides
roslagsfibbla badiellum
rufsfibbla plicatum
rutefibbla chondrodes
räfsfibbla exaltans

rännfibbla involutum
rävfibbla altipes
rödbetsfibbla lepidulum
salemfibbla toerense
senfibbla cunctans
silkesfibbla praeviride
siltefibbla siltense
skarpfibbla ceramotum
skifferfibbla epicrocifolium
skimmelfibbla naevosum
skuggfibbla scioides
skytfibbla scytophyllum
slitsfibbla polyschistomorphum
slokfibbla pendulum
slät trollfibbla expallidiforme
smal blyfibbla fraudulentum
smal gnejsfibbla elongatifrons
smal guldkornsfibbla subpunctillatum
smal krattfibbla psepharum
smal trollfibbla lanugineum
smedfibbla neritodon
smyckefibbla ornatum
smålandsfibbla smolandicum
snurrfibbla turbiniceps
sorgfibbla lugubre
spetsfjällig glandelfibbla hemidiaphanum
spretfibbla sparsidens
spräckelfibbla eustictum
späd fetfibbla gracilifrons
starkfibbla valentius
stenfibbla ravidum
stenströmsfibbla stenstroemii
stoftfibbla canitiosum
stor hagfibbla megavulgatum
storfibbla amplificatum
storkorgsfibbla crassiceps
strimmig stenfibbla eviridatum
strimmig violfibbla subirriguum
strängnäsfibbla molybdinoides
stubbfibbla unctiusculum
styv glandelfibbla subglaucovirens
stänkfibbla basifolium
svansfibbla amblyglochin
sveafibbla oinopolepis
sydfibbla austrinum
sydlig trollfibbla pycnodon
sylfibbla subulatidens
syltandad fibbla acidodontum
sågfibbla neoserratifrons
särfibbla distinctum
sörmlandsfibbla sudermannicum
tabergsfibbla ciliatiforme
taigafibbla subpellucidum
tallfibbla scandinaviorum
tandfibbla anfractum
tassfibbla mallopodum
tennfibbla ravusculum
tjälderfibbla tjaelderense
tofsfibbla macradenium
trasfibbla lacerifolium
triangelfibbla triangulare
trollfibbla oistophyllum
trubbfjällig glansfibbla subatronitens
trumpetfibbla tubaticeps
tätfibbla stipatum
uddfibbla cacuminatum
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ullaredsfibbla isonomoum
uppsalafibbla praviforme
valpfibbla canipediforme
vargfibbla canipes
vassfibbla barbareifolium
vassfjällig klibbfibbla schlegelii
vasstandad gnejsfibbla lythrodes
vasstandad hällfibbla coadunatum
veckfibbla marginellum
vesslefibbla chloromaurum
viggfibbla xystophorum
viklaufibbla submetaliceps
villandsfibbla impressiforme
vingfibbla pholidotum
vinkelfibbla goniophyllum
violfibbla almquistianum
vippfibbla phaedrophyllum
vistfibbla adiposum
vitbandad fibbla albovittatum
vitfibbla albatipes
vridfibbla torticeps
vågfibbla obtusoserratum
vårfibbla scotostictum
vägfibbla subsimile
välenfibbla denigrans
vängefibbla daedalolepium
värmdöfibbla prolinguatum
värmlandsfibbla asemum
väskindefibbla prolatatum
vätterfibbla obliquifolium
växeltandsfibbla dentifolium
ydrefibbla spodoleucum
zebrafibbla caesiomurorum
zinkfibbla oxylepium
åbyfibbla subnitidum
ågelsjöfibbla albiduliforme
ålandsfibbla continuum
äggfibbla integratum
ödlefibbla saurotum
ögonfransfibbla ciliatiflorum
örnfibbla aquiliceps
östergarnsfibbla varianifolium
östgötafibbla adampliatum

ABSTRACT
Karlsson, T. & Tyler, T. 2006. Svenska namn på 
sydsvenska fibblor. [Swedish names for south 
Swedish hawkweeds.] – Svensk Bot. Tidskr. 100: 
34–51. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Names in Swedish are provided for 292 species 
of hawkweeds, viz. all taxa of Hieracium sect. Hier-
acium, sect. Vulgata and sect. Bif ida native to south-
ern Sweden north to (and including) the provinces 
Bohuslän, Dalsland, Närke, Västmanland and Upp-
land. A few alien species occurring in the same area 
have been included. The nomenclature follows, with 
a few exceptions, Tyler’s checklist (www2.nrm.se/
fbo/chk/ttlista/welcome.html). The species of Hier-
acium were not given vernacular names in Swedish 
until now. Most of the widespread and common 
species have been given simple, short names, but 

the large number of species (in total ca 1500) 
makes it necessary to use a few compound names. 
Whenever possible, Swedish names alluding to the 
scientific epithet have been preferred. Only narrow 
endemics have been given Swedish names based on 
geographic names. – The main list is alphabetically 
arranged by scientific epithets. An index to Swed-
ish names and a systematically arranged list are also 
included.
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Odlingar av olika Salix-arter för energiända-
mål lär bli allt vanligare framöver. Jämfört 
med konventionell åkermark skulle de kunna 
höja den biologiska mångfalden i jordbruks-
landskapet. Forskning pågår om hur de bäst 
bör utformas för att gynna biodiversiteten.

ÅSE AUGUSTSON, ANNA LIND & MARTIN WEIH

Vi lever i en värld där allt mer energi för-
brukas för att trygga vår välfärd. Till 
synes oändliga naturresurser börjar sina 

och vi måste ersätta dem med andra energikäl-
lor. Vad har det med botanik att göra? Svaret 
är att valet av framtida energikällor kan ha stor 
betydelse för mångfalden av både växter och djur. 
Biobränslen som Salix, poppel och hybridasp kan 
vara alternativ för att ersätta fossila bränslen som 
kol och olja och för att möta ett ökande energi-
behov (Weih 2004). Förnybara energikällor pre-
mieras också genom olika politiska styrmedel. 

