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Framsidan:
Grönkulla Dactylo

rhiza viridis bland 
vippfryle och fjäll-

förgätmigej. Se sidan 
371. Foto: Åke Persson.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Svenska Botaniska Föreningen 100 år

Vi fyller 100 år nästa år! Det var den 16 februari 1907 som för-
eningen bildades. Detta jubileum kommer att märkas på flera 
sätt under det kommande året. 

Vi inleder den 17–18 februari i Uppsala med föreningskonferens om 
”Floraförändringar över tiden” med tillhörande 100-årsfest på Upp-
sala slott (se sid. 444). I samband med konferensen har föreningen 
sitt årsmöte 2007. Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
SBT nr 1, 2007 kommer att bli en speciell jubileumsskrift. 
Vi medverkar i trädgårdsmässan ”Nordiska Trädgårdar” den 29 
mars – 1 april i Stockholm. 
Kurs i växtfotografering i Nässjö den 2–3 juni (se sid. 426).
De vilda blommornas dag i Norden går av stapeln den 17 juni. 
Dagen till ära – och till 300-årsjubileet av Linnés födelse – kommer 
vi att trycka ett ”Linnéhäfte” som deltagarna i årets blomstervand-
ringar får. 
Botanikdagarna på Gotland 27 juni – 1 juli har utökats så att fler 
ska kunna vara med. Vi hoppas att alla som vill nu kan få följa 
med på detta väldigt populära arrangemang – de senaste åren har 
vi tvingats lämna många återbud på grund av att platserna varit 
fullbokade. Denna solens och blommornas kalkö – och Gotlands 
Botaniska Förening som arrangerar dagarna – har otroligt mycket 
att erbjuda (se nästa sida).
En botanisk resa till Island planeras till den 22–28 juli (se sidan 
445). 
En utställning anordnas på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 
den 3 september – 15 oktober. Vi kopplar ihop utställningen med 
andra aktiviteter, där vi främst vänder oss till en bredare allmänhet. 
Under 2007 kommer det även vara en särskild Linnéutställning på 
Riksmuseet.
Linnean är naturligtvis Årets växt 2007!
Årets temaexkursionen kommer handla om vattenväxter. Tid och 
plats presenteras senare.
Några av dessa arrangemang annonseras redan i detta häfte. Vill du 
komma med så anmäl dig direkt, platserna är begränsade. 


Med det här häftet följer ett extra häfte! Det är Ebbe Zachrissons 
fina flora om Häverö Prästäng i norra Roslagen som han frikostigt 
på detta sätt förmedlar till alla medlemmar.


Jag önskar alla en härlig vinter och ett Gott nytt år 2007!

MARGARETA EDQVIST
margareta.edqvist@telia.com
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Alla medlemmar är välkomna till Gotland  
27 juni – 1 juli 2007.

År 2007 är det 300 år sedan Linné föd-
des. Samma år firar vi vårt 100-årsjubi-
leum, och då är det gotlänningarna som 

står som värdar för Botanikdagarna. Vi bor på 
Warfsholms pensionat, alldeles vid stranden nära 
Klintehamn på västra Gotland. I de omedelbara 
omgivningarna blommar strandvedel och på 
strandängarna i närheten kan man bland annat 
se baltisk strandmalört och saltmålla.

En av dagarna besöker vi både Lilla och Stora 
Karlsö, två unika öar där vi får se karlsösallaten 
som Linné noterade vid sitt besök på öarna 1741. 

En annan av dagarna går till norra Gotland, 
där vi vandrar på öppna kalkhällmarker med 
specialiteter som svärdskrissla, äkta vätfibbla, 
gaffelfibbla, kalknarv och gotlandssolvända. 
Vi besöker också ett vackert och välhävdat 
gotländskt änge med talrika orkidéer. Förhopp-
ningsvis kan vi finna både späd ögontröst och 
svensk ögontröst i blom.

Den tredje dagen ägnas åt södra Gotland. 
Här vandrar vi på strandängar med mängder av 
salepsrot och besöker åkrar där åkerranunkel 
och nålkörvel ännu växer. Vi gör också en tur 
till källmyrarna på Lojsthajd, där man förutom 
att möta ”istidsrelikter” som brun ögontröst och 
svarthö och exklusiva arter som kärrlilja och 
luktsporre, kanske också kan få umgås med got-
landsrussen som vandrar fritt härute.

Kostnad per person
Anmälningsavgift, exkursioner, lunch och mid-
dag (onsdag kväll t.o.m. lördag kväll) uppgår till 
2 000 kr per person. Boende (frukost ingår) till-
kommer enligt alternativen nedan (från onsdag 
till söndag förmiddag, fyra nätter):

Varför inte stanna på Gotland en vecka?
Nybyggda stugor hyrs ut veckovis (onsdag till 
onsdag) och kostar 6 200 kr per vecka. De har 
två rum, ett dubbelrum och ett fyrbäddsrum.

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 om 
specialkost. Deltagarantalet är begränsat till 140 
personer och endast ett begränsat antal finns av 
varje rumsalternativ, så var ute i god tid! Första 
anmälningsdag 20 december.

Boka plats på färja från Oskarshamn eller 
Nynäshamn så fort du vet att du ska åka. Man 
bokar på www.destinationgotland.se eller ringer 
tel: 0771 - 22 33 00.

Förfrågningar
Emma Wallrup på SBF:s kansli (tel: 018 -  
471 28 91, e-post: emma.wallrup@sbf.c.se).

Välkomna till  
Botanikdagarna  
på Gotland!

Pensionat  Enkelrum, toalett och 
dusch i korridor.

1800 kr

Dubbelrum, toalett och 
dusch på rummet

1900 kr

Dubbelrum, toalett och 
dusch i annan byggnad

1600 kr

Vandrarhem  Enkelrum m. handfat. Mynt-
dusch, toalett i korridor.

1400 kr

Dubbelrum m. handfat. 
Myntdusch, toalett i kor-
ridor.

1200 kr

Flerbäddsrum (3–4 pers.). 
Myntdusch, toalett i kor-
ridor.

1000 kr
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Många har väl slagits av hur nyckfulla orkidéer 
kan vara i sin blomning. Åke Persson har följt 
individer av tio arter i ända upp till 19 år för 
att ta reda på hur variabla de olika arterna är.

ÅKE PERSSON

Mitt intresse för orkidéer väcktes på hös-
ten 1985. Under en bärplockningstur 
stötte jag på en lokal med skogsfru 

Epipogium aphyllum, och långt senare samma 
höst vinterståndare av grönkulla Dactylorhiza 
viridis och knärot Goodyera repens. Sommaren 
därpå fann jag dessutom korallrot Corallorhiza 
trifida, brudsporre Gymnadenia conopsea och 
spindelblomster Listera cordata. År 1987 upp-
täcktes de första exemplaren av Jungfru Marie 
nycklar Dactylorhiza maculata och fjällyxne 
Pseudorchis straminea, och 1989 tillkom ängs-
nycklar Dactylorhiza incarnata och lappnycklar 
D. lapponica. Inspirerad av långa uppföljnings-
serier för några andra svenska orkidéer (Tamm 
1972, Mattiasson 1986) började jag följa blom-
ningen genom åren.

Kurravaaras sluttningar 
Det aktuella området ligger på ungefär 67° 55́  
nordlig bredd och 20° 20´ östlig längd, och 
utgörs av berget Kurravaaras östra och norra 
sluttningar, en knapp mil norr om Kiruna. 
Området begränsas i öster av vägen från Kiruna 
till Kurravaara by, och i norr av vägen från 
Kurravaara by västerut mot Rautasälven och så 
upp till ungefär 550 meter över havet på berget 
Kurravaara. De lägsta partierna ligger ungefär 
330 m ö.h. medan Kurravaaras topp når lite 
drygt 600 m ö.h. Området är genomgående 
starkt kuperat med lite flackare terräng endast 
i de lägre norra partierna. Bara mycket små 
bäckar avvattnar området. 

Fjällbjörkskog på grönsten 
I norr utgörs berggrunden av finkorniga till täta 
basiska grönstenar. Deras ursprungliga ovansida 
ligger mot sydost där de avlöses av Kurravaara-
konglomerat. Detta i sin tur följs av Övre 
Haukikomplexet vars huvudmassa består av 
kvartsitsandsten. En smal kil av sura vulkaniter 
går delvis in i området från sydväst mellan dessa 
(Offerberg 1967).

Blomningsdynamik hos några 
orkidéer i Kirunatrakten

Fjällyxne. Endast den ensamma individen längst 
fram till höger kan säkert identifieras från ett år 
till ett annat. Notera fröstänglarna från föregående 
års blomning. Foto: Åke Persson.
Only the single plant on the right in this small group 
of Pseudorchis straminea could be identified with 
certainty from year to year.
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Skogen domineras av björk med inslag 
av gran, men även en del tall på lägre nivåer. 
Enstaka större granar förekommer långt upp 
i björkskogen. Ett större hygge har funnits i 
utkanten av området under hela uppföljnings-
tiden. För övrigt har endast mycket små avverk-
ningar (plockhuggning) förekommit i de lägre 
partierna. Huvudparten av alla växtplatser jag 
följt ligger emellertid på mark som i allt väsent-
ligt är opåverkad av mänsklig aktivitet. De 
utgör därför i grunden stabila miljöer. Främsta 
undantaget är förmodligen växtplatserna för 
ängsnycklar och lappnycklar. Åtminstone en av 
dessa lokaler har troligen i gångna tider delvis 
brukats till myrslåtter.

Kalkpåverkan ger sig till känna dels i avrin-
ningsvattnets pH-värden, vilka i allmänhet 
ligger en bit över 7, dels i förekomsten av en 
del kalkgynnade eller kalkkrävande växter. I 
de norra delarna är exempelvis isvedel Astraga-
lus frigidus inte alltför ovanlig. På flera ställen 
förekommer också kantljung Cassiope tetragona, 
gullbräcka Saxifraga aizoides och fjälltätört 
Pinguicula alpina. Även ett litet bestånd av fjäll-
sippa Dryas octopetala finns på en lokal.

Blomningen har följts i upp till 19 år
Markering av orkidéväxtplatser i terrängen har 
gjorts på två nivåer, dels individuellt dels på 
populationsnivå. Individmärkningen har gått 

Tabell 1. Antal blommande individer. M: medelvärde, S: standardavvikelse, S/M: standardavvikelsen 
genom medelvärdet, variationskoefficienten, ger ett mått på variationen som är oberoende av medelvär-
dets storlek.
Number of flowering plants of ten orchid species from 1989 to 2005. M: mean, S: standard deviation, S/M: 
coefficient of variation. Species are, from left to right, Epipogium aphyllum, Listera cordata, Goodyera repens, 
Pseudorchis straminea, Dactylorhiza viridis, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza maculata, D. incarnata, D. lap-
ponica and Corallorhiza trif ida.

Skogs-
fru-

Spindel-
blomster

Knä- 
rot

Fjäll-
yxne

Grön-
kulla

Brud-
sporre

J. M. 
nycklar

Ängs-
nycklar

Lapp-
nycklar

Korall-
rot

1989 66 459 308 64 293 749 145 8
1990 32 275 391 157 275 1867 72 18
1991 27 424 780 122 304 1136 139 4
1992 5 238 561 133 229 1781 92 135 16 8
1993 13 148 201 89 131 806 96 26 4 5
1994 13 275 625 135 239 786 145 154 14 2
1995 12 107 419 103 141 1150 126 57 8 4
1996 2 75 115 60 127 555 74 22 8 1
1997 2 155 396 97 147 1504 126 73 10 5
1998 51 266 285 148 204 1803 127 90 4 5
1999 3 138 380 134 233 1452 157 185 16 2
2000 5 78 1022 94 237 1205 129 45 2 1
2001 27 306 766 185 207 1202 138 142 6 1
2002 14 98 453 170 197 2229 146 94 11 5
2003 28 138 230 126 124 1724 100 324 8 6
2004 31 67 471 96 112 2559 79 642 14 1
2005 9 51 371 56 127 1189 103 18 0 0

M 20  194 457  116 196 1394  117  143  8,6 4,5
S 18 124 233 38 64 547 28 165 5,1 4,3
S/M 0,90 0,64  0,51 0,33 0,33 0,39 0,24 1,15 0,59 0,96
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så till att en pinne stuckits ned i marken och 
dess position beskrivits. Ett koordinatsystem har 
sedan definierats med utgångspunkt från denna 
pinne. Individuella plantor har så mätts in för 
att kunna följas från år till år. Denna princip 
har tillämpats för fjällyxne, grönkulla, Jungfru 
Marie nycklar, ängsnycklar och lappnycklar. 
Också skogsfru och korallrot har mätts in på 
samma sätt även om motsvarande individupp-
följning inte kan göras för dessa arter på grund 
av växtsättet.

Markeringen på populationsnivå har som 
regel gjorts något lösligare även om systemet 
med pinnar ibland använts. Oftast har dock en 
grupp eller en lokal beskrivits verbalt i förhål-
lande till lämpliga föremål i terrängen. Detta 
förfaringssätt gäller för knärot och brudsporre 
samt för flertalet av spindelblomsterlokalerna.

Uppföljning av blomning började i mindre 
omfattning 1986 för skogsfru, spindelblomster, 
knärot, grönkulla och korallrot. Fjällyxne och 
Jungfru Marie nycklar tillkom 1987 samt ängs-
nycklar och lappnycklar 1989. Uppföljningen 
utökades under de närmast följande åren allt 
eftersom nya fynd gjordes. I det följande redo-
visas därför inte alltid resultat från respektive 
arts startår utan från det år då underlaget sista 
gången breddats i avgörande grad.

Varje år har noteringar gjorts över hur många 
och vilka plantor (vid individmarkering) som 
blommat. Även avätna blomstänglar har bok-
förts som blommande det aktuella året. Vidare 
hur många blommor varje individ haft (utom 
för brudsporre).

De flesta år har vid individmarkering även 
skott utan blommor noterats. Koordinaterna för 
sedan tidigare kända individer har kontrollerats 
varje år. För till exempel grönkulla kan blom-
mande individer annars lätt förbises, speciellt 
om de blivit av- eller uppätna. 

Tre till femtio lokaler per art
Det bör framhållas att valet av lokaler inte skett 
på något vetenskapligt systematiskt sätt. Till en 
början var det istället som regel så att lokaler 
med riklig blomning kom att ingå. I det följan-
de anges antalet uppföljda lokaler för respektive 

art och en del annan information. I flera fall 
anges ungefärliga tal eftersom det kan vara svårt 
att ge en bra allmängiltig definition av när före-
komster skall benämnas som olika lokaler.

Skogsfru: Samtliga funna lokaler har följts 
upp varje år efter upptäckt, inalles drygt tjugo. 
Skogsfrun är den enda av traktens orkidéer som 
jag mer eller mindre aktivt letat efter på nya 
tänkbara lokaler även på senare år.

Spindelblomster: Uppföljning av några rikliga 
lokaler vilka påträffades de första åren. Dess-
utom mindre förekomster intill lokaler för andra 
orkidéer. Drygt tjugo lokaler ingår.

Knärot: I regel lite rikligare, gärna lite tätare 
förekomster vilka upptäcktes under de första 
åren. Normalt endast vissa grupper inom en 
större förekomst. Totalt femton lokaler ingår.

Antalet blommande ängsnycklar varierade väldigt 
mycket mellan åren. Foto: Åke Persson.
The number of flowering Dactylorhiza incarnata 
varied 35-fold between years.
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Fjällyxne: Eftersöktes aktivt under de första 
åren med ambitionen att hitta alla förekomster 
inom området. Femton lokaler ingår. De är i 
huvudsak mycket väldefinierade även om några 
ligger rätt nära varandra. På nästan alla görs 
totaluppföljning.

Grönkulla: Uppföljning sker över ett stort 
område på många dellokaler, totalt cirka femtio. 
En del rikliga, en del med bara någon enstaka 
individ. Förekommer i många olika miljöer 
men lokalerna har valts helt osystematiskt utan 
tanke på fördelning geografiskt eller ur miljö-
synpunkt.

Brudsporre: Totalt tio lokaler ingår. Liksom 
för knärot ingår tidiga upptäckter av rikligare 
förekomster. Vissa av dessa är totalräkningar 
medan andra endast täcker en del av en större 
förekomst.

Jungfru Marie nycklar: Endast ett mindre 
antal lokaler finns inom området. På fem av 
dessa följs blomningen och på en lokal har även 
totalräkning av antalet blommande gjorts under 
ett antal år.

Ängsnycklar: Fyra distinkta, men ganska när-
liggande lokaler har hittats. Blomningen följs på 
alla. På den ena förhoppningsvis samtliga blom-
mande, på de övriga merparten.

Lappnycklar: Förekommer fåtaligt på tre av 
ängsnyckellokalerna. Ambitionen har varit att 
samtliga blommande individer ska följas efter-
som de är så pass få till antalet.

Korallrot: Totalt tretton lokaler. De flesta 
upptäckta i nära anslutning till lokaler för andra 
orkidéer som följts.

För närmare information om i vilka miljöer 
de olika arterna växer hänvisas till en tidigare 
uppsats (Persson 1993). 

Antal blommande individer 
Skogsfru hörde till de tre arter som varierade 
mest mellan åren (se variationskoefficienten, 
S/M, i tabell 1). Det är ju allmänt omvittnat 
att denna orkidé kan variera mycket i blomning 
från år till år. Korallroten är en art med lik-
nande karaktär, den har dessutom låg numerär i 
det aktuella området. Betydligt talrikare popu-
lationer har dock upptäckts efter 1989. Allra 
mest variabel har emellertid ängsnycklar varit. 
Efter en riklig blomning 2003, följt av en ännu 
rikligare blomning 2004, kraschade blomningen 
nästan fullständigt 2005.

Statistiskt signifikanta trender över tiden 
föreligger endast för spindelblomster och grön-
kulla hos vilka blomningen minskat med åren, 
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Antal blommande
plantor

 Spindelblomster Listera cordata
 Grönkulla Dactylorhiza viridis

Figur 1. Antal blommande plantor av 
spindelblomster och grönkulla mel-
lan 1989 och 2005. De två arterna 
samvarierar till stor del mellan åren 
och de visar båda en nedåtgående 
trend.
No. of flowering plants of Listera cor-
data and Dactylorhiza viridis between 
1989 and 2005. Both species show a 
significant declining trend (p < 0.01), 
and they also covary between years 
(p < 0.001).
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se figur 1. Dessutom föreligger ett tydligt posi-
tivt samband mellan antalet blommande plantor 
årsvis för just dessa två arter.

Av alla övriga kombinationer av arter är det 
endast skogsfru–spindelblomster och brudsporre–
ängsnycklar som visar statistiskt säkerställda 
samband.

Att spindelblomster minskat beror i huvudsak 
på att några från början rikliga förekomster på 
torrare mark nästan helt försvunnit under torra 
somrar. De har åtminstone inte hitintills lyckats 
återhämta sig. För grönkulla finns ingen motsva-
rande enkel förklaring. Av figur 1 kan dock möj-
ligen en viss periodicitet anas och att uppföljnings-
tiden råkar börja under en blomningsrik period 
och sluta i en blomningsfattig. Den rika blomning-
en år 2006 antyder att så faktiskt är fallet.

Antal blommor per individ 
Antal blommor per individ redovisas i tabell 2. 
Antalet blommor har räknats på samtliga blom-
mande exemplar under alla år med ett enda 
undantag. År 2004 var antalet så stort på en 
lokal för ängsnycklar att bara ungefär hälften 
hanns med. På en del lokaler för spindelblomster 
och korallrot har besöken av tidsskäl måst göras 
långt efter blomningen. Det kan då inträffa att 
enskilda blommor som inte pollinerats fallit av så 
att de inte kommit med i räkningen. Totalt torde 
dock denna underskattning belöpa sig till högst 
någon tiondel sett på medelvärdet.

När det gällde antal blommande individ 
förelåg som nämndes ovan ett starkt positivt 
samband mellan spindelblomster och grönkulla, 
men när det gäller antal blommor per individ är 

Tabell 2. Antal blommor per blommande individ. Brudsporre är inte med eftersom antalet blommor per 
individ inte räknats för denna art. Siffrorna för skogsfru, lappnycklar och korallrot redovisas inte heller, 
emedan antalet blommande individer var mycket lågt under ett antal år. M: medelvärde, S: standard-
avvikelse, S/M: standardavvikelsen genom medelvärdet, variationskoefficienten, är ett mått på variationen 
som är oberoende av medelvärdets storlek.
No. of flowers per inflorescence for six orchid species. For abbreviations and species names, see Table 1.

Spindel-
blomster

Knä- 
rot

Fjäll-
yxne

Grön-
kulla

J. M. 
nycklar

Ängs-
nycklar

1989 6,1 15,2 23,3 9,4 10,2
1990 6,7 14,6 17,8 8,4 9,4
1991 6,5 16,4 24,2 9,2 11,0
1992 6,9 14,4 17,7 7,7 10,1 15,9
1993 6,1 13,5 20,5 7,4 11,0 15,5
1994 5,8 14,6 14,7 6,9 9,7 12,6
1995 5,7 13,7 13,5 6,4 8,7 11,6
1996 6,2 12,4 11,8 5,8 7,9 10,0
1997 6,3 14,7 19,8 7,4 8,8 10,9
1998 5,9 15,5 23,1 7,8 10,2 14,5
1999 5,9 14,0 15,8 7,0 9,3 10,2
2000 6,3 15,3 18,4 7,3 9,7 10,9
2001 6,2 14,5 19,5 8,7 11,3 10,9
2002 7,0 14,8 23,5 8,2 10,6 11,8
2003 6,6 15,8 25,4 8,3 9,9 16,6
2004 6,1 14,6 16,5 7,9 10,6 14,5
2005 6,3 14,0 17,1 7,2 9,1 10,4

M 6,3 14,6 19,0 7,7 9,9 12,6
S 0,37 0,94 3,96 0,95 0,92 2,32
S/M 0,06 0,06 0,21 0,12 0,09 0,18
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förhållandena närmast de motsatta. Inget klart 
samband föreligger mellan spindelblomster och 
grönkulla men klara samband mellan flera av 
de övriga. Statistiskt sett säkerställda positiva 
samband föreligger för knärot–fjällyxne, knä-
rot–grönkulla, knärot–Jungfru Marie nycklar, 
fjällyxne–grönkulla, fjällyxne–Jungfru Marie 
nycklar och grönkulla–Jungfru Marie nyck-
lar. Figur 2 visar hur väl dessa fyra arter följs 
åt samt att fjällyxne på ett sätt överreagerar. 
Denna orkidé har, tillsammans med ängsnyck-
lar, klart större relativ variation (S/M) än de 
övriga (tabell 2).

Sambanden är anmärkningsvärda så till 
vida att de aktuella arterna normalt inte växer i 
samma miljöer. Det är endast grönkulla, något 
av en generalist i sammanhanget, som i mindre 
antal kan förekomma tillsammans med fjäll-
yxne och Jungfru Marie nycklar.
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Antal blommor 
per individ  Fjällyxne Pseudorchis straminea

 Knärot Goodyera repens
 Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata
 Grönkulla D. viridis

Figur 2. Antal blommor per 
individ för fyra orkidéarter mel-
lan 1989 och 2005. Notera hur 
väl arterna följs åt mellan åren.
No. of flowers per inflorescence 
of four orchid species between 
1989 and 2005. All four species 
showed significant synchroniza-
tion between years (p < 0.05).

Fjällyxne var den art där antalet blommor per 
planta varierade mest mellan åren. Foto: Åke Pers-
son.
Pseudorchis straminea was the species where the 
average number of flowers per inflorescence varied 
the most between years.
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Återblomning
För grönkulla, fjällyxne, Jungfru Marie nycklar 
och ängsnycklar har återblomningen analyserats 
(tabell 3, figur 3). Därvid har endast individer 
tagits med som växte så pass långt ifrån varan-
dra att de förhoppningsvis inte kunnat förväx-
lats. För de fall där en planta efter några år fått 
en avläggare har den uteslutits från beräkning-
arna av återblomning även åren dessförinnan. 
Samma sak gäller då en ny planta etablerats nära 
en tidigare.

Om någon blomstängel inte kommit till 
blomning – oftast på grund av torka – har 
detta inte räknats som blomning. Däremot har 
avbitna blomstänglar räknats som blommande 
om det bedömts som troligt att de annars skulle 
ha blommat.

Varje individ har tagits med endast en gång, 
och då från det år då den först setts blomma, 
definierat som år noll i tabell 3 och figur 3. 
Antalssiffrorna under ”N” anger sedan hur 
många av dessa som följts upp angivet antal år. 
Att antalet sjunker successivt beror på att nya 
blommande individer tillkommit varje år och 
den tid dessa nytillskott hunnit följas blir ju allt 
kortare. Andelen blommande ett givet antal år 
efter startåret (år 0) anges som en procentsiffra 
bredvid respektive antalssiffra. För år noll är 
procentsiffran per definition lika med 100 efter-
som endast blommande då ingår. 

För Jungfru Marie nycklar har endast en av 
lokalerna tagits med. Dels för att denna klart 
dominerar statistiken, dels eftersom osäkerhet 
råder om huruvida alla verkligen är Jungfru 

Tabell 3. Återblomning hos grönkulla, fjällyxne, Jungfru Marie nycklar och ängsnycklar. N = det antal indivi-
der som följts angivet antal år, % = den procentandel av dessa som blommade efter motsvarande antal år.
Reflowering in Dactylorhiza viridis, Pseudorchis straminea, Dactylorhiza maculata and D. incarnata. N = the 
number of plants which have been followed for the given number of years, % = the percentage of those 
that flowered after the corresponding number of years. 

Grönkulla Fjällyxne J. M.  
nycklar

Ängs- 
nycklar

År N % N % N % N %

0 1251 100 1136 100 408 100 1254 100
1 1227 16,8 1107 10,2 393 12,5 1243 6,4
2 1200 21,8 1045 13,9 380 22,9 876 8,2
3 1158 15,8 969 9,5 367 18,5 696 5,0
4 1095 15,3 876 9,1 351 15,1 633 4,9
5 1038 13,0 772 7,2 341 15,4 549 6,6
6 979 9,4 715 5,3 324 13,3 522 4,4
7 909 11,9 605 5,6 293 13,3 393 3,6
8 844 10,0 523 5,0 264 14,0 335 2,1
9 808 9,2 475 4,0 234 9,4 288 2,4

10 767 8,3 448 4,0 227 11,9 274 4,7
11 722 7,1 394 3,0 204 8,8 246 0,4
12 653 6,9 335 4,8 172 9,3 166 3,0
13 620 7,4 297 3,7 163 12,9 152 3,3
14 564 7,6 243 4,1 137 9,5 79 3,8
15 471 4,0 171 1,2 106 8,5 35 5,7
16 351 2,0 64 7,8 80 5,0 21 0,0
17 185 6,0 36 3,0 31 3,2
18 147 6,8 26 3,8 23 13,0
19 24 1,4



PERSSON

378 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006)

Marie nycklar eller om någon lokal hyser skogs-
nycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii. För 
de övriga är samtliga lokaler medtagna.

Från datat har halveringstider för antalet 
blommande individ beräknats. Därvid har 
det antagits att ett lineärt samband föreligger 
mellan antalet förflutna år och naturliga loga-
ritmen för procent återblomning (Tamm 1972, 
Begon m.fl. 1996). Beräknade halveringstider 
framgår av tabell 4. Notera att angiven halv-
eringstid inte betyder att antalet blommande 

sjunkit till hälften av det ursprungliga, det vill 
säga antalet för år noll. De är istället härledda 
ur regressionslinjernas lutning, vilka beräknats 
utan år noll (figur 3). Anledningen härtill är 
uppenbar av diagrammen. Däremot har såväl 
år 1 som år 2 tagits med även om dessa också 
systematiskt avviker något från det antagna 
sambandet. Vid alla regressioner har procent-
talen viktats mot det antal individer som ingår 
för respektive år.

Några saker är värda att notera:
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återblomning

 Grönkulla Dactylorhiza viridis
 Fjällyxne Pseudorchis straminea
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Antal år

 Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata
 Ängsnycklar D. incarnata

Figur 3. Återblomningsprocent för 
fyra orkidéarter. De streckade linjerna 
anger det för alla arterna tydliga nega-
tiva sambandet mellan antalet år sedan 
blomning och förmågan till återblom-
ning.
Re-flowering in four orchid species. The 
coloured dots indicate the percentage 
of the individuals re-flowering after the 
indicated number of years. The dashed 
lines are statistically significant linear 
regressions (excluding year 0).
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1) Anpassningen till det antagna sambandet 
är god, åtminstone så många år framåt i tiden 
att antalen är hyggligt höga. En anledning till 
avvikelser är variationen i antal blommande från 
år till år. Ängsnycklar utmärker sig speciellt i det 
fallet, jämför tabell 1.

2) Återblomningen är generellt sett låg. Det 
kostar tydligen på att blomma, eller kanske tro-
ligare att blomma och sätta frukt.

3) För alla fyra arterna är återblomningen 
klart lägre än motsvarande regressionslinje för år 
1 men högre för år 2. Ett återhämtningsår efter 
blomning och eventuell frösättning verkar vara 
gynnsamt.

4) Om man bortser från Jungfru Marie 
nycklar, där ju antalet medräknade individer är 
ganska lågt, så ligger halveringstiderna på nära 
nog samma nivå.

Frösättning
Systematisk kontroll av frösättning har av tids-
skäl endast kunnat ske i mycket liten omfatt-
ning. Några iakttagelser har emellertid gjorts.

Skogsfru: Inga frökapslar har setts. Några 
blommor som vuxit i speciellt skyddade lägen 
har i enstaka fall stått i blom ända upp till 2–3 
veckor utan att pollinering verkar ha skett.

Spindelblomster: Pollinering verkar ske så 
tidigt och effektivt att fröbildning redan varit 
på gång vid de flesta besök. Nästan alla plantor 
tycks få åtminstone något fröhus, troligen klart 
mer än hälften på varje planta dessutom.

Knärot: Pollineringen verkar vara effektiv, till 
och med ännu ej utslagna blommor förefaller 
kunna bli pollinerade. Å andra sidan kan tidig, 

hård frost ibland göra att blomman mer eller 
mindre vissnar innan den hinner slå ut. I vad 
mån den sena blomningen gör att frö inte alltid 
hinner mogna är obekant.

Fjällyxne: Ses ofta redan tidigt i blomningen 
med svällande frökapslar. Kontroll hösten 2004 
på en lokal i Nukutusvaara närmare Kiruna 
visade att av 35 blommande individer satte 
26 frö, 3 blev avbitna och 6 blev inte alls pol-
linerade. Det ger 74 % med frö, eller 81 % om 
de avbitna räknas bort. Av totalt 644 blommor 
fick 398, eller 62 % svullna frökapslar. Inräknas 
även de som inte bildat någon frökapsel alls blir 
procenttalet 48. Hösten 2005 bildades däremot 
över huvud taget inget frö på någon av de 14 
individer som då blommade.

Grönkulla: På grund av det stora antalet loka-
ler blir många av dessa besökta rätt långt efter 
blomning så att eventuell fröbildning kommit 
igång. Den verkar vara god.

Brudsporre: Eftersom endast totalräkning görs 
måste denna göras vid full blomning, då det är 
för tidigt att avgöra frösättning. Vinterståndare 
är dock inte ovanliga.

Jungfru Marie nycklar: Lokalerna har i regel 
besökts tidigt i blomningen. Då så inte varit fal-
let har frösättningen förefallit vara god.

Ängsnycklar : Har alltid besökts mycket 
tidigt i blomningen, innan det enkelt gått att 
bedöma om pollinering skett eller ej. Hösten 
2004 gjordes dock en kontroll av frösättningen 
på en av lokalerna. Av totalt 109 blommande 
hade 83, eller 76 % frökapslar. På dessa 83 
hade 670 av totalt 1422 blommor bildat frö, 
alltså 47 %. Inräknas även de som inte alls gett 
någon frökapsel blir procenttalet 37. Tyvärr 
var blomningen urusel sommaren därpå varför 
eventuell inverkan av frösättning inte kunde 
bedömas.

Lappnycklar: Har alltid kontrollerats samti-
digt med ängsnycklar. Hösten 2004 gjordes en 
kontroll av frösättningen på den rikaste av loka-
lerna. Av totalt 13 blommande hade 10, eller 
77 % frökapslar. På dessa 10 hade 49 av totalt 
104 blommor bildat frö, alltså 47 %. Inräknas 
även de som inte alls gett någon frökapsel blir 
procenttalet 38.

Tabell 4. Halveringstider för blomning.
Years elapsed until the flowering has dropped to 
50%.

Tid (år)

Grönkulla 7
Fjällyxne 6
Jungfru Marie nycklar 12
Ängsnycklar 6
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Korallrot: Blommar så tidigt och verkar polli-
neras så snabbt att många haft svullna frökapslar 
redan vid kontroll av blomningen. En stor andel 
av plantorna verkar sätta frö men sällan samtliga 
blommor på en och samma individ.

Överlevnad och nyetablering
Min inriktning har främst varit att följa just 
blomningen. Någon direkt ambition att följa 
populationen som helhet har inte funnits. Att 
ordentligt följa även varje bladskott som i andra 
uppföljningar av svenska orkidéer (Tamm 1972, 
Mattiasson 1986, Elveland 1993) skulle inte ha 
varit möjligt tidsmässigt. Då krävs mycket nog-
grant eftersök, speciellt i tätare markvegetation. 
Dessutom inträffar det betydligt oftare att ett 
litet bladskott försvinner än att en hel blom-
stängel gör det, till exempel på grund av torka 
eller att skottet äts upp. 

