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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Jag ser fram emot ett spännande år!

Jag kan med glädje meddela att Medelpads Botaniska Förening 
och Karlskoga Biologiska Förening tilldelades de första bidragen 
ur föreningens Jubileumsfond. Fonden inrättades med anledning 

  av SBF:s 100-årsjubileum för att stödja publicering av skrifter eller 
annan dokumentation om flora och vegetation på SBF-förlaget. För-
eningarna fick pengar för att färdigställa tryckfärdiga manuskript 
för Medelpads Flora respektive Karlskoga Flora.

Det är också glädjande att konstatera att föreningens resor är 
eftertraktade. Resorna till Kreta och Karelen blev på mycket kort 
tid fulltecknade. Det kommer fler trevliga arrangemang och aktivi-
teter i år. Alla medlemmar är välkomna – men det gäller att anmäla 
sig snabbt! Jag hoppas vi ses!
8–9 mars  Föreningskonferens i Uppsala (se sid. 63)
8 mars  Årsmöte i Uppsala
10–13 april  Föreningen deltar i Trädgårdsmässan, Älvsjö
18–25 april  Botanisk resa till Kreta
15 juni  De vilda blommornas dag – i Norden
25–29 juni  Botanikdagarna i Västergötland (se sid. 2) 
7–13 juli  Botanisk resa till ryska Karelen
5–7 september  Temaexkursion om ormbunkar i Dalsland 

Sprid gärna information till intresserad botanikungdom om att för-
eningen har stipendier att söka till Botanikdagarna. Detta innebär 
att 5 stipendiater ges tillfälle att delta gratis i Västgötaresan den 
25–29 juni. Jag kan lova att det blir en högintressant resa med något 
av det finaste som landet kan erbjuda. Mer information om stipen-
diet hittar du på sid. 59 och på föreningens hemsida.


Från och med den 1 januari har föreningar med minst 2 000 
medlemmar, som har funnits i tre år och som har som syfte att till-
varata miljö- eller naturskyddsintressen, fått möjlighet att överklaga 
detaljplaner (med miljökonsekvensbeskrivning) som har ”betydande 
påverkan på miljön”. Som tidigare gäller att man bara får överklaga 
om man lämnat skriftliga synpunkter innan kommunen antagit 
detaljplanen – och att dessa synpunkter inte blivit tillgodosedda.


Tack för alla positiva och glädjande omdömen jag fått om vår tid-
skrift SBT.

Vi går mot ljusare tider!

MARGARETA EDQVIST
margareta.edqvist@telia.com
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Välkomna till  
Botanikdagarna i 
Västergötland!
Alla medlemmar hälsas välkomna till Väster-
götland 25–29 juni 2008.

I år står Västergötlands Botaniska Förening 
åter som värd för Botanikdagarna. Det var 
1990 som vi senast visade upp vårt vackra 

landskap för landets botanister.
Förläggningen blir på Lundsbrunns kurort i 

Lundsbrunn mellan Götene och Skara. Samling 
sker onsdag 25 juni kl. 18.00. Vi ordnar hämt-
ning vid järnvägsstationen i Skövde.

En exkursionsdag besöker vi Kinnekulle, ”det 
blommande berget”, med klassiska lokaler som 
Munkängarna och Österplana med alvarmarker 
(bland annat kalknarv), torrängar och kalkfukt-
ängar. Vi vandrar också genom nyrestaurerade 
betesmarker till Björnebergsängarna (orkidéer 
och tistelsnyltrot på fyra tistelarter). Vi besöker 
också en artrik kalktallskog i Forshem (Arn 
tempelriddarens hemsocken), med västgötamåra, 
många pyrolor och orkidéer.

En dag ägnas åt Falbygden med klassiska 
växtlokaler som Stipa-åsarna i Näs med unik 
stäppängsvegetation, och Skogastorp (kalkfukt-
ängar och rikkärr med bland annat luktsporre). 
Vi besöker också tallhedarna på Hökensås med 
sällsynta lummerarter.

En dag styr vi mot Billingen och Valle härad. 
Vi besöker bland annat en mycket stor nyupp-
täckt ärtvickerlokal och en restaurerad ängsmark 
vid Nohlmarken söder om Skövde. Området 
omfattar allt från kärr till torrbackar och har en 
unik artrikedom. Vi räknar också med att besö-
ka fina torrängar och betesmarker vid Skarke 
samt någon spännande ogräsåker.

Den sista exkursionsdagen, söndag 29 juni, 
ägnar vi åt en mycket artrik Vänerkust vid 
Backa på Kållandsö med bland annat strand-
bräsma, samt ytterligare en eller två fina lokaler 

på Kålland–Kållandsö. Denna dag blir kortare 
och Botanikdagarna avslutas på Lundsbrunn 
ungefär kl. 15.00. 

Kostnader
Anmälningsavgift, exkursioner, lunch och mid-
dag (onsdag kväll t.o.m. söndag lunch) uppgår 
till 2 100 kr per person. Boende i dubbelrum 
(inkl. frukost) med hotellstandard onsdag kväll – 
söndag morgon (4 nätter) tillkommer med 1 600 
kr. Totalpriset blir alltså 3 700 kr per person. 
Enkelrum finns för ett tillägg på 400 kr, dvs. ett 
totalpris på 4 100 kr.

Anmäl dig fr.o.m. den 26 februari
Anmälan görs till SBF:s kansli fr.o.m. den 26 
februari per telefon (018-471 28  91), fax (018-
55 34 19) eller e-post (barbro.beck-friis@sbf.c.se). 
Ange namn, adress, telefon/e-post, boende-
alternativ (dubbelrum, enkelrum, utan boende) 
samt eventuella önskemål om specialkost. Efter 
bekräftelse från SBF görs en bindande delbetal-
ning. Sista anmälningsdag är den 1 april.

Deltagarantalet är begränsat till 100 personer, 
så dröj inte med anmälan. Bekräftelse sänds ut 
cirka 15 april och resterande deltagaravgift ska 
betalas in senast den 12 maj.

Förfrågningar
Barbro Beck-Friis på SBF:s kansli (tel: 018-
471 28  91, e-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se).

Det vackra och för Västergötland unika fjäder
gräset Stipa pennata får vi se på de kalkrika åsarna 
vid Nolgården i Näs. Foto: Anders Bohlin.
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Långt broktagel har visat sig vara en sällsynt 
hänglav med nästan lika exklusiva krav på 
sin växtmiljö som långskägg. Endast i riktigt 
gamla och orörda skogar kan laven uppträda i 
större antal.

SEBASTIAN KIRPPU, BENGT OLDHAMMER &  

JANOLOF HERMANSSON

Långt broktagel Bryoria tenuis är klassad 
som starkt hotad (EN). Till helt nyligen 
var den bara känd från dussinet lokaler 

i Sverige (Thor 1999), främst i Dalarna. När 
Länsstyrelsen Dalarna tog ansvaret för ett 
åtgärdsprogram, med Janolof Hermansson som 
författare, utfördes ett par inventeringar i norra 
Värmland (Kirppu 2006, 2007) och Dalarna 
(Oldhammer 2007). Ny information om artens 
biologi avslöjades liksom hela 16 nya lokaler. 
Den gamla bilden av långt broktagel som en art 
med förkärlek till basiska klippväggar i fuktiga 
lägen stämmer inte längre.

Skogshistoriken är viktig
Ett stort antal skogsmiljöer har undersökts. 
Långt broktagel förekommer bara där förhål-
landena är mycket speciella. Den växer nästan 

enbart på skogsbeklädda berg högre än 600 
meter över havet. Granarna, och i några fall 
björkar, är ofta 150–300 år gamla och skadade 
av snöbrott. Trädhöjden ligger vanligen på 
10–15 meter och träden återfinns i fuktiga lägen, 
företrädesvis i öst- och nordsluttningar.