Dagens forskning kring biobränslen syftar 
bland annat till att ta fram modeller för rationell 
och miljömässig odling av energi grödor. Ett 
centralt begrepp i bedömningen av miljömäs-
sighet är den biologiska mångfalden. Biologisk 
mångfald eller biodiversitet är ett vittomfattande 
begrepp som bland annat används i samband 
med de miljökvalitetsmål som riksdagen instif-
tat (Miljömålsrådet 2006). Ett vanligt sätt att 
mäta biologisk mångfald är med hjälp av art-
rikedom, där ett högt art antal jämställs med en 
hög mångfald (t.ex. Gaston 1998).

Odling av Salix har gamla anorSalix har gamla anorSalix
Energigrödan Salix upptar idag i Sverige en Salix upptar idag i Sverige en Salix
yta av cirka 15 000 hektar (Agrobränsle 2005). 
Salix-odling beräknas öka i framtiden (Hjelm 
2003), och intar en särställning då den utgör 
ett mellanting mellan jordbruksgröda och skog 
(figur 1). Odlingarna anläggs främst på åker-
mark. Släktet Salix inbegriper sälg Salix inbegriper sälg Salix S. caprea och 

Floristisk mångfald i Salix-odlingarSalix-odlingarSalix

Figur 1. Odling av Salix på åkermark vid Ultuna Salix på åkermark vid Ultuna Salix
nära Uppsala. A) En välskött odling med en 
modern sort kan växa upp till 5 meter under en 
enda säsong. B) Efter 3 till 5 år skördas odlingen 
maskinellt och med direktflisning i fält. Skörden 
sker vintertid på tjälad mark efter lövfällningen. 
Foto: Å. Augustson (A) och N.-E. Nordh (B).
Plantations of Salix on agricultural land near Uppsa-
la, central Sweden. A) A well-managed stand of 
a high-performing variety can grow up to 5 m in 
height during a single growing season. B) After 3–5 
years, the combined harvest and chipping of Salix
stands is performed during winter.

A

B
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ett flertal olika arter av pil och vide, varav de 
mest använda i kommersiell odling är hybrider 
mellan (eller inom) korgvide Salix viminalis, 
sammetsvide S. dasyclados och sibiriskt korgvide S. dasyclados och sibiriskt korgvide S. dasyclados
S. schwerinii (Agrobränsle 2005). En odling av S. schwerinii (Agrobränsle 2005). En odling av S. schwerinii
Salix förväntas bli uppemot trettio år, med skörd Salix förväntas bli uppemot trettio år, med skörd Salix
vart tredje till femte år. Vid konstant närings-
bevattning kan odlingarna skördas med kortare 
intervall (Hjelm 2003).

Odlingar av Salix är inte enbart en nutida Salix är inte enbart en nutida Salix
företeelse. I de så kallade skottskogarna (Bergen-
dorff och Emanuelsson 1982) odlades bland 
annat olika Salix-arter i syfte att utvinna bränsle, 
virke, korgvidjor och stängselmaterial. Man skar 
kontinuerligt ner träden varefter de regenererade 
flerstammigt. Sådana flerstammiga socklar min-

ner än idag om det tidigare skottskogsbruket. 
Dagens intensivt odlade monokulturer av energi-
skog skiljer sig säkert på många sätt från dessa 
extensivt brukade skottskogar, inte minst vad 
gäller mångfalden av växter och djur, även om 
direkta jämförelser är svåra att göra.

Är mångfalden högre i Salix-odlingar?
Tidigare undersökningar av biodiversiteten i 
odlingar av energiskog har givit olika resultat 
beroende på vilken miljö man använt som refe-
rens: skog eller åkermark. När stora bestånd av 
intensivodlad skog anlagts på tidigare besko-
gad mark har man sett en minskad floristisk 
mångfald (Halpern och Spies 1995). Jämfört 
med odlingar av spannmålsgrödor eller barr-

Figur 2. En av de undersökta energiskogs-
odlingarna: ett litet, två år gammalt Salix-bestånd 
vid forskningsstationen Stenstugu på Gotland. Foto: 
M. Weih.
July aspect inside a two-year old small Salix stand 
grown on the island of Gotland, southeastern Swe-
den.
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Figur 3. Antal arter i de 14 undersökta 
Salix-odlingarna och referensfälten samt 
antalet gemensamma arter.
Total number of vascular plant species 
recorded in plots across transects laid 
out in 14 Salix stands (green bars), com-
pared to nearby reference fields that 
were cropped with traditional agricultural 
plants (brown bars). The hatched bars 
indicate the number of joint species for 
both vegetation types (for details, see 
Augustson 2004).
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trädsplanteringar på åkermark har emellertid 
andra undersökningar visat en ökad mångfald 
i små odlingar av poppel och Salix (Gustafsson Salix (Gustafsson Salix
1987, Weih m.fl. 2003). I Sverige odlas Salix
främst på åkermark vilket gör det mest relevant 
att jämföra diversiteten i energiskogsodlingar 
med den på konventionellt brukad åkermark. 
Förutom storleken på odlingarna är herbicid-
användning och gödsling två faktorer som starkt 
påverkar hur floran i energiskogsodlingar ser ut 
(Gustafsson 1987).

I en undersökning under sommaren 2003 
studerades kärlväxtfloran i totalt 14 odlingar 
av Salix (figur 2), de flesta belägna i Uppland Salix (figur 2), de flesta belägna i Uppland Salix
eller på Gotland, och jämfördes med floran 
på närliggande åkermark (Augustson 2004). 
Bestånden av Salix – som alla var anlagda på Salix – som alla var anlagda på Salix
åkermark – var av varierande storlek och ålder 
och där fanns såväl nya som äldre odlingar vilka 
skördats en eller flera gånger. Jämförelseytorna 
utgjordes av åkrar med konventionellt odlade 
spannmålsgrödor. Kärlväxtfloran dokumente-
rades genom att ett antal provytor (storlek 50 ×
50 cm) lades ut på förutbestämda platser i varje 
Salix-odling och jämförelsefält vari alla kärlväxt-
arter noterades.