För knottblomster Microstylis monophyllos på 
Storön vid Norrbottenskusten drogs dessutom 
slutsatsen att en del ”nya” individer måste ha 
varit vilande minst ett år (Elveland 1993). Mot-
svarande kan säkert gälla för Kurravaaras orki-
déer. Åtminstone kan ängsnycklar vissa år ha 
mängder med skott inom ett begränsat område 
för att år däremellan vara nästan helt borta.

Något försök att på liknande sätt som för 
blommande plantor beräkna en halveringstid för 
det totala antalet plantor har därför inte gjorts. 
En sådan skulle, tillsammans med utvecklingen 
av totalantalet från år till år, kunna ge en upp-
fattning om hur stor omsättningen i populatio-
nerna är. Dock finns det väl anledning förmoda 
att om blomningen minskar långsiktigt så är 
detta ett tecken på att även totalantalet mins-
kar. Åtminstone i tydligt vikande populationer 
förefaller detta gälla, som för Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina i östra Uppland (Tamm 
1972) och på reservatet Kungsmarken i Skåne 
(Mattiasson 1986).

Diskussion
Antal blommande individer
Att antalet blommande kan variera våldsamt 
från år till år är uppenbart från Tabell 1. Ängs-
nycklar utmärker sig speciellt. Är det månne den 

fuktigare miljö de växer i som är känsligare för 
mellanårsvariationer? Kärrnycklar Anacamptis 
palustris på Gotland visar en variation mellan 
åren av nästan samma storleksordning (Hög-
ström 1991). Där visas också att ett samband 
råder mellan antalet blommande ett år och 
humiditeten under en kritisk period samma år.

Av en uppföljande artikel om kärrnycklar 
(Högström 1999) framgår att dessa kan åter-
hämta sig efter några år med ogynnsamma 
förhållanden. För spindelblomster i Kurravaara 
antyder utvecklingen på två lokaler att denna 
orkidé kan klara ett ogynnsamt år, men möjli-
gen inte flera. På den ena lokalen blommade 68 
ex år 1987, därefter 0, 93, 52, 5, 2, 1, 6, 5, 0, 1, 
1, 2, 1, 13, 0, 1, 1 och 6. På den andra blom-
made 34 ex år 1987, därefter 0, 24 och följande 
år inga alls utom 1 ex 1998, 2001 och 2002. 
Noterbart att år 1988 var ett dåligt år också för 
de övriga orkidéarter som då följdes.

Antal blommor per individ 
Intressant är att korrelationen mellan olika arter 
är mycket starkare för antalet blommor per indi-
vid än för antalet blommande individer. Dess-
utom visar det sig att samma sak gäller mellan 
olika lokaler för enskilda arter.

Jämförelser har gjorts mellan de sex största 
lokalerna för fjällyxne. Parvisa korrelationer 
för antalet blommande visar att av de totalt 15 
kombinationerna ger endast fyra statistiskt sig-
nifikanta korrelationer (p < 0,05). För antalet 
blommor per individ fås däremot hela 14 par 
med signifikanta korrelationer. Till saken hör 
att lokalerna representerar åtminstone tre tämli-
gen olika biotoper. Tre av lokalerna är bara svagt 
sluttande och delvis kärrartade, medan två är 
starkt sluttande, med i huvudsak gles björkskog 
i klippig terräng. Den återstående har också rätt 
stor lutning men är starkt beskuggad av stora 
granar.

Grönkullelokalerna har delats upp på sex 
geografiskt skilda områden. Inom alla utom ett 
område förekommer flera olika miljöer. Parvisa 
korrelationer för antalet blommande visar att 
av de totalt 15 kombinationerna ger endast fem 
signifikanta korrelationer. För antalet blommor 
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per individ fås däremot 13 par med signifikanta 
korrelationer. 

Ängsnycklar förekommer i fyra rätt likartade 
starrkärr. Deras lutning och tuvighet varierar 
dock något. Parvisa korrelationer för antalet 
blommande visar att av de totalt sex kombina-
tionerna ger samtliga starkt signifikanta korrela-
tioner (p < 0,001). Även för antalet blommor per 
individ är samtliga sex korrelationer signifikanta. 
Då har för antal blommor per individ endast de 
år tagits med då antalet blommande på respek-
tive lokal varit minst tio. Att ängsnycklar skiljer 
sig från fjällyxne och grönkulla kan ha sin 
förklaring. Korrelationen för antal blommande 
domineras nämligen av två år och kan därför 
vara tillfällig. Dels år 2004 med extremt riklig 
blomning, dels år 2005 med mycket få blom-
mande.

För kärrnycklar på Gotland sågs ett signifi-
kant samband mellan antalet blommor per indi-
vid och fuktigheten i samband med bildningen 
av blomanlagen året före (Högström 1991). Tro-
ligtvis skulle någon motsvarande faktor kunna 
förklara variationen i antalet blommor per indi-
vid hos orkidéerna i Kurravaara. Att därifrån 
förklara varför korrelationen är bättre än för 
antal blommande kan vara svårare. En hypotes 
är att antalet blommor per individ styrs av mera 
övergripande klimatfaktorer medan antalet 
blommande individer även styrs av mera strikt 
lokalbundna faktorer. För speciellt fjällyxne och 
ängsnycklar händer det till exempel vissa år att 
en del blomstänglar stannar i ett tidigt knopp-
stadium. Åtminstone ibland på grund av torka 
men möjligen också på grund av för mycket vat-
ten.

Återblomning
Vid beräkning av återblomning finns ett visst 
svinn i den meningen att alla blommande inte 
kan tas med. Som tidigare framhållits växer en 
del plantor så nära intill varandra att de inte 
med säkerhet kan hållas isär från år till år. En 
annan orsak är att markeringspinnar går för-
lorade. Största problemet bereder ängsnycklar. 
I vissa miljöer kan denna orkidé ha mängder 
med plantor inom ett mycket begränsat område. 
Delar av en lokal har av denna anledning måst 
strykas helt och hållet. Något speciell är också 
en lokal med fjällyxne där merparten av plan-
torna växer i små grupper med upp till tio ex i 
gruppen. Totalt sett kommer dock cirka 75 pro-
cent av antalet blommande med i beräkningarna 
av återblomning för alla fyra arterna. 

Trots att de beräknade halveringstiderna för 
blomning är kortare än själva uppföljningstiden 
har en svag nedgång i blomning endast konstate-

Lokal med rik förekomst av grönkulla i en nord-
sluttning på berget Kurravaara norr om Kiruna. 
Foto: Åke Persson.
Part of a north-facing locality on Mt Kurravaara with 
a rich occurrence of Dactylorhiza viridis.
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rats för grönkulla. Uppenbarligen tillkommer nya 
individer vilka blivit så vitala att de kan blomma.

Av andra refererade svenska uppföljningsserier 
ger Tamms ”plot 17” med Adam och Eva den 
bästa jämförelsen (Tamm 1972). Beräkningar 
enligt samma modell som för Kurravaaras 
orkidéer ger en halveringstid för blomning på 
cirka 12 år. Tvåblad Listera ovata i samma rap-
port ger en halveringstid på över 160 år. Tamm 
drar dock mycket riktigt slutsatsen att denna art 
gynnas av de rådande förhållandena på platsen, 
inkluderande den ökande beskuggningen. Kurra-
vaaras lokaler är däremot i grunden mycket 
stabila. Något som inte gäller för vare sig Adam 
och Eva på Kungsmarken (Mattiasson 1986) 
eller knottblomster på Storön (Elveland 1993). 
Dessa sistnämnda lokaler försämras av skilda 
orsaker och ger därför mycket korta halverings-
tider för blomning.

Till sist en rättelse: I en tidigare rapport 
(Persson 1993) har skogsfrun på ett ställe felak-
tigt kallats Cypripedium calceolus, en orkidé som 
inte påträffats i området.  
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ABSTRACT
Persson, Å. 2006. Blomningsdynamik hos några 
orkidéer i Kirunatrakten. [Flowering dynamics of 
ten orchid species in northern Swedish Lapland.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 100: 371–382. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
From the second half of the 1980s to 2005, the 
flowering behaviour of ten orchid species has 
been recorded in an area 10 km north of Kiruna, 
northernmost Sweden.

The number of flowering plants varied consider-
ably between years, especially for Dactylorhiza incar-
nata and Epipogium aphyllum. Dactylorhiza viridis and 
Listera cordata showed a significant decrease in the 
number of flowering plants over the years.

Dactylorhiza incarnata also showed large variabil-
ity in the number of flowers per inflorescence, and 
it was still slightly higher in Pseudorchis straminea. 
An intriguing finding was the high degree of cor-
relation in the number of flowers per inflorescence 
between Dactylorhiza maculata, D. viridis, Goodyera 
repens and Pseudorchis straminea, while no such cor-
relation between these species was found regarding 
the number of flowering plants. The same held true 
when different populations of P. straminea and D. 
viridis were compared on a paired basis.

Re-flowering indices were calculated for D. 
incarnata, D. maculata, D. viridis and P. straminea. 
These indices line up fairly well when their natural 
logarithms are plotted against the number of years 
elapsed. The slopes of the linear regression lines 
have been used to calculate how many years that 
will elapse before a halving of the flowering has 
taken place.

Åke Persson tog civil-
ingenjörsexamen i 
Uppsala 1964 och har 
huvudsakligen varit verk-
sam inom stål- och gruv-
industrin. Nu är Åke 
pensionär sedan ett par 
år och kan ägna mer tid 
åt blommor och fåglar.

Adress: Trädgårdsgatan 16 B, 981 31 Kiruna
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I sin förra uppsats behandlade Alf Oredsson 
de tio tyska björnbärsarter som kommit till 
Lucerna utanför Västervik med massaved  
(SBT nr 3/2006). Nu har turen kommit till 
öns tolv svenska arter av släktet Rubus, av 
vilka smålandsbjörnbär är den ovanligaste.

ALF OREDSSON

Äldre uppgifter
För 167 år sedan disputerade Johan Petter Arr-
henius (1839) på Sveriges Rubus-arter. Från 
Lucerna rapporterade han, med nu gällande 
namn, spir-, skogs-, söt- och surbjörnbär (R. 
grabowskii, R. nessensis, R. plicatus och R. sulca-
tus). En ny art för Sverige, smålandsbjörnbär R. 
vigorosus, samlades på Lucerna av Axel W. Lund 
1874 (GB). Det första belägget från ön av rost-
björnbär R. pedemontanus togs av Johan Berg-
gren 1903 (S). Gustafsson (1923) återfann alla 
sex arterna på Lucerna.

Mina egna inventeringar
”Finns de björnbär, som kom till Lucerna med 
stormvirke från Västtyskland på 1970-talet, på 
fler ställen än där bark deponerats?” För att få 
svar på den frågan inventerade jag hela ön 1990 
med början i månadsskiftet juli/augusti. Ön 
delades i 50 × 50-metersrutor efter Rikets nät, 
totalt 278 rutor. Rutorna ritades in med rött på 
en karta över Lucerna i skala 1:5 000, en del-
förstoring av en lodbild i svartvitt tagen 1977 
för den topografiska kartläggningen av Sverige. 
Pappersbilden och en kompass hjälpte mig att 
hålla reda på var jag befann mig. För att hitta så 
många Rubus-arter som möjligt gick jag gärna ett 
par vändor i varje ruta. I fältanteckningsboken 
nöjde jag mig dock med ett kryss per art och ruta. 
Både inhemska arter och nykomlingar noterades.

När jag femton år senare återvände till Lucer-
na för att göra om inventeringen hade jag den 
bitvis svårframkomliga terrängen väl i minne. 
Därför var det skönt att få hjälp, 18–22 juli av 

Tomas Burén och 11–15 augusti av Bengt Nils-
son. Båda kan Rubus och är väl förtrogna med 
den moderna tekniken för positionsbestämning, 
GPS. Liksom 1990 noterades de inhemska arter-
na en gång per ruta – utan att de gamla anteck-
ningarna konsulterades. De tio Rubus-arter som 
med säkerhet kommit till ön med importen av 
massaved från nordvästra Tyskland 1976–77 
var, liksom 1990, kvar där bark hade deponerats 
utan att sprida sig till andra delar av ön. Övriga 
Rubus-arter visade desto större skillnader ifråga 
om vad som hänt mellan inventeringsåren (figur 
2, tabell 1).

Tolv svenska Rubus-arter på Lucerna

Figur 1. Lövskog (L), öppen mark (Ö), barrskog 
på berg (B) och industriområden (I) på Lucerna. 
Koordinater i Rikets nät. Underlag: Lantmäteriets 
AutoKa-Vy 3.0, 2005-01-12.
Deciduous woodland (L), open ground (Ö), pine 
forest on rock outcrops (B), industrial areas (I) on 
Lucerna, Västervik, SE Sweden.



OREDSSON

384 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006)

Jämförelsens tillförlitlighet
”Stenbär påträffas i frisk skogsmark, särskilt i 
gles, blockig eller stenig, ängsartad löv- och 
blandskog” kommer det att stå i Smålands Flora 
(Thomas Karlsson, muntl.). Med undantag för 
en mindre yta i nordost, där berget sprängts 
bort, hade arten på Lucerna lika mycket av 
denna typ av terräng till sitt förfogande 2005 
som 1990. Stenbär tål stränga vintrar, det låga 
växtsättet minskar risken för uttorkning och 
träden utgör ett visst skydd mot den skarpa 
solstrålning som ozonlagrets uttunning inne-
burit. Förutsätter man att noggrannheten var 
densamma båda inventeringsåren borde stenbär 
kunna vara den av Rubus-arterna, vars förekomst 
på ön förändrats minst under de 15 år som gått. 
Glädjande nog kunde detta bekräftas. Antalet 
rutor med stenbär var oförändrat, nämligen 18 
(tabell 1). Av det drar jag gärna slutsatsen att 
noggrannheten inte påverkats av att det gått 15 
år mellan mina inventeringar.

Slumpens betydelse
Bara hälften av de 18 rutorna med stenbär var 
samma båda åren (tabell 1). Är arten så rörlig 
eller har vi slarvat med positionsbestämningen? 
Själv tror jag mer på en tredje förklaring, den att 
inventeringen inte något av åren var tillräckligt 
noggrann för att alla bestånd av stenbär skulle 
bli upptäckta. 

Låt oss betrakta en ruta med fynd, ettdera 
eller båda åren, som botten av en kub utan lock! 
Kubens sidor viks ut och ett plustecken beståen-
de av fem rutor bildas. Ett plustecken kan gränsa 
till eller överlappa andra plustecken. De inalles 
27 rutor där stenbär påträffats bildar med sina 
skänklar fyra områden som tillsammans täcker 
81 rutor (vita på kartan i figur 2). Chansen att 
finna stenbär inom någon av dessa rutor tror jag 
är större än i öns övriga 197 rutor (gröna). En 
ruta med fynd endast 1990 markeras med svart 
prick, fynd endast 2005 med vit prick i svart 
ruta och fynd båda åren gör rutan helsvart.

Lucerna under 360 år
Till kartan över Stegeholms ägor från 1646 
(Lantmäteriverket G4:79–80) hör en beskriv-
ning, Notarium Explicatio, där det står: ”Liuserna 
holmen, är temeligit gott bete på, medh eke, 
birk, hassel gran och talleskog”. En färglagd, men 
ganska schematisk karta från 1750 kallad Norr-
landet (Lantmäteriverket G56-52:2) innefattar 
Lucerna. Man ser kalt berg, öppen mark och 
träd, liksom ”Torpet Lucerna” på norra sidan av 
den vik där reningsverket nu breder ut sig. Tor-
pet var bebott under större delen av 1700-talet 
(Oredsson 1994).

Inför ett byte av mark Lofta–Västervik upp-
rättades 1893 en karta med beskrivning (Lant-
mäteriverket G56-75:2). Då mätte Lucerna 0,45 
kvadratkilometer och bestod till största delen 
av berg och skogsmark. Sju år senare kartlades 
”Vesterviks stads donationsjordar” (Lantmäte-
riet, Kalmar, Akt 44 Västervik) i detalj. Där det 
gamla Lucerna-torpet låg finns ett hus som bör 
vara Café Solvik – populärt utflyktsmål när det 
förra seklet var ungt. Utmed den raka kustlinjen 
i norr finns 0,8 hektar ”berg och stenbrott” med 
hus intill.

Man började bryta sten på norra delen av 
ön på 1870-talet. Både Königsberg och Danzig 
fick gatsten från Lucerna. Sockeln till S:t Petri 
kyrka i Västervik bröts även den på Lucerna 
och forslades över isen 1902 (Karlsson 1994). 
När arbetslösheten efter första världskriget 
började anta besvärliga proportioner återupp-
togs stenbrytningen ”varför hål och flishögar 
dominerar öns nordvästra del” (Roger Karls-
son, muntl.). Allén och Storgatan i Västervik 
har fått sin gatsten från Lucerna (Nils Anders-
son, muntl.).

Staden beslöt 1922 att bygga en bro med väg 
och järnväg till den djuphamn som planerades på 
Lucerna. Ett trävarubolag flyttade ut. ”Idyller-
nas tid för Luzerna är oåterkalleligen förbi. Det 
pulserande, moderna arbetets har trätt i stället” 
(Västerviks-Tidningens julnummer 1927). En 
oljecistern är på plats 1939. Året efter spränger 
man två bergrum, nu igenfyllda. Sommartid 
hade Västervik daglig färjeförbindelse med Visby 
1963–88 (Andersson 1992). Hamnområdet har 
byggts ut i etapper. Ön är nu 0,7 kvadratkilo-
meter.
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Två arter som är vanligast i lövskog
Stenbär Rubus saxatilis är en 10–35 cm hög ört 
med meterlånga utlöpare som rotslår vid bladen 
(Mossberg & Stenberg 2003). På Lucerna finns 
stenbär både i lövskog och barrskog på berg, 
men saknas såväl i öppen terräng som i de båda 
industriområdena. Arten förekommer inom 
fyra relativt väl avgränsade delar av ön, rikligast 
i lövskogen öster om reningsverket. Hälften 
av lokalerna är belägna 5–9 meter över havet 
(tabell 2). I motsats till övriga Rubus-arter på 
Lucerna är stenbärets blekröda frukt inget man 
plockar.

Surbjörnbär R. sulcatus hör till den steniga 
skogs- och buskmarken på den mellersta delen 
av ön. I nordväst är surbjörnbär mycket ovanligt 

– kanske som en följd av stenbrytningen efter 
första världskriget? Med undantag för en ruta i 
norr saknas arten i båda industriområdena. Sur-

björnbär är inte begränsat till någon viss höjd 
över havet. På 15 år minskade arten på Lucerna 
med en fjärdedel. I Sverige är surbjörnbär 
huvudsakligen östligt med de flesta lokalerna 
från sydöstra Småland till Stockholms skärgård 
(Oredsson 1973–74).

En art som är jämnt spridd
Sötbjörnbär R. plicatus. Med undantag för 
industriområdena är sötbjörnbär ganska jämnt 
spridd över Lucerna. Arten har på 15 år minskat 
med nästan en fjärdedel, fast under 5 meter över 
havet har ingen förändring skett och numera är 
arten vanligast där. Förklaringen kan vara att 
den eventuella uttorkningen av Lucerna i stort 
(se nedan), inte nått terrängen närmast vattnet. 
Sötbjörnbär är, liksom skogsbjörnbär, sydvästligt 
i Sverige och vant vid en och annan rotblöta om 
sommaren. Från Oskarshamn och norrut är söt-
björnbär kustbundet.

Figur 2. Tolv svenska Rubus-arter på Lucerna. Förekomst endast 1990 (svart prick), endast 2005 (vit prick 
i svart ruta), båda åren (svart ruta). Hög sannolikhet för att arten förekommer (vitt), låg sannolikhet 
(grönt). Samtliga arter, utom smålandsbjörnbär Rubus vigorosus, är avbildade i Mossberg & Stenberg (2003).
The distribution of twelve Rubus species on Lucerna. The islet was divided into 278 50 × 50-m squares. 
Black dot in white square: found in 1990 only; white dot in a black square: in 2005 only; square entirely 
black: found both years. All white squares denote areas where the species is likely to be found.
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Tre arter som föredrar barrskog
Hallon R. idaeus har på Lucerna minskat med 
närmare en fjärdedel och är nu nere på kryp-
björnbärens nivå. Däremot är hallon fortfarande 
betydligt vanligare på ön än något av de äkta 
björnbären. Främst är det i nordvästra delen 
av Lucerna som hallon har minskat, men även 
i den steniga skogs- och buskmarken mitt på 
ön har arten förlorat terräng. I de båda industri-
områdena var det ungefär lika mycket hallon 
2005 som 1990. Blåhallon R. caesius har, vad jag 
vet, aldrig påträffats på Lucerna.

Rostbjörnbär R. pedemontanus verkar inte ha 
funnits på Lucerna på Arrhenius tid. År 1990 
var arten det vanligaste äkta björnbäret på ön. 
Rostbjörnbär är fortfarande yppigt på sluttning-
arna ovanför reningsverket, men har på 15 år 
förlorat en tredjedel av sina rutor på ön, främst 
i barrskog på berg över 15 meter. Rostbjörnbär 
breder gärna ut sina stora, tretaliga blad i gles 
tallskog. Taggarna är korta och rivs knappt, 

frukten är svart, stor och söt. Arten har på 
senare tid upptäckts i flera nya landskap (Oreds-
son 2001).

Skogsbjörnbär R. nessensis är en av de arter som 
setts på Lucerna av såväl J. P. Arrhenius som 
C. E. Gustafsson. Arten fanns i fyra rutor 1990, 
jämnt fördelade över ön. Hade jag inte kommit 
ihåg positionen för en av plantorna på metern 
när, hade jag kammat noll 2005. I manuskriptet 
till Smålands Flora heter det om skogsbjörn-
bär att arten föredrar ”fuktig eller frisk mark 
i relativt skuggiga miljöer: gles skog, särskilt i 
sluttningar mot vattendrag och myrar”. Håller 
Lucerna på att torka ut?

Två arter som skyr barrskog
Krypbjörnbär R. sect. Corylifolii har av mig 
behandlats som en grupp. C. E. Gustafsson 
uppger tre olika arter från Lucerna: R. acu-
minatus v. ferox (R. gothicus), R. nemorosus (R. 
aureolus) och R. wahlbergii. I de högst belägna 
delarna i nordväst saknas krypbjörnbär, medan 
gruppen inte tycks ha några svårigheter att ta sig 
fram i öppen terräng eller i industriområdena. 
Antalet rutor med förekomst av krypbjörnbär 
har på 15 år ökat från 120 till 127. De flesta 
fynden har gjorts under 5-metersnivån. I Sverige 
är krypbjörnbär vanligast i sydost.

Spirbjörnbär R. grabowskii. Genom att inte 
minska på 15 år har spirbjörnbär blivit öns 
vanligaste äkta björnbär. Denna östliga art sågs 
båda inventeringsåren i det södra lövskogsom-
rådets samtliga rutor och finns i båda industri-
områdena. Spirbjörnbär är lika vanligt över som 
under 5 meter. När Åke Gustafsson 1973 på 
slutet av min disputation undrade om inte spir-
björnbär, vars kromosomtal är 21, pollineras av 
andra arter, blev jag honom svaret skyldig. Nu 
känner jag igen arten på blommornas tydliga 
doft av äpple!

Två arter som kan ha kommit med virke
Raspbjörnbär R. radula uppges av Lund (1877) 
växa strax söder om Västervik. C. E. Gustafs-
son nämner ”Johannisbergs hage” på fastlandet 

Tabell 1. Antal rutor i vilka svenska Rubus-arter 
påträffats på Lucerna 2005 respektive 1990, och 
hur många av rutorna som är gemensamma (gem). 
Skillnad i antal rutor mellan inventeringsåren (diff). 
Number of squares with findings in 2005 and 1990, 
and the number of common squares (gem). Differ-
ence between years (diff ).

2005 1990 gem diff

R. saxatilis 18 18 9 0
R. sulcatus 12 16 7 -4
R. plicatus 33 43 18 -10
R. idaeus 125 162 99 -37
R. pedemontanus 55 82 44 -27
R. nessensis 1 4 1 -3
R. sect. Corylifolii 127 120 92 7
R. grabowskii 69 68 49 1
R. radula 7 3 2 4
R. vigorosus 2 1 0 1
R. armeniacus 1 0 0 1
R. laciniatus 1 0 0 1

Summa 451 517 321 -66
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mittför Lucerna. På ön fanns raspbjörnbär 1990 
på två ställen i det östra industriområdet och 
tillsammans med flera utländska arter i uthugg-
ningen (Oredsson 2006). Nytt är ett rejält 
bestånd i branten öster om triangelpunkten och 
en klen, men blommande liten planta bland 
stenbumlingarna i östra industriområdet. Har 
raspbjörnbär kommit till Lucerna från utlandet 
är det nog från Lübeck.

Smålandsbjörnbär R. vigorosus (figur 3 & 4) 
samlades på Lucerna mellan 1874 (se ovan) och 
1936 (Hjalmar Hylander, LD). I Sverige hade 
arten endast kvar ett fåtal lokaler på Vitudden 
strax norr om ön, när smålandsbjörnbäret dök 
upp bland de utländska arterna i uthuggningen 
mitt på Lucerna, noterad både 1990 och 2005. 
Har plantorna sitt ursprung i nordvästra West-
falen, varifrån en del av stormvirket kom och 

Tabell 2. Det totala antalet rutor (1990 och 2005) med fynd för varje art fördelat på fyra höjdgrupper.
Total number of 50 by 50-m squares with findings divided into four groups of height above sea level.

Meter över havet Totalt

0–4 5–9 10–14 15–

R. saxatilis 6 14 7 0 27
R. sulcatus 6 7 5 3 21
R. plicatus 26 21 10 1 58
R. idaeus 87 52 31 18 188
R. pedemontanus 34 24 19 16 93
R. nessensis 1 2 1 0 4
R. sect. Corylifolii 95 44 13 3 155
R. grabowskii 45 22 17 4 88
R. radula 3 1 3 1 8
R. vigorosus 0 1 2 0 3
R. armeniacus 1 0 0 0 1
R. laciniatus 0 0 1 0 1

Totalt 304 188 109 46 647
Antal rutor 158 60 36 24 278
Fynd per ruta 1,9 3,1 3,0 1,9 2,3

Figur 3. Smålandsbjörnbär Rubus vigorosus. 
Blomställning och del av årssstam med 
blad. Vitudden 2001-07-28. Göran Wendts 
privata herbarium.
Rubus vigorosus collected on Vitudden just 
north of the islet of Lucerna.
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där arten är ganska vanlig, eller har en flock 
trastar, efter att ha kalasat på Vitudden, dragit 
vidare till uthuggningen?

Tidigare odlade arter
Armeniskt björnbär R. armeniacus och flik
björnbär R. laciniatus upptäcktes båda förvil-
dade i olika delar av Småland 1982. I manus-
kriptet till Smålands Flora heter det om den 
förra arten: ”Den borde kunna etablera sig vid 
kusten”. På Lucerna hittade jag 2005 en min-
dre buske armeniskt björnbär i det sydvästra 
industriområdet. Bladen var, som sig bör, krit-
vita på undersidan. Roger Karlsson visade mig 
2005 en ungplanta av flikbjörnbär bland sten-
bumlingarna i östra industriområdet. Thomas 
Karlsson kan bli dubbelt sannspådd!

Öns olika biotoper
Idyllen Lucerna med Stuverums utskeppade kor 
på sommarbete var länge ett kärt utflyktsmål för 
mången västerviksbo till båts. Stenbrytningen 
i norr, bron från söder och djuphamnen i öster, 
med ty åtföljande utfyllnad och industrietable-
ring, har förändrat ön till oigenkännlighet. Med 
hjälp av en karta som jag fått av kommunen 
har jag delat ön i två områden med lövskog, tre 
områden med öppen mark, två med barrskog 
på berg och två industriområden (figur 1, tabell 
3). Det är i lövskogen man hittar flest svenska 
Rubus-arter.

Lövskog. I sydvästra delen av ön täcks 14 rutor av 
lövskog. Båda inventeringsåren fanns kryp- och 
spirbjörnbär i samtliga rutor. De enda arter som 
saknades var de två som kan ha följt med massa-
ved från Tyskland och trädgårdsflyktingarna 
flikbjörnbär och armeniskt björnbär. Öster om 
reningsverket finns 15 rutor nästan lika artrik 
lövskog. Hallon och krypbjörnbär sågs båda 
åren i tio av rutorna och rostbjörnbär i sju. De 
två lövskogsområdena är, på fyra rutor rutor när, 
belägna 0–9 m ö.h. I genomsnitt är antalet arter 
per ruta 4,3.

Öppen mark. Längst i norr finns tre rutor öppen 
mark. Där har jag sett hallon, söt- och kryp-
björnbär. Kring reningverket finns hela 18 rutor 
öppen mark med sex olika arter, av vilka spir-
björnbär setts i flest rutor båda åren, nämligen 
11. Utmed vattnet i sydväst har jag avgränsat 
fyra rutor öppen mark med fem olika svenska 
Rubus-arter. Både här och vid reningsverket 
fanns surbjörnbär i en ruta båda åren. Med 
undantag för tre rutor över 5 m ö.h. är all öppen 
mark lägre. Öppen mark har i genomsnitt 3 
arter per ruta.

Barrskog på berg. Den enda biotopen (växt-
miljön) över 15 meter är barrskog på berg. Så 
högt når 21 sammanhängande rutor på norra 
delen av ön. Därifrån försvann sur-, söt- och 
krypbjörnbär mellan 1990 och 2005, medan 
hallon, rost- och spirbjörnbär tillsammans för-
lorade 18 rutor. Tre rutor i söder når lika högt. 

Figur 4. Smålandsbjörnbär Rubus vigorosus. Års
stam: A. Stam med taggar; B. Taggar framifrån och 
från sidan; C. Stam med tagg och hår; D. Blad; 
E. Uddsmåbladets skaft och serratur. Blomskott: 
F. Hela blomskottet; G. Blomställningsaxel med 
taggar och hår; H. Blomknopp; I. Kronblad; J. 
Avblommad blomma. Efter Oredsson (1969).
Drawings of Rubus vigorosus.
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Där fanns hallon båda åren, medan rostbjörnbär 
på 15 år förlorat båda sina rutor. Uthuggningen 
med sina tyska arter, belägen 5–9 m ö.h., tillhör 
biotopen barrskog på berg. Biotopen ifråga har i 
genomsnitt 2,6 svenska arter per ruta.

I de sammanlagt 24 rutorna med barrskog 
på berg högre än 15 meter över havet är minsk-
ningen i antal arter per ruta sedan 1990 nästan 
1. Inom var och en av nivåerna 0–4, 5–9 och 
10–14 m ö.h., alla med strax under 30 rutor, har 
minskningen stannat vid 0,5. Övriga biotoper 
saknar motsvarande tendens. Av det drar jag två 
slutsatser, dels att det har gått sämst för Rubus-
arter med förekomster över 15 m ö.h., dels 
att barrskog på berg haft en mindre gynnsam 
utveckling än övriga biotoper.

Industriområden. Det östra industriområdet 
upptar en tredjedel av öns yta och är i huvudsak 
beläget 0–4 m ö.h. Åtta Rubus-arter har setts i 
området. Vanligast är krypbjörnbär, tätt följt av 
hallon. Spir- och rostbjörnbär finns det mindre 
av. Ett till ytan mer begränsat industriområde 
finner man i sydvästra delen av Lucerna, 0–14 
m ö.h. Där har jag sett sex arter. Vanligast även 
här är krypbjörnbär och hallon. Spir- och söt-
björnbär är representerade i flera rutor. Industri-
områdena har i genomsnitt 1,3 arter per ruta.

För att få ett mått på hur stabila de olika 
biotoperna är, kan man jämföra antalet rutor 

där den enskilda arten förekom båda invente-
ringsåren med antalet rutor i vilka arten ifråga 
endast sågs ett av åren. Lägger man sedan ihop 
arterna får man för lövskog (82/45), alltså näs-
tan dubbelt så många rutor med fynd båda åren. 
För öppen mark är kvoten också över 1 (42/33), 
medan den för barrskog på berg är något under 
(140/150) och för industrimark mycket under 1 
(57/98).

Omvärldsfaktorer
Vi ska nu försöka förstå varför det har gått så 
illa för de bestånd av Rubus-arter som förekom-
mer i barrskog på berg, särskilt på höjder över 15 
meter.

Faktorer som tycks sakna betydelse
Kalla vintrar. Hallon och stenbär står ut med 
dygnsmedeltemperaturer på –10°C eller lägre 
under flera vintermånader. Skogsbjörnbär, som 
är det härdigaste av de vilda björnbären i Sve-
rige, tål en halv månads sträng kyla, medan 
gränsen för kryp-, spir- och sötbjörnbär går vid 
10 dagar (Oredsson 1975). Övriga vilda arter 
finns i Bohusläns och Hallands kusttrakter, i 
Skåne och Blekinge, i sydostligaste Småland och 
därifrån i ett smalt band utmed kusten upp till 
Stockholms skärgård. Undantagen är få.