Bästa följearterna är broktagel Bryoria bicolor 
och norsk näverlav Platismatia norvegica, men 
även skuggblåslav Hypogymnia vittata och violett-
grå tagellav Bryoria nadvornikiana. På några loka-
ler (två i Dalarna och tre i Värmland) växer den i 
samma miljö som långskägg Usnea longissima.

Långt broktagel växer främst på gamla gra-
nar med relativt grova barkbeklädda grenar i 
gles skog med luckor eller öppningar (figur 1). I 
optimala miljöer dominerar levande träd men 

Figur 1. En typisk miljö för långt broktagel i gles 
höjdlägesskog i en fuktig nordöstsluttning med snö
brottsskadade och döda granar. Här på Kyrkberget 
mellan Mora och Malungs kommuner i Dalarna, där 
den främst växer på levande granar men förekom
mer rikligast på döda granar av 10–15 meters höjd. 
På trädet på bilden växer mer än tio bålar av långt 
broktagel samt även norsk näverlav, skuggblåslav 
och violettgrå tagellav. Flera träd strax intill hyser 
broktagel. Foto: Bengt Oldhammer.

Långt broktagel trivs bäst i 
orörd höjdlägesskog
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typiskt är ändå växtplatser på döda granar med 
rik förekomst av olika epifytiska lavar. 

Skoglig kontinuitet är viktigt och med det 
menas att skogsmiljöerna varit mer eller mindre 
orörda i flera hundra år. Dimensionshuggningar 
har arten överlevt på flera platser. Däremot är det 
högst troligt att skogar som huggits igenom allt-
för hårt, och därmed har brist på gamla och döda 
träd, har sämre förutsättningar att hysa arten.

Det räcker emellertid inte bara med exklusiva 
gammelskogar av höjdlägeskaraktär eller fjäll-
skogstyp. Därtill behövs fuktiga förhållanden. 
Ofta växer den intill myrar eller fuktiga partier 
med vitmossa i bottenskiktet. Det är tydligt att 
långt broktagel gillar ett maritimt lokalklimat. I 
likhet med långskägget kan långt broktagel klas-
sas som brandrefugial. Reservat och liknande 
skyddsformer är enda sättet att rädda arten 
(Hermansson m.fl. 2007).

Håll utkik!
Långt broktagel känns igen på den karaktäris-
tiska svarta basen och de glänsande grenarna 
(figur 2). Bålen blir med tiden buskigare och 
alltmer hängande, 10–15 cm lång. Soral saknas. 
Apothecier är mycket sällsynta men hittades vid 
Stora Tunturiberget (Oldhammer 1995) i Orsa 

2007, tidigare bara känt från exemplar i Alaska. 
Arten är en bra signalart som bör eftersökas i 
lämpliga miljöer. Håll utkik!  

Citerad litteratur
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ABSTRACT
Kirppu, S., Oldhammer, B. & Hermansson, J. 2008. 
Långt broktagel trivs bäst i orörd höjdlägesskog. 
[Bryoria tenuis indicates oldgrowth spruce forests 
at high altitudes.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 3–4. 
Uppsala. ISSN 0039646X.
The very rare pendant lichen Bryoria tenuis has been 
found at 16 new localities in Sweden. It is a good indi-
cator for old-growth spruce forest at high altitudes.

Sebastian Kirppu inventerar åt länsstyrelsen 
inom flera olika naturvårdsprojekt och har ett 
stort engagemang för naturskogens överlevnad.
Adress: Granberget 5554, 782 91 Malung
E-post: sebastian.kirppu@naturskyddsforenin-
gen.se

Bengt Oldhammer jobbar halvtid som journalist 
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och böcker om naturen i Dalarna.
Adress: Oljonsbyn 5290, 794 92 Orsa
E-post: bengt.oldhammer@telia.com

Janolof Hermansson sitter med i ArtDatabankens 
expertkommitté för lavar och inventerar ofta 
lavar i Sverige och vid Uralbergen.
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Figur 2. Ett litet exemplar av långt broktagel med 
svart bas och glänsande grenar. Med tiden blir den 
mer hängande med en längd på 10–15 cm, ibland 
längre. Foto: Bengt Oldhammer.
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Många rödlistade lavar, och även några mossor, 
har Örjan Fritz hittat i alléerna vid Sperlings-
holm utanför Halmstad. Bland annat de starkt 
hotade arterna almorangelav och almskruv-
mossa i stor mängd. Almsjukan grasserar dock 
i alléerna, och därmed är almen och dess arters 
framtid i området osäker.

ÖRJAN FRITZ

I alléerna vid Sperlingsholm utanför Halm-
stad gjordes under 1990-talet intressanta 
fynd av artrika träd med flera rödlistade 

arter, särskilt lavar (Arup m.fl. 1997, Fritz 2003). 
Men alléerna var hotade. Under 1990-talet 
spreds nämligen almsjukan alltmer i Halland. 
Kring år 2000 blev hotet verkligt vid Sper-
lingsholm. Almar dog, och därmed blev läget 
ytterst prekärt för den långsiktiga överlevnaden 
av de unika alléerna med dess mångfald. Jag 
dokumenterade därför epifytfloran i en del av 
alléerna. Dokumentationen kompletterades med 
en studie som ingår i Länsstyrelsens regionala 
miljöövervakning (Larsson 2000).

Resultaten från dessa inventeringar summeras 
i den här artikeln. Dessutom vill jag försöka 
besvara några frågor: Hur betydelsefull är almen 
för skyddsvärda epifyter? Vilka miljöfaktorer är 
viktigast? Skiljer sig artantalen mellan träd som 
utsatts för olika skötselregimer? Har rötskadade 
savande träd betydelse för förekomsten av lavar?

Undersökningsområdet
Sperlingsholms gods
Sperlingsholm är en herrgård belägen ungefär 
fem kilometer nordöst om Halmstad (figur 1). 
Godsmarken övertogs av den svenske adelsman-
nen Otto Sperling kort efter att Halland blev 
svenskt 1645. Kring de nuvarande byggnaderna, 

som började anläggas kring 1650, finns miljöer 
med mycket höga naturvärden. Omgivningarna 
kring Sperlingsholm är utpekade som riksintres-
se för naturvård (Erlandsson 2001), och områ-
det har åsatts högsta naturvärde i kommunens 
naturvårdsprogram (Bengtsson 1996). Likaså 
är kulturmiljövärdena av riksintresse (Folkesson 
1989). Sperlingsholms gods ägs av släkten Kuy-
lenstierna sedan 1865.

Alléerna täcker sex hektar
I anslutning till Sperlingsholm finns dels en 
almallé, som är dubbelsidig och dubbelradig 
(figur 2), dels en dubbelsidig men enkelradig 
blandträdsallé (figur 3). Almalléns östligaste del 
möter i rät vinkel blandträdsallén, som går förbi 
Sperlingsholms gammelgård (figur 4). De båda 

Unik lavflora i alléer vid  
Sperlingsholm i Halland

HALMSTAD

Sperlingsholm

Figur 1. Sperlingsholm ligger strax utanför Halm
stad i Hallands län.
The location of Sperlingsholm in the county of Hal-
land, SW Sweden.
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alléerna har en sammanlagd längd på minst 1,9 
km och täcker en yta av cirka 6 hektar. Totalt 
ingick 591 träd av åtta trädslag, varav 463 almar, 
i de båda alléerna 2003.

Almallén ligger i ett öppet jordbrukslandskap 
och består av fyra rader på en 900 meter lång 
raksträcka, orienterade i nordvästlig till sydostlig 
riktning. I almallén räknades 409 träd, fördela-
de på 406 almar och tre lindar. Krontäckningen 
av dessa träd omfattade en yta på 3,4 hektar, 
ungefär som en normal nyckelbiotop i skogen. 