Resultaten från undersökningen tyder på en 
totalt sett ökad biodiversitet genom att artantalet 
i merparten av odlingarna med Salix var högre Salix var högre Salix
än i motsvarande referensfält (figur 3). Floran 
i Salix-bestånden var dessutom en annan än i 
referensfälten (se även Gustafsson 1987). De 

arter som hittades i Salix-bestånden kan delas 
upp i arter gemensamma med referensfälten och 
arter som enbart hittades i odlingar av Salix. 
Gemensamma arter var främst vanliga åkerogräs 
som åkertistel Cirsium arvense, ogräsmaskrosor 
Taraxacum sect. Ruderalia, jordrök Fumaria offi-
cinalis, baldersbrå Tripleurospermum perforatum
och mållor Chenopodium. Arter som hittades 
enbart i Salix-odlingarna kan i sin tur delas upp 
i arter som förekom i flera av odlingarna, till 
exempel hundäxing Dactylis glomerata, dunörter 
Epilobium och nejlikrot Geum urbanum (figur 4) 
och sådana som bara förekom på någon enstaka 
plats, exempelvis rödtoppa Odontites vulgaris
(figur 4; Augustson 2004). Påfallande var att 
inget Salix-bestånd var det andra likt. De varie-
rade alla med avseende på vilken gröda de ersatt, 
kringliggande landskapstyper och skötselregimer 
vilket avspeglades i den floristiska sammansätt-
ningen (se även Gustafsson 1987).

Undersökningen visade även att artantalet 
närmast Salix-odlingarnas kanter var högre än 
i resten av odlingen (figur 5; Augustson 2004). 
Denna kanteffekt kan bidra till att sprida växter 
och underlätta återkolonisationen av arter in i 
odlingen. Det framkom även att medelantalet 
arter i yngre, aldrig skördade odlingar var högre 
än i äldre, skördade odlingar av Salix. Det kan 
ta flera år för floran i Salix-odlingar att stabi-
lisera sig (Gustafsson 1987), vilket kan vara en 
förklaring till det högre artantalet i yngre jäm-
fört med äldre odlingar.

Figur 4. Nejlikrot förekom i 
många Salix-odlingar medan 
rödtoppa bara påträffades i 
enstaka. Foto: A.-L. Anderberg 
och U. Emanuelsson.
Geum urbanum was found in 
almost all Salix stands studied, 
whereas Odontites vulgaris was 
only found in some of the plan-
tations.
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Flera mindre odlingar bättre än få stora
Vår undersökning visar att små odlingar av Salix
kan utgöra ett värdefullt bidrag till den biologis-
ka mångfalden i dagens jordbrukslandskap, men 
att intensiva skötselmetoder i kombination med 
korta omdrev kan minska de positiva effekterna. 
Odlingarnas storlek, utformning och ålder spe-
lar en viktig roll för biodiversiteten (Christian 
m.fl. 1994) – där små odlingar exempelvis kan 
främja biodiversiteten bättre än stora (Weih 
m.fl. 2003). Den floristiska mångfalden ökar ju 
äldre en energiskogsodling tillåts bli innan den 
skördas, eftersom det tar tid för mer svårspridda 
arter att kolonisera odlingen. Äldre odlingar har 
också ett mer slutet lövverk, vilket ytterligare 
ändrar florans karaktär (Gustafsson 1987). En 
rikare flora i Salix-odlingar kan således skapas 
genom att låta odlingen bli så gammal som möj-
ligt. Detta är emellertid svårt att uppnå genom 
de korta omdrev med skörd vart tredje till femte 
år som dagens intensivodlade energiskogar har. 

I det äldre skottskogsbruket delades skogen 
upp i ett antal delområden, parceller, där man 
högg en parcell varje år. Den samtidiga till-
gången på nyligen huggna ytor och ytor med 
mer slutenhet tillät troligen en rikare flora att 
etablera sig (Bergendorff och Emanuelsson 
1982). Genom att anlägga och skörda olika delar 

av odlingen vid olika tidpunkter kan arter med 
olika krav på fuktighets- och ljusförhållanden 
trivas, vilket kan vara ett alternativ som kan öka 
biodiversiteten i större odlingar. Ett annat alter-
nativ är att plantera flera mindre odlingar intill 
varandra med skörd olika år. Båda alternativen 
kan möjligen även öka möjligheterna för biolo-
gisk kontroll av vanliga skadeinsekter genom att 
överlevnaden av rovinsekter gynnas (Björkman 
m.fl. 2004). 

Att plantera olika sorter eller arter i samma 
bestånd ökar den genetiska mångfalden och kan 
även förbättra odlingssäkerheten genom ökad 
riskspridning med avseende på olika sorters 
skadegörare (Ramstedt 1999). Troligen påverkas 
också floran genom olika utseende på löv- och 
grenverk (Gustafsson 1987), till exempel med 
varierande solinstrålning till markskiktet. 
Samodling av olika sorter kan antingen ske 
blockvis (Aronsson 1995) eller helt blandad. I 
det senare fallet är det viktigt att kombinera 
sorter eller arter med liknande tillväxtegenska-
per för att säkerställa en långsiktig hållbarhet i 
odlingen och undvika att de olika sorterna kon-
kurrerar ut varandra (Verwijst 2001). 

Vidare krävs restriktivitet med ogräs- och 
gödningsmedel för att en rik flora ska utvecklas. 
Genom att anlägga odlingsfria kantzoner som 
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Figur 5. Antal arter i genomsnitt (± 
standardfel) på olika avstånd från kan-
ten i de 14 undersökta Salix-odlingarna. 
Provrutorna närmast odlingarnas kanter 
(a) har statistiskt signifikant högre art-
antal än övriga provrutor (b).
The mean species number (± SE) in 
plots positioned at increasing distances 
from the edge of the 14 studied Salix
plantations (Augustson 2004). The plots 
located at the edge (a) have significantly 
higher species number compared with 
plots towards the centre of the planta-
tions (b) (one-way ANOVA).
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slås eller markbearbetas och som varken sprutas 
eller gödslas skapas förutsättningar för en rik 
kantflora och ökad chans för växter att sprida 
sig in i energiskogsodlingen (Gustafsson 1987, 
Aronsson 1995). 