I östra Småland var tre vintrar i följd på 
1980-talet ovanligt kalla (1984/85–1986/87), 

Figur 5. Smålandsbjörnbärets floraväktare Birger 
Danielsson och ett ungt bestånd av storbjörnbär 
Rubus gratus på det med bark igenfyllda, sprängda 
hålet söder om uthuggningen på Lucerna. Foto: Rolf 
Federmann 1990.
The local botanist Birger Danielsson  (†) with a 
young Rubus gratus on bark at the islet of Lucerna 
in 1990.
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varje år med sträng kyla i mer än en halv månad 
(SMHI 1984–2005). Efter min inventering 
av Rubus-arterna på Lucerna 1990 har antalet 
dygn med sträng kyla återgått till det för perio-
den 1901–1930 normala, nämligen 5 dygn. De 
tio från söder nyanlända Rubus-arterna är alla 
vana vid ett mildare klimat och borde vara de 
första att drabbas av hårda vintrar, vilket Birger 
Danielsson (figur 5) gärna påpekade, men så har 
ännu inte skett.

Vegetationsperiodens längd. Under perioden 1961–
1990 var vegetationsperiodens längd 190–200 
dagar i norra delen av Kalmar län, liksom på 

östgötaslätten (Raab & Vedin 1995). Värdet 
avser genomsnittligt antal dygn med medel-
temperatur över +5°C. Från Malmslätt utanför 
Linköping föreligger en kontinuerlig serie lätt-
tillgängliga, dagliga temperaturuppgifter. Dem 
har jag använt för att beräkna motsvarande 
värde för perioden 1991–2005. Det stannar strax 
under 190 dagar. Vegetationsperioden har alltså 
inte blivit längre efter min första inventering av 
Lucerna.

Marknära ozon. På sin webbplats skriver Natur-
vårdsverket 2006-02-22 om marknära ozon att 
halten – särskilt under varma vår- och försom-
mardagar – kan bli så hög att jordbruksgrödorna 
skadas. De senaste hundra åren har mängden 
marknära ozon i Europa fördubblats. Ökningen 
fortsatte in på 1970-talet med omkring 1 pro-
cent årligen, men tycks nu ha avstannat.

Pågående klimatförändring
Krympande snötäcke. Där vatten är en bristvara 
kan ett rejält snötäcke, som smälter av framåt 
vårkanten, utgöra en värdefull reservoar. I Göta-
land har antalet dagar med snötäcke nästan 
halverats från 1961 till 2003, samtidigt som snö-
djupet minskat (SMHI 2005).

Vinden vintertid. Jämför man perioden 1961–
1990 med 1991–2005 har vinden ökat något 
under vintermånaderna, men minskat i övrigt 
(Hans Alexandersson, muntl.). I årsstammens 
bladveck anläggs de knoppar som året efter 
bildar Rubus-arternas blomskott. Att det blåst 
mer på vintern efter den första inventeringen 
kan ha bidragit till ökad nerkylning, särskilt hos 
de upprätta arterna. Eftersom det blåst mindre 
under vegetationsperioden efter 1990 än före, 
kan man däremot inte skylla den eventuella 
uttorkningen av Lucerna på vinden.

Högre temperatur och nederbörd. Den globala 
uppvärmningen har pågått långsamt under hela 
1900-talet och accelererat i slutet av århundradet 
(Bernes 2003). Om man jämför 1961–1987 med 
1988–2005 har temperaturen stigit med cirka en 
grad (Hans Alexandersson, muntl.). Den förhöj-

Tabell 3. Antal rutor med fynd 1990 och/eller 
2005 av de tolv svenska Rubus-arterna på Lucerna. 
Sammanlagt fanns det 29 rutor lövskog (L), 110 
rutor barrskog på berg (B), 25 rutor öppen mark 
(Ö) samt 114 rutor industrimark (I). För arter 
som har en statistiskt säkerställd avvikelse från 
en slumpmässig fördelning mellan de fyra olika 
biotoperna, har värdena i den miljö där de är över-
representerade angetts i fetstil.
The islet of Lucerna was divided into 278 50 by 
50-m squares. The table shows the no. of squares 
inhabited by each of the 12 Rubus species in 1990 
and/or 2005. L: Deciduous forest, B: coniferous for-
est, Ö: non-forested areas, I : industrial areas. Values 
for particular habitats where a species is statistically 
over-represented (p < 0.01) are indicated in bold.

Antal rutor

L B Ö I

R. saxatilis 12 15 0 0
R. sulcatus 7 11 2 1
R. plicatus 15 31 7 5
R. idaeus 28 87 22 51
R. pedemontanus 19 55 8 11
R. nessensis 1 3 0 0
R. sect. Corylifolii 26 46 22 61
R. grabowski 19 33 14 22
R. radula 0 6 0 2
R. vigorosus 0 3 0 0
R. armeniacus 0 0 0 1
R. laciniatus 0 0 0 1
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da temperaturen medför att avdunstningen ökar, 
vilket kan motverkas av högre nederbörd. Jäm-
för man perioden 1961–1990 med 1991–2005 
har årsnederbörden i nordöstra Småland ökat 
med i storleksordningen 6–8 procent (Hans 
Alexandersson, muntl.), men räcker det för att 
kompensera för temperaturökningen?

Skarpare sol. Sedan mätningarna i Norrköping 
startade 1983 har såväl UV- som globalstrål-
ningen stadigt ökat (www.smhi.se/kund_t/
uvrad/svuvrad/longtuv.html). Ozonskiktets 
uttunning gör solens strålar skadliga för växter 
(Piikki 2005). Emellertid har man ännu inte 
kunnat påvisa några effekter på hjortron Rubus 
chamaemorus i naturliga miljöer (Päivi Soppela, 
muntl.).

Enskilda händelser
Extrem torka. Normalvärdet för den nederbörd 
som faller i maj–juni i Västervik är 85 mm. 
Det extrema torråret 1992 fuktades stadens 
regnmätare dessa två månader med ynka 9 mm, 
samtidigt som temperaturen steg till ett par gra-
der över det normala. Växtligheten hämmades 
starkt (SMHI 2003).

Lokala föroreningar. Under sommaren 1996 
började en hög retur-träflis växa på Lucernas 
hamnplan. Det var malda metallhaltiga bygg-, 
industri- och rivningssopor från kontinenten, 
som skulle vidare till fjärrvärmeverken i Norr-
köping och Linköping. Lukten spreds långväga 
omkring och det kom mögel på trävaror på 
export. I Västervikstidningen gick debattens 
vågor höga. Roger Karlsson undrade ”vad 
som händer med Lucernas unika växtvärld, 
då mögelsporerna angriper den”. Flishögen 
hade hunnit bli 4–6 meter hög och täckte en 
yta av två fotbollsplaner när den självantände 
den 4 april 1997. En helikopter fick rekvireras 
från Visby för vattenbegjutning från luften. 
Brandresterna forslades bort. Importen av flis 
upphörde.

Var Roger Karlssons oro berättigad? Har 
omlastningen i hamnen, dammet från lång-
tradarna i skytteltrafik till de östgötska värme-

verken eller röken från branden, som varade i 
flera dagar, haft någon betydelse för de inhem-
ska Rubus-arternas minskning på Lucerna? Sva-
rar man ja på den frågan, och tänker sig att för-
giftningen klingar av, borde minskningen mel-
lan 1990 och 2005, om låt oss säga ytterligare 
15 år, ha förbytts i en ökning – förutsatt att den 
globala uppvärmningen inte blir för drastisk och 
att det regnar tillräckligt. Vill man i stället svara 
nej på frågan kan man peka på att de inhemska 
Rubus-arterna minskat mer i barrskog på berg än 
på hamnplanen där högen med flis låg.

Sammanfattning
Mycket talar för att de Rubus-arter, som minskat 
mellan inventeringarna, har gjort det på grund 
av uttorkning. Bestånd som växer högt är värst 
drabbade – där blåser det mest och dit strömmar 
inget vatten! Barrskog på berg, oavsett höjd över 
havet, är en ogynnsam biotop. Hällarna blir 
fort varma och det vatten som samlas i kjusorna 
räcker inte till. Är den pågående klimatföränd-
ringen en tillräcklig förklaring eller var det den 
extrema torrperioden i maj–juni 1992 som blev 
för svår?  

Figur 6. Surbjörnbär Rubus sulcatus öster om 
triangelpunkten mitt på Lucerna året efter den 
torraste försommaren i mannaminne. Fjolårsriset 
är helt dött och nya årsskott är på väg upp. Foto: 
Alf Oredsson 1993.
Rubus sukcatus, one year after the exceptionally dry 
summer of 1992. Second year’s growth dead, first-
year growth coming up.
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•  Tack, Roger Karlsson för din granskning av 
min berättelse om vad som hänt på den berg-
iga ön genom tiderna, Hans Alexandersson 
vid SMHI för aktuella klimatuppgifter, Rolf 
Federmann för fotografiet av Birger Danielsson, 
Besiki Sisauri för hjälp med illustrationerna och 
tack kommunekolog Gun Lindberg för allt stöd!

Denna uppsats utgör en redovisning av andra 
delen av det lokala naturvårdsprogram som 
kallas ”Inventering av björnbären på Lucerna”, 
vilket finansieras dels av Västerviks kommun, 
dels genom statliga LONA-pengar distribuerade 
av länsstyrelsen i Kalmar län. Första delen har 
publicerats i SBT nr 3/2006.
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ABSTRACT
Oredsson, A. 2006. Tolv svenska Rubus-arter 
på Lucerna. [Twelve Swedish Rubus species on 
Lucerna, an islet outside Västervik, SE Sweden.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 100: 383–392. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
In a previous paper I presented ten introduced 
blackberry species on the islet of Lucerna at Väster-
vik, southeastern Sweden. In the present paper, 
the occurrence of twelve native Rubus species on 
Lucerna is presented. Two investigations were 
made, in 1990 and 2005. There is a distinct decline 
for some of the species and possible explanations 
are discussed. Drought seems to be the cause; per-
haps due to the effect of global warming in general, 
or the exceptionally hot and dry spring in 1992.

Alf Oredsson disputera-
de i systematisk botanik 
1973 på en avhandling 
om björnbärens utbred-
ning i Sverige. Efter en 
period som administra-

tör och lärare vid Lunds universitetet har Alf 
nu återvänt till forskning på heltid. Förutom 
björnbären i Bohusläns skärgård är Alf nu nyfi-
ken på vad som händer på Gotland. Salmbär 
(blåhallon) är den vanligaste Rubus-arten på 
ön, men även krypbjörnbär förekommer. Thore 
Fries samlade raspbjörnbär i Klintehamn 1925. 
Armeniskt björnbär och flikbjörnbär håller på 
att ge sig ut från trädgårdarna. Rostbjörnbär 
sprider sig snabbt på Öland – kanske står Got-
land på tur?

Adress: Torupsgatan 1 G, 217 73 Malmö
E-post: alf.oredsson@bolina.hsb.se
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Gamla skogsindelningsplaner kan användas för 
att få kunskap om hur skogen såg ut i södra 
Sverige i äldre tider. Sven G. Nilsson ger ett 
exempel från Stenbrohults socken.

SVEN G. NILSSON

Betesdrift med tamdjur har förekommit 
kontinuerligt i stora delar av södra Sverige 
under sex tusen år och skogens utseende 

och långsiktiga förändring har påverkats av 
boskapen (Lagerås 1997). Sedan flera hundra år 
har södra Sverige dominerats av skogs- och mel-
lanbygdernas smågårdar, men vår kunskap om 
hur trädbestånden på dessa sköttes och såg ut är 
begränsad. Den största delen av gårdarna utan-
för slättbygderna utgjordes av utmark, där betes-
djuren gick under sommarhalvåret. Utmarkerna 
i Skåne beskrivs som helt öppna inom mycket 
stora ytor på 1800-talet (Emanuelsson m.fl. 
2002), något som inte var typiskt för övriga 
delar av södra Sverige. Redan i nordöstra Skåne 
och Blekinge var skogen helt dominerande på 
utmarkerna (Björnsson 1946, Weimarck 1953).

När det gäller utmarksskogen finns det 
mycket skilda uppfattningar om i vilken 
utsträckning det rådde ”skogsbrist” i olika trak-
ter (analyser i t.ex. L.-O. Larsson 1989, Elias-
son 2002). Även vilka trädslag som var vanliga 
under olika tidsperioder och orsakerna till för-
ändringar är omdiskuterade. En utbredd åsikt är 
att bönderna under lång tid aktivt motverkade 
barrskogen i södra Sverige (t.ex. Miljövårds-

beredningen 1997), tvärtemot vad forskningen 
framfört att bönderna och deras husdjur i stället 
på flera sätt gynnat barrträden på lövträdens 
bekostnad (översikter i Nilsson 1997a, b).

Att den betespräglade äldre bondeskogen 
generellt skulle ha varit barrträdsdominerad för-
utom i sydligaste Sverige (Andersson m.fl. 1993) 
kan också ifrågasättas. Den äldre utmarksskogen 
i Uppland ansågs till exempel av Sjörs & Skarpe 
(1996) varit beskogad av gles lövskog, mest 
björk, men också asp, ek, sälg och enstaka lind. 
En något annorlunda bild ger Lennartsson m.fl. 
(1996) samtidigt om Uppland: De medeltida ek- 
och hasseldominerade betesskogarna norr om 
Mälaren överexploaterades senare till utmarker 
med ljung, enbuskar och spridda lövträd, medan 
kunskap om norra Upplands utmarksskogar i 
stort saknas. Enligt Aronsson & Matzon (1987) 
var björk och gran de vanligaste trädslagen på 
utmarkens hagmark. 

Generellt finns en tydlig riktning under de 
senaste tusen åren från dominerande lövträd, i 
äldre tider främst ädellövträd, till ökande gran-

Utmarksskogen förr i tiden – uppgifter 
från Linnés hembygd

Figur 1. Gränserna (tjock linje) för kyrkans gårdar i 
Stenbrohult baserat på skogsbruksplanens karta från 
1938 med bostädernas plats markerade med rek-
tanglar. För Djäknabygd är även inägomarksgränser 
markerade med en grå linje.
Borders of the studied farms (thick lines) with the 
farmsteads marked by rectangles.
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dominans. Granens successivt ökande dominans 
har föreslagits bero på granens invandring norr-
ifrån (Lagerås 1997, Björkman 1998) eller män-
niskans intensifierade markanvändning (Nilsson 
1997a, b). Det är önskvärt med forskning som 
klarlägger orsakssambanden, vilket kräver detal-
jerade skogshistoriska studier.

En källa till kunskap om utmarksskogarnas 
utseende och skötsel som alltför lite använts är 
äldre skogsindelningsplaner. Som ett exempel 
på vad dessa kan berätta tar jag här de tre kyrko-
ägda gårdarna i Stenbrohult socken i södra Små-
land, Linnés hembygd. Bilden av utmarksskogen 
och dess förändring över tiden kompletteras 
med andra dokument och studier.

Carl Linnaeus föddes 1707 på Råshults Södre-
gård (”Komministergården”, i fortsättningen 
bara kallad Råshult), men familjen flyttade till 
Stenbrohults prästgård innan han fyllt två år. 
Mellan dessa gårdar ligger stomhemmanet Djäk-
nabygd. Dessa tre gårdar utgör ett cirka 300 
hektar stort sammanhängande område i sock-
nens centrala del, öster om den stora sjön Möck-
eln (figur 1). Ungefär två tredjedelar av detta 
område bestod av utmarker i slutet av 1800-talet. 
Jag är uppvuxen på Djäknabygd och min farfar 
var arrendator 1886 på Råshult och sedan under 
många år på Djäknabygd, där han uppförde ny 
ladugård och bostad med timmer från den egna 
skogen (Gustaf Nilsson, muntl.).

Syftet med denna uppsats är att beskriva 
äldre tiders utmarksskogar och deras föränd-
ring utifrån de aspekter som styr förekomsten 
av olika växt- och djurarter, inte bara det som 
har direkt ekonomiskt intresse som träd, bär 
och vilt. Tidigare skildringar av utmarksskogen 
i södra Sverige har ofta dominerats av virkes-
produktionsaspekter, även när brett biologiskt 
intresserade skogsmän hållit i pennan (t.ex. från 
Småland, Wibeck 1950). En mer utförlig analys 
är nödvändig om man vill förstå hur skogen 
omdanats och varför till exempel kärlväxtfloran 
har förändrats så mycket som är fallet i Sten-
brohult socken (Nilsson & Nilsson 2004). Ur 
naturvårdssynpunkt finns ett ökat intresse för 
att använda betesdjur i skogsmark, särskilt i 
Centraleuropa (t.ex. Croneborg 2001, Anonym 

2002, Redecker m.fl. 2002), varför kunskap 
om äldre tiders betesskogar kan behövas även av 
detta skäl.

Material
De kyrkoägda boställena förvaltades förr av 
arrendatorerna, bland annat kyrkoherde och 
komminister i Stenbrohult, dock i slutet av 1800-
talet under stark styrning av Kongliga Domän-
styrelsen och deras tjänstemän. Denna dualism i 
kombination med statens omsorg om arkivmate-
rial har givit en rik bevarad dokumentation från 
kyrkans gårdar som saknas från andra mindre 
gårdar. Som underlag för beskrivningen av 
utmarksskogen har jag studerat skogsindelnings-
planer från slutet av 1800-talet – de första från 
1878 – samt olika äldre kartor och dokument. 
Det var under denna tid timmerskogen fick 
ett större värde genom ökande efterfrågan från 
utlandet samt ändrade exportlagar. Effekten blev 
att systematiskt skogsbruk infördes i stor skala 
i de södra delarna av landet (Eliasson 2002). 
Skogsindelningsplanerna på kyrkans gårdar i 
Stenbrohult har under 1800-talets slut reviderats 
vart tionde år, men arealuppgifterna återkommer 
exakt samma som i tidigare planer. Däremot är 
planerna från slutet av 1880-talet betydligt mer 
informativa än de tidigare, eftersom det då även 
finns bilagda uppmätningslängder från plane-
rade hyggen.

Själv kartlade jag vegetation och mätte träd 
på 1970-talet på gården Djäknabygd, bland 
annat på ett kalhygge där stubbåldrar, bröst-
höjdsdiametrar och trädhöjder mättes på fällda 
tallar och granar. År 1972 kartlade jag den pro-
centuella täckningen av mossa, bärris, gräs, busk- 
och trädskikt på en knapp tredjedel av Djäkna-
bygds före detta utmark, bland annat på det 
aktuella hygget före avverkning. Några år senare 
mätte jag trädtäthet, grundytor och deras för-
delning på trädslag och trädgrovlekar i tre större 
delområden, varav två på före detta utmark (se 
metodbeskrivning i Nilsson 1979a). 

Syftena med mina vegetationsstudier i de 
aktuella skogarna var att förstå skogens dyna-
mik, särskilt ekens och bokens föryngring i olika 
skogstyper (Nilsson 1985), belysa sambanden 
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mellan fågelsamhällen och skogsstruktur (Nils-
son 1979a, b) samt att dokumentera en skogstyp 
som jag visste var under försvinnande i dessa 
trakter.

Äldre skrifter och arkiv ger kompletterande 
information från 1700-talet, till exempel Lin-
nés Skånska Resan 1749 (Linnaeus 1751) samt 
häradshövding Carl Hallenborgs kommentarer 
till Linnés utsagor (citerade från Landsarkivet 
i Lund via internet nov. 2005: www.ra.se/
lla/Linne/kallpubl/hallb.html). Per Eliasson, 
Malmö högskola, har renskrivit dokument från 
Allbo härads dombok, Laga vinterting 21 mars – 
11 april 1797 från Riksarkivet.

Arealuppgifter och utmarksskiften
Arealuppgifterna nedan avser slutet av 1800-talet 
om inget annat anges. Alla de tre kyrkoägda 

gårdarna i Stenbrohult har större totalareal per 
gård än genomsnittet för socknen, vilket i den 
centrala delen för närvarande är 40 hektar (Ask 
& Nilsson 2005). Liksom för övriga gårdar i 
socknen dominerade skogsmarken. Ändå anges 
i de gamla skogsindelningsplanerna för både 
Djäknabygd och Råshult att ”utmarkens areal är 
ringa”. Sannolikt avsåg man att utmarkens yta 
var relativt liten i förhållande till inägomarken. 
Vid laga skifte i Råshult år 1841 var 59 pro-
cent av Södergårdens yta utmark, 92,2 [= 45,5 
hektar] av totalt 156,5 tunnland (torpens mark 
och odlingsjord räknas här inte till utmarken, 
även om de låg på denna). Som jämförelse kan 
nämnas att i skogsbygderna i Kristbergs socken 
i norra Östergötland och Alseda socken i nord-
östra Småland utgjorde utmarken i båda fallen 
i genomsnitt 66 procent av gårdarnas yta under 

Figur 2. I slutet av 1800-talet var södra Sverige till största delen en stor kohage, ofta med en gles och 
heterogen skog dominerad av olikåldrig björk, betade stränder och myrar, upptrampade kostigar samt ett 
varierande betestryck. Oljemålningen ”Sommarlandskap” av Edvard Bergh (1873) som finns på National-
museum i Stockholm visar mycket av dessa egenskaper. Notera blommorna på marken, som förekommer 
i mycket stora hagmarker där betestrycket varierar från plats till plats.
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1800-talet, men tidigare var andelen större 
(Dahlström 2006). I den stora Nöbbele by i 
Öjaby socken några mil norr om mitt undersök-
ningsområde var 67–70 procent av ytan utmark 
under 1800-talet (Jönsson 2006). På andra 
platser i Småland var utmarkernas yta ibland 
flera gånger så stor som inägomarkens, till 
exempel på Asa herrgård (Niklasson & Nilsson 
2005, s. 49). På Djäknabygd och Råshult var 
all utmark utanför torpens domäner utlagd som 
hagmark, alltså betesmark för djuren, medan det 
på Prästgårdens utmark även fanns ren skogs-
mark (tabell 1). Huruvida denna också betades 
framgår inte med säkerhet av de dokument jag 
granskat, men det är troligt att så var fallet (se 
nedan under betesdjur).

Utmarken på Prästgården indelades i tre 
skiften, Norre Mark ”boställets egentliga skog” 
omfattande 60 hektar varav 1,4 hektar slåtter-
mark (tillhörande ett torp) och tre torp med 
kringliggande mark på 8,5 hektar. På båda 
sidor om Prästgårdens inägor låg två hagmarker 
om 11 hektar i norr samt Södra Hagen om 25 
hektar. Även på Råshult fanns tre skiften på 
utmarkerna, Norra hagen på 16 hektar, Skoma-
karehagen på 10 hektar väster om inägorna samt 
Södra hagen på 21 hektar. Djäknabygd däremot 
hade bara en enda stor hagmark på 45 hektar 
väster om inägomarken (figur 1). I skogsindel-
ningsplanerna anges att det runt alla hagmarker 
fanns gärdesgårdar.

Öppenhet, trädslag och trädåldrar
Under slutet av 1800-talet var utmarksskogarna 
på kyrkomarken i Stenbrohult mycket varie-
rande när det gäller öppenhet och trädslag, även 
om björk, tall och gran dominerade. På samtliga 
gårdar fanns den äldsta utmarksskogen – som 
dominerades av tall och gran – på de områden 
som låg längst bort från bostäderna. Närmare 
husen dominerades utmarkerna däremot av 
yngre, gles och lövträdsdominerad hagmark, 
även om det fanns spridda gammelträd. Björk 
utgjorde det vanligaste trädslaget på utmarkerna 
som var hagmark vid denna tid (figur 3).

På Prästgården anges för Norre Mark år 
1878: ”Bestånden, tall och gran, äro delvis täta, 
delvis luckiga samt huvudsakligen i de 3 lägsta 
åldersklasserna [1–60 år]. Björk förekommer 
såväl i rena bestånd som insprängd i barrskogen”. 
Samtidigt beskrivs Södra Hagen som: ”Beväxt 
med björk samt enstaka bokar. Bestånden här 
i III åldersklassen [40–60 år], äro delvis glesa, 
delvis tätt slutna”. Tio år senare finns mycket 
mer detaljerade beskrivningar, varav ett skogs-
skifte i norr på 32 hektar anges vara 70 år, ha 
en öppenhet på 0,8 samt bestå av 60 % tall, 
40 % gran och lite björk. Ett annat skogsskifte 
i norr anges vara bevuxet med 1–45 år gamla 
träd, luckigt och ojämnt slutet samt bestående 
av 30 % tall, 40 % gran och 30 % björk. Däre-
mot utgörs ett 10 hektar stort hagmarksskifte 
norr om inägorna av 30-årig al-/björkskog med 

Tabell 1. Arealuppgifter i hektar om utmarkerna cirka 1880 uppdelat på olika typer av hagmark, skogs-
mark och torpens inägor. Kalmarken utgörs främst av nyligen upptagna hyggen, som dock kan innehålla 
spridda äldre träd. Impedimenten består så gott som uteslutande av öppna kärr och mossar.
Area (ha) of grazed forest (Hagmark), proper forest but also probably grazed (Skogsmark) and crofter´s 
holdings (Torpmark) on the three studied farms. The areas were divided in forested land (skogbeväxt), for-
est land without trees (kal) and open mires, some with small trees (impediment).

Hagmark Skogsmark Torpmark

skogbeväxt kal impediment skogbeväxt kal impediment

Prästgården 30,2 1,0 8,4 44,2 2,1 4,1 10,0

Djäknabygd 30,7 3,3 10,7  0 0 0 1,0

Råshult 31,9 0,4 18,0  0 0 0 3,1
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inslag av tall och gran samt med en slutenhet av 
endast 0,4. Kanske var detta delvis på mark som 
vunnits vid sjön Möckelns sänkning med 185 
cm åren 1852–57? Kartan från denna gård har 
inte hittats, varför jag inte kunnat se skiftenas 
exakta lägen.

Södra Hage på Prästgården är mer varierad 
med ett område på 12 hektar ”Genomblädadt 
ojemnt slutet hagmarksbestånd, luckigt och 
glest. Mindre sidländta delar finnas der och 
var i beståndet”. Två kärr på 1,1 och 2,3 hektar 
anges som impediment, men det finns också 
två 25-åriga albestånd på 1,5 och 0,2 hektar. På 
ett hektar som uppräknas under kal skogsmark 
anges dock att ”Björköfverståndare finnas”, 
alltså äldre björkar. Ett björkdominerat bestånd 
i 45-årsåldern omfattar 2,8 hektar. Slutligen ett 
50-årigt bestånd på 3,8 hektar som domineras 
av björk (60 %), men även med tall, gran samt 

”gamla bokar finns insprängda”. Den senare 
noteringen är av särskilt intresse eftersom det 
för Södra Hage i en beskrivning till en karta 
från 1696 anges: ”En hage för två hästar af eke, 
boke och rijsböke bevuxen” (Nilsson & Rundlöf 
1996). Ännu idag finns här äldre ek och bok, 
varav några ekar åldersbestämts till mellan 200 
och över 400 år (M. Niklasson, muntl.). Här 
finns även avverkningsstubbar och kvarlämnad 
meterved från flera gamla ihåliga ekar.

Djäknabygds hagmark anges 1878 vara 
”beväxt af delvis glesa, delvis slutna bestånd af 
tall, björk och gran. Barrskogsbestånden, som 
förekommer i norra delen af hagen äro temligen 
växtliga och slutna, björkbestånden äro luckiga 
och glesa samt befinna sig hufvudsakligen i 
södra delen [nära bostaden], hvarest äfven kal-
marker förekommer”. I söder fanns bland annat 
ett 8 hektar stort kalt fly, som numera är en 
igenväxt tallmosse efter att kärrlaggarna dikats 
omkring 1985.

Planen från 1889 ger närmare detaljer från 
33 avdelningar [skoglig områdesindelning] 
på Djäknabygds utmark, som helt var utlagd 
som hagmark förutom en åkerlycka i norr på 
0,8 hektar [Lunterfållan] samt en backstugu-
lägenhet [ett litet torp] på 0,2 hektar. Liksom 
på Prästgården ligger de äldsta trädbestånden 

i norr och är barrträdsdominerade, varav ett 
granbestånd på 1,1 hektar växer på sidlänt mark 
och är över hundra år gammalt. Detta ansluter 
till en avdelning på 3 hektar strax intill med 
skog strax under hundra år gammal, som kom-
menteras positivt: ”vacker skogsmark; tall och 
gran, mycket vacker skog”. Tydligen en höjdare 
för ett skogsmannaöga! Denna avdelning före-
slogs också som ”Fredspark”, som inte skulle 
avverkas. Mot detta protesterade min farfar 
Nils Magnusson [dåvarande arrendator] i en 
skrivelse och anförde att boställets byggnader 
var i så dåligt skick att de måste byggas om, 

”manbyggnaden inom fem och ladugården inom 
femton år”, och att därför virket från fredspar-

Figur 3. En gles björkdominerad skog med inslag av 
tall och gran dominerade på utmarken i slutet av 
1800-talet. Fotot är från Råshults Södra hage 1969, 
sannolikt en tätare skog än hundra år tidigare. Det 
öppna partiet i bakgrunden är en öppen myr. Foto: 
Sven G. Nilsson.
Open birch-dominated forests prevailed on the 
utmark about 100 years ago, but this photo was 
taken at Råshult in 1969.
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ken behövdes till dessa byggnader. Hans begä-
ran avslogs, men nya, större byggnader blev i 
alla fall uppförda.

Stora delar av Djäknabygds utmark domine-
rades år 1889 av björk i 20–60-årsåldern, men 
med inslag av tall och gran i de flesta avdel-
ningar. Dessa bestånd beskrevs oftast som glesa 
och luckiga. Flera mindre avdelningar kring 
flyet i söder anges som ljungbeväxta backar med 
tall och/eller björk. Två avdelningar sydväst om 
bostaden på 3,3 hektar har förutom björk, tall 
och gran även inslag av ek, bok och asp. Dessa 
tre senare på områdets utmark ovanliga trädslag 
finns fortfarande kvar i detta bestånd, även 
om täta granplanteringar nu dominerar. Det 
är intressant att detta område är markerat som 
inägomark på en karta från 1696.

Skogsbestånden på Råshults Södregård är 
liknande dem på Djäknabygd enligt skogs-
indelningshandlingar från 1878 och 1889. I 
den första anges att ”Bostället saknar egentlig 
skog, men äger trenne stycken beteshagar”. 
Den Norra Hagen var ”beväxt med glesa och 
luckiga bestånd af tall, gran och björk. Å vestra 
kanten mot Tångarnes och Prestgårdens egor 
äro bestånden dock ganska slutna, bestående 
af tall och gran med delvis till stor myckenhet 
insprängda björkar”. Jägmästaren påbjöd bort-
huggning av ”de i de tätare barrskogsbestånden 
talrikt förekommande björkarna” för arren-
datorns virkesbehov. Syftet var klart uttalat: 

”Genom en sådan gallring erhåller det unga barr-
skogsbeståndet en kraftigare växt, då deremot 
nu de öfverskärmande björkarna i väsentlig mon 
hindra detsammas utveckling”. Skomakarehagen 
var beväxt med ”ett delvis mycket tätt björk-
bestånd”, medan skogen i Södra Hagen var gles 
och dominerad av yngre tall och björk. Dessa 
senare två beteshagar beskrivs år 1889 som 
björkdominerade med glesa och luckiga bestånd 
samt flertalet i fyrtioårsåldern. Trädhöjden 
anges till 6–15 m, slutenheten till 0,3–0,8 och 
virkesförådet till 20–80 kubikmeter per hek-
tar. Det största beståndet i söder på 4,3 hektar 
utgörs av åsar med tall, gran, björk, ljung och 
enbuskar, ”glest och ojemnt” samt med träden 
i ”alla åldrar”. För en backe på 0,8 hektar intill 

inägorna i söder anges ek, bok och björk i tret-
tioårsåldern.

Våtmarker i skogen
Så gott som alla våtmarker i skogarna anges 
som impediment, vilket bör betyda att slåt-
ter inte förekom utan endast bete. Dessutom 
skedde ett visst virkesuttag, i Råshult beräknat 
till tre kubikmeter per år från impedimenten. 
Våtmarksandelen i form av kärr och mossar på 
utmarkerna är betydande, på Prästgården 15 %, 
Djäknabygd 24 % och Råshult 36 %. Antalet 
små våtmarker var stort och de flesta var mindre 
än ett hektar, men på Djäknabygd och Råshult 
fanns även lite större sammanhängande myr-
områden. Prästgården och Råshult har även 
längre strandzoner mot större sjöar. I hushåll-
ningsplaner från alla tre gårdarna slås det fast att 

”Afdikning ifrågakommer icke”. Se vidare nedan 
om sentida dikning.

Virkesförråd och trädens grovlek
I hushållningsplanen från 1887 på Prästgården 
anges virkesförrådet till i genomsnitt 104 kubik-
meter per hektar för skogsmarken och 41 för 
hagmarken. Liknande siffror anges för de andra 
gårdarna. Uppgifter om slutavverkningsskogen 
på gårdarnas utmark finns i uppmätningsläng-
der från slutet av 1880-talet (tabell 2). Tall 
och gran dominerade i de skogsbestånd som 
avverkades, men det fanns även ett betydande 
björkinslag.