Blandträdsalléns sträckning är drygt 1 km 
lång och till ytan 2,8 hektar. Den norra delen 
omges av åkermark, medan de mellersta delarna 
ansluter österut till gårdsmiljöer samt lövskog. 
De allra sydligaste delarna, dominerade av ek, 
sträcker sig genom en högvuxen ädellövskog av 
bok och ek. I blandträdsallén räknades 182 träd, 
fördelade på hästkastanj (65), alm (57), ask (23), 
ek (15), lönn (11), klibbal (10) och tysklönn (1). 

Alléerna har gamla anor
Alléerna vid Sperlingsholm anlades troligen 
redan under sent 1600- eller tidigt 1700-tal. 
Anteckningar som ger besked om alléträdens 
nuvarande åldrar verkar saknas (Nils Kuylen-
stierna, e-brev 2001). Efter Vägverkets inven-

Figur 2. Den gamla dub
belradiga almallén är 900 
meter lång. Bilden är tagen 
i den lågvuxna delen av 
almallén i östlig riktning mot 
Sperlingsholm. Foto: Örjan 
Fritz.
The old double-row elm 
avenue is 900 m long. The 
photo is taken towards the 
east in the low-growing part 
of the avenue.

Figur 3. Gamla lönnar i blandträdsallén. Lönnbar
ken har ett högt pHvärde och utgör ett värdefullt 
substrat för de rödlistade arterna alléskruvmossa, 
blek kraterlav och stiftklotterlav. Foto: Örjan Fritz.
Old maples Acer platanoides provide suitable bark 
substrates for several red-listed epiphytes in the 
mixed deciduous avenue.
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tering av alléerna (Johansson & Öster 2000) 
angavs almarnas åldrar ligga i intervallet 80–
120 år. Denna uppskattning har dock visat sig 
vara för låg. Ett antal sentida almstubbar, sprid-
da i de båda alléerna, hade från 135 (omkrets 
vid basen 112 cm) upp till 230 årsringar (328 
cm). Det fanns ett tydligt positivt samband mel-
lan trädomkrets och antalet årsringar.

Träden är olikgrova
De allra flesta almarna hade en diameter mellan 
41 och 60 cm (figur 5), motsvarande en omkrets 
på cirka 130–190 cm. Detta motsvarar en ålder 
på cirka 150 år. Få träd var klenare (yngre) än 
så. Många träd var däremot ganska grova och 
därmed ganska gamla. De största och äldsta 
almarna, grövre än en meter i diameter, var 
totalt 30 stycken och härrör med stor sannolik-

het från 1700-talet. Intressant är spridningen i 
grovlek som innebär att almar bör ha planterats 
vid olika tillfällen. Planteringarna tycks ha varit 
särskilt omfattande kring mitten av 1800-talet, 
vilket sammanfaller med ägarbyte på godset, 
men obefintliga under senare tid. För övriga 
trädslag fanns inte denna markerade topp i dia-
meterklassen 41–60 cm, utan fördelningen av 
träd var jämnare (figur 5).

Almallén är heterogen
Den västligaste delen av almallén är betydligt 
mer högvuxen och rakstammig jämfört med de 
ofta krokiga och lågvuxna almarna i den övriga 
delen. En lägre grad av skötsel i denna högvux-
na del kan vara förklaringen, eftersom vägtrafi-
ken försvann från detta parti när motortrafikled 
och järnväg byggdes på 1960-talet (figur 4). 

250 m

Figur 4. Läget av dels de undersökta alléerna kring Sperlingsholm, almallén (radnr 1–4) och blandträds
allén (radnr 5–6), dels det specialinventerade området av almallén, som avgränsas västerut av Västkust
banan och motorvägen E6. © Lantmäteriet. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
The location of the studied avenues around Sperlingsholm; the double-row elm avenue (row number 1–4) 
and the single-row mixed deciduous avenue (5–6). Also, the specially investigated area in the elm avenue is 
marked. The elm avenue reaches the railway and the highway in the west.



FRITZ

8 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:1 (2008)

Dessa byggen tog i anspråk inte bara cirka 350 
meter av almallén utan även cirka 550 meter av 
den dubbelsidiga men enkelradiga gamla alm-
allén vid Vrangelsro, cirka 1 km norrut. Dessa 
alléer har alltså åderlåtits rejält redan innan alm-
sjukans tid. 

Majoriteten av stammarna i båda alléerna, av 
såväl alm (60 %) som övriga trädslag (51 %), var 
rötskadade. Andelen rötade almar var dock inte 
jämnt fördelad i almallén, utan signifikant högre 
i den lågvuxna delen, vilket antyder att skötsel-
regimen bör ha skilt sig åt.

Metodik
Inventeringar i almallén
Samtliga arter av lavar och mossor inventerades 
vid basen (0–2 m höjd) av 110 almar i den väs-
tra delen av almallén under 2000–2001 (figur 
4). De flesta almarna (86 st) inventerades i den 
högvuxna delen. Vidare inventerades 24 almar i 
den anslutande lågvuxna delen.

Alla träd som inventerades genomsöktes sys-
tematiskt (cirka 15 minuter per träd) med hjälp 
av lupp. Ett smärre antal kollekter samlades in 
för kontrollbestämning under stereolupp och 
ljusmikroskop. Insamlat material förvaras i her-
barium hos författaren.

Trädens omkrets mättes i brösthöjd och dess 
barksprickedjup på en meters höjd i de fyra 

väderstrecken. Stammarnas mosstäckning upp 
till två meters höjd bedömdes i 10-procents-
intervaller på stammarnas södra och norra halva. 
Vidare mättes trädens lutning på en meters höjd 
med en klinometer.

På 89 almar med kvarvarande bark 2007 
mättes barkens surhetsgrad i brösthöjd i söder-
läge med hjälp av en pH-meter. Från varje stam 
togs ett par små, tunna barkbitar från ordinär 
bark. Mossor, blad- och busklavar skrapades 
bort med kniv, barkbitarna lufttorkades och 
sprutades sedan med cirka 5 milliliter destil-
lerat vatten. pH-värdet mättes efter cirka fem 
minuter. pH analyserades även i andra delar av 
almallén och i blandträdsallén på hästkastanj 
(27 st), ask (11), klibbal (7), lönn (5), ek (4), alm 
(3), lind (3) och tysklönn (1). Därtill mättes pH 
på bark i savstråk på tio av dessa almar och på 
fem av hästkastanjerna.

Inventeringar i båda alléerna
Samtliga träd i båda alléerna inventerades 2003, 
med komplettering av främst mossor 2007, på 
rödlistade epifyter och indikatorarter, enligt 
en särskild metodik framtagen inom ramen för 
länsstyrelsens miljöövervakning (Larsson 2000). 
De rödlistade arterna (Gärdenfors 2005) och 
indikatorarterna kallas här, tillsammans med 
ett mindre urval av tidigare rödlistade och min-
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0
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Diameter i brösthöjd (cm)

 Alm Elm
 Övriga Other

130 år 150 år 200 år175 år >200 år Figur 5. Storleksfördelning 2003 av alla 
almar och övriga trädslag i de två alléerna 
vid Sperlingsholm. Ungefärliga åldersan
givelser för alm, baserade på sambandet 
mellan ålder och omkrets, anges för mit
ten av diameterklasserna.
Size distribution (dbh) of all trees in the 
two avenues at Sperlingsholm in 2003. 
Rough estimates of elm tree ages are given 
for the mid-points of the size classes.
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dre allmänna arter, för naturvärdesintressanta 
arter.

Uppgifter om ytterligare ett antal träd-
variabler noterades: diameterklass (i intervaller 
om 20 cm), trädtyp (”normal” och ”rötad”) och 
mjöllavstäckning (tre klasser). Beteckningen 
rötade träd ska inte förväxlas med almsjuka, 
utan avser skadade träd i vid bemärkelse och 
innefattar även ett mindre antal grenbeskurna 
träd med savflöden, men utan ännu utvecklad 
röta.