Dessa hänsynstaganden för att skapa en 
rikare flora kan även bidra till att skapa gynn-
samma förutsättningar för djurlivet. Exempelvis 
har undersökningar av fågelfaunan visat att små 
bestånd av Salix i ett annars öppet jordbruks-Salix i ett annars öppet jordbruks-Salix
landskap kan öka såväl antalet förekommande 
fågelarter som mängden av vissa arter (Görans-
son 1994). Planteringar av Salix i skogsdomine-Salix i skogsdomine-Salix
rade områden kan däremot minska mångfalden 
av fågelarter (Berg 2002). Fåglar verkar också 
föredra att bygga bo i vissa Salix-sorter medan 
andra helt undviks, vilket kan ha sin förklaring i 
de olika sorternas växtsätt (Dhondt m.fl. 2004). 
Ur jaktsynpunkt har det visat sig att småvilt 
som harar och kaniner gärna uppehåller sig i 
Salix-bestånd, men med varierande preferenser 
för dess olika utvecklingsstadier (Göransson 
1998). Salix fungerar också som pollenkälla för Salix fungerar också som pollenkälla för Salix
insekter tidigt på våren. Den är skildkönad och 
från diversitetssynpunkt är därför fler hankö-
nade sorter att föredra, då resultatet är ett större 
utbud av pollen och därmed bättre förutsätt-
ningar för insekterna (Aronsson 1995). De flesta 
nya sorter som tas fram idag är emellertid hon-
könade (figur 6).

Produktion eller mångfald – eller både och?
I dag utgörs 6,1 procent av världens skogar av 
planteringar och i vissa regioner merparten av 

hela skogsbeståndet (J. Carle, FAO, Rom, pers. 
komm.). I ett globalt perspektiv kommer tro-
ligen behovet av trä och träprodukter att öka 
kraftigt i framtiden (Hartley 2002). I Sverige 
kan planterade skogar på åkermark fylla en vik-
tig uppgift – nämligen att bidra till att produ-
cera biobränslen och energigrödor för att trygga 
vår framtida energiförsörjning (Naturvårds verket 
1999). Ett val är att avsätta en del områden 
för intensiv odling av biobränslen utan ekolo-
giska hänsynstaganden med hög avkastning 
som enda mål och andra områden för enbart 
naturvårdsändamål. Ett annat val är att anpassa 
energi odlingarna till landskapet och ta lärdom 
av äldre tiders produktionssystem – exempelvis 
genom att skörda olika delar av odlingen olika 
år. Frågan är vilken grad av intensifiering vi ska 
ha i de framtida odlingssystemen innan de miljö-
vinster man uppnår med biobränslen går förlo-
rade. Precis som annan åkermark gödslas och 
ogräsbehandlas som regel energiskogsodlingar i 
etableringsfasen för att erhålla maximal avkast-
ning. Gödsling och ogräsmedel leder emellertid 
till en utarmad flora. Arter som effektivt utnytt-
jar överflödet av växtnäringsämnen konkurrerar 
ut många andra arter och många arter försvin-
ner vid ogräsbekämpning, vilket i det konventio-
nella jordbruket har bidragit till att en stor andel 
av de hotade kärlväxtarterna tillhör jordbruks-
landskapet (Svensson och Ingelög 1990). 

Odlingar av snabbväxande skog anläggs idag 
för olika ändamål – bland annat som energi-
gröda, för tungmetallrening av mark, för depo-
sition av avloppsvatten eller för jakt (Aronsson 

Figur 6. Många av de nya Salix-sorter som finns på 
marknaden idag är honkönade. Foto: P. Aronsson.
Many of the high-performing commercial breeds of 
Salix are female.
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och Perttu 2001, Verwijst 2001). Ändamålet 
med odlingarna samt hur de anläggs och sköts 
styrs av en rad faktorer som alla påverkar den 
övergripande biodiversiteten. Kanske kommer 
just den variationen att kunna skapa betingel-
ser för olika organismgrupper att trivas i olika 
odlingar. I takt med att allt större arealer tas i 
anspråk för exempelvis vägar och bostäder upp-
står också behov av att återskapa mer naturliga 
miljöer inom tidigare exploaterade områden. 
Kanske kan det som i Tyskland bli aktuellt med 
ersättningsytor vid all markexploatering, och 
varför då inte exempelvis odling av energigrödor 
(Hoffmann och Weih 2005)? Principen med 
ersättningsbiotoper finns redan idag i den svens-
ka miljölagstiftningen när det gäller det gene-
rella biotopskyddet av exempelvis stenmurar och 
åkerholmar i jordbrukslandskapet. En möjlighet 
är också samodling med traditionella grödor 
vilket skulle öka den strukturella mångfalden i 
landskap som i många fall kommit att präglas av 
likformighet.