Från uppmätningslängder för planerade 
hyggen på skogen kan man beräkna medel-
kubikinnehållet per träd till 0,44 för tall, 0,33 
för gran och 0,24 för lövträd på Prästgården. 
Från planerade hyggen på Råshult och Djäkna-
bygd beräknades medelvolymen vara 0,43 
respektive 0,42 kubikmeter för sågtimmerträd, 
troligen främst tall, och 0,31 respektive 0,26 för 
byggnadstimmerträd. Dessa volymer motsvarar 
för barrträdens del i medeltal cirka 20 cm grova 
stammar.

Betesdjur på skogen
Utmarkerna var förr de huvudsakliga betes-
markerna för husdjuren under vår och som-
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mar, medan inägomarken utnyttjades för bete 
på hösten efter att hö- och sädesskördarna var 
bärgade (Dahlström 2006). För Prästgårdens 
utmark anges 1878: ”Som betet å boställets 
utegor är ringa, måste de nu befintliga, mindre 
kalmarkerna fortfarande begagnas som betes-
mark”. År 1887 anges åter att ”Betestillgången 
är knapp …”, men också att ”Getter får ej å 
utmarken finnas, får endast i skiftena II och 
III [= hagmarkerna]”. Även på de andra två 
gårdarna anges att getter ej betar på utmarken 
samt för Råshult också att fåren endast tillåts 
beta i Södra hagen. Man var alltså väl medveten 
om att får och getter skadade återväxten av träd 
mer än hästar och nötkreatur. För Råshult anges 
1889: ”Någon inskränkning af mulbetet anses 
ej i vidare mån behöflig, än att återväxten å 
blifvande hyggen fredas derifrån genom hägnad, 
om den af betningen skulle skadas”. Liknande 
bestämmelser anges för de andra gårdarna.

För den största delen av Djäknabygds utmark 
anges i 1889 års hushållningsplan att virkes-
avkastningen tas ut genom ”gallring och rödj-
ning för bättre betes erhållande”. Skogsbetet på 
gårdarna minskade efterhand under 1900-talet, 
vilket är naturligt eftersom skogen tätnade 
alltmer och granen tog över. Detta var styrt av 
medveten skötsel, men att djuren hellre betar på 
lövträd än på gran spelar givetvis också en vik-
tig roll. Jag var själv med när björk avverkades 
till ved i de barrträdsdominerade skogarna på 

1950-talet och såg att betet då var försumbart. 
Markvegetationen dominerades av mossa och 
blåbärsris, även om det fanns en del kruståtel 
Deschampsia flexuosa och i småkärren även starr.

Döda och skadade träd
Det är mycket svårt att få en uppfattning om 
förekomsten av döda träd på utmarken från till-
gängliga dokument, men indirekt kan man dra 
vissa slutsatser. Det faktum att man i alla planer 
säger att vindfällen och torrträd ska tas som 
virke i första hand visar att de fanns i nämnvärd 
mängd. Den snabba befolkningsökningen i 
Stenbrohult under 1700- och 1800-talen, från 
618 till 3205 personer (Andersson Palm 2000), 
bland annat med etablering av torpare och back-
stugusittare på utmarken, innebar säkerligen en 
minskning av mängden döda träd under denna 
period. Det gick åt mycket ved i stugorna (se 
nedan). Sannolikt var situationen väsentligt 
annorlunda i periodens början än senare, vil-
ket kan illustreras av ett par citat från mitten 
av 1700-talet om södra delen av Stenbrohults 
socken.

Linné anmärkte under sin skånska resa 1749 
(Linnaeus 1751) om uthuggning av tjärved ur 
levande tallar att: 

Tjärhygget sågs här på tallarna jämte vägen, 
där furorna på endera sidan 1 eller 2 kvarter 
över jorden voro först huggne, att man fått 
därav en spån så stor som en hand … Gårtal-

Tabell 2. Träd- och virkesuppgifter från planerade hyggen under de följande tjugo åren i skoghushållnings-
planer från slutet av 1880-talet. Volym är kubikmeter virke per hektar. Trädtäthet är antalet räknade 
stammar av användbara träd per hektar, medan timmerträd är motsvarande för träd som var användbara 
till såg- eller byggnadstimmer. Trädslagen är tall (T), gran (G) och lövträd (B), främst björk.
Measures in forests from planned cuttings on the three farms from about 1880 during the following 20 
years, with number of cuttings (Hyggen), their total area in hectares (Yta), measured tree volume in m3 per 
ha (Volym), useful trees per ha (Trädtäthet), timber trees per ha (Timmerträd) and tree species (T = pine, 
G = spruce, B = deciduous trees, mainly birch).

Hyggen Yta Volym Trädtäthet Timmer-
träd

Trädslag  
(% av träden)

Prästgården ? 6,0 138 ? 217 T (66), G (28), B (6)

Djäknabygd 4 2,4 132 548 105 T (43), G (55), B (2)

Råshult 4 3,1 123 997  30 T (23), G (51), B (27)
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lar och andra lösa tallar tagas icke härtill, utan 
endast furor. Denna tjärhuggningen tyckes 
mig ej skada så mycket skogarna, som man 
sig allmänt föreställer: ty fast än några trän 
avblåsa, så är dock båtnaden för lantmannen 
och landet ansenlig, helst på desse orter, der 
skogen är mer än tillräckelig och endast eljest 
användes till svedjor. Blåst och storm avbryter 
ej så mycket desse tjärfuror, som man allmänt 
tror, om de inrättas i täta skogar; änteligen ock, 
då man räknar den vinst landet får af tallarnes 
årliga mjölkning i många år och tider, är den 
ansenligare än någon annor nytta, som kan 
hämtas av en illa vuxen furu, helst då lantman-
nen förbjudes hårdeligen at ej skada mastträn 
eller timmerskogen.

En av Linnés kritiker, den skarpsynte Carl Hal-
lenborg, anmärkte strax efter på denna beskriv-
ning: 

Om detta achtades, så är iag af auctoris 
mening, men det torde sällan skie. En skogs-
älskare kan hisna, då han kommer ifrån Skåne 
in öfver småländska gräntsen och får se de 
grufveliga stora fällar, afblåsta träd och i sko-
gen nedliggande samt uprutnande timber och 
ved. Det ser ut på somlige stellen, som en med 
flit allmen förödning öfver gådt skogen mera 
af oväns hand än af landsens egne barn och 
hushållare. 

Uppenbarligen ett eldorado för vedlevande orga-
nismer!

Virkesbehov och produktion
Den största posten i gårdarnas virkesbehovslista 
omfattade ved för uppvärmning och matlagning 
(bak- och bryggved anges särskilt), men även 
byggnadsvirke och hägnadsvirke var stora poster 
(tabell 3). Det årliga vedbehovet per rum med 
eldstad anges för Råshult till fem kubikmeter 
och för kök till åtta kubikmeter. Det senare vär-
det räknades även för en drängstuga. Märkligt 
nog anges behovet samtidigt för Prästgården 
till sex kubikmeter per rum samt insynade torp, 
tio för drängstugan samt tio och femton kubik-
meter för två kök på bostället. Kyrkoherden 
hade tydligen större behov än komministern! 
För gårdarnas behov skulle man ”I främsta rum-
met afverka vindfällen och torr skog”; denna 

formulering återkommer i alla hushållnings-
planer. För Råshult anges även att ”Nödigt 
gärdsle erhålles genom rödjning i sidderna”;  
således på blöt mark.

På alla tre gårdarna var de planerade årliga 
avverkningarna under 1890-talet bara ungefär 
hälften av det beräknade virkesbehovet, men vad 
som verkligen avverkades och användes på går-
darna framgår inte. Det finns inte dokumenterat 
att större mängder virke köptes från andra går-
dar och från Prästgården finns till och med upp-
gifter om virke för avsalu i slutet av 1800-talet. 
Det skedde även en uppbyggnad av virkesförrå-
den under denna tid. I de äldre barrträdsdomi-
nerade bestånd som planlades för avverkning på 
Råshult beräknades 1889 den aktuella tillväxten 
till fyra kubikmeter per hektar, cirka 3,2 procent 
av den stående virkesvolymen. Denna siffra är i 
nivå med nutida beräkningar.

Avverkning och skogsodling
Den årliga avverkningen i kubikmeter virke 
per hektar utmark (förutom impediment och 
torpens marker) beräknades under perioden 
1890–1910 enligt skogshushållningsplanerna 
bli 0,8 på Prästgården, 0,6 på Djäknabygd och 
0,9 på Råshult. Dessa värden torde vara mindre 
än hälften av den verkliga virkesproduktionen 
under dessa år.

Kalhyggesbruk tycks ha införts på 1870-talet 
på kyrkomarken i Stenbrohult, men hyggena 
var mycket små. Redan när den första skogs-
indelningsplanen upprättades 1878 fanns flera 
hyggen på omkring ett halvt hektar upptagna i 
skogen. Större delen av utmarkerna sköttes dock 
genom blädningshuggning i slutet av 1800- och 
början av 1900-talet. För Djäknabygd anges 
1878: ”Genom bortgallring af björk i barrskogen 
erhålles årligen 2 famnar [ca 5 kubikmeter]”. 
Även för de övriga gårdarna ges liknande rekom-
mendationer.

Från Djäknabygd anges i 1878 års plan: 

Återväxt å hyggena åstadkommes genom sjelf-
sådd från fröträd, hvilka kvarlemnas till ett 
antal af 4 à 5 st. per qv.ref. [= 45 – 57 träd per 
hektar]. Dessa träd få qvarstå under 5 år, hvar-
efter de afverkas. Skulle vid denna tid fullvär-
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dig återväxt ej förefinnas, bör kultur användas, 
och är boställsinnehavaren skyldig ombesörja 
att senast 8 år efter afverkningen fullvärdig 
återväxt å hygget förefinnes. 

För Råshult noteras 1889: ”Sednast ett (1) år 
efter afverkningen af hvarje årshygge, skola alla 
qvarlemnade marbuskar bortrödjas, hvarjemte 
äfven det ris, som ej tillvaratagits inom nämnda 
tid å hygget uppbrännas eller annorledes bort-
skaffas”. I alla hushållningsplaner anges dock att 

”All ströhämtning från utmarken förbjudet”. Det 
verkar därför troligt att de flesta hyggen brändes 
av, vilket vi vet starkt gynnar trädens föryngring, 
inte minst av björk och tall som var domineran-
de trädslag i ungskogarna under 1800-talets slut. 
De små hyggesarealerna innebar även att det 
fanns fröträd intill, även om inga fröträd hade 
lämnats på hygget (se dock ovan). Inget nämns 
om svedjeodling, varför den sannolikt upphört 
när planerna skrevs.

Tiden före skogsindelningsplanerna
På samtliga tre gårdar dominerar skogsbestånd 
i åldersklasserna 20–40 år i slutet av 1880-talet, 
vilket betyder att bestånden föryngrats i mitten 
av 1800-talet. En möjlig förklaring är att det 
gått åt mycket byggnadsvirke när gårdar flyt-
tades ut från byarna och byggdes upp på nya 
platser efter laga skiften vid denna tid. Skiftena 
innebar även en ökad förbrukning av virke till 
gärdsgårdar (L.-O. Larsson 1989). Råshults by 
skiftades 1841, medan de andra två gårdarna 

alltid har varit ensamgårdar. Dock kan man ha 
sålt virke till kringliggande gårdar och trakter.

Vilken skog fanns i början av 1800-talet 
och tidigare på Stenbrohults kyrkomark? Från 
utmarkerna på Djäknabygd och Råshult finns 
pollenanalyser från små kärr mitt ute i tre av 
hagmarkerna (Lindbladh & Bradshaw 1998, 
Lindbladh & Nilsson 1999, L. Björkman och H. 
Ljungberg, opubl.). I alla områdena minskade 
skogens täthet från medeltiden till ett minimum 
kring 1800-talets mitt, men utmarken var ald-
rig helt avskogad. Ett större inslag av bok på 
Råshults utmark fanns i början av 1700-talet 
då ”60 forntoppa [död topp] och till widare 
bärande aldeles odugel Bokar” utsynades, det 
vill säga fick huggas (P. Eliasson, brev). En 
opublicerad pollenanalys från ett kärr i Råshults 
södra utmark visar att det här förr fanns ett 
större inslag av bok än på de andra utmarkerna 
(L. Björkman, brev). Pollenanalyserna visar sam-
stämmigt att längre tillbaka i tiden fanns det på 
alla markerna, både det som sedan blev inägor 
och utmark, en lövskog dominerad av ek, lind, 
hassel och andra lövträd, bland annat mycket 
al och björk. De senare växte troligen mest på 
fuktigare marker, men björk även på brandfält. 
Tallen ökade starkt under 1700-talet. Det är 
osäkert när granen anlände till dessa trakter, 
men troligen var det på 1600-talet. I ett skatt-
läggningsprotokoll från Tångarnes utmark, som 
ligger i direkt anslutning till och norr om det 
här behandlade området, nämns gran år 1715.

Tabell 3. Boställenas beräknade årliga virkesbehov i kubikmeter omkring 1890, inklusive torpens (tre på 
Prästgården, ett på Djäknabygd och fyra på Råshult), enligt skogshushållningsplanerna.
Expected annual demand of wood (m3) on the three farms around 1890 divided according to the manage-
ment plans; wood used for house heating (Vedbrand), building (Byggnadsvirke), fencing (Hägnadsvirke), and 
handicraft (Slöjdvirke).

Ved- 
brand

Byggnads- 
virke

Hägnads- 
virke

Slöjd- 
virke

Totalt

Prästgården 135 60 10 6 211

Djäknabygd 25 8 8 – 41

Råshult 45 5 10 2 62

Totalt 205 73 28 8 314
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På 1700-talet var svedjebruket utbrett i dessa 
trakter, men infördes i stor skala sannolikt först 
på 1600-talet (L.J. Larsson 1989). Linné note-
rade under sin resa genom Småland 1749 (Lin-
naeus 1751): 

Svedjor sågos ömsom om vägen kringstängde 
med smetveds gärdesgårdar, som allenast 
kunde uthärda tre år; ty första året sår lant-
mannen här uti rovor, det andra råg, och det 
tredje året brukar han desse sine lyckor åt kal-
var och kor till bete. 

Hans kritiker Carl Hallenborg invände: 
Rofvor sås intet i alla svedjor första åhret, ty de 
mesta nytjas till rogsäde [= råg], och således 
har man för så mycken förderfvad skog ett 
starkt arbete, allenast ett åhrs gröda och sedan 
en förskiämd och af elden förtärd mark, sedan 
matjorden blifvit afsvedder och bortödder. 

Dessa två herrar såg helt olika på värdet av 
svedjebruk!

När svedjebruket upphörde på de studerade 
gårdarna är okänt, men det kan ha varit efter 
att prosten Samuel Linnaeus på Prästgården 
samt arrendatorerna på Djäknabygd och Råshult 
blivit stämda till tinget 1797 för ”svedjelands 
olovliga fällande”. Att rättsläget var oklart vid 
denna tid framgår av att prosten i ett brev till 
tinget krävde ersättning för ”Och som herr över-
jägmästaren Kihlström utan den minsta lagliga 
anledning för detta förmenta skogsåverkansbrott 

dragit mig för rätta, utan att kunna i bevis 
leda det jag tillika med bönderna låtit ifrågava-
rande fällor nedhugga och därigenom ådragit 
oro, tidspillan och kostnader … ersätta mina 
härigenom åbragta kostnader med 10 rdr [riks-
daler]”. Prosten menade nämligen att ”Imellan 
åverkan å skog och delaktighet i brott är ganska 
stor skillnad, för de förra böter den eller de som 
åverkan göra, men i det senare icke allenast de 
som brottet gjort utan och de som däri deltagit”. 
Han hade uppenbarligen inte hållit i yxan, men 
var i högsta grad delaktig. Vad som är särskilt 
intressant ur biologisk synpunkt är det som i 
domstolsprotokollen framgår av svedjornas stor-
lek och lägen.

På alla tre gårdarna tog man varje år upp 
svedjor på utmarken relativt långt från bostä-
derna, områdena hade besåtts med råg (jfr Hal-
lenborgs anmärkning ovan!). Man grävde inga 
branddiken runt svedjelanden som stadgades 
i Byggningabalken från 1793. Där sägs bland 
annat att om man inte gräver sådana brand-
spärrar ”Böter tio daler även om ingen skada 
sker. Sker skada, ersättning, böter 100 daler”. 
Svedjorna var av 2–2,5 skäppelands storlek [ca 
1600–2100 kvadratmeter]. Under antagandet 
att svedjorna återkom ungefär vart 25:e år till 
samma plats (Naesman 1747, Linnaeus 1751) 
påverkade de ungefär fem hektar mark på 
varje gård. Från 1850-talets Småland anges att 

Figur 4. Den björkdominerade skogen 
1960 på ett svedjeland från 1880-talet, 
en före detta utmarksskog på ön Lång, 
cirka 2 km nordväst om det studerade 
området. Foto: P. G. Vejdes arkiv, Lunds 
universitetsbibliotek.
Birch-dominated forest in 1960 that 
regenerated spontaneously on a former 
utmark used for slash-and-burn cultiva-
tion in the 1880s.
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svedjande oftast sker i ”ung, i god växt varande 
skog, oftast endast 30–40-årig” (L.J. Larsson 
1989). Man får förmoda att den mest lämpliga 
marken valdes till svedjeland, men under en 
längre tidsperiod bör en större yta än de fem 
hektaren berörts av svedjande. På vissa gårdar 
i socknen förekom svedjebruk ännu i slutet av 
1800-talet (figur 4). Det är även belagt att större 
skogsbränder förekommit i Stenbrohults socken 
under 1600-talet, dock nämns inte de aktuella 
gårdarna (Nilsson & Rundlöf 1996).

De senast hundra åren på utmarken
Skogsbruket i början av 1900-talet fortsatte på 
kyrkans marker på ungefär samma sätt som 
under slutet av det föregående århundradet. 
Ett kontrakt om Djäknabygd, bevarat i min 
fars arkiv, mellan extra Jägmästare Fredr. Witt 
och arrendatorn, fastställt av Kongl. Domän-
styrelsen 1901 gällde tiden 1 maj 1910 till 1 maj 
1922. När kontraktet skrevs betecknades 30,7 
hektar som skogbärande hagmark, 3,3 som kal 
hagmark och 10,7 som impediment, det sista 
motsvarande det som i tidigare indelningar 
betecknats som kärr. Enligt planen skulle under 
perioden 1910–1922 hela 69 procent av utmar-
ken skötas genom ett årligt uttag av 4 kubik-
meter genom ”gallring o. rensn. huggn.”, vilket 
motsvarar endast 0,1 kubikmeter per hektar 
och år, kärren borträknade. Från avverkning 
på inägorna förväntade man sig årligen 3 kubik-
meter. På en detaljerad karta i kontraktet finns 
dels den ovan omtalade Fredsparken utmärkt, 
men även tre hyggestrakter väster och nordost 

om Lunterfållan mitt i norra utmarken. Dessa 
tre planerade hyggen på sammanlagt 1,44 hektar 
skulle vardera avverkas under perioder på 3–5 
år enligt planen, alltså en årlig kalhyggesyta på 
0,12 hektar, en ytterst liten andel av hagmarken. 
Planen visar att man utifrån mätningar förvän-
tade sig 15,9 kubikmeter virke årligen från hyg-
gena, motsvarande 133 kubikmeter per hektar. 
Totalt på gården således en beräknad avverkning 
av cirka 23 kubikmeter per år under 1910–1922. 
Eftersom en stor andel av detta bör ha blivit 
timmer är det svårt att förstå hur gårdens beräk-
nade vedbehov på 41 kubikmeter (tabell 3) 
skulle kunna tillfredsställas. Under 1950- och 
1960-talen höggs årligen uppskattningsvis unge-
fär 30 kubikmeter björkved för uppvärmning på 
Djäknabygd (egna obs.; figur 5) och det finns 
ingen anledning att tro att det gick åt mindre 
mängder tidigare. Boningshuset renoverades och 
isolerades 1950.

Figur 5. Fram till och med 1960-talet höggs cirka 
30 kubikmeter ved årligen på Djäknabygd, främst av 
björk. Kyrkans skogvaktare påbjöd borthuggning av 
björk från utmarksskogarna redan för minst 130 år 
sedan. Vedhögen på bilden är från Djäknabygd 1968. 
Foto: Sven G. Nilsson.
About 30 m3 fire wood, mainly of birch, was formerly 
cut annually on the farm Djäknabygd, an activity 
which favoured coniferous trees. This management 
with selective cutting of birch was prescribed on the 
utmark already at least 130 years ago by the church 
foresters.
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Våren 1974 mätte jag upp 14 tallar och 22 
granar på Djäknabygd. Träden var representa-
tiva för de dominerande barrträden på ett just 
kalhugget område 300–400 m nordnordost om 
mangårdsbyggnaden. Detta område beskrevs 
i skogsindelningsplanen från 1889 som tillhö-
rande åldersklassen 20–40 år och med note-
ringen ”högmark; (tall) björk (gran); delvis glest” 
[björk var understruket i planen]. Vid min upp-
mätning 85 år senare var tallarnas stubbåldrar 
78–126 år (figur 6). Granarnas stubbåldrar var 
mer varierande med de flesta omkring hundra 

år, men med flera äldre träd upp till 147 år. Den 
tidigare dominerande björken hade uppenbarli-
gen huggits bort, eftersom endast enstaka äldre 
björkar fanns kvar. Detta stämmer bra med 
rekommendationen att gallra bort björk för att 
gynna barrträden i skogshushållningsplanen 
från 1878 (se citatet ovan).

Boniteten (markens virkesproduktionsför-
måga) på det område där jag mätte träden 1974 
kan utifrån trädens ålder och längd beräknas 
till T24 för tall och G26–G28 för gran, således 
ganska hög produktionspotential. Större delen 
av den övriga äldre, barrträdsdominerade skogen 
på Djäknabygd (f.d. utmark) hade liknande 
bonitet på 1970-talet, då grundytan uppmättes 
till 32–35 kvadratmeter per hektar (områdena 
S1 och S2 i Nilsson 1979a). Detta motsvarar 
ett virkesförråd på över 300 kubikmeter per 
hektar vid de aktuella boniteterna (figur 7; ett 
annat foto på denna skog finns i Nilsson 1979b). 
Virkesförrådet hade alltså ökat kraftigt jämfört 
med 1800-talets slut, eftersom det på de då pla-
nerade hyggena var 132 kubikmeter per hektar 
på Djäknabygd. På 1980-talet avverkades all 
gammal skog på Djäknabygds utmark, varefter 
följde täta granplanteringar och bortröjning av 
björk, ek, bok och asp. Hyggena var nu unge-
fär tio gånger större än hundra år tidigare, till 
exempel två hyggen på Djäknabygds tidigare 
blädade hagmark uppmättes till 5,5 och 4,3 hek-
tar gammal barrträdsdominerad blandskog 1981 
respektive 1984. En ur biologisk synpunkt viktig 
skillnad mot äldre tider var också att avverk-
ningarna utfördes med flera års mellanrum 
jämfört med årliga huggningar tidigare. Genom 
kalhuggningarna på 1980-talet försvann de sista 
förekomsterna på gården av bland annat linnea 
Linnaea borealis, grönpyrola Pyrola chlorantha 
och knärot Goodyera repens (figur 8; Nilsson & 
Nilsson 2004).

På 1970-talet kartlade jag vegetationen på 
den norra delen av den före detta utmarken 
på Djäknabygd. I äldre skog var täckningen 
av mossa 80–95 procent (bl.a. husmossa 
Hylocomium splendens, väggmossa Pleurozium 
schreberi, kvastmossor Dicranum, kammossa 
Ptilium crista-castrensis), av blåbärs- och lingon-
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Figur 6. Trädhöjd i relation till antal årsringar på 
avverkningsstubbar för dominerande gran och tall 
på ett hygge från 1974 på gården Djäknabygds före 
detta utmark. Området var vid denna tid repre-
sentativt för nästan all utmark på gården.
Tree height (m) in relation to stump ages of domi-
nating spruce (gran) and pine (tall) on a clear-cut 
area in 1974. This plot was typical for the formerly 
grazed forest at that time.
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ris 60–80 procent och av kruståtel varierande, 
men högst 50 procent. Här och var fanns även 
rikligt med harsyra Oxalis acetosella och örnbrä-
ken Pteridium aquilinum. På fuktigare partier 
växte det björk, videbuskar, bärris (även odon), 
björnmossa Polytrichum commune och vitmos-
sor Sphagnum. Efter skogsbetets upphörande på 
1940-talet (G. Nilsson, muntl.) hade en hel del 
ek och bok föryngrats i barrskogen där dessa 
ungträd växte tillsammans med granföryngring 
(träddata i Nilsson 1979a [S1 och S2]). Upphört 
skogsbete och nötskrikans hamstringsaktivitet 
hade medfört föryngring i den grandominerade 
skogen av 733 ekar och 96 bokar per hektar i 
den tidigare hagmarken på Djäknabygd (Nils-
son 1985 [spruce-dominated forest]). Om inte 
skogen kalhuggits, granplanterats och senare 
lövröjts hade den utvecklats till en blandskog 
med ett stort inslag av ek och bok. Situationen 
var likartad på flera andra gårdar i Stenbrohult 
(egna observationer).

Det som förr var ett öppet fly på 8 hektar på 
södra Djäknabygd var ännu på 1950-talet en 
öppen högmosse med spelande orre och odikade 
laggkärr med bland annat taggstarr Carex 
pauciflora och brunrör Calamagrostis purpurea 
(Nilsson & Nilsson 2004). Laggkärren dikades 
ut efter att skogen intill kalavverkats 1984 och 
mossen har de senaste tjugo åren växt igen med 
tall.

I slutet på 1800-talet fanns på Djäknabygds 
utmark sex mindre kärr upptagna i skogsindel-
ningsplanerna som impediment, vilka också 
dikades ut när den gamla utmarksskogen 
kalavverkades på 1980-talet. Även på de andra 
två gårdarna har de flesta kärren på utmarken 
dikats ut under slutet av 1900-talet i samband 
med kalhuggning av kringliggande skog, varför 
de tidigare mer öppna kärren nu är skogbeväxta. 
Ett undantag är södra Råshult där några myrar 
ligger i nivå med vattnet i sjöarna Såganässjön 
och Biersjön. De tidigare myrarna väster om 

Figur 7. Gammal, barrträdsdominerad före detta betad utmarksskog på Djäknabygd 1965 där björken har 
gallrats bort, men där ek och bok föryngrats genom nötskrikans försorg. Skogen på bilden kalhöggs 1981, 
varefter kärrområden dikades, hygget granplanterades och lövträden röjdes bort. Foto: Sven G. Nilsson.
Old forest on former grazed utmark 1965 dominated by spruce and pine where birches have been cut 
down, but where 733 oaks and 96 beeches per ha regenerated due to the jay Garrulus glandarius (Nilsson 
1985 [spruce-dominated forest]). This forest was clear-cut in 1981, the fens ditched and a spruce mono-
culture established.
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rullstensåsen Getaryggarna på södra Råshult har 
dock dikats ut.

Det är således först i slutet av 1900-talet som 
utmarken på Stenbrohults kyrkomark drastiskt 
omvandlas genom upphörande bete, dikning 
av myrar, upptagning av stora kalhyggen samt 
plantering av täta granmonokulturer som löv-
röjs. Björken som tidigare dominerade utmar-
ken har där nu en undanskymd roll genom att 
den aktivt gallrats bort vid skogsbruksåtgärder, 
åtminstone sedan slutet av 1800-talet.

Hur representativa är gårdarna?
Hur generell är bilden som framträder av utmar-
ken på 1800-talet? När det gäller Stenbrohult 
finns material från 1800-talets mitt att jämföra 
med. På förfrågan från dåvarande kronprinsen 
insände prästerna redogörelser om skogstill-
ståndet i socknarna. Från Stenbrohult sände 
den dynamiske Per Nyman en rapport daterad 
7 april 1845, tre år efter att han blivit kyrko-
herde i socknen. Gårdarna indelades i grupper, 
varav 23 gårdar hade skog duglig för timmer, 
stängselvirke och ved, varav de flesta även 
hade ”Storverksträd”. Det fanns tre gårdar som 

”endast äga Buskskog, men lida brist på Hustim-
mer, stängsel och eldbrand”. Ingen av kyrkans 
tre gårdar tillhörde dessa ytterligheter, utan de 
hamnar bland övriga 43 gårdar, som ”äga skog, 
men endast användbar till eldbrand, kolning 
och stängsel”.

Ser vi på Kronobergs län som helhet framgår 
det att Stenbrohult tillhörde dem med sämst 
tillgång på timmerskog, endast med skog för 
husbehov i motsats till f lertalet socknar som 
hade ett stort överskott för avsalu 1858 (L.-O. 
Larsson 1989). Det är uppenbart att andelen 
äldre skog var lägre i Stenbrohult än i många 
andra trakter i Småland i mitten på 1800-talet. 
Vid den första landskapstäckande skogstax-
eringen i Småland 1923 fanns det i genomsnitt 
65 kubikmeter per hektar (Wibeck 1950), men 
sannolikt fanns det ett högre virkesförråd på 
kyrkans gårdar i Stenbrohult vid denna tid. 
Taxeringen i Kronobergs län 1923 uppmätte 
trädslagsandelarna för tall till 40, gran 39, björk 
15 och övriga lövträd 7 procent, men då ingår 
även skogen på inägorna där lövträden domi-
nerade.

När det gäller balansen mellan barr- och 
lövskog finns Generalstabens informativa karta 
från 1860-talet. Den stämmer bra med data i 
skogsindelningsplanerna när det gäller lövträds-
dominansen närmast bostadshusen på kyrkans 
gårdar och en del barrskog längst i norr. Hela 
socknens centrala del var för övrigt dominerad 
av lövskog, medan det längst i norr och söder 
fanns mer barrskog (Nilsson & Rundlöf 1996). 
Även när det gäller denna aspekt verkar alltså 
kyrkans gårdar inte avvika markant från trak-
tens karaktär (figur 9). Däremot var inägomar-
ken avvikande med mer ek och bok på kyrkans 

Figur 8. Genom stora kalhyggen, täta 
granplanteringar och bortröjning 
av lövträd utrotades flera arter på 
Djäknabygd, bland annat Linnes egen 
favoritblomma linnean. Foto: Sven G. 
Nilsson.
Large clear-cuts, ditching, dense spruce 
plantations and cutting of regenerating 
deciduous growth eradicated several 
species on the farms, such as Carl Lin-
naeus’ favourite plant Linnaea borealis, 
but also, e.g., Chimaphila umbellata, 
Pyrola chlorantha and Goodyera repens.
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mark än på de flesta smågårdar, men detta är en 
annan historia (Nilsson m.fl. 1994).

I Blekinge ansågs kyrkans skogar i början 
av 1900-talet vara av ”ypperlig kvalitet”, medan 
det på de ytmässigt dominerande smågårdarna 
fanns en stor andel ”skräpskogar” (Björnsson 
1946). De senare var glesa och betade skogar 
dominerade av björk, således liknande dem som 
fanns i Stenbrohult. I Blekinge växte gles skog 
på hela 59 procent av skogsarealen ännu på 
1920-talet (Björnsson 1946).

Trädslagsförändringar över tiden
Uppenbarligen har trädslagssammansättningen 
på utmarkerna ändrats drastiskt under de 
senaste 300 åren, vilket även konstaterats genom 
pollenanalys på två av de studerade gårdarna i 
Stenbrohult (Lindbladh & Bradshaw 1998). Att 
den betespräglade äldre bondeskogen i slutet av 
1900-talet ofta var grandominerad (Andersson 
m.fl. 1993), är knappast något som var typiskt 
längre tillbaka i tiden då svedjebruk och brän-
ning för att förbättra betet uppenbarligen var 
vanligt (Niklasson & Nilsson 2005). Kombina-
tionen brand och bete gynnade särskilt björk och 
tall, även om gran också förekom (figur 4). Tam-
djurens skogsbete höll däremot tillbaka de brand-
gynnade trädslagen ek, asp och sälg. Dessa var 
säkerligen vanligare före slutet av 1800-talet då 
betestrycket i utmarksskogarna var hårt jämfört 
med under tidigare århundraden. I Örkeneds 

socken i nordöstra Skåne upphörde svedjebruket 
för bara omkring hundra år sedan. Där uppges 
björk, asp, tall, bok och gran ha kommit upp 
på svedjelanden, medan smågranarna drogs upp 
för att inte förstöra betet (Weimarck 1953). I 
Örkened dominerade också barrskogen vid 1900-
talets mitt på den före detta utmarken, efter att 
äldre bok och även tall avverkats på 1940-talet. 
Den sentida grandominansen förklaras i Örke-
ned av upphört svedjebruk, som missgynnade 
den brandkänsliga granen, samt bortgallring av 
andra trädslag (Weimarck 1953). Även här vid 
granens spontana sydgräns är således männi-
skans skogsbrukande orsak till den nutida gran-
dominansen, alltså liknande situationen i Sten-
brohult där svedjebruket dock upphörde tidigare.

Asppollen bevaras dåligt i torv jämfört med 
andra trädpollen, varför aspens tidigare frekvens 
i skogarna underskattas vid pollenanalys. En 
studie av skalbaggsfragment i torv har däremot 
visat att det på Råshults södra utmark i äldre 
tider har förekommit arter som är beroende av 
en över tiden kontinuerlig förekomst av grova, 
nyligen döda aspar (H. Ljungberg, brev). Publi-
cering av dessa pionjärstudier samt liknande 
studier på andra typer av gårdar och i andra 
regioner är ytterst angelägna för att vi ska få en 
bättre kunskap om den äldre utmarksskogens 
struktur och biologiska mångfald. Skogsindel-
ningsplanerna kan också ge viktiga pusselbitar, 
vilket data från Linnés hembygd visar.