Artrik lavflora med unika värden
Många arter av lavar …
Totalt påträffades 146 arter lavar och mossor 
(Appendix 1). Av lavar hittades 117 arter, inklu-
sive tre lavparasiter. Skorplavar dominerade (69 
%), följda av blad- (26 %) och busklavar (4 %). 
Säkert finns fler arter än så. Bortsett från de 
arter jag missat har lavfloran på över två meters 
stamhöjd inte studerats. 

Hallingbäck (1995) angav cirka 70 arter 
som minimum för antal lavarter i alléer. Frö-
dén (1997) fann 85 arter i en almdominerad 
allé i Skåne. Rimligen är det funna artantalet i 
Sperlingsholmsalléerna högt. Det är dock svårt 
att rättvist jämföra artantalen mellan alléer på 
grund av olikheter i antal inventerade träd. De 
vanligaste lavarna i almallén var slånlav Evernia 
prunastri, mjölkantlav Lecanora expallens, blågrå 
mjöllav Lepraria incana och blemlav Phlyctis 
argena. Totalt 14 arter noterades bara på en 
stam.

… men få mossor
Av mossor hittades 29 arter. Det är ganska få 
sett till de goda förutsättningarna. Hallingbäck 
(1996) angav att 40–50 mossor är möjligt att 
påträffa i en allé beroende på trädslag, trädåld-
rar och grad av stoftimpregnering. Det funna 
antalet i Sperlingsholmsalléerna är säkert en 
underskattning, då fokus riktades på lavarna 
under inventeringen. Detta indikeras också av 
mossfynd i den ovan omtalade almallén vid 
Vrangelsro. Där noterades vid en översiktlig 
inventering tre mossarter som skulle ha utökat 
artlistan i Sperlingsholms-alléerna (Malmqvist 

2006). Att artantalet mossor underskrider lavar-
nas står dock klart. Lavarnas totala artstock av 
barkväxande arter i Sverige är också betydligt 
större än mossornas: mer än 500 arter lavar jäm-
fört med 90 mossor (Hallingbäck 1995, 1996). 
De vanligaste mossorna i almallén var cypress-
fläta Hypnum cupressiforme, hjälmfrullania Frul-
lania dilatata och bandmossa Metzgeria furcata. 
Av mossorna dominerade bladmossorna stort, 
endast fyra arter var levermossor.

Antal arter per träd
Som mest sågs 46 arter på en alm. Rekordet för 
lavar blev 36 arter, och för mossor 11 arter. I 
genomsnitt noterades 31 arter per alm, fördelat 
på 24 lavar och 7 mossor. Variationen i total-
antalet arter per träd var relativt låg.

Många naturvärdesintressanta epifyter
Totalt noterades hela 18 rödlistade arter, varav 
15 lavar (tabell 1). Det är ett mycket högt antal 
för vilket område som helst. I Hallands län finns 
endast ett tiotal lokaler med minst 15 rödlistade 
lavar (Fritz 1999). 

Fyndet av hjälmbrosklav Ramalina baltica 
(Fritz 2000) var det första rapporterade för Hal-
land. För mjölig lundlav Bacidina delicata, alm-
orangelav Caloplaca luteoalba, kraterorangelav 
C. ulcerosa, elegant sköldlav Melanelia elegantula 
och grynig dagglav Physconia grisea samt park-
hättemossa Orthotrichum pallens, almskruv-
mossa Syntrichia laevipila och alléskruvmosssa 
S. virescens finns endast ytterligare någon eller 
några få kända lokaler i Halland. Förekomsterna 
av bokfjädermossa Neckera pumila var förvånan-
de eftersom den främst förknippas med sluten 
bokskog.

Anmärkningsvärt är de betydande popula-
tionsstorlekar, mätt i antal trädförekomster, som 
påträffades. För flera av de ovan nämnda arterna 
överskrider antalet förekomster vida det antal 
som påträffats sammanlagt i hela övriga Hal-
land (tabell 1). I Sperlingsholmsalléerna finns 
således källpopulationer som kan antas ha en 
stor regional betydelse. 

Totalt påträffades 36 naturvärdesintressanta 
arter. Utöver de rödlistade kan nämnas kor-
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nig nållav Chaenotheca chlorella, brun nållav 
C. phaeocephala, flikig sköldlav Melanelia laci-
niatula och silverlav Parmelina tiliacea samt fäll-
mossa Antitrichia curtipendula, platt fjädermossa 
Neckera complanata och porellor Porella spp.

Almens betydelse
Endast fem av arterna i alléerna sågs ej på alm. 
Mängden almar fångar tydligen upp en stor 
andel av den tillgängliga artstocken av epifyter 
på lövträd i alléerna. Hade Sperlingsholms-
alléerna varit lika artrika om ett annat trädslag 
dominerat? En indikation är frekvensen av 
antalet fynd och arter i artgruppen naturvär-
desintressanta arter jämfört med frekvensen av 
trädslagens förekomster i alléerna (tabell 2). Vi 

finner då att antalet fynd är något överrepre-
senterat på alm. På lönn noterades ungefär lika 
många fynd som förväntat. Antalet naturvär-
desintressanta arter på lönn är dock högt. Trots 
dubbelt så många träd som lönn, var antalet 
funna arter på ask ”bara” lika med lönnens art-
nivå. Noterbart var det relativt stora antalet arter 
på hästkastanj. Mera förväntat var en klart lägre 
frekvens av artfynd i relation till trädförekom-
sternas frekvenser för klibbal.

En annan värdering av trädslagens bety-
delse kan fås om vi jämför antalet naturvärdes-
intressanta arter på de träd där barkens pH 
analyserats (tabell 3). Enligt tabellen verkar alm 
och lönn vara de bästa trädslagen i Sperlings-
holmsalléerna för naturvärdesintressanta arter, 

Tabell 1. Rödlistade lavar och mossor, hotkategori, med noterat substrat och antal kända trädförekom
ster dels i Sperlingsholmsalléerna (Sp.), dels i övriga Hallands län (H) till och med 2005. *: Förekomst av 
fruktkroppar eller sporkapslar i alléerna.
Red-listed lichens and bryophytes found in the avenues at Sperlingsholm. Threat category (Gärdenfors 
2005), substrate and number of stem occurrences at Sperlingsholm (Sp.) and in the rest of the county of 
Halland (H) are provided. *Presence of apothecia or capsules in the avenues.

Lavar
Hot Substrat

Träd 
(Sp.)

Träd 
(H)

Bacidia incompta, savlundlav* VU Alm 104, hästkastanj 5 109 60
B. rosella, rosa lundlav* NT Alm 2, lönn 1 3 173
Bacidina delicata, mjölig lundlav* VU Alm 1 1 5
Caloplaca luteoalba, almorangelav* EN Alm 65, hästkastanj 2 67 4
C. ulcerosa, kraterorangelav* VU Alm 66, hästkastanj 6, ask 1 73 1
Candelariella reflexa, alléägglav* VU Alm 169, ask 6, hästkastanj 2 177 24
Gyalecta flotowii, blek kraterlav* NT Lönn 1 1 154
Melanelia elegantula, elegant sköldlav VU Alm 187, hästkastanj 22, ask 10,  

lind 2, al 2, lönn 1
224 11

Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav VU Lönn 1 1 204
Physconia grisea, grynig dagglav NT Alm 102, ask 5, lönn 2, hästkastanj 1 110 2
Ramalina baltica, hjälmbrosklav NT Alm 4 4 0
Schismatomma decolorans, grå skärelav NT Ek 1 1 583
Sclerophora amabilis, sydlig blekspik* VU Alm 1 1 28
S. peronella, liten blekspik* NT Alm 16 16 95
Sphinctrina turbinata, kortskaftad para

sitspik*
NT Alm 1 1 120

Mossor
Neckera pumila, bokfjädermossa NT Alm 5, lönn 1 6 500
Syntrichia laevipila, almskruvmossa* EN Alm 24, hästkastanj 1 25 11
S. virescens, alléskruvmossa NT Alm 8, lönn 3, ask 1, hästkastanj 1 13 8
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och dessa har också de högsta pH-värdena till-
sammans med tysklönn. Ask var artfattigare än 
förväntat, medan hästkastanj var artrikare. För 
hästkastanj kan det möjligen bero på ett relativt 
högt pH, därtill med förekomst av flera rötade 
stammar med savstråk (se nedan). Den låga 
frekvensen av artfynd på klibbal, ek och lind 
kan troligen kopplas till de låga pH-värdena på 
dessa trädslag (tabell 3). Barkens vattenhållande 
förmåga kan också vara en utslagsgivande faktor 
i exponerade miljöer som alléer, men undersök-
tes inte här.