Energiskogen och miljömålen
Odling av energiskog på åkermark skulle på 
olika sätt kunna bidra till att uppnå olika miljö-
kvalitetsmål som Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö och Ingen övergödning (Miljö-
målsrådet 2004, 2006). Ett problem är dock 
att åtgärder inom dessa miljömål riskerar att 
krocka med andra miljömål, exempelvis Ett rikt 
odlingslandskap (Naturvårdsverket 1999). När 
man planterar energiskog på åkermark för att 
ersätta fossila bränslen, binda upp tungmetaller 
eller minska kväveläckaget är det därför en stor 
utmaning förknippad med odlingens lokalise-
ring, utformning och skötsel för att dels undvika 
negativa effekter, dels tillvarata positiva möjlig-
heter även för landskapets natur- och kultur-
miljövärden. Under 2005–2006 genomförs en 
sammanställning av synergier och målkonflikter 
i ett miljömålsperspektiv på Naturvårdsverkets 
uppdrag. Genom bland annat intervjuer med 
företrädare för berörda myndigheter och andra 
intressenter kartläggs kunskapsläget och pla-
nerade insatser. Förhoppningen är att detta ska 
kunna utgöra ett underlag för det fortsatta arbe-

tet med att på bästa sätt tillvarata möjligheter 
och undvika risker – även ur ett biodiversitets- 
och landskapsperspektiv – med en förväntat 
ut ökad odling av Salix på åkermark.Salix på åkermark.Salix   
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ABSTRACT
Augustson, Å. S., Lind, A. & Weih, M. 2006. Floris-
tisk mångfald i Salix-odlingar. [Floristic diversity in 
willow biomass plantations.] – Svensk Bot. Tidskr. 
100: 52–58. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The use of biomass derived from fast-growing trees 
grown on agricultural land is common practice in parts 
of Sweden, where plantations of Salix today cover ca Salix today cover ca Salix
15 000 ha. We investigated the composition of the 
vascular plant flora in 14 willow plantations in central 
Sweden and compared it with the floristic composi-
tion in adjacent agricultural fields. Between 17 (10) and 
36 (24) species were found in the willow plantations 
and agricultural fields, respectively. A majority of wil-
low plantations (13 out of 14) accommodated a higher 
number of species compared to the corresponding 
agricultural field. The number of joint species in the 
two vegetation types was low (mean 7.7 species). Spe-
cies number decreased clearly from the edge towards 
the central parts of all plantations. We conclude that 
woody energy plantations can contribute to increased 
biodiversity in agricultural landscapes, although species 
richness within Salix stands usually is low.Salix stands usually is low.Salix
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BOTANISK LITTERATUR

”Aldrig i mina dagar har 
jag lefvat friskare än nu”

Nu stod Winter rogen 1 qvarter hög och 
kornet hade nyligen utvist ett blad. Biörken 
begynte nu sprika uht och alla löfträ visa sina 
löf, förutan alen och Aspen.

Vi skriver den 12 maj 1732 (gamla stilen) och 
Carolus Linnæus, som ”var 25 åhr gamal på ett 
halfft dygn när” begynte sin resa mot Lappland 
iklädd sin enkla ”råk af västgöttyg”.

Lärkan siungde hela vägen för oss, darrande i 
lufften: Ecce suum tirile, tirile suum tirile tractat.

För oss? Är det hästen han räknar som medrese-
när, eller följde någon kamrat med honom till 
första gästgivargården i Högsta?

Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå 
har gett ut den första helt kompletta och bok-
stavstrogna utgåvan av Linnés Iter lapponicum, 
dagboken han skrev under sin lappländska resa. 
Det är ett mycket imponerande arbete. Den nu 
framlidne Algot Hellbom har gjort en helt ny 
läsning av den ursprungliga handskriften, ett 
mycket krävande arbete som han avslutade vid 
92 års ålder. Arbetet har letts fram till tryckning 
under ledning av språkforskaren Sigurd Fries 
och redaktören Roger Jacobsson. Den tryckta 
volymen har den ursprungliga dagbokens format 
(34 × 21 cm), och man har lagt ner stor möda 
på att behålla den ursprungliga sidlayouten och 
placeringen av figurer.

Nedtill på varje sida finns kommentarer om 
alternativa läsarter, överstrukna, inskjutna eller 
svårtolkade ord etc. Texten var ju avsedd att 
användas av författaren själv – så som botanister 
i alla tider har samlat sina fältdata i dagböcker 
– och han hade säkert blivit bestört om han fått 
klart för sig att texten skulle komma att tryckas 
in extenso.

I en omfångsrik separat kommentardel 
finns, förutom en omfattande notapparat till 

dag bokens innehåll, 
också kommenta-
rer om etnologi, 
om Linnés latin 
och samiska, om 
färdvägen och 
omkostnader 
med mera. Bengt 
Jonsell skriver 
om Linnés lapp-
landsherbarium 
som nu befin-
ner sig i Paris och alla växterna 
i herbariet förtecknas. Här finns också Linnés 
ansökan till Vetenskapssocieteten om medel för 
resan, liksom hans reseberättelse och Prof. Lars 
Robergs nedskrivna anteckningar från Linnés 
muntliga redogörelse för resan.

Den etnologiska kommentaren av Phebe 
Fjellström är omfattande och innehållsrik. Det 
är väl så att Linnés dagbok från Lappland är 
intressantare ur ett etnologiskt perspektiv än 
ett botaniskt. Det botaniska resultatet av resan 
publicerades ju senare i Flora lapponica, för 
övrigt tillsammans med mycket etnologisk infor-
mation. Jag tycker att man efter varje läsning 
av dagboken alltmer förundras över hur mycket 
kunskap Linné lyckades samla in om seder och 
bruk, sjukdomar, föda, redskap och näringar. 
Ett medicinskt och veterinärmedicinskt kapitel 
skulle ytterligare ha berikat kommentardelen.

Även för den som har gjort bekantskap med 
tidigare versioner av den lappländska resan är 
återseendet en glädje. Åter färdas Linné genom 
Gästrikland på den väg som förbättrats av 

”Landshöfdingens commando och folkets arbete”, 
åter finner han till sin förvåning att det föga 
aptitliga tjäderbröstet som serverades i Jämtböle 

”smakade delicat”, åter ondgör han sig över präs-
ten och skolmästaren i Jokkmokk, dessa bussar 
som ”voro kastade afsides från folk”.