Figur 9. Utmarksskogen på Taxås 
gård, cirka 2 km nordväst om 
Stenbrohults kyrka, var ännu gles 
och björkdominerad i början av 
1900-talet, men omfördes senare 
även den till en grandominerad 
skog. Notera de stora spärrgreniga 
granarna. På fotots baksida finns 
noteringen: ”De vackra enarna 
sedermera borthuggna!”. Foto: Assar 
M. Lindberg, ca 1930.
The forest ca 1930 on utmark about 
2 km NW of Stenbrohult church. At 
this time the forest was still grazed, 
open and dominated by birch.



NILSSON

408 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006)

Källornas tillförlitlighet
Vid bedömningen av historiska källors tillför-
litlighet är det viktigt att veta varför de till-
kommit. Skogsindelningsplanerna från slutet 
av 1800-talet hade uppenbarligen som syfte 
att öka avkastningen av barrträdstimmer från 
skogen, samt att begränsa betningens effekter på 
skogsföryngringen. Björkbestånd och ett stort 
björkinslag i områden med barrträd kommen-
teras negativt, medan välslutna barrdominerade 
bestånd gavs positiva omdömen. Med denna 
inställning vid kartläggningen av skogstillstån-
det kan man inte förvänta sig beskrivningar av 
förekomsten av spridda gamla träd eller döda 
träd. Att det fanns ett glest bestånd av gammel-
ekar i de södra hagarna både på Prästgården och 
Råshult nämns inte heller, trots att det går att 
belägga från ännu kvarstående träd och avverk-
ningsstubbar som bedöms vara från 1900-talet. 
Det kan därför inte uteslutas att det fanns inslag 
av andra lövträd än björk, även om bara denna 
art nämns.

Ökad timmerproduktion av barrträd var dock 
inte det enda som fanns i huvudet på skogsmän-
nen som kartlade skogen. En viss förståelse för 
arrendatorernas behov av bete åt gårdarnas djur 
ses, särskilt i de första planerna från 1870-talet. 
Man insåg också att målet med barrdominerade 
timmerskogar kunde nås med hjälp av arren-
datorernas vedhuggning, som inriktades på att 
gallra ut björk i yngre och medelålders skog. 
Det förefaller också som att man har överskattat 

vedbehovet, kanske för att få det att se ut som 
att det saknades avsaluvirke av timmer? Troligen 
var syftet att bygga upp resursen äldre barrträds-
timmer i framtiden, något som också lyckades. 
Detta sägs dock aldrig rent ut i planerna, men 
det finns ingen anledning att tro att virkes-
uppskattningarna av den stående skogen inte 
är riktiga. De bevarade anteckningsböckerna 
från träduppmätningar från planerade hyggen 
är mycket detaljerade, eftersom varje användbart 
träd mättes upp.

Förutsättningar för flora och fauna
Arkivmaterialet visar att utmarkerna under slutet 
av 1800-talet dominerades av luckiga och ljusa 
skogar, inte minst därför att björk dominerade 
ytmässigt och öppna våtmarker var vanliga 
(figur 10). Förutsättningarna för flera kärlväxter 
som försvunnit eller minskat i Stenbrohult var 
därför betydligt bättre än de är nu. Det gäl-
ler till exempel för mosippa Pulsatilla vernalis, 
backsippa P. vulgaris, ljungögontröst Euphrasia 
micrantha och andra ögontröstar, gullpudra 
Chrysosplenium alternifolium, jungfrulin Polygala 
vulgaris, solvända Helianthemum nummularium, 
ryl Chimaphila umbellata, klockpyrola Pyrola 
media, klockgentiana Gentiana pneumonanthe, 
backtimjan Thymus serpyllum, kärrspira Pedi-
cularis palustris, granspira P. sylvatica, tätört 
Pinguicula vulgaris, linnea, småvänderot Vale-
riana dioica, kattfot Antennaria dioica, slåt-
tergubbe Arnica montana, slåtterfibbla Hypo-

Figur 10. Björk och små våtmarker i sko-
gen har minskat drastiskt på kyrkans går-
dar i Stenbrohult. Björklöven ger näring åt 
många våtmarksorganismer när de faller 
ner i vattnet. Foto: Sven G. Nilsson.
Birches and small wetlands have decreased 
drastically in the church-owned forests in 
Stenbrohult during the last 100 years.



UTMARKSSKOG

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006) 409

choeris maculata, nattviol Platanthera bifolia, 
kärrsälting Triglochin palustris, backstarr Carex 
ericetorum och vårtåtel Aira praecox. När det 
gäller faunan gynnas många insekter av en gles 
och luckig skog med en varierad ålders- och 
trädslagssammansättning (översikter i Warren & 
Key 1993, Appelqvist m.fl. 2001, Niklasson & 
Nilsson 2005). Tyvärr saknar vi äldre referens-
material för att bedöma vad som verkligen hänt 
med insektsfaunan, men det finns opublicerade 
studier av subfossila skalbaggar från tre kärr på 
Råshult. Fågelfaunans förändring, som studerats 
på Djäknabygd under femtio år, kommer jag att 
behandla mer utförligt i en annan uppsats.

Sammanfattande bedömning
Den äldre utmarksskogen i Stenbrohult och hur 
bönderna senare formade den avviker från den 
gängse bilden i flera sentida skrifter. Den luck-
iga, björkdominerade utmarksskogen från slutet 
av 1800-talet, med betande husdjur, omfördes 
systematiskt genom påbjudna björkvedshugg-
ningar till en tät barrdominerad skog, som 
dominerade under 1900-talet när skogsbetet 
upphörde. Att djuren inte längre betade i skogen 
tycks främst ha varit en följd av att markägaren 
prioriterade timmerproduktion framför arren-
datorernas önskemål om skogsbete. Under slutet 
av 1900-talet förmörkades skogen ytterligare 
genom att många små öppna våtmarker i skogen 
dikades ut och blev skogbevuxna. Dessa nya 
uppgifter om skogens drastiska förändring under 
de senaste 150 åren gör det lättare att förstå 
många kärlväxters minskning och försvinnande 
från Stenbrohult under 1900-talet, inklusive 
Linnés egen favoritblomma linnean. Data visar 
också att den sentida grandominansen orsakats 
av ändrad skogsskötsel och inte av granens 
invandring norrifrån, eftersom granen fanns på 
plats redan för mer än trehundra år sedan.

En detaljerad genomgång av skogsindelnings-
planer från kyrkans tre gårdar i Stenbrohult 
socken ger en likartad bild av utmarksskogen i 
slutet av 1800-talet, strax efter att systematisk 
skogsodling påbörjats. Skogen på utmarkerna 
dominerades av glesa, luckiga och björkdomi-
nerade bestånd i åldersklasser upp till sextio 

år, ofta med ett stort inslag av tall och gran. 
Genom kontinuerlig borthuggning av björken 
för att täcka vedbehovet för uppvärmning, blev 
de äldre bestånden alltmer barrträdsdominerade. 
Trots detta fanns det kvar björk även i den äldre 
barrdominerade skog som planerades för avverk-
ning, på Råshult hela 27 procent björk. Tall och 
gran var ungefär lika vanliga, med medelgrov-
lekar på cirka 20 cm på planerade hyggen. På 
Prästgården fanns ett större område dominerat 
av al, medan bok, ek och asp endast förekom 
sparsamt på utmarken. Både i yngre skog och 
på de 0,1–0,5 hektar stora hyggena fanns här 
och där inslag av äldre träd, särskilt av bok 
och björk. Virkesförråden var cirka 130 kubik-
meter per hektar i den skog som avverkades för 
drygt hundra år sedan, men den största delen 
av utmarken blädades [gallrades] för att gynna 
betet och här var virkesförrådet bara 20–80 
kubikmeter per hektar.

Ett stort antal små kärr fanns på utmarken, 
och på Djäknabygd och Råshult fanns även stör-
re öppna myrar, sammanlagt var 15–36 procent 
våtmark av de tre gårdarnas utmarker. Totalt 8 
torp låg på utmarkerna, vardera med 1–3 hektar 
mark, och det fanns även några små inhägnade 
odlingar och ängsmarker på utmarkerna. Sam-
mantaget täcktes utmarkerna av en ytterst varie-
rad vegetation, speciellt med ett stort inslag av 
björk och många små våtmarker jämfört med 
dagens marker. Pollenanalys av torv har visat att 
1800-talets mitt var en period med särskilt lite 
skog på två av gårdarnas utmark, vilket väl över-
ensstämmer med data i skogsbeskrivningarna. 
Skogstillgången var medelmåttig för socknen på 
de studerade gårdarna vid 1800-talets mitt och 
representativ när det gäller balansen mellan löv- 
och barrträd.

Det är först i slutet av 1900-talet som den 
före detta utmarken på Stenbrohults kyrkomark 
drastiskt omvandlas genom dikning av nästan 
alla myrar, upptagning av stora kalhyggen 
och plantering av täta granmonokulturer som 
sen lövröjts. Skogsbetet hade under början av 
1900-talet fasats ut genom att betestillgången 
minskade i den allt tätare skogen, vars virkes-
produktion prioriterades av markägaren Växjö 



NILSSON

410 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006)

stift. Björken som tidigare dominerade utmar-
ken har nu en undanskymd roll genom att den 
under 1900-talet gallrats ut och senare efter 
granplantering röjts bort. Efter skogsbetets 
upphörande föryngrade sig ek och bok rikligt i 
den äldre barrskogen, och om skogsbruket inte 
ändrats till intensivodling av gran hade skogen 
utvecklats till en blandskog med mycket ädel-
lövträd.  

•  Uppgifter från och kopior av äldre dokument 
har erhållits från Per Eliasson och Hans Thu-
nander. Markus Franzén, Tommy Lennarts-
son och Maj Rundlöf lämnade synpunkter på 
manus och Markus ritade även kartan samt 
utförde arealberäkning på denna. Mats Niklas-
son kontrollerade bonitetsberäkningar. Anna 
Dahlström skickade korrekturet på sin avhand-
ling en månad innan publicering. Sammanställ-
ningen stöddes av ett anslag från FORMAS. 
Tack till alla!

Citerad litteratur
Andersson, L., Appelqvist, T., Bengtsson, O. m.fl. 

1993. Betespräglad äldre bondeskog från natur-
vårdssynpunkt. Biologi och inventeringsmetodik. 

– Skogsstyrelsen, Rapport 6, Jönköping.
Andersson Palm, L. 2000. Folkmängden i Sveriges 

socknar och kommuner 1571–1997. – Historiska 
inst., Göteborgs universitet.

Anonym 2002. Special issue ”Grazing and grazing 
animals”. – Vakblad Natuurbeheer 41 (May): 
1–64.

Appelqvist, T., Bengtson, O. & Gimdal, R. 2001. 
Insekter och mosaiklandskap. – Entomol. Tidskr. 
122: 81–97.

Aronsson, M. & Matzon, C. 1987. Odlingslandska-
pet. – LT:s förlag, Stockholm.

Ask, P. & Nilsson, S. G. 2005. Det privata skogsbru-
kets landskap – En studie av uthålligt brukande i 
Stenbrohultsområdet. – MISTRA (SUFOR). 62 s.

Björkman, L. 1998. Bokens och granens historia 
i Siggaboda naturreservat i sydligaste Småland. 

– Svensk Bot. Tidskr. 92: 83–93.
Björnsson, S. 1946. Blekinge. En studie av det ble-

kingska kulturlandskapet. – Medd. Lunds univ. 
geogr. inst., Avhandl. IX.

Croneborg, H. 2001. Skogsbeten – en metodstudie 
från Gotland. – Länsstyrelsen i Gotlands län, 
Livsmiljöenheten – Rapport nr 5.

Dahlström, A. 2006. Betesmarker, djurantal och 
betestryck 1620–1850. Naturvårdsaspekter på 
historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. 

– CBM:s skriftserie 13, Centrum för Biologisk 
Mångfald, SLU, Uppsala.

Eliasson, P. 2002. Skog, makt och människor. – Kung-
liga Skogs och lantbruksakademien. Skogs- och lant-
brukshistoriska meddelanden 25, Stockholm.

Emanuelsson, U., Bergendorff, C., Billqvist, M. m.fl. 
2002. Det skånska kulturlandskapet. – Natur-
skyddsföreningen i Skåne, Lund.

Jönsson, E. 2006. Är dagens jordbruk negativt för 
dagfjärilarna? – Examensarbete i Naturvård, Eko-
logiska inst., Lunds univ.

Lagerås, P. 1997. Den sydsvenska skogens historia 
och hur den formats av människan och hen-
nes husdjur. – I: Östlund, L. (red.), Människan 
och skogen. Nordiska museet, Stockholm, sid. 
116–134.

Larsson, L. J. 1989. Svedjebruk i Värend och Sun-
nerbo. – I: Nordström, O. m.fl. (red.), Skogen 

Figur 11. Gläntor med bärris var förr van-
liga i kyrkans skogar i Stenbrohult, men 
minskar fortlöpande. Författaren plockar 
blåbär 1978. Foto: Ulla Rundlöf.
Ericaceous species are favoured in open 
forests with glades, a declining habitat. The 
author eating blueberries Vaccinium myrtillus 
in 1978.



UTMARKSSKOG

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 100:6 (2006) 411

och smålänningen. Historiska föreningen i Kro-
nobergs län, Växjö, sid. 61–99.

Larsson, L.-O. 1989. Skogstillgång, skogsprodukter 
och sågar i Kronobergs län. – I: Nordström, O. 
m.fl. (red.), Skogen och smålänningen. Historiska 
föreningen i Kronobergs län, Växjö, sid. 115–215.

Lennartsson, T., Sundberg, S. & Persson, T. 1996. 
Landskapets förändringar. – I: Fredriksson, R. 
& Tjernberg, M. (red.), Upplands fåglar: fåglar, 
människor och landskap genom 300 år. Fåglar i 
Uppland, Suppl. 2, sid. 51–89.

Lindbladh, M. & Bradshaw, R. 1998. The origin of 
present forest composition and pattern in south-
ern Sweden. – J. Biogeogr. 25: 463–477.

Lindbladh, M. & Nilsson, S. G. 1999. Skog och 
träd i kulturlandskapet. Vegetationshistorien i 
Stenbrohult utifrån biologiska och historiska arkiv. 

– Svensk Bot. Tidskr. 93:19-31.
Linnaeus, C. 1751. Carl Linnaei Skånska resa förrät-

tad år 1749. – Utgåva 1975 redigerad av Carl-Otto 
von Sydow, Stockholm.

Miljövårdsberedningen. 1997. Skydd av skogsmark. 
Behov och kostnader. – SOU 1997: 97. Stock-
holm.

Naesman, P. 1747. Beskrifning öfver Madesjö socken. 
– Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. för 
Månaderna April, Maj Junius 1747 126–138.

Niklasson, M. & Nilsson, S. G. 2005. Skogsdynamik 
och arters bevarande – bevarandebiologi, skogshis-
toria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsve-
riges landskap. – Studentlitteratur, Lund.

Nilsson, S. G. 1979a. Density and species richness of 
some forest bird communities in South Sweden. 

– Oikos 33: 392–401.
Nilsson, S. G. 1979b. Effect of forest management on 

the breeding bird community in southern Sweden. 
– Biol. Conserv. 16: 135–143.

Nilsson, S. G. 1985. Ecological and evolutionary 
interactions between reproduction of beech 
Fagus silvatica and seed eating animals. – Oikos 
44:157–164.

Nilsson, S. G. 1997a. Forests in the temperate-boreal 
transition: natural and man-made features. – Ecol. 
Bull. 46: 61–71.

Nilsson, S. G. 1997b. Biologisk mångfald under 
tusen år i det sydsvenska kulturlandskapet. 

– Svensk Bot. Tidskr. 91: 85–101.
Nilsson, S. G. & Nilsson, I. N. 2004. Biologisk 

mångfald i Linnés hembygd i Småland 4. Kärl-
växtfloran och dess förändring i Stenbrohults 
socken. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 65–160.

Nilsson, S. G. & Rundlöf, U. 1996. Natur och kultur 
i Stenbrohult. – Naturskyddsföreningen i Krono-
bergs län.

Nilsson, S. G., Arup, U., Baranowski, R. & Ekman, 
S. 1994. Trädbundna lavar och skalbaggar i ålder-

domliga kulturlandskap. – Svensk Bot. Tidskr. 85: 
1–12.

Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W. m.fl. (red.) 
2002. Pasture landscapes and nature conservation. 
– Springer, Berlin.

Sjörs, H. & Skarpe, C. 1996. Det gröna Uppland. 
– I: Fredriksson, R. & Tjernberg, M. (red.), Upp-
lands fåglar – fåglar, människor och landskap 
genom 300 år. Fåglar i Uppland, Suppl. 2, sid. 
91–99.

Warren, M. S. & Key, R. S. 1991. Woodlands: past, 
present and potential for insects. – I: Collins, N. 
M and Thomas, J. A. (red.), The conservation of 
insects and their habitats. Academic Press, Lon-
don, sid. 155–211.

Weimarck, G. 1953. Studier över landskapets föränd-
ring inom Lönsboda, Örkeneds socken, nordöstra 
Skåne. – Lunds universitets Årsskrift N.F. Avd. 2. 
Band 48. Nr 10: 1–140.

Wibeck, E. 1950. Smålands skogar. – I: Eklundh, 
A. & Curry-Lindahl, K. (red.), Natur i Småland. 
Bokförlaget Svensk Natur, Stockholm, sid. 45–61.

ABSTRACT
Nilsson, S. G. 2006. Utmarksskogen förr i tiden 
– uppgifter från Linnés hembygd. [The changing 
structure and tree composition in the traditionally 
grazed forests in the parish of Stenbrohult, S Swe-
den.] – Svensk Bot. Tidskr. 100: 393–412. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
Grazed forest (utmark) was the dominant land-use 
on most farms in southern Sweden until about 100 
yr ago. Here I describe the changed structure and 
tree species composition over time of the utmark 
on three farms owned by the church in the central 
part of Stenbrohult. In this area Carl Linnaeus spent 
his first 20 summers until 1728. The study is based 
on old forest management plans, other old docu-
ments, published and unpublished pollen analyses 
from three small bogs, tree ages on a clearcut in 
1974, my own vegetation analyses and other obser-
vations during the last 50 years.

Slash-and-burn cultivation (plot size usually 
1600–2100 m2) occurred annually on all three farms 
in the 1790s, but it is unknown when this practice 
was abandoned. The first detailed forest manage-
ment plan is from 1878, but pollen analyses reveal a 
decrease of deciduous trees and an opening up of 
the forest until about 1850. The utmark was about 
67% of the farms’ total area around 1880. At that 
time the grazed forest was very heterogeneous 
with many small and a few larger open mires. The 
total proportion of mire (open fen and bog) was 
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15–36% of the utmark on the three farms. There 
were many other openings in the forests, including 
a few due to forest cuttings (about 0.1–0.5 ha each 
year on a farm). The old forest planned for cutting 
at that time was dominated by pine and spruce, but 
sometimes with much birch (Table 2). However, 
most of the utmark was an open birch-dominated 
forest (tree volumes usually 20–80 m3 per ha). 
Later, these birch trees were cut to be used as 
firewood on the farms, which transformed the 
older forest to a dense coniferous forest dominated 
by spruce. This old forest was recently cut (mainly 
in the 1980s), the small mires drained and spruce 
was planted. The dense regeneration of birch, 
oak, aspen and beech on the clearcuts have been 
cleared around the planted spruces. 

Thus, during the last 150 yr there has been a 
drastic transformation from an open mixed birch-
dominated forest grazed mainly by cattle to a dense 
spruce-dominated forest without domestic animals. 
The documented management on these farms refute 
the climate and spruce immigration hypotheses as 
explanations for the recent changing tree species 
composition in southern Sweden. Spruce has been 

actively promoted by man and his domestic animals 
for more than 100 yr in this area and I suggest that 
this is a general pattern in the whole region.
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Roland Lyhagen visar att jättespärgeln inte alls 
bara var ett ogräs i linåkrar, utan också odla
des under lång tid som foderväxt.

ROLAND LYHAGEN

Jättespärgel Spergula arvensis ssp. maxima 
betecknas ofta som ett linogräs som försvun-
nit helt från landet genom bättre utsädes- 

     rensning och linodlingens upphörande (Inge-
lög m.fl. 1993). I Atlas över Skånes flora konsta-
teras att ”Med odlingen av spånadslin försvann 
också jättespärgeln” (Weimarck 1985). En lik-
artad beskrivning finns i en dansk sammanställ-
ning av Løjtnant & Worsøe (1993): 

På 1800-talet var jättespärgel icke sällsynt som 
ogräs i linfälten. Nu är denna växt försvunnen 
från Danmark. De sista fynden från Norge, 
Sverige och Danmark är från respektive 1876, 
1920 och 1917. 

Som orsak till försvinnandet anges bättre utsädes-
rensning, nästan upphörd linodling samt ökad 
gödsling. I artfaktabladet om jättespärgel (Svens-
son & Thor 1994) anges att den endast växt i 
linåkrar medan inget nämns om att den odlats i 
Sverige. Däremot står det att den odlats i Mellan-
europa till grönfoder och som gröngödslingsväxt.

Spergula-systematik
Åkerspärgelns uppdelning i underarter och 
varieteter har skiftat från flora till flora och ofta 
varit motstridig. Det präglar också litteraturen 
kring detta komplex där både namnskick och 
indelning är mycket varierande. 

Jättespärgel som odlad kulturväxt

Figur 1. Jättespärgel och foderspärgel odlades 
under lång tid i Sverige som foderväxter. Här 
foderspärgel ur Handbok i jordbrukslära av Juhlin 
Dannfelt (1901).
Spergula arvensis ssp. maxima and ssp. sativa were 
commonly cultivated for fodder in the 19th and 
early 20th centuries.
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I den nya Flora Nordica (Jonsell 2001) har 
systematiken utretts av Pertti Uotila som ger föl-
jande nyckel för åkerspärgelns underarter:

1 Frö med vårtor (papiller)  ............................ 2
– Frö utan vårtor  ........................................... 3

2 Frö 0,8–1,3 (–1,4) mm; måttligt glandel-
 hårig stjälk............... ssp. arvensis sydspärgel
– Frö (1,3 –) 1,6 – 2,1 (– 2,3) mm; kal eller
 sparsamt hårig ........ssp. maxima jättespärgel

3 Frö (0,8 –) 1,1 – 1,4 mm; vanligen tätt
 glandelhårig  ...........  ssp. sativa foderspärgel
– Frö 1,3 – 1,7 mm; mer eller mindre kal
  .................................  ssp. linicola linspärgel

Att jätte- och foderspärgel har större frön och 
dessutom en frökapsel som inte så lätt öppnar 
sig tyder på att människans urval har spelat in. 
En primär urvalsegenskap vid domesticering av 
växter är nämligen att minska fröbehållarnas 
förmåga att öppna sig eller gräsens frö att släppa 
från axspindeln. Det underlättar skörden och 
utsädesframställningen. Egenskapen kallas inom 
växtförädlingen för dråsfasthet (ibland drösfast-
het). De större fröna har säkert selekterats fram 
genom många års sållning av fröskörden.

Ibland sammanfaller en egenskap som är 
gynnsam för ett ogräs med människans öns-
kemål. Det kunde vara en fördel för spärgeln 
att kapseln inte öppnades utan följde med linet 
in för torkning och senare urtröskning när 
nytt linutsäde togs fram. Därmed följde ogräs-
spärgeln med linfröet och såddes samtidigt på 
våren.

Hjelmqvist (1950) anser att jättespärgeln 
utvecklats med linodlingen, först som ett ogräs, 
för att sedan även tillvaratas som foderväxt. 
Jättespärgeln har också stora frön med vingkant 
och liknar till storlek och form spånadslinets, 
vilket försvårade frånrensningen när man 
endast hade enkla rensmaskiner. Att jätte-
spärgel karakteriseras som kal eller nästan kal 
kan också tyda på ett medvetet urval. De inne-
bär bättre smaklighet på spärgeln som foder till 
nötkreatur. Detta gäller även flera andra föräd-
lade foderväxter.

Fynd redan från järnåldern
Spärgeln är en gammal kulturväxt i Västeuropa. 
Talrika fynd av foderspärgel har gjorts vid utgräv-
ningar i kulturlager i Schweiz och Danmark 
från romersk järnålder, ca 500 f.Kr. – 500 e.Kr. 
(Werth 1943). I samlingsverket Danmarks Natur 
(Nørrevang m.fl. 1975) redogörs för de danska 
fynden från järnåldern. I en husgrund från Gin-
derup på Jylland fann man 5,6 liter förkolnat 
frö av spärgel. Maginnehållet på den så kallade 
Tollundmannen innehöll rikligt med spärgelfrö 
från den sista måltiden. Tydligen har spärgeln 
odlats och tillvaratagits för fröets skull under 
järnåldern. Sedan tycks odling i Danmark av 
spärgel inte vara säkert belagd förrän in på 1700-
talet och då som foderväxt till hö eller bete. På 
1800-talet tycks den vara etablerad som foderväxt, 
där den enligt Lange (1864) beskrivs sålunda: 

β, (var. sativa) dyrkes hyppig som Fodervæxt 
og forekommer stundom forvildet. 

Jättespärgeln beskrivs däremot som ett linogräs: 
”Ukrud i Hørsæden”. Den finns även upptagen i 
Axel Blytts Norges Flora från 1876 med ett par 
fynd, vilket tyder på en stor spridning i Norden 
vid denna tid.

Att spärgeln, förutom användning som foder-
växt, också skulle vara användbar som föda nämns 
i C. F. Nymans Sveriges Fanerogamer (1867): 

Fröen ätas af höns och andra foglar och lära 
också kunna malas och blandas bland mjöl till 
nödbröd. 

Det var säkert många olika slags frön som mal-
des och blandades till mjöl under nödåren på 
1860-talet. 

Introduktion som foderväxt i Sverige 
Redan 1784 anger P. G. Tengmalm att spärgel 
är en foderväxt som brukas i Flandern, England, 
Frankrike och Tyskland (Tengmalm 1784). Han 
är dock tveksam till om den är odlingsvärd här, 
även om den har positiva foderegenskaper: 

Den ökar mjölken hos kor, och sätter en syn-
nerlig god smak på Smöret. – – – Hos oss lönar 
det wisst ej mödan, at cultivera den. 

Den försöksodlades dock i slutet av 1700-talet 
i Västmanland på sandiga provytor (Malmgren 
1982).
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I Anders Jahan Retzius genomgång av växter 
för den svenska hushållningen, beskrivs spärgeln 
som ett ogräs i råg och bovete, men också som 
foderväxt värd att prova (Retzius 1806). Fram-
för allt framhålls de goda odlingserfarenheterna 
av spärgeln i Flandern, England och Tyskland, 
särskilt på de lättaste sandjordarna: 

Den gifwer mycken och förträffelig mjölk, 
äfwen som godt smör; men frågan är, om det 
också är lönande i Swenskt klimat? För att 
kunna beswara denna fråga med säkerhet, tar-
was flere försök än hittils dermed är gjorde.

På 1830-talet redovisas erfarenheter gjorda vid 
testodling i Sverige. Peter Wahlberg (1835) 
hänvisar till att den utmärkte Landthushållaren, 
Kongl. Secreteraren Nathhorst framgångsrikt 
skördat såväl hö som frö av foderspärgeln odlad 
på mager sandjord. Frö till utsäde av densamma 
erbjöds av Booth vid denna tid för 6 skilling 
banco per skålpund (425 g). J. G. Booth & Co 
var en stor och ansedd fröfirma i Hamburg. Även 
om foderspärgeln i första hand rekommenderas 
så borde också jättespärgeln provas eftersom: 

Denna, troligen mindre allmänt odlade, afart 
är säkerligen den förmånligaste av alla.

Wahlberg karakteriserar också underarterna. 
Foderspärgeln skiljer sig från åkerspärgeln 

”genom hvitare och något bredare hinnkant på 
fröen” medan jättespärgeln är mer avvikande 
och ”ej blott utmärker sig genom till alla delar 
större växt, utan äfven genom sin fullkomliga 
glatthet. Fröen äro nästan stora som senaps-
korn”.

Odlingen har kommit igång
Vid mitten av 1800-talet är jättespärgelns förut-
sättningar som foderväxt klarlagda och växten 
rekommenderas för odling till hö eller bete för 
nötkreatur (Lundequist 1850):

Spergel (Spergula arvensis), vexer låg och är 
mindre gifvande än Bohvete, men dess för-
tjenst är att vexa på den magraste jord, där 
inga bättre fodervexter trifvas, och på lös sand, 
der ganska få andra örter uthärda. – – – Den 
vexer nästan i hela Sverige allmänt vild, men 
denna ger mindre afkastning, än den cultive-
rade, så kallade S. maxima.

Lundequist ger också en uppräkning av prak-
tiska odlingserfarenheter, som bland annat redo-
visats på 3:e Allmänna Landtbruksmötet 1848. 

Nathhorst skördade på mager sandjord 120 
lisp. hö och 1200 skålp. frö af tunnlandet. 

– – – Hr Edman sådde … vid Staby i Upland 22 
sk per tunnl. … och skördade 160 lisp. hö per 
tunnland.

I slutet av 1800-talet är jättespärgeln en eta-
blerad och stundom odlad foderväxt på rena 
sandjordar. 

Spergeln är en lättjordsväxt, som i södra 
och mellersta delarna af vårt land odlas med 
mycken fördel till bete och grönfoder. Den 
kan äfven skördas till hö och är känd såsom en 
af de för lättjord lämpligaste växter till grön-
gödning. … Vid odlingen använder man helst 
den storväxta spergeln som växer frodigast och 
lemnar de rikaste skördarna 

enligt Lantbruks-Praktikan från 1889 (Arrhe-
nius & Lundqvist 1889).

Vid sekelskiftet finns noterat, i den digra 
Handbok i Jordbrukslära av H. Juhlin Dann-
felt (1901), i ett långt avsnitt om spärgeln som 
foderväxt : 

Odlas i synnerhet i de holländska och tyska 
kusttrakterna, där klimatet är så fuktigt, att 
den lösa sandjord, på vilken denna art bäst går 
till, ej alltför starkt uttorkar. I Sverige odlas 
spärgel ganska obetydligt i Kristianstads län, 
Blekinge och Småland.

Utsädesförsäljning till 1957
I en tidigare artikel i SBT har jag redovisat att 
spärgeln sålts som foderväxt av Utsädesbolaget 
i Svalöv under mer än 60 år (Lyhagen 1991). 
Perioden 1892 till 1914 salubjöds jättespärgel 
(betecknad Spergula maxima i katalogen) och 
från 1916 till 1957 foderspärgel (betecknad Sper-
gula sativa). Den framhålls som ett inte särskilt 
bra val i jämförelse med vitsenap, oljerättika och 
silverbovete men 

Odlas dock ännu gerna på vissa trakters sand-
jord. Utsädesmängd 24–30 kg pr hektar. 

Mellan 1896 och 1905 är det angivet som 
svenskt frö av jättespärgeln. Därefter saknas 
ursprungsangivelse, även på andra arter, så vi 
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vet inte om fröet därefter fortfarande var utsä-
desodlat i Sverige (Sortlistor 1892–1957). Det 
intressanta är att utsädesodling av jättespärgel 
bedrivits minst ett eller flera decennier kring 
sekelskiftet. Utsädesodling och foderodling 
borde ha varit en stor spridningsmöjlighet för 
jättespärgeln men den tycks inte ha haft till-
räcklig konkurrenskraft för att på allvar etablera 
sig som ogräs parallellt med vanlig åkerspärgel. 
Under samma tidsperiod systematiserades dock 
frörensningen, vilket radikalt minskade möj-
ligheterna för ogrässpridning via utsädet. Det 
satte till exempel tydliga spår i förekomsten av 
de utsädesspridda linogräsen lindådra Camelina 
alyssum, linsnärja Cuscuta epilinum, linrepe 
Lolium remotum, linmåra Galium spurium ssp. 
spurium samt linspärgel och jättespärgel, vilka 
alla i stort sett försvann under 1900-talets två 
första decennier.

I Weibulls utsädeskataloger fanns jättespär-
geln upptagen i sortimentet från 1909 till 1952 
och därefter erbjöds foderspärgel 1953 till 1955. 
Något ursprung på fröet finns inte angivet. Även 
om odlingen varit blygsam under flera decennier 
på 1900-talet, så har trots allt odling skett årli-
gen ända fram till mitten av 1950-talet eftersom 
utsädesfrö erbjudits under så lång sammanhäng-
ande tid. I Weibulls katalog står bland annat 

lämplig till odling på mycket mager, kalkfattig, 
fuktig sandjord … Vid odling av spärgel bör 
man skörda i god tid, ty hinner växten fröa, 
blir den lätt ett ogräs. 

Den risken var sannolikt överdriven.
Att den slutligen utgick ur sortimentet berod-

de bland annat på att odling på sandiga, magra 
marker minskade efter andra världskriget.