Resultat från en trädslagsblandad men alm-
dominerad allé i Skåne visade också att alm 
var det artrikaste för lavar, följt av lönn och ask 
(Frödén 1997). Alm, ask och lönn anses generellt 
sett vara de artrikaste trädslagen också för mos-
sor (Hallingbäck 1996).

Generellt sett är få epifyter strikt knutna till 
ett visst trädslag. Några av de påträffade arterna 
verkar dock föredra alm. I Sperlingsholmsallé-
erna är de rödlistade epifyterna almorangelav 
och almskruvmossa sådana exempel.

Almorangelav (figur 6) är mest knuten till alm, 
men kan växa på andra lövträd, vilket visas av 
förekomsten på flera hästkastanjer med savstråk 
i blandträdsallén (tabell 1). Almorangelav växer 
även på lönnar Acer (Dobson 2005), men kan-

ske inte i några större populationer om alm sak-
nas på lokalen. Man hittar arten oftast i alléer, 
parker, på kyrkogårdar eller vårdträd (Arup 
2001), men även på gammal bok i bokskog 
(Arup & Ekman 1991). Utbredningen i Sverige 
sträcker sig från Skåne till Uppland. Det totala 
antalet lokaler är oklart, men i Skåne var intill 
nyligen ett trettiotal lokaler kända, ofta med 
förekomst på bara något enstaka träd per lokal 
(Arup 2001).

Almorangelav är bara känd från en annan 
lokal i Halland – på gammal alm i almallén vid 
Vrangelsro. Utbredningen är dock inte lika väl-
känd som för skogsarter eftersom ingen riktad 
undersökning av lavar gjorts på kyrkogårdsträd 
och alléer i länet. Det kan därför finnas ett 
mörkertal, men troligen är det inte stort. Antalet 
träd med arten i Sperlingsholmsalléerna bör vara 
ett av de högsta i landet. Andelen förekomster 
är lägre i den högvuxna delen än i den lågvuxna, 
vilket kan förklaras med färre träd är rötade här 
(se ovan). Grenbeskärning, med åtföljande sav-
bildning, gynnar uppenbarligen almorangelav.

Almorangelavens stora knutenhet till alm gör 
den förstås mycket sårbar för almsjuka. Under 
kort tid har arten blivit en av de mest hotade 
lavarna i Sverige. I rödlistor och artfaktablad 
från 1990-talet finns den inte ens med (Arons-
son m.fl. 1995, Thor & Arvidsson 1999). Först 

Tabell 2. Antal trädförekomster och arter av naturvärdesintressanta arter noterat på olika trädslag, jäm
fört med trädslagens förekomst och frekvens i Sperlingsholmsalléerna.
Number of occurrences and species of conservation concern (n = 36) distributed among the tree species 
compared to number and frequency of each tree species in the avenues at Sperlingsholm.

Antal 
fynd

Frekvens 
(%)

Antal 
arter

Andel 
(%)

Antal 
träd

Frekvens 
(%)

Alm 1527 92,1 31 86,1 463 78,3
Ask 36 2,2 12 33,3 23 3,9
Ek 2 0,1 2 5,6 15 2,5
Hästkastanj 58 3,5 13 36,1 65 11,0
Klibbal 2 0,1 1 2,8 10 1,7
Lind 2 0,1 1 2,8 3 0,5
Lönn 29 1,7 12 33,3 11 1,9
Tysklönn 2 0,1 2 5,6 1 0,2

1658 100 36 591 100
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från år 2000 figurerar den som sårbar (Gärden-
fors 2000), och i den senaste upplagan har hot-
kategorin skärpts till starkt hotad (Gärdenfors 
2005). Den verkar därmed följa en liknande 
negativ utveckling som i Storbritannien (Purvis 
m.fl. 1992, Dobson 2005), där populationen 
på kort tid rasat till enbart tre träd som följd 
av först luftföroreningar och senare almsjuka. 
Arten är angiven som akut hotad från Tysk-
land, Holland, Polen och Danmark (Alstrup 
2001). Utanför Europa är arten även noterad i 
Nordamerika, Australien och Asien (Purvis m.fl. 
1992, Arup 2001). 

Almskruvmossa (figur 7) anses gynnad av stoft-
impregnering av kväverikt damm och växer 
företrädesvis på alm i alléer. Arten påverkas 
negativt av främst almsjuka och luftföroreningar 
(Hallingbäck & Kristensson 1982, Halling-
bäck 1998). Almskruvmossa är mycket fåtaligt 
noterad i Sverige, främst i Skåne och utmed 
Västkusten (Cronberg 2005). Den är numera 
ansedd som starkt hotad (Gärdenfors 2005) och 
är rödlistad även i många andra europeiska län-
der. Liksom almorangelav är totalutbredningen 
omfattande, med förekomster inte bara i olika 
delar av Europa utan även i Nordafrika, Asien, 

södra Sydamerika och Australien (Cronberg 
2005). 

Almskruvmossa kan förväxlas med andra 
skruvmossor, främst alléskruvmossa Syntrichia 
virescens och takmossa S. ruralis. Storvuxenhet 
i kombination med många sporkapslar är en 
indikation på almskruvmossa i fält (figur 7). För 
helt säkra artbestämningar krävs dock ofta mik-
roskopiska undersökningar, bland annat av tvär-
snitt av bladnerven (Hallingbäck & Kristensson 
1982, Nyholm 1989).

Med totalt 25 trädförekomster är Sperlings-
holmsalléerna den viktigaste halländska lokalen. 
Här förekommer den relativt utspridd, men 
med en viss koncentration till de västligaste och 
av almsjuka hårdast drabbade delarna av alm-
allén. Arten är känd från en handfull ytterligare 
lokaler i länet, med enstaka trädförekomster per 
lokal. I Vrangelsroallén växte almskruvmossa 
på minst fyra almar ännu 2007, men hotas där 
akut av almsjuka och även exploatering. De vik-
tigaste kända förekomsterna av almskruvmossa i 
länet kan alltså försvinna inom kort.

Trädomkrets är en viktig faktor
En korrelationsanalys mellan åtta av de stude-
rade miljövariablerna visade flera signifikanta 
samband (tabell 4). På grövre almar var bark-
sprickorna djupare. En ökande trädlutning, 
som ökar vattentillgången på stamovansidorna 
från nederbörd, var kopplad till en större andel 
mosstäckt bark, som i sin tur var kopplad till en 
minskad frekvens av mjöllavstäckning på stam-
marna. Mängden mjöllavstäckning ökade med 
stigande radnummer, visande på allt skuggigare 
förhållanden. Barkens pH minskade vid ökande 
mjöllavstäckning.

Antalet naturvärdesintressanta arter var posi-
tivt kopplat till antalet arter av såväl mossor som 
lavar. Ju fler arter av mossor och lavar som note-
rades på en alm, desto fler naturvärdesintres-
santa arter hittades alltså i genomsnitt.