Mest berömt är väl äventyret på Lycksmyren 
(”cur non Olycksmyren”) utanför Lycksele, allt-
för berömt för att behöva återges. Den gamla 
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lappkvinnan han träffade på Lycksmyren talade 
till honom på gammaldags svenska: ”Du stack-
ars karl hur har du komit hit äller hvar vill tu, 
ser tu hvad for boningar vij hafvom, ser tu med 
hvad for möda vij kunnom koma till kyrkian.” I 
kommentaren påpekas att hon mycket väl kan 
ha uttryckt sig på detta sätt, eftersom den svens-
ka hon kom i kontakt med antagligen främst var 
bibelns och gudstjänsternas språk. 

Det kan väl räcka att konstatera att om man 
är så dum att man ger sig ut i dessa marker 
under värsta vårfloden, så får man skylla sig 
själv. Detta tycks också ha blivit Linnés åsikt. 
I sin Relation (reseberättelsen till Vetenskaps-
societeten) skriver han om reträtten till Lycksele: 

”Jag nödgades alltså gå floden nedföre igen, till-
skrifvandes min ungdoms fehl, som ej kunnat 
uträkna den möda mig förestådt.”

Linné må ha farit illa i Lycksele lappmark, 
men under större delen av resan var han vid 
utomordentligt gott mod. I Luleå Gammelstad 
skriver han:

… ängarna frögdade sig nu med en skiön och 
härlig prospect, och alt gynnade ögonen och 
hälsan. Är somaren kortare än alla andra stä-
des i världen, så tillstår jag och [ock] att han är 
angenämare. Aldrig i mina dagar har jag lefvat 
friskare än nu.

Linnés illustrationer är fascinerande. Där finns 
allt från helsidesteckningar av redskap till 
minimala teckningar inom textraden. Minst är 
kanske bilden av ett knott i cirka fyra gångers 
förstoring.  Vissa bilder är snabbt ned- Vissa bilder är snabbt ned-
kastade medan andra, särskilt växtbilder, är väl 
utarbetade.

Inför denna ursprungliga text får man en 
mycket påtaglig närhet till resenären. Av kom-
mentarerna förstår man att det ofta har gått 
undan. Texten är full av förkortningar, änd-
ringar, ofullständiga meningar och överhoppade 
tankeled. Av 1700-talets franska finner man 
intet; desto mer av småländska. Typisk är också 
en blandning av svenska och latin:

Liar brukas här [mellan Kemi och Torneå] 
tämeligen lika de norska, men differera där 
uti att manubrium superius recta protendatur, 
inferius supra caulem perpendicularis och apex 

är planiusculus som ligger mot armen, så att 
man med sinistra tager uti anteriori manubrio 
sub caule. Nyttan är att laborator får gå nästan 
erectus, doch erectior Norvagicis; ---

En språkvårdare av dagens snitt skulle bekymrat 
tala om domänförluster för svenskan. Liknande 
sätt att uttrycka sig (fast med latinet ersatt av 
engelska) finner man i dag i många tidigare 
engelska kolonier, till exempel i Indien och Öst-
afrika.

I Linnés senare reseböcker finns ju ingenting 
av detta. De är skrivna på en mycket god och 
genomtänkt svenska. Han har också en ovanlig 
förmåga till förtätade formuleringar; han kunde 
ha blivit en utmärkt haiku-diktare:

Kleran sang mot afftonen,
och stora isarna lågo 
på norra sidan om skogen vid stranden.

Granen stod helt morkgrön,
och begynte nu pråla
med liusgröna knoppar.

I många botanisters hem finns säkert Magnus 
von Platens och Carl-Otto von Sydows utgåva 
från 1957 av lappländska resan med vackra illus-
trationer av Gunnar Brusewitz. Den har modern 
stavning och är ganska starkt förkortad. Th. 
M. Fries utgav år 1913 en i huvudsak bokstavs-
trogen version av resan, betraktad som en andra 
upplaga efter Ewald Ährlings första svenska 
upplaga från 1889. Vi har stor anledning att 
vara tacksamma mot alla dem som har bidragit 
till denna nya utgåva. Men tänk tanken att den 
lossrivna stenen på Skulebergets brant hade 
träffat den unge Carolus Linnæus (som gärna 
överdrev resans faror), så att ”aldrig något pip 
hörts af mig”.

❀  INGVAR BACKÉUS

Iter lapponicum. Lappländska resan 1732 ges ut Iter lapponicum. Lappländska resan 1732 ges ut Iter lapponicum. Lappländska resan 1732
i tre delar: Del I Dagboken och del II Kommen-
tardel utkom 2003. Del III utgörs av dagboken tardel utkom 2003. Del III utgörs av dagboken tardel
i faksimil och har troligen utkommit när denna 
anmälan går i tryck. De tre delarna utgör till-
sammans volym 54 i Kungl. Skytteanska Sam-
fundets Handlingar. 



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:1 (2006) 61

Anders Magnusson hittade i fjol en av 
mossvärldens riktiga doldisar.

ANDERS MAGNUSSON

På självaste nationaldagen i fjol deltog jag i 
en floraväktarexkursion i de inre delarna 
av Västergötland. Temat för dagen var 

rutlåsbräken Botrychium matricariifolium och ett 
antal fina hagmarker besöktes, bland annat en 
hästhage i Brandstorps socken som torde vara 
en av landets allra rikaste rutlåsbräkenlokaler 
(Janson 2005). 

I samband med fikapausen besökte vi även 
en sumpgranskog i närheten. Invid en liten bäck 
fångades min blick av en samling små, vita, 
genomskinliga ”trådar”. I ena änden på varje 
tråd fanns något som liknade en sporsamling. 
Med på exkursionen var också Erik Ljungstrand 
vars uppmärksamhet jag påkallade. Erik som 
vanligtvis har svar på de flesta botaniska frågor 
blev nu alldeles tyst. Efter en stund utbrister han 
dock ”Cryptothallus, Cryptothallus !” Ingen i säll-
skapet blev dock särskilt mycket klokare av detta 
innan han förklarade att det var huldremossa 
Cryptothallus mirabilis som jag hade funnit.Cryptothallus mirabilis som jag hade funnit.Cryptothallus mirabilis

Huldremossan är en särling bland lever-
mossorna eftersom den saknar klorofyll. Det är 
endast sporogonen som under några få dagar 
på försommaren sticker upp ovan jord. Den 
blekgula bålen växer normalt helt dold under 
mosstäcket.