Gammalt fröprov av jättespärgel
Jag har i en frösamling från Allmänna Svenska 
Utsädesaktiebolaget i Svalöv en flaska på ett 
par deciliter fylld med frö av jättespärgel (figur 
2). Av artsammansättningen att döma är sam-
lingen från omkring sekelskiftet 1900. Fröna är 
1,5–2,0 mm i diameter med matt fröyta, ganska 
bred gulbrun hinnkant samt mer eller mindre 
rikligt med brunaktiga vårtor (papiller). Tvek-
löst pekar alla dessa karaktärer på att fröet är 
från jättespärgel. Det styrker min uppfattning 
att jättespärgeln även bör tillskrivas epitetet 

”odlad som foderväxt och för gröngödsling” och 
inte bara var ett linogräs som beteckningen är 
i många svenska floror. Det i spånadslin vid 
sekelskiftet ofta förekommande ogräset kan i 
en del fall ha varit linspärgeln. Tyvärr har alla 
ansträngningar misslyckats att med olika medel 
få fröna att gro. 

Försvann jättespärgeln på 1920-talet? 
På Botaniska museet i Lund finns knappt trettio 
ark med jättespärgel. Huvuddelen är insamlade 
mellan 1862 och 1910. Ett par exemplar från 
Gotland, Visby respektive Sproge, är daterade 
1918 och 1925. Jättespärgeln är insamlad i Skåne, 
Blekinge, Halland, Småland, Gotland, Väster-

Figur 2. Fröprov av jätte-
spärgel från omkring år 1900.
Seeds of Spergula arvensis ssp. 
maxima from a seed collec-
tion from ca 1900.
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götland, Dalsland, Västmanland, Uppland och 
Ångermanland. Endast på ett litet antal ark finns 
biotop angivet och då som ”ogräs i linåker”. I 
artfaktabladet om jättespärgel anges senaste fynd 
från Sverige till 1946 (Svensson & Thor 1994). 
Detta sena fynd finns dock inte belagt. I Flora 
Nordica anges det senaste fyndet till 1925 på ett 
ark från Gotland. Jättespärgeln har sannolikt 
varit spridd över större delen av södra Sverige och 
kan också ha följt med spånadslinodlingen upp 
i södra Norrland. I Flora Nordica anges senaste 
fynd från Värmland 1897, Ångermanland 1897, 
Härjedalen 1906 och Västerbotten 1912.

Som foderväxt torde jättespärgeln i huvud-
sak varit odlad i södra Götaland. Det är inte 
orimligt att den kan ha dykt upp som tillfällig 
flykting med tanke på att den sålts som utsäde 
fram till mitten av 1950-talet, men några belägg 
för att så skulle ha skett finns inte.

Linspärgeln är, i motsats till jättespärgeln, 
endast representerad av ett par pressade exem-
plar i herbariet i Lund. De senaste svenska 
fynden enligt Flora Nordica är från Öland 1921, 
Västergötland 1895, Skåne 1888 samt Gotland 
1849.  
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Vresalm är ett mycket ovanligt träd i Sve
rige, det växer naturligt bara på Öland. Här 
beskriver två skogsgenetiker hur de med olika 
tekniker undersökt artens genetiska variation. 
Genetisk kunskap är viktig för att vi på bästa 
sätt ska kunna bevara våra sällsynta arter.

SANNA BLACK-SAMUELSSON & RACHEL E. WHITELEY

Genetisk kunskap är ett värdefullt red-
skap för att kunna bevara sällsynta arter. 
Den genetiska mångfalden (variationen) 

är viktig för att populationer ska kunna anpassa 
sig till exempelvis växlingar i klimat eller till 
sjukdomar som orsakats av svamp- eller insekts-
angrepp. Den genetiska variationen är alltså 
en slags buffert som populationerna av olika 
arter behöver för att kunna möta förändringar i 
miljön. Genetisk variation fungerar också som 

”byggstenar” för att i man framtiden ska ha möj-
lighet att bevara och förädla växtmaterial med 
olika gener.

Vresalmen som exempel
Vresalm Ulmus laevis är ett av de mest sällsynta 
träden i Sverige. Den är klassificerad som sårbar 
(VU) på den svenska rödlistan, en förteckning 
över arter som långsiktigt inte bedöms ha 
livskraftiga populationer i landet (Gärdenfors 
2005). I Sverige finns de enda naturliga loka-
lerna i och runt Mittlandsskogen på Öland. 
Vresalm är, liksom många andra sällsynta väx-
ter, betydligt vanligare i andra, mer centrala 
delar av sitt utbredningsområde. Arten har en 
kontinental utbredning i Europa och lokalerna 
på Öland ligger i utkanten av den nordvästliga 
delen av utbredningen (figur 1). 

Vresalm var troligtvis vanligare i Sverige under 
1800-talet men höggs bort. Det största hotet i 
Sverige liksom i Västeuropa idag är att många 
växtplatser försvinner till följd av avverkning och 
omföring till mer produktiv skogsmark (Dunn 
2000). Almsjukan är ytterligare ett hot, fram-
förallt i de östra delarna av utbredningsområdet. 
Ännu har inte almsjukan nått Öland och i Väst-

Värna våra vackra vresalmar! 
Genetik som ett redskap i bevarandebiologin

Figur 1. Sju populationer av vres-
alm ingick i våra genetiska studier: 
1) Hattula – strandzon vid skogs-
vattendrag, 2) Öland – blandskog, 
3) Moskva – blandskog, 4) Lolland 
– blandskog, 5) Mulde – strandnära 
skog, 6) Elbe – strandnära skog, 7) 
Garonne – strandnära skog. Det 
streckade fältet visar vresalmens 
hela utbredningsområde. De små blå 
cirklarna visar var det finns fragment 
av populationer.
Seven populations of the European 
white elm Ulmus laevis were included 
in our genetic studies. The shaded 
area shows the species’ geographic 
distribution. The small blue circles 
show where fragments of populations 
exist. 
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europa är skadorna generellt sett måttliga. Orsa-
ken är att skalbaggarna av släktet Scolytus som 
överför svampsjukdomen, verkar föredra andra 
almarter framför vresalm (Collin m.fl. 2000). 

Under epidemierna av almsjuka 1919 och 
1972 dog stora mängder almar över hela Europa 
och Nordamerika. Detta resulterade i interna-
tionella forskningsförsök för att bland annat för-
ädla fram motståndskraftiga kloner av alm som 
kunde stå emot almsjukan. Även ekonomiska 
och ekologiska faktorer förklarar forskarnas 
intresse för almarna: Träet är ett kvalitetsvirke 
som kan användas för golv och möbler. Alm 
fungerar även som landskapsträd. Dessutom är 
almbarken ett viktigt habitat för många insekts- 
och svamparter.

Flera olika metoder avslöjar variationen
För att kartlägga det genetiska mönstret hos 
vresalm mätte vi variationen i bland annat trä-
dens höjdtillväxt och tidpunkten på året när de 
satte knopp. De här egenskaperna är viktiga för 
att träden ska kunna anpassa sig till sin växt-

plats både på kort och lång sikt. Vi studerade 
också variationen på DNA-nivå med två olika 
tekniker. Orsaken till att vi kombinerade flera 
metoder är att arvsmassan hos de flesta orga-
nismer är gigantiskt stor. Dessutom förändras 
(muterar) DNA:t olika snabbt i sina olika delar. 
Att kartera variationen på flera sätt ger därför 
kunskap om större delar av arvsmassan än vad 
enbart en metod erbjuder. Metoderna vi valde 
var beprövade, men att kombinera dem för att 
studera genetisk variation av sällsynta arter är 
ännu förhållandevis ovanligt. I tabell 1 beskrivs 
översiktligt de metoder vi valde för att studera 
den genetiska variationen.

Variation viktig för trädens anpassning
Vi karterade den genetiska variationen i en 
mängd karaktärer på träd i en plantskola. 
Under tre år registrerades bland annat trädens 
höjd, stamdiameter och frosthärdighet. Även 
tidpunkten för knoppbristningen på våren 
liksom lövens höstfärger och tidpunkten för 
lövfällningen noterades. De här egenskaperna 

Tabell 1. Översiktlig beskrivning av några metoder att mäta genetisk variation, deras användningsområde 
och för- och nackdelar. Samtliga metoder användes på vresalm.
A brief description of some techniques used to analyse genetic variation: applications, pros and cons. All 
methods were used to analyse genetic variation in the European white elm, Ulmus laevis.

Typ av genetisk  
variation

Beskrivning Fördelar och  
användningsområde

Nackdelar

Kvantitativa egen-
skaper (t.ex. höjd, 
frosthärdighet, antal 
blommor, knopp-
bristning)

Synliga och mätbara egen-
skaper. Styrs ofta av många 
gener. Uttrycket påverkas av 
miljön. Studeras i fält, växt-
hus, fytotron.

Visar anpassning till växt-
plats och svarar på urval. 
Viktigt för förädling och 
genbevarande. Visar ofta 
hög variation.

Kräver stort försöks-
material. Svårt skilja 
effekten av gener res-
pektive miljö.

Mikrosatellit-DNA Korta fragment av DNA på 
vissa platser i arvsmassan. 
Förändras (muterar) ofta. 
Studeras på labb.

Identifierar individer, 
hybrider och populatio-
ner. Visar t.ex. mängd 
inavel och genflöde. Har 
ofta hög variation

Metoden ofta svår att 
etablera och måste 
utvecklas för enskilda 
arter. 

Kloroplast-DNA Speciell arvsmassa hos väx-
ter. Ärvs på moderns sida, 
sprids med frö. Studeras på 
labb.

Ger information om 
artens invandringshisto-
riska efter istiden. För-
klarar befintlig variation.  
Varierar lite.

Få andra användnings-
områden
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kallas för kvantitativa och styrs oftast av många 
gener, men påverkas också av miljön. Träden i 
plantskolan kom från 20 vresalmar från vardera 
fem europeiska populationer. Varje träd repre-
senterades av 24 frön (avkommor). Totalt hade 
vi alltså 2 400 träd i plantskolan, en hel liten 
skog!

Att odla i plantskolor tar lång tid. För att för-
korta växtsäsongen gjorde vi även ett försök i ett 

”datoriserat växthus” (fytotron), där man kan 
odla under noggrant kontrollerade förhållanden. 
Vi ville titta närmare på hur mycket av en viss 
egenskap, till exempel höjden, som berodde på 
plantans gener och hur stor påverkan miljön 
hade. Vi valde att undersöka hur en begränsad 
tillgång på vatten påverkade bland annat tillväxt 
och bladform. Vi lät hälften av försöksplantorna 
växa i obegränsad (80–100 %) tillgång på vat-
ten, medan den andra hälften bara fick 40 % 
vatten.

Variationen i DNA
I laboratoriet arbetade vi med så kallad mikro-
satellit-teknik för att undersöka delar av trädens 
arvsmassa. De här fragmenten av DNA föränd-
ras snabbare än många andra delar av arvsmas-
san. Därför lämpar de sig väl för att studera 
genetiska skillnader som har uppstått under 
senare tid mellan individer och mellan popula-
tioner.

Hos mellan 15 och 50 träd från sju popula-
tioner (cirka 180 träd totalt, figur 1) analyserade 
vi variationen i mikrosatellit-DNA. Vi fick ett 
mått på variationen genom att beräkna antalet 
varianter av en viss gen på en viss plats (locus) 
i arvsmassan. Exempelvis kan en gen kallas ”A” 
och ha varianterna A1, A2, A3 etc. Vi beräkna-
de också andelen träd som var heterozygota. En 
heterozygot individ har två olika varianter av en 
gen vid ett visst locus, till exempel A1A2 eller 
A1A3. En homozygot individ har endast en vari-
ant av A-genen, till exempel A1A1 eller A2A2. 

Ju fler sådana här varianter av gener som 
finns och ju högre andelen av heterozygoter är, 
desto större är den genetiska variationen bland 
de individer man analyserar. Med hjälp av bland 
annat dessa beräkningar kunde vi uppskatta hur 
mycket korsningar som har skett mellan närbe-
släktade individer (graden av inavel). Ju högre 
inavel, desto lägre är den genetiska variationen. 

Vi ville också studera vresalmens invand-
ringshistoria efter istiden. Kunskap om vilka 
vägar en art har vandrat in i ett område hjälper 
oss att förklara mängden genetisk variation som 
finns där idag. En sådan analys måste göras med 
en typ av DNA som förändras mycket sakta. I 
växternas kloroplaster (där fotosyntesen sker) 
finns sådant DNA. Hos blomväxterna ärvs kloro-
plasterna enbart på ”mammans” sida, generna 
sprids alltså med frö och inte med pollen. De 
här egenskaperna gör kloroplasterna särskilt 
lämpade för historiska studier. Med hjälp av 
kollegor i Frankrike lät vi analysera samma träd 
som ingick i undersökningen av mikrosatellit-
DNA. För att få en tydligare bild av invandrings-
historien kompletterades analysen med ytterliga-
re 150 träd från 26 populationer från vresalmens 
hela utbredningsområde.

Figur 2. En ståtlig vresalm vid Elbe i Tyskland. Foto: 
Gordon Mackenthun.
A European white elm Ulmus laevis on the river Elbe 
in Germany.
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Olika vresalmar i plantskola och fytotron
Försöket i plantskolan visade att det fanns en 
stor genetisk variation, främst mellan vresalmar 
som härstammat från olika områden: De sydliga 
(tyska och franska) populationerna drabbades 
mest av frostskador. Nordliga populationer 
(svenska och ryska) ”svarade” på längre nätter 
och svalare temperaturer med att sätta knopp 
och sluta växa för att på så sätt undkomma tidi-
ga höstfroster. Men även inom populationerna 
var träden genetiskt olika (tabell 2). 

I fytotronen fann vi att plantorna var olika 
varandra både inom och mellan populationer, 
bland annat i storlek och bladform. Däremot 
påverkades inte plantorna nämnvärt av en 
begränsad tillgång på vatten. Populationerna 
i försöket kommer ursprungligen från mar-
ker som ofta översvämmas och variationen i 
markvattennivån är stor under ett år. Trots att 
vresalm är en art som trivs bäst på fuktig ängs- 
och skogsmark och i strandnära skogar, är den 
sannolikt anpassad till att klara skiftande vat-
tennivåer. 

Miljön i en fytotron är artificiell och kan 
därför endast med stor försiktighet jämföras 

med naturliga miljöer. Vi tolkar dock resultaten 
så att plantornas goda förmåga att tåla torka 
i fytotronen tyder på att de förhoppningsvis 
även kan anpassa sig till stora variationer i 
markvattennivåer i naturen. 

På DNA-nivå är träden mer lika
Analyserna i DNA-laboratoriet visade att träden 
till viss del var olika varandra. Störst variation 
inom populationerna fann vi på Öland och på 
lokalen vid Elbe. Minst var skillnaderna mellan 
franska träd, som trots detta saknade tecken 
på inavel. Däremot visade ryska träd en hög 
inavelsnivå. Detta var förvånande eftersom den 
ryska populationen är mycket stor och ligger 
mitt i utbredningsområdet. Trots detta har alltså 
pollen- och fröflödet uppenbarligen inte varit 
tillräckligt stort för att resultera i ordentliga 
genetiska skillnader. 

Hur vandrade vresalmen norrut i Europa 
efter istiden? Variationen i kloroplasternas DNA 
var ovanligt låg trots att vi undersökte ett stort 
antal populationer från hela Europa. Resultaten 
är fortfarande preliminära men tyder på att vres-
almen kan ha haft en tillflyktsort under istiden i 

Tabell 2. Ett urval av våra resultat på genetisk variation inom sju populationer av vresalm. Variationen 
betecknas som låg, medelhög eller hög. De franska träden är minst variabla, medan Elbeträden är mest 
olika varandra.
A selection of our results from studies of genetic variation within seven populations of Ulmus laevis. Varia-
tion is classified as low (låg), intermediate (medel) or high (hög). Elms originating from France are the least 
variable, whereas trees from Elbe are the most differentiated.

Hattula 
Finland

Öland 
Sverige

Moskva 
Ryssland

Lolland 
Danmark

Mulde 
Tyskland

Elbe  
Tyskland

Garonne 
Frankrike

Tillväxt (growth) – medel låg – låg hög låg

Knoppsprickning
(bud burst) – – hög – låg hög låg

Knoppsättning
(bud set) – medel låg – medel hög låg

Bladfall (leaf fall) – hög låg – medel medel låg

Mikrosatellit-DNA medel hög medel medel medel hög låg

Kloroplast-DNA låg låg låg låg låg låg låg
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Ryssland. För att testa hypotesen krävs att vi har 
ett större försöksmaterial, främst från Ryssland. 
Även pollenanalyser kan ge oss en tydligare bild 
av vresalmens invandringshistoria. 

Värna våra vackra vresalmar!
Hur tillämpar vi resultaten för att på bästa sätt 
bevara vresalmen? Populationen från Finland, 
där vresalmen är mycket sällsynt, visade sig 
vara den med störst genetisk särprägel. Den lilla 
franska populationen, som ju är helt geografiskt 
skiljd från övriga vresalmar, hade den lägsta 
genetiska variationen. De finska och franska 
populationeerna framstår som särskilt angelägna 
att bevara. Det gäller även den svenska förekom-
sten som ju både är rödlistad och förekommer 
i den norra utkanten av artens utbredningsom-
råde. Dessutom är vresalmarna på Öland ganska 
variabla, både i egenskaper som är viktiga för 
deras anpassningsförmåga, liksom i arvsmas-
san i mikrosatellit-DNA. Variationen på Öland 
förklaras delvis med att fröna är insamlade från 
träd över ett ganska stort område i Mittlands-
skogen. Kanske har korsningar mellan träden 
inte skett slumpmässigt utan främst inom 
mindre bestånd? I så fall ökar de genetiska skill-
naderna mellan olika trädbestånd. Dessutom 
skiljer sig markförhållandena åt mellan växtplat-
serna, och bidrar till att träden anpassar sig till 
sin lokala miljö.

Träden som ingick i vår studie är överlag 
genetiskt olika varandra, såväl inom som mellan 
de flesta populationer. Därför föreslår vi att så 
många som möjligt av dem bör bevaras. I första 
hand direkt på växtplatsen samtidigt som de 
strandnära ekosystemen skyddas. Dessutom bör 
markägarna få information om att de bör skyd-
da sina sällsynta vresalmar. Bevarande utanför 
växtplatserna skulle kunna ske i form av planta-
ger eller fröbanker (Collin m.fl. 2000). 

Prioritera bland de sällsynta arterna
Våra resultat tog många år att få fram, de sys-
selsatte en doktorand på heltid under fem år 
(Whiteley 2004). Är det möjligt att spendera så 
mycket tid och pengar på att i detalj lära känna 
alla sällsynta arter? Svaret är förstås nej. Vi måste 

prioritera: Fokus kan läggas på inhemska arter 
vars populationer har minskat kraftigt i antal och 
storlek under en kort tidsperiod. Alternativt kan 
man studera populationer som liksom vresalm 
finns vid kanten av artens utbredningsområde. 

Ljus framtid för bevarandegenetiken
Det finns idag flera DNA-tekniker som är 
lämpliga för bevarandegenetiska studier. Det 
finns företag som hjälper forskarna att utveckla 
teknikerna till att fungera på enskilda arter. Det 
finns också en mer utvecklad statistisk teoribild-
ning om faktorer som påverkar populationers 
överlevnad. Det finns en vilja att samarbeta över 
disciplingränserna, genetiker och ekologer gör 
gemensam sak för att bevara arter. 

Parallellt sker ständigt nya genombrott i gen-
tekniken. Hela eller stora delar av arvsmassan 
hos exempelvis backtrav Arabidopsis thaliana och 
några poppelarter är redan karterad och många 
fler arter är på väg (Boerjan 2005). Omfat-
tande genetisk kunskap finns om vissa viktiga 
egenskaper, till exempel frosthärdighet. Landvin-
ningarna har idag betydelse framförallt inom 
förädlingen av nyttoväxter och skogsträd. Men 
resultaten är på sikt också viktiga inom bevaran-
debiologin. 

Förutsättningarna verkar lovande för att 
bevarandegenetiska studier framöver kommer 
att bli allt mindre resurskrävande. Detta är 
positivt med tanke på att Sverige 1992 under-
tecknade konventionen om biologisk mångfald 
vid Rio-konferensen. Vi förband oss då att 
långsiktigt bevara och hållbart nyttja vår biolo-
giska mångfald – på både art-, ekosystem- och 
genetisk nivå.

Nyligen gavs en kunskapsöversikt ut om 
tillståndet hos den biologiska mångfalden i Sve-
rige (Formas 2006). Den visade att kunskapen 
om den genetiska variationen är bristfällig för 
majoriteten av arterna. En satsning på bevaran-
degenetik är alltså viktig för att den genetiska 
variationen ska kunna karteras och förvaltas hos 
fler arter. Låt oss hoppas att resultaten på vres-
alm snart bara utgör en bit i ett framtida omfat-
tande pussel över den genetiska variationen hos 
ett stort antal sällsynta arter.  
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ABSTRACT
Black-Samuelsson, S. & Whiteley, R. E. 2006. 
Värna våra vackra vresalmar! Genetik som ett 
redskap i bevarandebiologin. [Genetics as a tool in 
conservation biology – the European white elm as 
a case study.] – Svensk Bot. Tidskr. 100: 418–423. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
Genetic variation is a prerequisite for a species to 
survive in a long-term perspective. In order to use 
genetic data as a basis to preserve endangered spe-
cies, knowledge is needed on the variation within 
and between populations. The European white elm, 
Ulmus laevis, is one of the most endangered tree 
species in Sweden. It is classified as Vulnerable (VU) 
on the Swedish Red List of endangered species. In 
Sweden it occurs with natural populations on the 
Baltic island of Öland.

We used several techniques to study genetic vari-
ation in the European white elm. A field trial demon-
strated high genetic variation in, e.g., growth and bud 
set – traits of importance for individual adaptation to 
the local environment. DNA analyses revealed rela-
tively large variation both within and between several 
of the study populations. The results suggest that a 
number of the populations, including the Swedish 
one, are of interest to preserve.

Today several techniques exist that are suitable 
in conservation genetic studies. In parallel, break-
throughs occur in the field of biotechnology. This 
brings hope that genetic variation will be investigat-
ed and managed for a great number of the endan-
gered plant species occurring in Sweden.
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Margareta Edqvist presenterar några nya böck
er som kommit hennes väg under året, och som 
kan behöva hjälp att hitta sina läsare.

MARGARETA EDQVIST

Den blommande  
finnskogen
Björn Ehrenroth & Ann Sundén-
Gullberg 2005.
Utgiven  av Boviggen förlag. 120 
sidor. ISBN 91-973664-4-7.
Är du intresserad av boken 
kontakta: Björn Ehrenroth 0565-
830 01. Den kan också köpas 
genom bokhandeln.
Pris: 122 kr.

En trevlig bok som beskriver 55 arter i text och 
vackra bilder. Författarna skriver: ”Den blom-
mande finnskogen är ingen fullständig flora utan 
är tänkt som en första lektion i skogens bloms-
tervärld. Boken vill inspirera läsarna till utflykter 
i skog och mark”. Det är en bok som behövs för 
att locka fler människor in i blomstervärlden.  

Svenska landskapslavar, 
2:a uppl.
Lars Arvidsson & Svante Hulten-
gren (red.) 2005.
Utgiven av Naturcentrum AB, 
Stenungsund. 64 sidor. ISBN 91-
85221-07-4.
Är du intresserad av 
boken kontakta: Naturcentrum AB, Stenungsund, 
ncab@naturcentrum.se eller 031-694  55.
Pris: 140 kr.

I Sverige finns mer än 2 000 arter av lavar. 
Bland alla dessa har man valt ut några som ska 
representera våra landskap. En utgångspunkt var 
att laven ska vara någorlunda lätt att känna igen. 
Det finns dock några som inte tillhör denna 
kategori, som Östergötlands ekspik. Bilderna är 
väldigt vackra. En bok för alla som gillar lavar 
och vill veta vilka som är våra landskapslavar.

Det gotländska änget
Erik W. Ohlson 2006.
Utgiven av Ödins förlag AB. 
204 sidor. ISBN 91-85716-97-9.
Är du intresserad av boken 
kontakta: Ödins förlag www.
odinsforlag.se eller 0498-
24 93 18. Den kan också köpas 
genom bokhandeln.
Pris: 260 kr inkl. porto.

En underbart vacker bok som man blir glad av 
läsa, och man blir väl insatt i det stora arbete 
som lagts ner i det gotländska ängslandskapet 
genom tiderna. Redan 1944 förstod man att 
man skulle prisa dem som höll på med ängsvård. 
Gotländska ängskommittén har sedan dess delat 
ut olika belöningar. I slutet av boken finns en 
förteckning över de ängen som var i hävd 2005.

Råshult under  
Linnés tid
Urban Ekstam & Nils Forshed 
2006.
Utgiven av Länsstyrelsen i Kro-
nobergs län. 112 sidor. ISBN 
91-89285-24-7.
Är du intresserad av boken 
kontakta länsstyrelsen i Kro-
nobergs län.
Pris: 150 kr.

År 2002 avsatte länsstyrelsen komminister-
bostället Råshult som kulturreservat med syftet 
”att bevara och levandegöra de rumsliga struk-
turerna från Carl von Linnés födelseplats från 
tidigt 1700-tal”. Grundtanken är att gården ska 
skötas så att besökaren kan få en bild av hur 
de olika markerna och landskapet i stort såg ut 
under Linnés ungdomsår. Råshult lockar många 
besökare varje år. Hur många ska det inte bli 
nästa år?

Hur såg Råshult ut under Linnés tid? Hur 
såg lanthushållningen, bebyggelsen, ekonomin, 
de olika markslagen, växt- och djurlivet ut? Man 
blir fängslad av 1700-talets Råshult bara genom 
att titta på de vackra illustrationerna, men det är 
också en bok som jag med stor behållning läste 
från pärm till pärm!

Margaretas nya böcker

BOTANISK LITTERATUR
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Sommarlängtan. Bota-
niska illustrationer & 
blomstermåleri
Margaretha Bååth 2006.
Utgiven på eget förlag, 116 sidor.
ISBN 978-91-976187-0-0.
Är du intresserad av boken kontak-
ta Bergianska trädgården i Stock-
holm, Museum Gustavianum i Uppsala, Wij trädgårdar 
i Ockelbo eller Margaretha Bååth (baaaath@yahoo.se 
eller 070-585 75 59).
Pris: 200 kr.

Växterna Margaretha beskriver och illustrerar i 
boken kommer från Linnés hemtrakter i Upp-
land. Boken innehåller 52 målningar, både i 
färg och svartvitt, var och en med en betraktelse 
eller liten berättelse. Målningerna är gjorda med 
botanisk noggrannhet omväxlande med ganska 
fritt blomstermåleri.

Delar av innehållet i boken ingår i en utställ-
ning som pågår just nu på Museum Gusta-
vianum i Uppsala. Temat för utställningen är 
Linné och lärandets lust. En utställning värt 
ett besök. En bok som är en fröjd för ögat och 
själen: ”I mitten av maj går jag ut i skogen för 
att leta murklor. Naturen har vaknat, en aurora-
fjäril fladdrar förbi liksom en guldtrollslända. 
Ur det gula fjolårsgräset sticker det upp en liten 
grön spiral, en spirande ormbunke”.

Åtgärdsprogram, 
hotade arter
Finns att köpa från Naturvårds-
verket (CM-Gruppen). Kan 
också hämtas som pdf-fil (från 
www.naturvardsverket.se/ 
bokhandeln).

För att rädda hotade arter 
och deras livsmiljöer gör 
Naturvårdsverket och läns-
styrelserna en storsatsning på åtgärdsprogram 
för dessa arter. 

Ett åtgärdsprogram ska innehålla en översikt 
av kunskaperna om den hotade arten, artgrup-
pen eller naturtypen och konkreta åtgärder som 
behövs för att bevara den.

Åtgärdsprogrammen kan vara intressanta att 
läsa ur olika perspektiv. De ger en väldigt god 
bild vår nuvarande kunskap om de olika arter-

nas biologi och ekologi samt deras utbredning 
och populationsstatus.

Flera nya åtgärdsprogram har kommit sedan 
min redovisning i fjor:
• Mikael Jeppson: Vit stjälkröksvamp Tulostoma 

niveum (november 2005).
• Niklas Johansson: Strandjordtunga Geoglossum 

littorale (januari 2006).
• Stefan Andersson: Flikstånds Senecio erucifolius 

(februari 2006).
• Stefan Ericsson: Ishavshästsvans Hippuris tetra-

phylla (mars 2006).
• Mikael Jeppson: Slöjröksvamp Lycoperdon 

mammiforme (april 2006).
• Ulf Arup: Skorpdagglav Diploicia canescens 

(april 2006).
• Anders Bertilsson: Stor ögontröst Euphrasia 

rostkoviana ssp. rostkoviana (juni 2006).
• Sebastian Sundberg: Rikkärr inklusive gulyxne 

Liparis loeselii (augusti 2006).
• Nitare, Johan: Fjälltaggsvampar Sarcodon (sep-

tember 2006)
• Per Johansson: Gotlandsranunkel Ranunculus 

ophioglossifolius (oktober 2006)
• Svenson, Anders: Dvärglåsbräken Botrychium 

simplex (november 2006).

Den röda näckrosen 
i Fagertärn ”Europas 
vackraste vilda växt”. Till 
150-årsminnet av Bernhard 
A. Kjellmarks upptäckt i juli 
1856
Nils Gumaelius 2006.
Utgiven av AV-Konsult i Lund KB, 
28 sidor. ISBN 91-631-8504-0.
Är du intresserad av skriften kontakta Nils Gumaelius 
040-46 4015 eller sök den via bokhandeln.
Pris: 40 kr.

En initierad berättelse om den röda näckrosen i 
Fagertärn författad av en ättling i fjärde led efter 
upptäckaren: ”Då såg han vad ingen skådat förr 
av alla portörers bärare. Häpnadsväckande röda 
näckrosor brann under julis himmel på tjärnens 
svarta vatten som vilade klart och blankt. Och 
Bernhard Agaton Kjellmark gick hem till Aspa 
bruk med hjärtat av svindlande lycka fullt och 
sagans blommor i handen”.

MARGARETAS BÖCKER
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Võtmeheinad
Meeli Mesipuu & Rainar Kurbel 
2004
Utgiven på eget förlag, 39 sidor.
ISBN 9949-10-601-X
Pris: 87 estniska kronor.

Jag besökte Tallinn för någon 
månad sedan och eftersom jag 
är bokoman kunde jag förstås 
inte låta bli besöka en stor bokhandel där. Trots 
att denna bok är skriven på estniska så kunde jag 
inte låta bli köpa den. Omslaget var vackert, bara 
det lockar ju. När man tittar i boken så möts man 
av många fina illustrationer och fotografier, och 
kartor som visar arternas förekomst. Alltså, en 
bok som beskriver de estniska låsbräken-arterna!

Jag vet ju att det i Sverige finns en grupp 
som är specialintresserade av just detta släkte, så 
det blir något att söka efter för er, för boken är 
verkligen trevlig. I slutet finns en engelsk sam-
manfattning.

Eesti taimede leviku-
atlas – Atlas of the 
Estonian flora
Toomas Kukk & Titu Kull 2005
Utgiven av EMÜ põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut, Tartu. 527 
sidor. ISBN 9985-9293-5-7.
Pris: 415 estniska kronor.

Ytterligare en bok som kom 
med hem från Estland. En atlas över Estlands 

kärlväxter, omkring 1300 prickkartor finns med 
i boken. Man kan läsa att 1729 publicerades 
de första kända estniska växtfynden. Är man 
intresserad av utbredningar för arter så är boken 
ett måste. Visar både aktuella samt äldre fynd, 
före 1920, 1921–1970 samt 1971–2005.

Gotska Sandöns flora
Gun Ingmansson & Jörgen Peters-
son 2006
Utgiven av Gotlands Botaniska 
Förening. 118 sidor.
Är du intresserad av boken 
kontakta: Gotlands Botaniska 
Förening, c/o Elsa Bohus Jensen, 
Irisdalsgatan 14, 621 42 Visby.
Pris: 120 kr + porto.

Ett av årets häften av GBF:s tidskrift Rindi 
ägnas helt åt Gotska Sandöns kärlväxtflora. 
Författarna hoppas att den ska inspirera besö-
kare till fortsatta botaniska utforskningar av ön. 
Häftet tar upp både arter som är funna i nutid 
och äldre uppgifter. Ett måste om du ska besöka 
Gotska Sandön!



Tipsa mig om botanisk litteratur, både böcker 
och artiklar. Alla tips är välkomna!

❀  MARGARETA EDQVIST

Adress: Syrengatan 19, 571 39 Nässjö
E-post: margareta.edqvist@telia.com

Kurs i växtfotografering
Helgen den 2–3 juni 2007 anordnar SBF en 
kurs i växtfotografering med systemkamera, 
analog eller digital spelar ingen roll.

Kursledare blir Bruno Helgesson som 
är fotolärare, föreläsare och medlem i 
Naturfotograferna/N. Kursen kommer att 
äga rum någonstans i Nässjötrakten. Pris ca 
500–750 kr. Kostnader för resor, mat och 
boende får deltagarna stå för själva.

Anmälan sker till Margareta Edqvist 
(tel: 0380-106 29, e-post: margareta.
edqvist@telia.com) senast den 1 februari. 
Det finns plats för 10 deltagare.
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Kanske denna lilla pärla till bok kan 
locka fler att intressera sig för våra 
svenska växter! Genom sina lättillgäng-

liga bestämningsnycklar och vackra bilder är 
den en väg in i växternas värld för nyfikna som 
tidigare inte kommit i kontakt med floror med 
bestämningsnycklar. Instruktionerna för hur 
man använder dessa är enkla och bra. De vänder 
sig till den som är intresserad men inte tidigare 
jobbat med en flora med nycklar. Bilderna är 
tydliga och hjälper till att avgöra om man kom-
mit fram till rätt växt eller inte.