En regressionsanalys visade att trädens 
omkrets (positivt för både mossor och lavar) och 
grad av mosstäckning (positivt för mossor men 
negativt för lavar), var de viktigaste miljöfakto-
rerna för antalet av både mossor och lavar (och 

Tabell 3. Medelvärden per träd av antal naturvär
desintressanta arter, trädstorlek (diameter i sex 
storleksklasser; jfr fig. 5) och barkens pH. Träd 
från både alm och blandträdsallén ingår. Antal 
analyserade träd inom parentes.
Average values per tree of number of species of 
conservation concern (“N-arter”), trunk diameter 
(“Storlek”; cf. Fig. 5) and bark pH.

N-arter Storlek pH

Alm (92) 3,4 3,7 6,7
Lönn (4) 3,2 4,4 6,9
Tysklönn (1) 2,0 5,0 6,9
Hästkastanj (27) 1,4 4,1 5,9
Ask (11) 0,7 3,5 5,9
Lind (3) 0,7 3,7 5,1
Klibbal (7) 0,3 2,6 5,1
Ek (4) 0,0 5,8 5,2
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för antalet naturvärdesintressanta arter). För 
mossor tillkom dessutom barkens pH som en 
viktig faktor.

Antalet lavar, mossor och naturvärdesintres-
santa arter ökade alltså med trädomkretsen 
(figur 8). Artökningen beror troligen på en 
ökad sannolikhet för kolonisering av mindre 
allmänna eller sällsynta arter, dels på grund av 
den allt större barkytan med en allt mer hetero-

gen barkstruktur med olika mikrohabitat, dels 
på den längre tiden som stått till förfogande för 
etablering (Arvidsson m.fl. 1988). Eftersom de 
studerade träden inte har åldersbestämts indi-
viduellt, kan inte ytans betydelse separeras från 
tidens (jfr Johansson m.fl. 2007).

Almar upp till hundra års ålder verkar dock 
koloniseras av lavar i snabbare takt (figur 8). 
Möjligen är de vanligaste strukturerna och de 

Figur 6. Almorangelav känns 
igen på sin tunna grå bål och 
talrika tättsittande, insänkta 
till vidväxta, orangefärgade 
apothecier ofta med en 
försvinnande, ljust gulaktig 
kant. I mikroskopet framgår 
ett mycket tunt septum i 
sporerna. Foto: Örjan Fritz.
The crustose lichen Calo-
placa luteoalba is recognized 
by the thin grey thallus 
and the numerous closely 
spaced, bright orange apoth-
ecia, often with a disappear-
ing light yellow margin. 

Figur 7. Almskruvmossa ses 
ofta med sporkapslar. Vid 
torka är bladen spiralvridna 
som på bilden. Bladens 
kraftiga nerv löper ut i en 
färglös hårudd som saknar 
eller är mycket sparsamt 
beströdd med tilltryckta 
små tänder. Till skillnad mot 
andra liknande skruvmos
sor på träd är bladkanten 
tillbakaböjd endast vid mit
ten av bladet. Foto: Örjan 
Fritz.
The moss species Syntrichia 
laevipila occurs predomi-
nantly on elm in Sweden. 
The tufts often have a lot of 
capsules.
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kemiska egenskaperna för almbark tidigt på 
plats och inte bundna till riktigt gamla träd. 
Almbark blir ofta tidigt fårad och sprucken, i 
motsats till exempelvis bokbark. Barkens pH-
värde ökade inte heller med trädomkretsen i 
detta material (tabell 4). När almbark blir lämp-
ligt som substrat för de mest kräsna arterna går 
inte att utläsa så länge som nästan bara almar 
över hundra år har kunnat studeras. Alm anses 
utgöra ett rikbarksträd, det vill säga barken har 
ett högt ”inneboende” näringsinnehåll och har 
höga pH-värden, vilket bekräftas i denna studie, 
där medelvärdet var 6,7 (tabell 2). Analyser av 
almbark kan dock ge en betydande variation 
(pH 3–7), vilket kan bero på en varierande grad 
av exponering för försurning (Barkman 1958, 
Watson m.fl. 1988). Variationen i pH på alm i 
almallén var dock låg.

Flest lavar per träd i den högvuxna delen
Signifikant fler lavarter per träd noterades i den 
högvuxna delen av almallén jämfört med den 
lågvuxna (medelskillnad 4,5 arter). Orsaken till 
att fler lavar noterades i den högvuxna delen 
beror sannolikt på den större trädomkretsen här 
med en genomsnittlig skillnad på hela 76 cm per 
träd.

Savstråk gynnar vissa rödlistade arter
Hela 94 procent av alla noterade förekomster 
av almorangelav gjordes på rötade träd, oftast i 
savstråk. Motsvarande procentsatser för krater-
orangelav och savlundlav var 88 och 89 procent. 

Dessa rödlistade lavar är klart överrepresente-
rade på rötskadade trädstammar med savstråk, 
som anges vara kväverika, fuktiga och ha höga 
pH-värden, med andra ord en extrem miljö 
som få lavar klarar att växa i (Barkman 1958). 
Mätning av pH bekräftade detta. På alm var 
pH-värdet på bark i savstråk i medeltal 9,2, en 
genomsnittlig skillnad på 2,5 pH-enheter mel-
lan savstråk och ordinär bark på dessa träd. På 
hästkastanj var skillnaden än mer extrem: pH 
var 10,1 i savstråken, en differens på hela 4,5 
pH-enheter. Övriga naturvärdesintressanta arter 
var inte koncentrerade till savstråken. Istället 
noterades flertalet av dessa på mer ordinär gam-
mal bark.

Stoftimpregnering och luftföroreningar
Grusvägar genom alléer anses gynna många epi-
fytiska lavar genom stoftimpregnering på träden 
(Lundbladh & Milberg 2003). Stoftet skapar 
en näringsrikare barkmiljö med ett högre pH-
värde (Barkman 1958). Man har konstaterat att 
asfaltering missgynnat till exempel almorangelav 
(Dobson 2005). Hur asfaltbeläggningen genom 
den lågvuxna delen av almallén på 1960-talet 
påverkat lavfloran är inte känt. Omlandsförhål-
landena spelar dock sannolikt också en stor roll. 
Alléerna vid Sperlingsholm omges på flera sidor 
av åkermarker. Läget är vindutsatt i den för-
härskande vindriktningen från sydväst. Det bör 
innebära att en hel del stoftimpregnering trots 
allt kan ske. Närheten till åkermark kan poten-
tiellt också vara negativ för epifyter, åtminstone 

Tabell 4. Det statistiska sambandet mellan åtta miljöfaktorer på 89 almar i almalléns västligaste del.  
Korrelationskoefficienter som följs av en eller flera asterisker är statistiskt säkerställda.
Pearson correlation coefficients between 8 environmental variables on elms (n = 89) in the western part of 
the elm avenue. *: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001.

pH Radnr Omkrets Trädtyp Mjöllav Lutning Mosstäckn.
Radnr –0,051
Omkrets 0,063 0,004
Trädtyp 0,024 –0,164 0,032
Mjöllav –0,283** 0,454*** 0,069 –0,121
Lutning –0,118 0,153 0,063 –0,087 0,166
Mosstäckn. 0,073 0,108 0,158 –0,161 –0,290** 0,239*
Barkdjup 0,001 0,232 0,710*** –0,046 0,249* 0,114 0,170
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temporärt, om spridning av bekämpningsmedel 
sker i nära anslutning till träden (jfr Jensen m.fl. 
1999).