Växtplatsen var fuktig och huldremossan 
växte tillsammans med bland annat husmossa 
Hylocomium splendens, väggmossa Pleurozium 
schreberi, stor tujamossa Thuidium tamariscinum
och skuggstjärnmossa Mnium hornumskuggstjärnmossa Mnium hornumskuggstjärnmossa . Enligt 
andra observatörer som senare besökte lokalen 
var sporogonen synliga i tre dagar innan de hade 
vissnat bort fullständigt.

Huldremossa har tidigare påträffats ett tjugo-
tal gånger i Sverige. Senast den påträffades på 
en ny lokal var i Värmland 2003. Den kända 

totalutberedningen omfattar Europa och västra 
Grönland.  

•  Tack till Tomas Hallingbäck för uppgifter 
kring fyndstatus och till Erik Ljungstrand för 
synpunkter på artikeln. Tack också till Olof 
Janson för en trevlig floraväktarexkursion.

Citerad litteratur
Janson, O. 2005. Rutlåsbräkenexkursionen som blev 

ett möte med huldremossan. – Calluna 22(3): 
6–7.

ABSTRACT
Magnusson, A. 2006. Huldremossa, en doldis 
bland mossorna. [Cryptothallus mirabilis found in 
Västergötland, SW Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 
100: 61. Uppsala. ISSN 0039-646X.

Anders Magnusson är civil-
ingenjör och arbetar till 
vardags på AstraZeneca i 
Mölndal. Fritiden ägnas 
främst åt fågellivet och 
botaniken på Onsalalandet 
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Adress: Vässingsövägen 395, 439 94 Onsala 
E-post: anders.magnusson@astrazeneca.com

Huldremossa, en doldis 
bland mossorna

Huldremossan Cryptothallus mirabilis lever saprofy-
tiskt under marken. Liksom hos svamparna är det 
bara den sporbildande delen som syns ovan jord. 
Foto: Tomas Hallingbäck.
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Fina fynd
Sture Westerberg hittade den 2 juni i somras 
ett antal tuvor av en besynnerlig starr i en art-
rik vägslänt vid Korsträsk by utanför Älvsbyn 
i Norrbotten. Fyndet beskrivs närmare i Nord-
rutan (nr 2, 2005). Arten kunde sedermera 
identifieras som vägstarr Carex praticola, en 
nordamerikansk fröinkomling. Endast någon 
enstaka lokal är känd sedan tidigare i Sverige.

Men redan den 18 augusti var det dags igen! 
Nu var det Leif Fransson som hittade väg starren i 
en vägkant vid Vattenparken i Örebro. Inte långt 
därifrån stod två bestånd av parkstånds Senecio 
sarracenicus (se vidare T-Veronikan nr 4, 2005).sarracenicus (se vidare T-Veronikan nr 4, 2005).sarracenicus

Åke Widgren berättar i Botaniska Notiser (nr 
4, 2005) om hur kotula Cotula coronopifolia
fortsätter att sprida sig i gränstrakterna mellan 
Skåne och Blekinge. Ungefär 40 ex räknades i 
somras på Söndra Skär i ögruppen Gruarna just 
väster om länsgränsen. Växtplatsen påminner 
mycket om den närbelägna lokalen på Vållholmen 
som tidigare presenterats i SBT (nr 3–4, 2003). 
På Vållholmen har kotulan ökat explosionsartat 
de senaste åren och dominerar nu så gott som all 
strandängsvegetation på ön. Ytterligare fyra när-
belägna lokaler har rapporterats under året.

Glimmerört Illecebrum verticillatum har 
endast två aktuella lokaler i Sverige: i Värmland 
och Västergötland. Men i november utökades 
listan med en fantastisk lokal i norra Blekinge 
(Botaniska Notiser nr 4, 2005). Det var Bengt 
Nilsson, Åke Svensson och Charlotte Wigermo 
som hittade den lilla nejlikväxten i ett grustag 
vid Gökadal norr om Backaryd. De tusentals 
plantorna täckte en mer än hektarstor yta.

I senaste numret av Trollius (juni 2005) 
beskriver Tomas Ljung en rik lokal för styv fing-
erört Potentilla recta i en vägskärning i Vikar-Potentilla recta i en vägskärning i Vikar-Potentilla recta
byn. Han hittade arten där år 2001 och den finns 
ännu kvar. Det är det andra fyndet för Dalarna.

I Lavbulletinen (nr 2, 2005) läser vi om det 
tredje fyndet i Sverige av huvudbägarlav Cla-
donia peziziformis. Upptäckten gjordes i fjol av 
Ragne Gustavsson i ljungheden på Remmene 
skjutfält utanför Herrljunga i Västergötland.

Kanadaelm funnen i Malmö
Västra hamnen i Malmö är ett område med 
intensiv byggverksamhet. Bo01-utställningen 
och Turning Torso är kanske mest känt men 
mycket mer pågår och är planerat.

Mitt ibland grus, asfalt, sten, jordhögar, 
tång och gräs finns intressanta växter. Mållor 
brukar dyka upp vid jordtippar och förutom 
de vanligaste har både ekmålla Chenopodium 
botrys, fikonmålla C. ficiifolium och rikligt 
med bärmålla C. foliosum setts. Renkavle 
Alopecurus myosuroides finns där liksom på 
många andra platser i Malmötrakten. Den 
lilla hårnarven Sagina micropetala har också 
hittat dit.

Det roligaste är väl att hundratals klotull-
ört Filago vulgaris trivs så bra och har spritt 
sig något från den cykelstig där de sågs först. 
En art som ökar och nu har åtskilliga lokaler 
är boerstånds Senecio inaequidens som ännu i 
november lyser kraftigt gul.