Mossbergs och Stenbergs ”Svensk fältflora” 
har följt med mig i sommar när jag undervisat 
på grundkurser i floristik för studenter vid 
Uppsala universitet. Vår kurslitteratur är Krok 
& Almquists ”Svensk flora” som är en bra 
nycklingsflora men med enbart svartvita teck-
ningar som visar vissa detaljer. Mitt exemplar 
av ”Svensk fältflora” var till stor hjälp när jag 
ville jämföra en växt med något vi sett tidigare 
(som studenterna inte kunde minnas) eller om 
studenterna undrade över någon växt vi tidigare 
inte hade sett. Ett alternativ att ha med sig ut 
kunde ha varit samma författares ”Den nya 
nordiska floran”, men den har jag aldrig orkat 
släpa med mig eftersom den är så tung!

”Svensk fältflora” har samma fina bilder och 
utbredningskartor som ”Den nya nordiska flo-
ran” och är anpassad till fältbruk genom sitt häf-
tade och mindre format med drygt tusen arter 
istället för över tretusen. Den har linjal, ordlista 
och bilder som förklarar morfologiska termer, 
ett tydligt register samt bestämningsnycklar som 
i de flesta fall ganska enkelt leder fram till rätt 
växt eller växtfamilj. Floran följer den aktuella 
systematiken och har de nyaste artnamnen. Allt 
detta gör den till en perfekt flora för en nybör-
jare som vill lära sig mer om den svenska floran.

Författarna 
har inkluderat 
växter från 
mer än 120 
familjer, näs-
tan alla våra 
inhemska 
växt-
familjer. De har tagit 
med flertalet av våra vanliga växter även 
om det lokalt kan saknas vissa vanliga arter. 
Floran är inte heltäckande och lämpar sig därför 
inte till inventeringar eller liknande uppdrag.

Om jag skulle få önska en förbättring till 
nästa utgåva så vore det att författarna utökar 
antalet med några hundra arter. Detta skulle 
göra boken något tjockare men jag tror att 
många skulle uppskatta en något mer omfat-
tande – men fortfarande bärbar – flora med 
dessa fina bilder och snabböverskådliga utbred-
ningskartor.

Jag tror och hoppas att författarnas förhopp-
ning om att kunna väcka nyfikenheten hos fler 
människor för vår svenska flora med denna fina 
lilla bok kommer att uppfyllas. Utformningen 
och priset gör den till en lättillgänglig och att-
raktiv bok.

❀  ELISABETH LÅNGSTRÖM

Svensk fältflora
Bo Mossberg & Lennart Stenberg 2006.
Utgiven av Wahlström & Widstrand. 316 sidor. 
ISBN 91-462-1336-8. Pris: ca 200 kr.

En utmärkt flora 
för nybörjare
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Det första bandet av Nationalnyckeln 
som behandlar växter har kommit ut. 
Volymen är den första av fyra som ska 

avhandla Nordens alla bladmossor. Lever- och 
nålfruktsmossor ska beskrivas i en femte volym. 

De egentliga bladmossorna indelas traditio-
nellt i akrokarpa och pleurokarpa mossor, och 
det nu publicerade första bandet beskriver den 
första delen av akrokarperna. De återstående 
akrokarpa mossorna behandlas i nästa volym, 
som förväntas komma ut nästa höst. De pleuro-
karpa mossorna, liksom vitmossorna, kommer i 
senare volymer.

Sverige har en lång tradition inom bryologi 
och av produktion av utmärkta mossfloror. 
Dessa vänder sig huvudsakligen till professio-
nella bryologer och avancerade amatörer. Hal-
lingbäcks & Holmåsens mossflora har under 
senare decennier varit den naturliga inkörs-
porten till mossornas värld, men även denna 
utmärkta flora börjar nu bli lite omodern vad 
gäller namnskick och systematik. En modern 
flora är därför efterlängtad, och förväntningarna 
på Nationalnyckelns första mossdel, som vänder 
sig till en bredare allmänhet, är höga.

Hur blev då resultatet? Det första man slås 
av när man öppnar och läser i boken, är det 
omfångsrika innehållet och de fantastiska 
illustrationerna – fotografier och teckningar är 
genomgående lysande. Aldrig tidigare har vi 
fått se så tydliga illustrationer av mossor både 
i helbild och i detaljer. I tidigare floror har 
streckteckningar ofta använts för att illustrera, 
men fotografier, om de är så tydliga och lyckade 
som här, är överlägsna. Att fotografera mossor är 
mycket svårt – de växer ofta mörkt, är små, och 
har en ganska enhetlig färg, men med modern 
fototeknik och bildbehandling har detaljer lyfts 
fram till ett fantastiskt resultat. 

Den inle-
dande  intro-
duktionen till 
mossriket är 
späckad med 
detaljer och 
information 
– en fantastisk inkörsport in i 
mossornas värld. De egentliga bladmossorna 
beskrivs utförligt i både ord och bild. Det som 
andra floror behandlar på några få sidor får vi 
här fylliga presentationer av med härliga illustra-
tioner – allt i färg. Utförlig hjälp för insamling 
och bestämning hjälper nybörjaren på traven. 
Här finns också bestämningsknep samlade, 
sådana som utan hjälp kan ta tid att komma 
på, till exempel snittning av blad och stam-
mar. Dessa avsnitt kommer säkert att stimulera 
och öka intresset för mossor bland botaniker i 
allmänhet. Efter denna trevliga inledning tänds 
intresset att läsa vidare.

Det första bandet innehåller några notoriskt 
svåra släkten som nybörjaren, såväl som den mer 
erfarne bryologen, har besvär med, till exempel 
Seligeria, Schistidium, Encalypta och Campylo-
pus. Flera av dessa svåra släkten har granskats 
av världens främsta kännare. Detta borgar för 
att de allra senaste rönen finns med. Med det 
rika illustrationsmaterial som nu finns, borde 
chanserna för säkrare bestämningar ha ökat 
väsentligt. 

Nycklar finns till samtliga nordiska arter 
med start från släktesnivå. Att komma till rätt 
släkte är naturligtvis en svårighet för nybörjaren 
som vi tyvärr får leva med eftersom den övergri-
pande nyckeln kommer först i en senare volym. 
Detta är naturligtvis en nackdel. 

Text och nycklar betonar fältkaraktärer så 
långt som möjligt. En finess är att skiljande 

Nationalnyckelns 
första mossvolym
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karaktärer ofta illustreras med färgbilder i 
nycklarna. Detta är ett bra grepp och ett lyft 
för nybörjaren. I äldre floror undrar man ofta 
över vilka karaktärer som författarna avser och 
hur de ser ut. Det är säkert många noviser som 
funderat över hur till exempel celler med porer 
ser ut eller vad som menas med att nerven upp-
hör i eller nedanför bladspetsen. Detta finns nu 
illustrerat på ett utmärkt sätt. Man kan direkt 
jämföra med det man ser i mikroskopet.

Varje art beskrivs på ungefär en sida med 
fylliga beskrivningar och arten illustreras såväl 
till habitus som i detalj – antingen som foto-
grafi eller teckning. Speciellt förtjust blir jag i 
helbilds- eller översiktsbilderna. Sådana har i 
tidigare floror oftast varit streckteckningar och 
ganska intetsägande. Flera mossor, till exempel 
kvastmossorna, avbildas nu verkligen levande. 
Man får en fin känsla av hur arten ser ut i han-
den eller i naturen – en känsla som förstärks 
ytterligare av att det i många fall finns bilder 
på växtmiljön. Bilderna illustrerar många för 
nybörjaren knepiga detaljer, till exempel behöver 
denne inte längre undra hur groddkornen på 
Grimmia hartmanii ser ut eller flagellerna på 
Dicranum flagellare. Författarna har valt att inte 
tynga texten med alltför mycket mikroskopiska 
detaljer, såsom cell- och spormått för varje art 
utom då dessa är artskiljande. Sådan informa-
tion får man fortfarande söka i de professionella 
flororna. För de flesta arter finns litteraturhän-
visningar om man vill studera vidare.

Naturligtvis kan man finna brister och fel. 
Det är ofrånkomligt, men felen är mycket få och 
överskuggas helt av bokens goda sidor. Några 
redaktionella missar förekommer, som till exem-
pel de otydliga hänvisningssiffrorna i den syste-
matiska förteckningen.

Boken är mycket rikt illustrerad och huvud-
parten av bilderna är utmärkta, men det finns 
alltid några som är sämre. Några av bilderna 
verkar vara fotografier av herbariematerial. 
Eftersom övriga bilder ger ett mycket levande 
intryck blir kontrasten stor till dessa ”döda” bil-
der. Mått saknas generellt i bilderna. I de flesta 
fall kan man ändå uppfatta storleken med hjälp 
av omgivningen, men det hade varit bra att veta 

hur långa bladen är eller hur stort mosskottet 
är. Andra brister, som kommer att lösas när de 
återstående banden kommit ut, är avsaknaden 
av nycklar som leder fram till rätt mossläkte. 
Redaktionen planerar att låta sådana nycklar 
vara tillgängliga på nätet, vilket naturligtvis 
är en utmärkt idé. Just släktesnycklar är svåra 
att konstruera och att låta dessa nycklar testas 
innan publicering i ett senare band är ett bra 
initiativ. Hoppas bara inte att de dröjer. Intresset 
för mossor kan svalna snabbt om inte rätt stöd 
finns. Man kan också hoppas att en mindre 
och lättare fältdel ges ut, i stil med den nyss 
utkomna fältdelen över dagfjärilar. Man kan 
också ha åsikter om att låta ge ut volymerna i en 
sådan ordning att den allmänna övergripande 
introduktionen av mossor kommer först i den 
fjärde volymen. Kanske det finns möjlighet att 
använda nätet för att få även denna information 
tillgänglig tidigare.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
Nationalnyckelns serie av mossor ser ut att bli 
en riktig fullträff och ett stort lyft för nybör-
jaren och den avancerade amatören. Det rika 
innehållet och de rikliga och tydliga illustra-
tionerna är de viktigaste nytillskotten. Det 
känns unikt och lite privilegierat att få tillgång 
ett sådant stort mossverk på svenska. Om man 
tidigare tyckt att mossor är en svår grupp växter 
att lära sig på grund av den besvärliga bestäm-
ningslitteraturen, så faller detta argument med 
utgivandet av denna serie. Det förhållandevis 
låga priset borde uppmuntra inköp. Min enty-
diga rekommendation blir: Köp boken och du 
kommer att fascineras av denna fantastiska 
växtgrupp. Det är med stor förväntan vi ser 
fram emot nästa volym!

❀  GERHARD KRISTENSSON

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 
Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor
Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik 
Weibull, Lars Hedenäs & Polyanna von Knor-
ring 2006.
Utgiven av ArtDatabanken, Uppsala. 416 sidor. 
ISBN 91-88506-55-X. Pris: ca 280 kr.
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I förra numret av SBT (nr 4/2006) levere-
rade Urban Ekstam ett angrepp på debatt-
klimatet i svensk naturvård med utgångs-

punkt från en ny bok om skog och naturvård i 
södra Sverige: Skogsdynamik och arters bevaran-
de – bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi 
och deras tillämpning i Sydsveriges landskap av 
Mats Niklasson och Sven G. Nilsson. Ekstam 
fyrade av en verbal bredsida mot bokens slut-
satser om Sydsveriges naturvärden och för-
fattarnas förslag till skötselåtgärder. Det var 
därför med nyfikenhet och stort intresse jag 
tog mig an att recensera boken. Efter läsningen 
kan jag hålla med om en del av Ekstams 
invändningar, men jag tycker också att boken 
är intressant och stimulerande. Därför är den 
väl värd att läsa och bör fungera utmärkt, 
bland annat som bränsle för den debatt som 
Ekstam saknar.

”Skogsdynamik och arters bevarande” omfat-
tar 20 kapitel om drygt 300 sidor. Kapitlen 
är uppdelade i tre avsnitt: ett om bevarande-
biologi, skogshistoria och skogsekologi, ett 
om skogstyper och dess träd i Sydsverige och 
ett avslutande avsnitt om naturvårdstrategier 
och handfasta skötselråd. Varje kapitel är rikt 
illustrerat med färgfotografier, kartor och teck-
ningar på miljöer, arter, strukturer med mera. 
Även om kvaliteten i återgivningen av foto-
grafierna ibland sviktar tycker jag att bokens 
illustrationer och tillhörande texter överlag är 
mycket bra, informativa och dessutom inspire-
rande. Exempelvis gillar jag uppslaget i kapitlet 
om viktiga strukturer, där jag på en och samma 
sida kan studera en tecknad sprängskiss av en 
ihålig mulmek, ett fotografi på en ekhögstubbe 
med mulmen vällande ut över marken och en 
närbild på mulm med läderbaggspillning. Jag 
vill själv ut och gräva i mulmen!

Texten är ett 
informationsmät-
tat flöde som jag 
ibland upplever 
som något 
omständligt. 
Men boken 
är ändå lätt-
läst. Många 
underrubri-
ker – och alla bilder –  
gör det enkelt och stimulerande att bläddra i 
den och stanna upp för noggrannare läsning 
om något av särskilt intresse, till exempel om 
skogsbrand i Sydsverige, tallskogens hotade 
arter, ekollonår eller alpbockens försvinnande 
från Sverige.

”Skogsdynamik och arters bevarande” har 
mycket höga ambitioner. På bokens baksidestext 
förklarar författarna att den är avsedd som kurs-
bok på universitetsnivå, men också lämpar sig 
för dem som arbetar med skogsbruk och natur-
vård, samt en intresserad allmänhet. 

När jag läser ”Skogsdynamik och arters beva-
rande” som allmänt naturintresserad tycker jag 
att den är utmärkt. Jag gillar särskilt avsnittet 
om träd och skogstyper där författarna beskri-
ver bland annat ek-, bok- och barrskogarna och 
deras ekologi i Sydsverige. Kapitlen om biologisk 
mångfald, skogsbruk, sydsvensk skogshistoria 
och ekologiska störningar ger dessutom en bra 
bakgrund och förståelse om dessa skogstyper. 
Det ges exempel på platser som Harön i nedre 
Dalälven, Norra Kvill och Biskopstorp. Det 
ges också gott om exempel på hotade arter och 
deras ekologi. Framför allt är det många exem-
pel på hotade skalbaggar. För mig, som inte vet 
så mycket om dessa arter sedan tidigare, är det 
mycket informativt och intressant.  

När jag läser ”Skogsdynamik och arters beva-
rande” som naturvårdare tycker jag också att 
den fungerar bra. Jag får en värdefull överblick 
över skogsmark i Sydsverige och skötselråd om 
till exempel naturvårdsbränning, om asp, klibb-

Helhetsgrepp på 
Sydsveriges skogar
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al och björk i naturvården och om val av träd 
för högstubbar och evighetsträd. 

Naturvårdare måste också tänka strategiskt 
och det gör Niklasson & Nilsson. Jag gillar sär-
skilt att de betonar att det är viktigt att ha ett 
landskapsperspektiv och betydelsen av att skyd-
dade områden är stora och sammanhängande. 
De menar försiktigt att det kan vara bättre att 
komplettera större reservat med närliggande 
marker utan särskilda värden men med hög 
utvecklingspotential, än att skydda små isole-
rade områden med dokumenterat höga natur-
värden. I Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens 
nuvarande strategi för skogsskydd prioriteras 
områden med minst 70 procents så kallad värde-
kärna. Jag förstår denna begränsning, men i 
många fall är det sannolikt en långsiktig fördel 
att även inkludera större omgivningar utan sär-
skilda värden för att öka chanserna att inrymma 
naturens dynamik.

Som ett argument för stora skyddade områ-
den och gott om viktiga substrat som gamla, 
grova träd, betonar författarna också den så 
kallade utdöendeskulden. Utdöendeskulden 
innebär att många sällsynta arter som idag finns 
i isolerade träd eller skogsområden är dömda till 
lokalt utdöende. De är det eftersom deras popu-
lationer har minskat i omgivande landskap till 
följd av dramatiska minskningar av arternas livs-
miljöer. Jag tror att processerna som leder fram 
till en utdöendeskuld hittills kanske har varit 
intuitiva hos många naturvårdare, men att de 
först nu håller på att slå rot i svensk naturvård. 

Men även om det är bra att Niklasson & 
Nilsson betonar utdöendeskulden och land-
skapsperspektivet vill jag ändå invända mot en 
alltför stark fokusering på dessa punkter. Jag 
lämnas nästan med intrycket att alla arter bör 
finnas överallt och gör de inte det så är något fel. 
I naturen är de flesta arter sällsynta och saknas 
därför helt naturligt på många platser. Innebör-
den av detta är bland annat att antalet indika-
torarter för att utvärdera ett område ur artbe-
varandesynpunkt bör vara betydligt högre än 
de fem lavar som föreslås för gamla lövträd (sid. 
285). Vidare har många arter små arealkrav och 
kan överleva långa tider i små områden. Därför 

bör man inte avfärda att åtgärder för att bevara 
enskilda arter kan vara framgångsrika även om 
de sker på små lokaler. 

Min största invändning ur ett naturvårds-
strategiskt perspektiv är att boken så starkt foku-
serar betydelsen av skogens naturliga processer. 
Denna invändning beror både på hur Niklasson 
& Nilsson har valt att definiera skyddsvärda 
naturvärden och på landskapets historia i 
Sydsverige. Att bevara skogsekosystem och ge 
utrymme åt deras naturliga dynamik är viktigt 
om det är dessa ekosystem och processer i sig 
som vi vill bevara. Men boken betonar att här 
handlar det om att bevara hotade arter som ofta 
är knutna till grova träd och död, solbelyst ved. 
Det framstår för mig som att många av dessa 
arter främst är knutna till dessa substrat och 
inte till skogsekosystemen i sig. 

I linje med bokens fokus på skogens naturliga 
processer är en central fråga enligt författarna, 
hur den ursprungliga skogen i Sverige såg ut. De 
menar att detta är en avgörande fråga för natur-
vården och skötseln av naturreservat eftersom 
de hotade arterna har utvecklats och anpassats 
i dessa skogar. Det står dock klart att männis-
kan har satt stark prägel på skogen i Sydsverige 
sedan åtminstone tidig medeltid, något som 
också beskrivs i boken. Så även om de hotade 
arterna har utvecklats i ursprungliga ekosystem 
är det troligt att många har gynnats i männis-
kans landskap och kanske varit som vanligast i 
kulturlandskap med gott om solbelysta gamla 
träd och död ved i ängar, betesmarker och kul-
turpräglad skog. 

Vad vi ser i Sydsverige idag, där många 
arter är hårt trängda, är resultatet av både det 
som Niklasson & Nilsson främst betonar, att 
gamla träd och skogar har minskat dramatiskt 
de senaste seklen, men också att många öppna 
kulturmarker har växt igen och blivit skog. Vis-
serligen nämns och diskuteras kulturlandskapets 
betydelse i boken, men författarna är relativt 
kortfattade på den punkten. En komplett natur-
vårdsstrategi för Sydsveriges ”skogslevande” 
hotade arter borde omfatta alla trädklädda mar-
ker, deras historia och skötsel. Oavsett om de 
idag betecknas som skogs- eller jordbruksmark. 

SKOGSDYNAMIK
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JOHANSSON

Och varför inte inkludera andra miljöer där 
gamla ädellövträd kan tänkas fungera för hotade 
arter, som exempelvis parker, golfbanor och 
andra idrottsanläggningar. 

När jag slutligen läser ”Skogsdynamik och 
arters bevarande” som kursbok för universitetet 
tycker jag att kapitlen om skogshistorik, störning 
och skogstyper fortfarande fungerar bra. Utöver 
att ge en bra bakgrund och kunskap om både 
skogstyper och arter är de också mycket använd-
bara exempelvis för att planera fältundervisning. 
Kapitlen om bevarandebiologins grunder och 
bevarandebiologins tillämpning, som måste ses 
som något av nyckelkapitel i det här samman-
hanget, tycker jag däremot är något svaga.

Naturvårdsbiologi är en bred disciplin och 
det är naturligtvis en grannlaga uppgift att kom-
primera den på några få sidor. Det kan fungera, 
men då bör studenterna erbjudas tydliga läsan-
visningar och fördjupning med hänvisningar till 
mer detaljerade läroböcker och andra referenser. 
Niklasson & Nilsson har valt att inte använda 
löpande referenser i texten, utan listar ett urval 
referenser för varje kapitel längst bak i littera-
turförteckningen. Som allmänt naturintresserad 
och naturvårdare tycker jag det fungerar bra, 
men som recensent av kursboken saknar jag 
definitivt tydliga referenser. Jag har till exempel 
fortfarande inte hittat rätt referens för påståen-
det att populationer i kanten på arters ursprung-
liga utbredningsområden i nutiden ofta tillhör 
de största kvarvarande ur ett globalt perspektiv. 
Jag blir nyfiken eftersom det annars är känt att 
arter i allmänhet har sina största populationer 
centralt i utbredningsområdet. 

Kapitlet om tillämpad bevarandebiologi har 
hög potential att vara riktigt intressant. Men 
det handlar mest om inventeringar och hur man 
kan kategorisera och använda olika typer av 
arter som indikator-, paraply- eller ansvarsarter. 
Det är synd att Niklasson & Nilsson inte har 
använt det här kapitlet för en bredare presenta-
tion och diskussion om hur naturvårdsbiologin 
tillämpas och kan tillämpas i Sverige, till exem-
pel för urval av skyddade områden, evaluering 
av indikatorarter och för analyser av arters utdö-
enderisker. 

Boken innehåller mycket mer än det jag 
har valt att lyfta fram här. Den väcker också 
många principiella frågor, som till exempel 
hur vi ska definiera naturvärden och om eko-
systemfunktion främst skall definieras som 
förekomst av hotade arter. Men den utelämnar 
också några viktiga problem naturvården står 
inför, inte minst i Sydsverige: luftföroreningar 
och klimatförändringar behandlas på mindre 
än en sida. Luftföroreningar förklarar sannolikt 
minskningen av många epifytiska lavar i Syd-
sverige, och även om svaveldioxidbelastningen 
idag inte längre är ett problem har vi ett högt 
kvävenedfall. Det har visats att även små kväve-
mängder över tiden kan få stora konsekvenser 
för biologiska system. Tillsammans med kon-
sekvenserna av kommande klimatförändringar 
innebär detta potentiellt stora förändringar av 
förutsättningarna för biologisk mångfald i Syd-
sverige. 

Jag kan förstå att Niklasson & Nilsson har 
valt att inte fördjupa sig i effekterna av klimat-
förändringar. Tyvärr har detta hittills varit 
det helt förhärskande sättet att bemöta det här 
problemet i svensk naturvård. Detta trots att 
det sedan mitten av nittiotalet har publicerats 
åtskillig naturvårdsbiologisk litteratur i ämnet, 
till exempel hur klimatförändringar kan beaktas 
i naturvårdsstrategier och hur både arters och 
naturtypers utbredningar kan komma att för-
ändras under varierande klimatscenarier. 

Det torde framgå att ”Skogsdynamik och 
arters bevarande” av Mats Niklasson och Sven 
G. Nilsson stimulerar till egna tankar och 
reflektioner om svensk natur och naturvård. Att 
den dessutom stimulerar till egna utflykter i 
den sydsvenska naturen, självsäkert rustad med 
all den kunskap som boken förmedlar, gör att 
boken är ett välkommet och värdefullt inslag i 
bokhyllan.

❀  PER JOHANSSON

Skogsdynamik och arters bevarande
Mats Niklasson & Sven G. Nilsson 2005.  
Studentlitteratur, 319 sid.  
ISBN 91-44-03446-6. Pris: ca 390 kr.
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Från en lokal i Norrbotten rapporterades 189 
blommande skogsfruar! Staffan Åström pre
senterar resultaten av fjolårets inventering.

STAFFAN ÅSTRÖM

Namnet skogsfru har denna sägenom-
spunna orkidé haft sedan mitten av 
1800-talet (Lyttkens 1981). Elias Fries 

gjorde det första svenska fyndet i Femsjö i Små-
land 1816. Sedan dess har växten hittats från 
Skåne i söder till Torne Lappmark i norr, och 
för femtio år sedan ansåg man att det fanns 
cirka 250 lokaler i Sverige (Lagerberg 1956). 
Dock hade den då ännu inte hittats på Öland 
och Gotland som numera har var sin växtplats 
att bevaka. Blekinge är det enda landskap som 
saknar fynd av skogsfru. Samtidigt anses den 
numera som försvunnen från Halland där den 
setts endast en gång under 1800-talet (Georg-
son m.fl. 1997).

Världsutbredningen för skogsfrun är boreal 
och sträcker sig från Skandinavien bort till 
Japan och Kamtjatka. Den svenska utbredning-
en har sin koncentration i de barrskogsdomine-
rade norra delarna av landet.

Litteraturen är helt överens om att den typis-
ka lokalen hittas i fuktig, skuggig barrblandskog 
– helst med rörligt markvatten – vilket också 
bekräftas av inventeringsresultaten 2005. Som 
vanligt låter sig dock växter inte alltid inordnas 
inom alltför snäva gränser. Det finns växtplatser 
som direkt strider mot den gängse synen på 
skogsfruns ekologiska krav.

Öster om Brunflo i Jämtland växer skogsfrun 
på en igenväxande ängsmark (figur 2) med helt 
avvikande följearter jämfört med det normala i 
barrblandskogen, bland annat rödsvingel Festuca 
rubra, midsommarblomster Geranium sylvati-
cum, humleblomster Geum rivale, smultron Fra-
garia vesca, stenbär Rubus saxatilis och rödblära 
Silene dioica.

Detsamma kan sägas om en lokal i Sveom i 
Aspås socken (figur 1). Skogsfrun blommar här 
varje år och mestadels rikligt (33 ex som mest) 
ovanpå och kring de jordmassor som lades upp 
vid dikningsarbeten 1994. Här har jag också sett 
de största skogsfruexemplaren (33 cm höga) för 
egen del. Diket är i stort sett torrt under hela 
växtperioden, så någon större mängd rörligt 
markvatten kan säkert inte finnas. Till och med 
den torra sommaren 2006 gav en blommande 
stängel. Underlaget för skogsfrun är mestadels 
ren mineraljord. I omgivningarna växer kalk-
bräken Gymnocarpium robertianum, guckusko 
Cypripedium calceolus, åsstarr Carex pallens och 
den sällsynta svampen kronskål Sarcosphaera 
coronaria. De spekulationer jag själv haft om 
denna egenartade växtplats är att skogsfruns 
svamppartner gynnats av mängden växtmaterial 
som hamnat under grävmassorna och därmed 
också kunnat förse skogsfruknölarna med energi 
för varje växtsäsong.

Skogsfru – rapport 
om Årets växt 2005

Figur 1. Skogsfru Epipogium aphyllum från Sveom, 
Aspås socken i Jämtland på lokalen som beskrivs 
nedan. Foto: Staffan Åström.
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Ytterligare ett undantag som bekräftar regeln 
kan säkert den estniska växtplatsen på Dagö 
vara. Där fann man 1995 i en barrskogsbevuxen 
sluttning på en sanddyn fyra ex av skogsfru 
(Tuulik 1994). De källor som fanns i närheten 
ansågs kunna försörja skogsfrun med erforderlig 
fukt. Växttäcket var i övrigt mycket sparsamt på 
grund av det sandiga underlaget.

Den ekologiska faktor som ändock alltid 
tycks vara gemensam för växtplatserna är att 
skogsfrun undviker solens heta middagsstrå-
lar och helst står väl skuggad i skogsdunklet. 
Mina egna iakttagelser av hur dåligt skogs-
frun klarar slutavverkning sammanfaller med 
ArtDatabankens Artfakta (Ståhl 1997).

Inventeringsresultat
Antalet rapporterade lokaler runt om i Sverige 
var 168 stycken. Fördelningen per landskap 
framgår av tabell 1. Saknas gör landskap som 
Uppland, Närke, Östergötland, Medelpad och 
Härjedalen samt Västerbottens län. Det kända 
antalet skogsfrulokaler är sannolikt betydligt 
högre, i synnerhet i Norrland, då till exempel 
antalet registrerade lokaler med fynd efter 
1990 i Jämtland är 151, varav alltså 64 besöktes 
2005.

Av de besökta lokalerna saknade 35 procent 
fynd av skogsfru medan 40 procent hyste mel-
lan ett och tio exemplar (tabell 2). Endast två 
lokaler hade mer än 100 blommande plantor. 
Rekordet i inventeringen hade en lokal i Luleå 
kommun med 189 skogsfruar.

Som biotop har gran- eller barrblandskog 
angetts för 75 procent av lokalerna, medan 
lövskog noterats för 9 procent. Särskilt växtplat-
serna i Jukkasjärvi bestod i hög grad av lövskog. 
Övriga lokaltyper var myr/mosse/kärr, sump-
skog och källdråg. Alltså i stort sett i enlighet 
med skogsfrulokaler av typiskt slag för Sverige.

Lövinslaget på lokalerna var praktiskt taget 
obligatoriskt, med björk, gråal och asp i norr 
och med inslag av olika ädellövträd i söder. 

Följeväxterna varierar som väntat från söder 
till norr, men ett genomgående drag är att 
skogsfrun ofta återfinns tillsammans med andra 
orkidéer och andra arter som tyder på kalk-
förande jordlager och rika växtmiljöer. I söder 
rapporteras till exempel knipprötter Epipactis, 
skogsbingel Mercurialis perennis och nästrot 
Neottia nidus-avis, medan i norr anges norna 
Calypso bulbosa, guckusko och röd trolldruva 
Actaea erythrocarpa. Harsyra Oxalis acetosella 
har flest antal noteringar bland följeväxterna, 

Figur 2. Skogsfrulokal på igen-
växande ängsmark i Brunflo 
socken i Jämtland. Foto: Lars-
Åke Bäckström.
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vilket säger en hel del om lokalernas skuggiga 
karaktär.

Bland de hot mot skosgfruns livsbetingelser 
som nämns i rapporterna är skogsavverkning 
mest frekvent och i några fall anses nyligen 
gjorda avverkningar och körskador ha förstört 
växtplatsen. På 16 procent av lokalerna finns ett 
skydd av något slag: naturreservat, nyckelbiotop, 
frivilligt markägarskydd eller Natura 2000-
område. Trots skydd hade en lokal avverkats och 
sannolikt där spolierat skogsfruns framtid.

Tyvärr har inte så många av rapportörerna 
noterat hur utvecklingen har varit på växtplatsen. 
Utifrån det som kommit in så tycks många loka-
ler visa en vikande trend i antalet blommande 
exemplar. Detta styrks också av den stora ande-
len noll-noterade lokaler, även om 2005 inte kan 
anses ha varit ett särskilt bra år för skogsfrun. 

Gamla uppgifter om stora skogsfrulokaler 
finns, till exempel från 1892 i Oppmanna i 
Skåne med tusentals blommande exemplar och 
från Torvalla i Stuguns socken i Jämtland 1933, 
också där tusentals exemplar enligt Thorvald 

Lange (Lange 1934). Dessa fantastiska uppgifter 
kan ge en antydan om att det fanns betydligt 
fler och rikare växtplatser för skogsfrun före kal-
hyggesbrukets intåg.  
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Tabell 1. Antal besökta lokaler för skogsfru som 
rapporterades 2005.

Antal 
lokaler

Jämtland 64
Lappland 30
Gästrikland 18
Hälsingland 16
Värmland 9
Dalarna 6
Ångermanland 6
Norrbotten 4
Västergötland 4
Småland 3
Dalsland 2
Bohuslän 1
Gotland 1
Skåne 1
Sörmland 1
Västmanland 1
Öland 1
Totalt 168

Tabell 2. Lokalernas storlek.

Antal blom-
mande ex

Antal  
lokaler

%

0 58 35
1 10 6
2–5 38 23
6–10 19 11
11–30 28 17
31–50 7 4
51–100 6 4
>100 2 1
Totalt 168 100
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MATS RYDÉN

Jag har länge närt en floristisk dröm: att få 
se skogsfrun, den lilla sällsynta och ”gåtfulla” 
orkidén, i dess svenska skogsdunkel.

Den finns i flertalet svenska provinser, från 
Skåne till Torne lappmark, men på de flesta av 
sina lokaler är den sporadisk och oberäknelig. 

Skogsfrun upptäcktes som ”officiell” svensk 
växt i augusti 1816 av Elias Fries nära hans 
hemsocken Femsjö i Småland. Redan samma 
år infördes den, under ”Ändringar och Tillägg”, 
i tredje upplagan av Samuel Liljeblads svenska 
flora, utan svenskt namn.

Ett par år senare beskrevs och avbildades 
den i Svensk Botanik (band 8), där författa-
ren skriver: ”i avseende till sin snarlikhet med 
bleknande vextdelar undansmyger sig [den lätt] 
forskarens blickar”.

Växten är en saprofyt. Den trivs på kalkhal-
tig mark. Läppen på de få men relativt stora 
blommorna är uppåtriktad. Ett utsökt fotografi 
av skogsfrun finns i Torsten Lagerbergs Vilda 
växter i Norden, en likaledes utsökt akvarell i 
Bo Mossbergs och Lennart Stenbergs Den nya 
nordiska floran.