Allélav Anaptychia ciliaris, lönnlav Bacidia 
rubella, flera arter av brosklavar Ramalina och 
kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum, vilka 
alla anses vara känsliga för luftföroreningar 
(Hultengren m.fl. 1992), förekom rikligt och 
ofta med fruktkroppar. Tillsammans med de 
genomgående höga pH-värdena på alm verkar 
effekten av försurande ämnen således begränsad, 
möjligen mildrad av stoftimpregnering (se ovan). 
De flesta individerna av nämnda arter ser ut att 
vara i gott skick, och relativt lite sågs av direkt 
föroreningstoleranta arter som till exempel 
stadskantlav Lecanora conizaeoides.

Landskapsperspektiv
Förekomsten av arter vid ett givet tillfälle i 
alléerna beror också på möjlighet till kolonisa-
tion utifrån. Alléerna ligger väl till med direkt 
angränsande lövskogsmiljöer av högt naturvärde 

(Arup m.fl. 1997), som innehåller en uppsätt-
ning av de rödlistade arter som också noterades 
i alléerna, bland annat mjölig lundlav Bacidina 
delicata, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera 
och grå skärelav Schismatomma decolorans.

Omvänt kan arter i en region ha sina främsta 
eller sista lokaler i alléer (Andersson & Löfgren 
2000). I ett landskapsperspektiv har mängden 
av almalléer i jordbrukslandskapet i denna del 
av Halland troligen utgjort betydelsefulla sprid-
ningskällor för många arter (jfr tabell 1). I takt 
med almsjukans spridning, minskar den totala 
mängden rikbarksträd, vilket minskar möjlighe-
ter till spridning och återkolonisering vid lokala 
utdöenden i landskapet.

Går alléerna att rädda?
Alla alléer är biotopskyddade enligt Miljöbal-
ken. Lagens bestämmelser biter dock inte på 
almsjuka. Mer än femtio almar har hittills dött i 
almallén och flertalet av dessa står nu utan bark 
(figur 9). Det innebär att epifyterna på hälften 
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Figur 8. Antalet funna arter avsatt mot almarnas storlek i det specialinventerade området.
Circumference at breast height of elms (n =110) in the elm avenue and the total number of species found, 
divided in lichens (“Lavar”), bryophytes (“Mossor”) and species of conservation concern (“N-arter”).
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av de specialundersökta träden redan är borta. 
Även i blandträdsallén har almar dött under 
senare år.

Kan något göras för att mildra effekterna? 
Gängse metoder har ofta inneburit att infekte-
rade almar tas bort och parklind planteras. På 
så vis kan en allé återfås – men med en starkt 
utarmad biologisk mångfald som följd. Resulta-
tet kan bli en ”lichenologisk öken” i jordbruks-
landskapet (Ekman & Arup 2003). Almarnas 
storleksfördelning indikerar att plantering förr 
praktiserats i Sperlingsholmsalléerna. Att suc-
cessivt ersätta träd med nya är för den biologisk 
mångfalden den kanske lämpligaste metoden att 
förnya en allé.

Med tanke på almsjukans snabba förlopp och 
att det tar tid innan nya lämpliga substrat står 
till buds för epifyterna är ett snabbt agerande 
nödvändigt. Nyplantering måste påbörjas sna-
rast möjligt, till exempel i uppkomna luckor. Av 
stor vikt för epifyterna är val av trädslag, som 
i första hand bör vara lönn och ask, gärna även 
alm om resistenta sorter kan hittas. För att 
minska infektionsrisken av almsjuka i de gamla 

och ännu friska almarna, kan användning av 
fungicider vara ett angreppssätt, kronbeskärning 
ett annat. Dessa metoder skulle kunna testas för 
ett urval almar, men effekterna av dessa kost-
samma behandlingsmetoder är ovissa.

Länsstyrelsen i Hallands län har funnit att 
de artrika Sperlingsholmsalléerna kan ingå 
i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd 
(Höjer & Hultengren 2004). I samverkan med 
markägaren har myndigheten därför beslutat 
att göra en insats för almallén. Det första steget 
har varit att med hjälp av expertis ta fram en 
trädvårdsplan, som innebär dels en kartering 
av hälsotillståndet i allén, dels en bedömning 
av vilka praktiska åtgärder som är möjliga och 
lämpliga (Teutch & Forbes 2007). Med detta 
underlag kan arbetet med allévårdande åtgärder 
gå vidare.  

•  Tack till Ulf Arup, Jörg Brunet, Per Johans-
son och särskilt Per Milberg för värdefulla syn-
punkter på olika versioner av manus. Ulf Arup 
och Per Johansson har också tillsammans med 
Lars-Åke Flodin, Gerhard Kristensson, Tomas 
Hallingbäck och Martin Westberg artbestämt 
några knepiga arter. Tack även till markägare 
Nils Kuylenstierna för inventeringstillstånd. 
Lena Alness, Jeanette Erlandsson och Kill Pers-
son för initiering av trädvårdsplanen och Lars 
Stibe för finansiering av den regionala miljööver-
vakningen av alléerna.

Figur 9. Almar dödade av almsjukan i Sperlings
holms almallé. Foto: Örjan Fritz.
Elms killed by Dutch elm disease in the elm avenue 
at Sperlingsholm.
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ABSTRACT
Fritz, Ö. 2008. Unik lavflora i alléer vid Sperlings
holm i Halland. [Unique lichen flora in avenues at 
Sperlingsholm, southwestern Sweden.] – Svensk 
Bot. Tidskr. 102: 5–18. Uppsala. ISSN 0039 
646X.
A survey of lichens and bryophytes on elms 
(n = 110) up to 2 m height was carried out in a part 
of a large elm avenue at Sperlingsholm, county of 
Halland, SW Sweden. The survey was complement-
ed with a study of epiphytic red-listed and indicator 
species on all trees in the avenue as well as in an 
adjoining mixed deciduous species avenue. In all, 591 
trees, of which 463 were elms, were surveyed and 
environmental variables noted.

In all, 146 species were found, 117 lichens and 29 
bryophytes. On average, 31 species, 24 lichens and 
7 bryophytes, were noted per elm. The maximum 
was 46 species. Of the eight sampled variables, tree 
circumference, bryophyte coverage and bark pH 
were the most important for the species groups 
investigated. 

In total, 18 species were nationally red-listed, 
15 lichens and 3 bryophytes. Large populations of 
the red-listed lichens Bacidia incompta, Caloplaca 
luteoalba, C. ulcerosa, Candelariella reflexa, Melanelia 
elegantula and Physconia grisea were found. Among 
bryophytes the endangered moss Syntrichia laevipila 
occurred on 25 elms. 

The elms are under severe threat from Dutch 
elm disease. In the last 5 years some 50 elms have 
died. A management plan for the elm avenue has 
been prepared and actions have begun in 2007. 

Örjan Fritz är doktorand 
på institutionen för syd-
svensk skogsvetenskap. 
Inriktningen på arbetet 
är epifytiska lavar och 
mossor i bokskogs-
miljöer i Halland. Tidi-
gare har Örjan arbetat 
på länsstyrelsen med 

främst miljöövervakning och inventering av epi-
fyter, artdatabaser och naturreservatsbildning av 
skyddsvärda skogsmiljöer.
Adress: Inst. för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, 
Box 49, 230 53 Alnarp
E-post: orjan.fritz@ess.slu.se

Appendix 1. Artförteckning för alléerna vid 
Sperlingsholm. Rödlistade arter och indikatorarter, 
dvs. naturvärdesarterna, är markerade i fet stil. 
Detaljerade uppgifter om frekvens och trädslagsval 
kan fås från författaren.
Species list for the avenues at Sperlingsholm. Red-
listed and indicator species are marked in bold. 
Detailed frequency and substrate data can be 
obtained from the author.