På sandig ruderatmark finns stora mäng-
der ekorrkorn Hordeum jubateum. Bland 
dessa fann jag i juli 2005 en som var längre 
än de andra och hade kortare borst. Den såg 
konstig ut och jag kände inte igen den. Kan 
det vara en hybrid frågade jag Sven Snogerup 
när jag visade upp det pressade exemplaret. 
Nej. Det måste vara något annat. Efterforsk-
ningar på Botaniska museet i Lund gav sva-
ret: kanadaelm Elymus canadensis.

Arten finns i Thomas Karlssons kärlväxt-
lista och jag frågade Thomas var i Sverige 
den setts förut. Svaret var: i Malmö. Alltså 
varken ny för Skåne som jag trodde, eller ens 
Malmö. Den finns omnämnd i Otto Holm-
bergs flora från 1926, funnen av honom själv. 
Så var det med det nyfyndet!

Varifrån den kommit är en gåta. Med den 
intensiva trafik med tippning av jordmassor 
som pågår är det omöjligt att gissa. Kanske är 
det som Åke Svensson sa att den kom från en 
plats där jag missat den tidigare. Men var?

❀  BENGT ÖRNEBERG
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Är du studerande och 
intresserad av botanik?

Då ska du söka ett stipendium till Botanik-
dagarna i Bohuslän. Botanikdagarna är 

ett fantastiskt tillfälle att under skicklig ledning 
få bekanta sig med floran inom ett område och 
träffa andra botanister. 

Svenska Botaniska Föreningen delar ut 
studerandestipendier för deltagande i Botanik-
dagarna. Stipendierna täcker kostnaderna för 
mat, logi och resor. De delas ut till svenska stu-
derande vid nordiska gymnasier och högskolors 
utbildning i biologiska ämnen, dock inte till 
forskarstuderande. Föredelningen görs på grund-
val av både betygsmeriter och botaniskt intresse 
och verksamhet.

Ansökningarna skall vara föreningens sekre-
terare tillhanda senast 1 april under adress: 
Evastina Blomgren, Dalgatan 7–9, 456 32 
Kungshamn. Ansökningarna skall innehålla 
styrkt meritförteckning, intyg från lärare att den 
sökande är studerande, samt uppgifter om even-
tuell tidigare botanisk verksamhet, som exem-
pelvis fältbiologiska kurser och inventeringar.

Ytterligare upplysningar kan du få från 
Emma på SBF:s kansli (tel: 018-471 28 91, 
e-post: emma.wallrup@sbf.c.se).

Färgprakten på skalgrusbankarna vid Uddevalla är 
bedövande, och är bara en av många höjdpunkter 
som väntar oss under Botanik dagarna i Bohuslän. 
Foto: Evastina Blomgren.

Föreningskonferensen kommer i år att hållas 
på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala 

under temat ”Artkunskap ur olika perspektiv”. 
Det blir föreläsningar om bland annat jättemöja, 
ishavshästsvans, strandjordtunga, olika Potamo-
geton-arter och andra arter som växer i eller vid 
vatten. 

Vidare får vi information om Svenska Art-
projektet och om Nationalnyckeln, en läges-
rapport om Blekinges flora, nyheter om arbetet 
i de lokala föreningarna och en hel del annat. 
Som höjdpunkt kommer årets Guldlupp att 
delas ut under högtidliga former. 

På lördagskvällen kommer det att finnas möj-
lighet att äta och dricka något gott tillsammans. 
Föreningens årsmöte hålls den 1 april i samband 
med konferensen. Hela programmet finns på vår 
hemsida (www.sbf.c.se).

Anmäl dig före den 10 mars till Emma på 
kansliet (tel: 018-471 28  91, e-post: emma.
wallrup@sbf.c.se). Konferensen är gratis men mat 
tillkommer. Meddela vid anmälan om du vill ha 
lunch på lördagen (ange om du vill ha särskild 
kost), samt om du vill delta i eftersitsen på lör-
dagskvällen. Uppge gärna eventuell e-post adress. 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Föreningskonferens i Uppsala 1–2 april

FÖRENINGSNYTT   FÖRENINGSNYTT   FÖRENINGSNYTT   FÖRENINGSNYTT
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Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående stan-
dardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Auk-
torsnamn behöver inte anges för vetenskapliga 
namn som följer dessa verk. Text av taxono-
misk art kan avvika. Tillägg och ändringar 
publiceras även fortlöpande i SBT av Arbets-
gruppen för svenska växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1998. Förteckning 
över svenska kärlväxter. – Svensk Bot. Tidskr. 
91: 241–560. Fyra tillägg har publicerats i SBT 
(vol. 96: 75, 186, 234, vol. 97: 179; listan finns 
även på linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3.htm). 
För odlade växter som inte nämns i Karlsson 
används Aldén m.fl. 1998. Kulturväxtlexikon. 
– Natur och Kultur/LTs förlag.

Mossor. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998. 
Checklista över Sveriges mossor. – Myrinia 8: 
58–90 (listan finns även på www.nrm.se/kbo/
check/mosscheck.html.se). En ny checklista 
kommer att publiceras i SBT under våren.

Alger. Tolstoy, A. & Österlund, K. 2003. 
Alger vid Sveriges östersjökust – en fotoflora. 
– ArtDatabanken, Uppsala. Tolstoy, A. & Wil-
lén, T (red.), 1997. Preliminär checklista över 
makroalger i Sverige. – ArtDatabanken, SLU, 
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Kallelse till SBF:s 
årsmöte

1 april 2006 i 
Uppsala

Svenska Botaniska Föreningens 
årsmöte äger rum i samband med 
Föreningskonferensen i Uppsala 

lördagen den 1 april 2006 kl. 16.00 
på Evolutionsmuseet, zoologi, 

Villa vägen 9.

Dagordningen upptar följande punkter:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare 

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

berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen
 8. Val av ordförande i föreningen
 9. Val av övriga styrelsemedlemmar och 

funktionärer för kommande period
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgift för 2007
 12. Arvoden och förmåner till styrelse-

medlemmar
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutande
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