Namnet skogsfru dyker först upp i en flora 
från 1846 (C.J. Hartmans Svensk och norsk 
excursions-flora). Elias Fries föreslog snuve-
blomma (skogssnuva = skogsrå). I norsk lit-
teratur kallas den huldreblom, i engelska floror 
ghost orchid (ghost = spöke). På de brittiska 
öarna är skogsfrun mycket sällsynt.

Sina mest konstanta, årsvissa svenska lokaler 
har denna orkidé kring Storsjön i Jämtland.

Medveten om detta ringde jag i slutet av juni 
2004 Staffan Åström i Krokom, som är verksam 
i Jämtlands Botaniska Sällskap, med förfrågan 
om han kunde vägleda mig till skogsfrun. Jovisst 
kunde han det, när blomningstiden var inne!

Den 10 augusti satte jag mig på tåget till 
Krokom, där Staffan mötte. Bilfärden gick en 
bit in i Lits socken (Litsnäset).

Där, på mossiga tuvor i gammaldags fuktig 
granskog eller snarare blandskog, stod den, 
skogsfrun, något medtagen av de senaste dagar-
nas nästan trettiogradiga hetta.

Intill reste sig kung Karls spira (nu utblom-
mad) och mängder av brudsporre. Under tuvorna 
gömde sig den synnerligen dekorativa ormbun-
ken finbräken. Överallt blänkte slåtterblommor.

På hyggen, på andra sidan vägen, glödde ral-
larrosorna. I bakgrunden kraxade en korp, en 
fågel med stark förankring i gammal folktro.

Men i centrum för mig denna varma augusti-
dag stod den ”gåtfulla”, bleka men sköna skogs-
frun, av Elias Fries kallad en ”planta meteorica”.
Skogsrået var inte långt borta.  

Mats Rydén är professor emeritus i engelska och 
har bland annat skrivit ett flertal essäer i SBT 
om växternas namn samt gett ut boken Bota-
niska strövtåg.

Adress: Tjudervägen 15, 756 47 Uppsala

Möte med 
skogsfrun

Foto: Staffan Åström.
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Många spännande östliga arter fick deltagarna 
se under föreningens Estlandsresa i somras.

ULLA-BRITT ANDERSSON

I somras arrangerade SBF en resa till Estland. 
Guide var Leif Andersson som under flera år 
lett inventeringar av nyckelbiotoper i landet. 

Vi var ett 25-tal personer som mellan 26 juni 
och 1 juli fick tillfälle att besöka många bota-
niskt spännande områden. 

Runt Tallinn finns flera ruderatområden, 
framförallt i närheten av järnvägar, som visade 
sig hysa spännande arter. Några exempel på 
arter som vi stiftade bekantskap med var kål-
senap Erucastrum gallicum, fåblommig förgät-
migej Myosotis sparsiflora, vippskräppa Rumex 
confertus och volgasenap Sisymbrium volgense 
för att nämna några. I nordöstra delen av Tal-
linn på mer naturlig mark växte rysstarr Carex 
praecox, fältnocka Tephroseris integrifolia och det 
endemiska oxbäret Cotoneaster rannensis. 

Längre österut besökte vi de kulliga och 
artrika lövängarna vid Lasila. Många av Est-
lands lövängar håller tyvärr på att växa igen då 
hävden uteblir, men i Lasila hade den återupp-
tagits och resultatet kunde vi se. Förutom ädla 
lövträd och hasselbuskar fanns ofta gran Picea 
abies i de estniska lövängarna, ett något udda 
inslag från svensk horisont. Vi såg hasselört 
Asarum europaeum, finnklint Centaurea phrygia, 
ärtvial Lathyrus pisiformis och borstsmörblomma 
Ranunculus lanuginosus innan vi for vidare till 
Rakvere där vi övernattade första kvällen. Vid 
stadens gamla borg växte flera spännande arter, 
bland annat stor tofsäxing Koeleria grandis, ullig 
hjärtstilla Leonurus cardiaca ssp. villosus och 
praktveronika Veronica austriaca ssp. teucrium. 

Bussfärden fortsatte längs Estlands östra 
gräns med fynd av korsmåra Cruciata laevipes 
vid Kurtna. I Kabina besökte vi en ängsmark på 
ömse sidor om en å där de naturliga svängning-
arna i åns vattenstånd översvämmade marken. 
Glansruta Thalictrum lucidum gjorde verkligen 

skäl för namnet med glänsande mörkgröna 
blad. Andra spännande fynd var gotlandstrav 
Arabis planisiliqua, strandiris Iris sibirica och en 
spenörtssläkting Laserpitium prutenicum. I en 
fantastisk men bromsrik ängstallskog på kalk-
rik sand nära Mustoja sågs gräsnarv Arenaria 
procera, strandvedel Astragalus danicus, stor 
sandnejlika Dianthus arenarius ssp. borussicus, en 
esparsett Onobrychis arenaria och en glim Silene 
chlorantha. I östra Estland visade sig finnmyrten 
Chamaedaphne calyculata vara vanlig och ham-
marbytaklök Jovibarba sobolifera räknades som 
ett naturligt inslag i floran.

Efter att ha övernattat i Karula nationalpark 
åkte vi västerut längs gränsen till Lettland. 
Många arter har i Estland och Finland sina väst-
ligaste utposter såsom rysk småborre Agrimonia 
pilosa som vi fick tillfälle att jämföra med små-
borre A. eupatoria. Söder om Pärnu vid Ranna-
metsa besökte vi en fantastisk strandäng med 
bland annat baltnycklar Dactylorhiza majalis 
ssp. baltica och rysk sabellilja Gladiolus imbri-
catus. Fågellivet i Estland gjorde oss inte heller 
besvikna med svart och vit stork, kornknarr och 
sommargylling.

Estlandsresan 2006

Ärtvial Lathyrus pisiformis prydde lövängarna i Lasila. 
Foto: Thomas Gunnarsson.
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Nedrema löväng har aldrig varit uppodlad 
och uppvisade en stor artrikedom med strävstarr 
Carex davalliana, rysk blåtry Lonicera caerulea 
ssp. pallasii, stor bockrot Pimpinella major och 
humlesuga Stachys officinalis. Laelatu löväng är 
en av Estlands mest artrika med 450 kärlväxter 
noterade i området. Antalet arter per kvadrat-
meter når fantastiska 60–70. Vi såg slidsilja 
Selinum dubium, ängsskära Serratula tinctoria 
och storviol Viola elatior men tyvärr bara vinter-
ståndare av klintsnyltrot Orobanche elatior. Vid 
Puhtu besöktes en strandäng med blommande 
Dactylorhiza ruthei som hade mycket långa stöd-
blad, ljust rosa blommor där läppen var längst 
i mitten och blad som var ofläckade och breda. 
En annan raritet på strandängen var kvanne-
släktingen Angelica palustris.

Vi tog färjan över till Ösel (Saaremaa) där 
vi bodde två nätter vid Kipi-Koovi. Viidumäe 
är ett stort reservat där många olika naturtyper 
finns representerade: alvarskogar, källkärr, kalk-
kärr, torrängar på kalkrik grund och lövängar. I 
ängstallskogen växte luddvedel Oxytropis pilosa 
och alpklöver Trifolium alpestre. En kraftigt 
hårig och till bladfärgen blågrå flockblomstrig 
växt kunde med guidens tillåtelse tas upp. När 
vi snittade den mörka roten blånade den kraftigt. 
Det var sammetsbockrot Pimpinella saxifraga 
ssp. nigra som vi funnit, en underart som inte 
tidigare noterats i Estland! 

I ett källkärr blommade Dactylorhiza rus-
sowii som mycket liknade våra sumpnycklar 
D. traunsteineri. Biotopen påminde mycket 
om de källkärr som vi sett på Gotland med 
luktsporre Gymnadenia odoratissima, trubbtåg 
Juncus subnodulosus, fjälltätört Pinguicula alpina 
och kärrlilja Tofieldia calyculata. Den för Ösel 
kanske endemiska (se SBT 4/2006, sid. 261) 
öselskallran Rhinanthus osiliensis växte också i 
kärret. Skallrorna var ännu inte utslagna men 
den glandelhåriga stjälken avslöjade arten. 
Andra höjdpunkter på Ösel var liten stenört 
Alyssum montanum ssp. gmelinii i en vägkant, 
samt en tallskog full med blommande röd 
skogslilja Cephalanthera rubra.

På väg tillbaka mot Tallinn passade vi på att 
besöka en alvarskog med insprängda områden 
av mer öppen kalkmark och en del kärr. Vi såg 
drakblomma Dracocephalum ruyschiana, Saus-
surea alpina ssp. esthonica (en endemisk släkting 
till vår fjällskära), klippbräcka Saxifraga adscen-
dens och pontisk spindelört Thesium ebracteatum. 
I ett mindre kärr nära Valgu växte buskbjörk 
Betula humilis.

Estland visade sig vara lika spännande som 
vi hoppats på. Vi fick njuta lokala maträtter och 
besöka spännande miljöer och se många rara 
växter. Men landets naturvårdare står inför stora 
utmaningar där den fortsatta hävden av lövängar 
och alvarskogar kanske är de största. Men också 
ett ansvarsfullt skogsbruk behövs för att bevara 
de stora naturvärden som landet hyser. 

Ett stort tack till våra estniska guider, vår 
busschaufför och framförallt till Leif!  

I en artrik ängstallskog vid Mustoja växte den östliga 
glimmen Silene chlorantha. Foto: Thomas Gunnarsson.
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I perfekt högsommarväder roade sig hundra 
entusiastiska botanister under årets botanik
dagar i norra Bohuslän.

TEXT OCH FOTO: HANS THULIN

Föreningen Bohusläns Flora stod som 
utmärkta värdar med Grebbestads folk-
högskola och vandrarhem som förlägg-

ningsort under tiden 12 –16 juli 2006. Tre 
dagsturer och en extradag på Nordkoster stod 
på programmet.

Sydkoster – en omväxlande ö
Med båt från Strömstad nådde vi Ekenäs på 
Sydkoster. Vi vandrade ungefär fyra kilometer 
söderut på stigar mot Kilesand. Berggrunden 
här på öarna är gnejs, men det hindrade inte 
att många intressanta växter påträffades. Kring 
Ekenäs sågs i vägkanter den klibbiga nattglim-
men Silene noctiflora, getapel Rhamnus cathar-
tica, stor fetknopp Sedum rupestre, blåhallon 
Rubus caesius, skogskornell Cornus sanguineus, vit 
björnloka H. sphondylium ssp. sphondylium, has-
selbjörnbär Rubus wahlbergii och den sällsynta 
norskoxeln Sorbus norvegica. 

I en skogskant stod en pampig bohuslind 
Tilia platyphyllos, korskovall Melampyrum 
cristatum, och en speciell skogsfibbla Hieracium 
düringii. Vi fick lära oss att skilja på lind Tilia 
cordata och bohuslind.

Vi når sedan Ekenäs strandäng med klippor 
och sand: stor sötväppling Melilotus altissimus, 
liguster Ligustrum vulgare, sandlök Allium 
vineale, strandkål Crambe maritima, krissla 
Inula salicina, kantdunört Epilobium tetragonum, 
strandglim Silene uniflora, dvärgarun Centau-
rium pulchellum, strandrödtoppa Odontites lito-
ralis, och rödsäv Blysmus rufus.

På klippavsatser noterade vi den sällsynta 
prickstarren Carex punctata. I ett skogsparti 
växte en myckenhet tvåblad Listera ovata med 
bergmynta Satureja vulgaris strax intill. På häl-
lar såg vi fjällgröe Poa alpina och hällebräken 
Woodsia ilvensis.

På en fuktäng letade vi förgäves efter 
honungsblomster men fann i stället smultron-
klöver Trifolium fragiferum, havsnarv Spergula-
ria media och saltört Suaeda maritima. Vidare 
fann vi de ovanliga Carex-arterna glesstarr 
C. distans, strandstarr C. paleacea och saltstarr 
C. vacillans.

Botanikdagarna i Bohuslän

Den stora bohuslinden Tilia platy
phyllos vid Ekenäs på Sydkoster 
imponerade på besökarna.
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Innan lunchpausen vid Nästången kunde vi 
studera fyra olika rosarter, bland annat luddros 
Rosa sherardii. Här växte också marviol Cakile 
maritima, sandrör Ammophila arenaria och 
sandtimotej Phleum arenarium. Vi vandrade 
vidare över nya strandängar med bland annat 
stallört Ononis spinosa ssp. arvensis. Efter att ha 
passerat ett skogsparti nådde vi nya hällpartier 
och här var det dags för foton på den i Sydsve-
rige sällsynta fjällkåpan Alchemilla alpina.

Vi nådde nu Kilesands sandstrand med 
bågstarr Carex maritima, strandkvickrot Elytri-
gia juncea, den fridlysta martornen Eryngium 
maritimum och fältmalört Artemisia campestris. 
På en gräshed vid Kilesands brygga fanns över-
blommad vårtåtel Aira praecox samt gråsvingel 
Festuca arenaria.

Bland skalgrus i Bräcke och Ramsvik 
Skalgrusbankarna vid Bräcke och Kuröd var 
målet för denna tur som startade med ett besök 
på skalbanksmuseet, där Jan Uddén höll ett 
mycket intressant föredrag om fyndigheten. Vi 
lärde oss att detta är världens största skalgrus-
bankar, och att de besöktes 1746 av Carl von 
Linné, som slogs av häpnad. Bankarna har haft 
en mäktighet av 13 meter men är nu till största 
delen bortgrävda.

I skalgrusbankarna kunde vi notera en lång 
rad kalkgynnade arter som blåeld Echium vul-
gare, stånds Senecio jacobaea, färgkulla Anthemis 
tinctoria, läkevänderot Valeriana officinalis, 
vildlin Linum catharticum och bankarnas egen 
specialitet kalkdån Galeopsis angustifolia. Utmed 
en stig bort mot Kuröd såg vi grådådra Alyssum 
alyssoides, duvnäva Geranium columbinum och 
backsmultron Fragaria viridis. I Bräckedammen 
intill bankarna växte vitstjälksmöja Ranunculus 
peltatus ssp. baudotii.

Färden gick sedan vidare till Ramsvikslandet 
som är ett naturreservat i Sotenäs kommun. Vid 
lunchplatsen i Haby bukt såg vi på skalgrus-
påverkad gräsmark bland annat äkta kustruta 
Thalictrum minus ssp. arenarium, stenkrassing 
Hornungia petraea och dvärgmaskros Taraxacum 
obliquum. På en närliggande strandäng växte på 
hällarna en annan västkustspecialitet, nämligen 

Kalkdån Galeopsis angustifolia prydde de artrika 
skalgrusbankarna vid Bräcke.

Den engelska fetknoppen Sedum anglicum har 
vackra spetsiga kronblad.
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engelsk fetknopp Sedum anglicum, och dessutom 
skörbjuggsört Cochlearia officinalis, ormtunga 
Ophioglossum vulgatum och blankstarr Carex 
otrubae. Utmed den sandiga stranden såg vi 
saltarv Honckenya peploides och strandkvanne 
Angelica archangelica ssp. litoralis, och på fuktig 
strandmark nära en lagun växte källört Montia 
fontana och sumparv Stellaria crassifolia.

Vid Grosshamns strandängar och hällmarker 
stod i ett dike både vippstarr Carex paniculata 
och slokstarr C. pseudocyperus. På en våtmark 
i närheten noterade vi den sällsynta sjötåteln 
Deschampsia setacea. Närmare havet undersök-
tes en kärräng med tätört Pinguicula vulgaris, 
granspira Pedicularis sylvatica, loppstarr Carex 
pulicaris, nålstarr C. dioica, myrlilja Narthecium 
ossifragum och hönsbär Cornus suecica.

På en större strandäng hittade vi vatten-
skräppa Rumex hydrolapathum, överblommad 
kärrspira Pedicularis palustris och daggsvingel 
Festuca rubra ssp. juncea. I en liten damm note-
rades rikligt med klotgräs Pilularia globulifera, 
samt dvärgigelknopp Sparganium natans. På 
hällmarkerna intill fick vi slutligen böja oss 
djupt för att beundra botanikdagarnas fyra 
miniväxter: fyrling Crassula aquatica, knutört 
Anagallis minima, dvärglin Radiola linoides och 
rödlånke Lythrum portula, vilka alla plåtades 
med bästa makroobjektivet.

Vackra stränder vid Tjurpannan
Tjurpannans naturreservat ligger i Tanums kom-
mun, och här blev det en givande vandring om 
fyra kilometer med storslagna vyer över karga 
hällmarker, fina strandängar och fukthedar. 

Vandringen startade i Långeby och gick först 
genom en talldunge där vi kunde jämföra finn-
oxel Sorbus hybrida och vanlig oxel S. intermedia. 
Sedan besöktes en fukthed med hedsäv Tricho-
phorum cespitosum ssp. germanicum och brunag 
Rhynchospora fusca. I en vattensamling växte 
strandpryl Plantago uniflora, och utmed stigen 
ner mot Gräftöberget fann vi i ett dike ljung-
ögontröst Euphrasia micrantha.

Nere vid stranden kunde vi anteckna marrisp 
Limonium vulgare och strandmalört Seriphidium 
maritimum. På blockstranden lyste den sällsynta 
stor- och gulblommiga strandvallmon Glaucium 
flavum på långt håll. Här fann vi också strand-
vial Lathyrus japonicus och den sällsynta och 
alltmer hotade ostronörten Mertensia maritima 
bland klapperstenen.

En grusig strand presenterade broskmålla 
Atriplex glabriuscula, medan ett större hällkar 
innehöll plattbladig igelknopp Sparganium 
angustifolium. Vidare utmed stranden nära vårt 
lunchuppehåll noterade vi nästan överblommad 
kärrtörel Euphorbia palustris, sodaört Salsola kali 
och ytterligare ett stort bestånd av strandvallmo. 

Det vackra landskapet vid Tjurpannan bjöd på storslagna vyer över hällmarker, strandängar och fukthedar.
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En närliggande sandhed uppvisade liten ärtstarr 
Carex viridula var. pulchella, tagelsäv Eleocharis 
quinqueflora och mjuknäva Geranium molle. 
Uppe vid några hus stod klippoxel Sorbus rupi-
cola, som vi nu hade möjlighet att jämföra med 
norskoxel.

Bussen tog oss sedan till Råssö strandäng. 
Denna var blöt och tuvig och dessutom lerig 
med varierande vattenstånd. Vi noterade både 
glasört Salicornia europaea och styv glasört S. 
dolichostachya samt saltmålla Atriplex peduncu-
lata och bohusmarrisp Limonium humile. Vid 
vägkanten hittade någon kal tallört Monotropa 
hypopitys ssp. hypophegea på kalkgrus.

Nästa mål blev några lokaler vid Älgöbron 
och Valö. Här kunde vi se de båda storväxta 
trampörterna stolt trampört Polygonum aviculare 
ssp. excelsius och stor trampört P. aviculare ssp. 
aviculare samt strandloka Ligusticum scothicum 
och hårnating Ruppia maritima på strandängen 
nära bron. I sundet under bron fiskades två 
bandtångsarter upp – bandtång Zostera marina 
och dvärgbandtång Z. noltii.

På söndagen ordnades för intresserade en 
extra exkursion till Nordkoster, som företogs 
med båt från Strömstad i samma perfekta som-
marväder som tidigare under veckan. Utgångs-

punkt för vandringen runt ön blev Västra 
bryggan. Nästan framme vid Valnäsbukten 
träffade vi på dagens höjdpunkt: blommande 
bohusranunkel Ranunculus cymbalaria i den 
leriga kanten på en mindre tjärn, där vi också 
noterade källört i små gropar, nickskära Bidens 
cernua, hästsvans Hippuris vulgaris och hårsärv 
Zannichellia palustris. Åt nordost passerade vi 
över en sandig gräshed med bland annat berg-
glim Silene rupestris.

När vi stävade tillbaka genom Strömstads 
skärgård under en strålande sol var vi alla 
mycket nöjda med allt spännande botaniskt vi 
varit med om under dessa fyra dagar i norra 
Bohuslän. Allt var välarrangerat i Grebbestad. 
Vi togs mycket väl om hand av våra värdar med 
Evastina Blomgren i spetsen med god mat och 
logi på folkhögskolan och vandrarhemmet. Vi 
fick dessutom en omfattande orientering om 
inventeringsarbetet i Bohuslän av Evastina.

Efter middagarna ordnades kvällsutflykter till 
spännande botaniska mål och jag nämner några 
av dessa: Edsviks tjärn och Tanums station med 
kärrbräken Thelypteris palustris, skogsklocka 
Campanula cervicaria och havtorn Hippophaë 
rhamnoides. Viken – Fåraby med strandvedel 
Astragalus danicus, hårstarr Carex capillaris och 
dvärglummer Selaginella selaginoides. Sotenäs 
med portlakmålla Atriplex portulacoides och 
strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima. Svin-
näshalvön med ängsnäva Geranium pratense 
och bohusmarrisp, och Saltö med näbbtramp-
ört Polygonum oxyspermum och smal trampört 
P. aviculare ssp. neglectum.

Hans Thulin arbetar 
som infektions- och 
allmänläkare. Han är 
verksam i Jönköpings 
Botaniska Sällskap och 
arbetar med färdigstäl-
landet av Södra Vätter-
bygdens flora.

Adress: Malmgatan 1, 562 42 Taberg
E-post: hans.thulin@swipnet.se

Höjdpunkten på Nordkoster var givetvis bohus-
ranunkeln Ranunculus cymbalaria, som här har sin 
enda växtplats i landet. Arten hör ursprungligen 
hemma i Nordamerika.
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Rosor i Skåne

På fredagskvällen den 1 september 2006 
samlades ett femtontal deltagare på Villa 
Thalassa norr om Helsingborg. Efter 

att Kjell-Arne Olsson berättat om de prak-
tiska arrangemangen höll Erik Ljungstrand en 
genomgång av släktet Rosa. Han redogjorde 
för de revisioner som skett av taxonomin de 
senaste åren, främst genom den tyske rosexper-
ten Heinz Henkers försorg. Erik presenterade 
en ny systematisk indelning av släktet. Vi fick 
lära oss karaktärer för de vilda, förvildade och 
kvarstående rosor som påträffats i Sverige. Varje 
deltagare fick också ett exemplar av Botaniska 
notiser från 2005 där Thorsten Elfström beskri-
ver de arter i släktet Rosa, frånsett kulturrosor, 
som påträffats i Skåne under den pågående flora-
inventeringen. Sedan hade Lars-Åke Gustavsson 
från Fredriksdals Rosarium en genomgång av de 
mer kultiverade vildrosor som finns i odling och 
vi fick också se vackra bilder.

På lördagen for vi söderut och första stop-
pet var vid Stenberget i Slimminge socken. I 
en beteshage såg vi Sveriges enda kända buske 
av filtros R. tomentosa. Den står nära luddros 
R. sherardii ssp. sherardii men har bland annat 
en mycket trängre stiftkanal. En säkerhetsnål 
med en diameter på 1 mm för att mäta bredden 
på stiftkanalen visade sig vara ett oumbärligt 
hjälpmedel för en rosinventerare!

Vi fortsatte nästan så långt söderut som 
det går att komma i vårt land och besökte en 
fantastisk beteshage strax öster om Abbekås 
vid Skivarpsåns mynning. Där såg vi följande 
arter bland de glandelfattiga rosorna: kal sten-
ros R. canina ssp. canina, hårstenros R. canina 
ssp. dumetorum, kal mellanros R. dumalis ssp. 
subcanina, hårmellanros R. dumalis ssp. subcol-
lina, kal nyponros R. dumalis ssp. dumalis och 
hårnyponros R. dumalis ssp. coriifolia. Bland de 
äppeldoftande rosorna såg vi: åkerros R. agrestis, 
västkustros R. elliptica ssp. inodora, sydäppelros 
R. micrantha, mellanäppelros R. rubiginosa ssp. 
columnifera och äkta äppelros R. rubiginosa ssp. 
rubiginosa. De hartsdoftande rosorna var före-

trädda av luddros R. sherardii ssp. sherardii. Dess-
utom fanns på lokalen förvildad vresros R. rugosa, 
alltså summa 13 arter på en begränsad yta. Det 
måste vara Sverigerekord! Vid Bergsjöholms skog 
såg vi ytterligare ett exemplar av sydäppelros. 
Som extra bonus åkte vi och tittade på de två 
kvarvarande exemplaren av ängssilja Silaum silaus 
i Sverige, som växte på en igenväxande åkerren.

På söndagen åkte vi mot Kullen och i utkan-
ten av Mölle såg vi flikros R. tomentella som 
bland annat har rikt flikade foderblad som är 
tätt besatta av glandler. I Kullabygden besökte 
vi ytterligare några lokaler och såg pimpinellros 
R. spinosissima, glansros R. virginiana, daggros 
R. glauca, hartsros R. villosa ssp. mollis, plom-
monros R. villosa ssp. villosa, kamtjatkaros 
R. ×kamtchatica och i förbifarten från bilen 
japansk klätterros R. multiflora. 

Vid det avslutande besöket på Fredriksdals 
Rosarium fick vi en intressant guidning bland 
både de gammaldags kulturrosorna som står 
nära provinsros R. gallica och fantastiska rosor 
från olika delar av världen. Där kunde vi också 
studera de enda två återstående inhemska arter 
som vi inte sett under våra dagar i Skåne, nämli-
gen kanelros R. majalis och finnros R. acicularis. 
De är mer nordliga i sin utbredning och finns 
inte i Skåne. Men summa 22 vilda och förvilda-
de rosor på två dagar var en fantastisk utdelning 
för oss som fick förmånen att delta!

❀  ULLA-BRITT ANDERSSON

Kjell-Arne Olsson och Erik Ljungstrand noterar 
karaktärerna för en av alla rosorna vi såg vid 
Abbekås. Foto: Thomas Gunnarsson.



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 2008
 12. Arvoden och förmåner till styrelse-

medlemmar
 13. Utseende av hedersmedlem
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Den 16 februari 1907 bildades Svenska Bota-
niska Föreningen. Vi fyller alltså 100 år 

nästa år, vilket firas med extra festligheter i sam-
band med föreningskonferensen som äger rum 
den 17–18 februari i Uppsala. På lördagskvällen 
blir det festmiddag på Uppsala slott för särskilt 
inbjudna och för deltagarna på konferensen.

Temat för konferensen är: ”Floraförändringar 
över tiden” och vi få lära oss om bland annat 
växthuseffektens inverkan på vegetationen, 
växternas spridning, invasiva vattenväxter och 
floraförändringar under 1900-talet. Föreningens 

årsmöte hålls på lördagen (se nedan). Program-
met i sin helhet kommer tillsammans med plat-
sen för konferensen att läggas ut på föreningens 
hemsida och sändas ut till dem som anmält sig.

Anmäl dig till konferensen senast den 2 
januari. Meddela om du vill äta lunch på lörda-
gen, om du vill vara med på festen och om du 
har behov av särskild kost. Vi behöver även ha 
din adress eller e-postadress. Anmälan görs till 
Emma på kansliet (tel: 018-471 28 91, e-post: 
emma.wallrup@sbf.c.se).

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Är du studerande och 
intresserad av botanik?

Då ska du söka ett stipendium till Botanik-
dagarna på Gotland. Botanikdagarna är 

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

Svenska Botaniska Föreningen delar ut stude-
randestipendier för deltagande i Botanikdagarna. 
Stipendierna täcker kostnaderna för mat, logi 
och resor. De delas ut till svenska studerande vid 
nordiska gymnasier och högskolors utbildning i  

biologiska ämnen, dock inte till forskarstuderan-
de. Fördelningen görs på grundval av både betygs-
meriter och botaniskt intresse och verksamhet.

Ansökningarna ska vara föreningens sekrete
rare 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 eventu-
ell tidigare botanisk verksamhet, som exempelvis 
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).

Föreningskonferens i Uppsala 17–18 februari

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med förenings-
konferensen i Uppsala lördagen den 17 februari 2007, kl. 15.00.  
Lokal är ännu ej bestämd, men går att få reda på via föreningens kansli.
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Kallelse till SBF:s årsmöte 17 februari 2007 i Uppsala
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Alla medlemmar är välkomna på en botanisk 
drömresa till Island den 22–28 juli nästa år.

Vi kommer främst att studera växtvärlden 
men hinner också besöka många av de 
storslagna sevärdheterna i det fantastiska 

isländska landskapet. Två islänningar, Ágúst H. 
Bjarnason och Hörður Kristinsson guidar oss 
under resan. Ágúst talar svenska. De kommer 
inte bara att visa oss växter utan också prata 
om isländsk kultur, jordbruk, erosionsproblem, 
varma källor, vulkanutbrott och mycket annat.

Exkursionsprogram
Vi reser på morgonen den 23 juli från Reykjavík 
mot norra Island. Strax utanför staden tittar vi 
på så kallad melur- och strandvegetation. På 
melurmarken växer bland annat isländsk get-
väppling Anthyllis vulneraria ssp. borealis och 
på stranden arktisk marviol Cakile maritima 
ssp. islandica och ostronört Mertensia maritima. 
Sedan besöker vi Deildartunga där den märk-
liga källkambräken Blechnum spicant var. fallax 
växer. På vägen beundrar vi också ett lavafält, 
Grábrókarhraun, och tittar på hedvegetation 
med bland annat myrbräcka Saxifraga hirculus.

Den andra dagen får vi se många intressanta 
växter, bland annat grönlandsgåsört Argentina 
anserina ssp. egedii, ishavsstjärnblomma Stellaria 
humifusa, finnmarksstarr Carex salina, islandsstarr 
C. lyngbyei och strandgentiana Gentianella detonsa.

Under färden till den stora sjön Mývatn får 
vi se en av landets få riktiga björkskogar. Dess-
utom hittar vi brokstarr Carex bicolor, islands-
pyrola Pyrola grandiflora, islandsfräne Rorippa 
islandica, stjärngentiana Lomatogonium rotatum 
och praktmjölke Epilobium latifolium. Mývatn-
området ligger ganska högt över havet (273 
m). Trots det häckar där fler andfågelarter än 
någon annanstans i Europa. Vid sjön finner vi 
späd ormtunga Ophioglossum azoricum, dvärglås-
bräken Botrychium simplex, isstarr Carex glacialis, 

finstarr C. krausei, borststarr C. microglochin, 
lappgentiana Gentianella tenella och raknörel 
Minuartia stricta.

Den fjärde dagen botaniserar vi kring det 
stora vattenfallet Dettifoss, besöker Húsavík och 
fortsätter sedan resan via Akureyri till Húna-
vellir.

Den sista dagen åker vi genom höglandet, 
Kjölur, mellan två glaciärer, Hofsjökull och 
Langjökull. På vägen ser vi bland annat dvärg-
dunört Epilobium anagallidifolium, dvärgnarv 
Sagina nivalis och brandspira Pedicularis flam-
mea. Vi besöker det berömda vattenfallet Gull-
foss, ser på Geysir och Thingvellir.

Många arter som är mycket sällsynta eller 
helt saknas i Sverige är vanliga på Island. Fler-
talet av dessa kommer vi säkert att stöta på. Det 
gäller till exempel dvärgsyra Koenigia islandica, 
rödnörel Minuartia rubella, skrednarv Arenaria 
norvegica, klibbig fetknopp Sedum villosum, 
blekgentiana Gentianella aurea, islandsmåra 
Galium normanii, islandstimjan Thymus praecox 
och grönlandsyxne Platanthera hyperborea.

Resa. Flyg Stockholm – Reykjavík den 22 juli kl. 
07.45, hemresa den 28 juli kl. 07.50.

Resa till Island  
22–28 juli 2007

Praktmjölke Epilobium latifolium är bara en av 
åtskilliga västliga skönheter som vi kommer att få 
se på Island. Foto: Hörður Kristinsson.
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Boende. Boendet varierar något i standard, men 
vi kommer att mötas av bäddade sängar på alla 
ställen.
Pris. Preliminärt pris för hela resan, inklusive 
transporter, logi och sex frukostar och middagar, 
är 12 545 kr för boende i dubbelrum, 13 445 kr 
för enkelrum (finns bara vissa nätter).  

Anmälan. Bindande anmälan sker genom inbe-
talning av 3 700 kr på SBF:s plusgiro 11 44 68-2 
senast den 1 mars. Det finns plats för 23 delta-
gare (priset ovan beräknat på 23). Första anmäl-
ningsdag 20 december, först till kvarn gäller!
För mer information kontakta Emma på kansliet, 
emma.wallrup@sbf.c.se, telefon 018-471 28 91.

Två isländska specialiteter som vi får möta på resan är islandstimjan Thymys praecox ssp. arcticus och späd 
ormtunga Ophioglossum azoricum. Foto: Mora Aronsson.

Blekinges Flora har kommit! 
Pris 350 kr inkl. moms. Porto på 85 kr inom 
Sverige tillkommer (gruppbeställningar ger 
lägre portokostnad). 

Beställ boken från Emma på kansliet 
(telefon: 018-471 28 91, e-post: emma.
wallrup@sbf.c.se), eller på adress: Svenska 
Botaniska Föreningen, Villavägen 14, 752 36 
Uppsala. 

Du kan också sätta in pengarna direkt 
på SBF:s plusgirokonto 48 79 11-0. Skriv 
”Blekingefloran” på talongen, och glöm inte 
att ange namn och adress.

ISLANDSRESA
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