Lavar Lichens (117 taxa): Amandinea punctata, 
Anaptychia ciliaris, Anisomeridium biforme, A. polypori, 
Arthonia muscigena, Bacidia incompta, B. rosella, 
B. rubella, B. viridifarinosa, Bacidina delicata, Buellia 
schaereri, Calicium salicinum, C. viride, Caloplaca chlorina, 
C. citrina, C. herbidella, C. luteoalba, C. obscurella, 
C. ulcerosa, Candelaria concolor, Candelariella aurella, 
C. reflexa, C. vitellina, C. xanthostigma, Catillaria nigro-
clavata, Chaenotheca chlorella, C. phaeocephala, 
C. trichialis, Chrysothrix candelaris, Cladonia coniocraea, 
C. digitata, Cliostomum griffithi, Dactylospora parasitica, 
Dimerella pineti, Diplotomma alboatrum, Evernia pru-
nastri, Gyalecta flotowii, Haematomma ochroleucum, 
Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia farinacea, H. physo-
des, H. tubulosa, Lecanactis abietina, Lecania cyrtella, 
Lecanora allophana, L. argentata, L. carpinea, L. chlarotera, 
L. conizaeoides, L. dispersa, L. expallens, L. hagenii, L. hage-
nii-gruppen (sp.1), L. saligna, L. varia, Lecidella elaeochroma, 
L. euphorea, L. flavosorediata, Lepraria incana, L. lobificans, 
L. vouauxii, Melanelia elegantula, M. exasperatula, 
M. fuliginosa, M. laciniatula, M. subaurifera, Micarea 
prasina, Mycobilimbia hypnorum, Ochrolechia subviridis, 
O. turneri, Opegrapha atra, O. niveoatra, O. rufescens, 
O. varia, O. vermicellifera, Parmelia ernstiae, P. saxatilis, 
P. submontana, P. sulcata, Parmelina tiliacea, Pertusaria 
albescens, P. amara, P. coccodes, P. flavida, P. hemisphaerica, 
P. pertusa, Phaeophyscia endophoenicea, P. orbicularis, 
Phlyctis argena, Physcia adscendens, P. aipolia, P. tenella, 
Physconia distorta, P. enteroxantha, P. grisea, P. perisidiosa, 
Placynthiella icmalea, Platismatia glauca, Pleurosticta aceta-
bulum, Pseudevernia furfuracea, Ramalina baltica, R. fari-
nacea, R. fastigiata, R. fraxinea, Rinodina exigua, R. pyrina, 
Schismatomma decolorans, Sclerophora amabilis, 
S. peronella, Sphinctrina turbinata, Tuckermanopsis 
chlorophylla, Vouauxiella lichenicola, Xanthoria candelaria, 
X. fulva, X. parietina, X. poeltii och X. polycarpa.

Mossor Bryophytes (29 taxa): Amblystegium serpens, 
Antitrichia curtipendula, Bryum moravicum, Dicrano-
weisia cirrata, Dicranum scoparium, Frullania dilatata, Hom-
alothecium sericeum, Hypnum cupressiforme, Isothecium 
alopecuroides, Leucodon sciuroides, Metzgeria furcata, 
Neckera complanata, N. pumila, Orthotrichum affine, 
O. diaphanum, O. lyelli, O. pallens, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium sp., Porella cordaeana, P. platyphylla, 
Radula complanata, Rhytidiadelphus squarrosus, Syntrichia 
laevipila, S. papillosa, S. ruralis, S. virescens, Zygodon 
rupestris och Z. viridissimus.
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Med den förestående klimatförändringen 
finns ett ökat behov av att veta hur arter och 
växtsamhällen påverkas. Svensk naturvård har 
genom åren haft stor nytta av alla de botanister 
som på fritiden inventerat den svenska floran. 
Författarna vill här uppmana till en ny angelä-
gen insats. I dag finns tekniken att rapportera 
fenologiska observationer som datum för löv-
sprickning, blomning eller fruktmognad på ett 
enkelt sätt.

ÅSLÖG DAHL, KJELL BOLMGREN & OLA LANGVALL

Årstidernas växlingar är ett av de mest 
uppskattade fenomenen i naturen. I 
många fall är det just växternas årscykel 

– vårens blommor, lövsprickningen, midsom-
marens fägring och höstens färgprakt – som vi 
tänker på när vi pratar om årstiderna. På senare 
år har studier av blomningstider och bladutveck-
ling spelat en stor roll för att påvisa klimatför-
ändringens effekter på våra ekosystem. Tidigare 
vårblomning och lövsprickning och senarelagd 
lövfällning har varit återkommande resultat i 
dessa studier (Menzel m.fl. 2006, Parmesan 
2006). Samtidigt vet vi att växter reagerar olika 
på klimatvariationer och att klimatförändringen 
kommer att se olika ut på olika platser. Kun-
skaper om dessa skillnader kan vara mycket 
betydelsefulla när vi vill förstå vilka effekter 
klimatförändringen kan få på växtsamhällenas 
sammansättning.

Ingen har ensam kunnat ta sig an uppgiften 
att analysera dessa skillnader eftersom det är 
en i det närmaste omöjlig uppgift att samla in 
fenologiska data för många arter. Det finns där-
för mindre än en handfull publicerade studier 
där många arter studerats samtidigt. Ett nätverk 

av intresserade botanister, lärare och forskare 
skulle dock ganska enkelt kunna skapa ett unikt 
datamaterial som täcker många arter, flera feno-
logiska faser och ett större geografiskt område.

Upprop
Under åren 1873–1926 fanns ett sådant fenolo-
giskt nätverk i Sverige. Tillsammans rapporte-
rade de in cirka 280 000 observationer för över 
500 arter till dåvarande SMHI (figur 1). Med 
hjälp av dagens teknik tror vi att det är fullt 
möjligt att driva ett fenologiskt nätverk även i 
vår tid. Vi vill därför ta initiativet till att bilda 
ett sådant och uppmuntra intresserade att rap-
portera fenologiska observationer till en gemen-
sam databas. Som deltagare och rapportörer i ett 
nationellt fenologinätverk kan vi tillsammans 
göra det möjligt för forskare och naturvårdare 
att undersöka frågor kring årstidsväxlingar, 
säsongsmönster och hur klimatförändringen 
kommer att påverka naturen och vårt samhälles 
samspel med den. Samtidigt kommer det som 
rapporteras in att vara tillgängligt i en öppen, 
sökbar databas där allmänhet och naturvårds-
organisationer får tillgång till materialet och 
kan till exempel se hur årstidsväxlingarna skiftar 
över vårt land.

Historiska data bildar bakgrund
Genom historien har några olika fenologiska 
studier genomförts i Sverige. Under 1751 och 
1752 fanns det 18 fenologiska stationer i landet. 
Resultaten sammanställdes i två doktorsavhand-
lingar, som försvarades av Harald Barck och 
Alexander Malachias. I jordbruket har notering-

Se klimatförändringen 
med egna ögon –  
gör fenologiska  
observationer!

Blommar vitsippan allt tidigare? Du kan hjälpa till 
att hålla koll! Foto: Kjell Strömberg.
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ar av exempelvis tidpunkten för blomningens 
slut länge använts till att göra prognoser för hur 
skörden ska bli. I Sverige har en sådan verksam-
het skett i Hushållningssällskapens regi sedan 
slutet av 1700-talet, men precis vilka faser och 
vilka grödor som registrerats har varierat. 

Vid mitten av 1800-talet ledde Kungliga 
Vetenskapsakademien ett nytt försök att samla 
in fenologiska observationer. Men det var först 
år 1873 som en riktigt storskalig studie inleddes 
i regi av Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, 

SMHI:s föregångare. Då fick nämligen akade-
mie adjunkten H. H. Hildebrandsson vid Upp-
sala Meteorologiska Observatorium i uppdrag 
att utsträcka verksamheten till de fenologiska 
iakttagelserna. SMC:s rapportörer registrerade 
därför inte bara temperatur och nederbörd, utan 
också blomningstider. Mellan åren 1873 och 
1926 samlades in cirka 117 000 observationer 
i Götaland, 133 000 i Svealand och 30 000 i 
Norrland. Tre sammanställningar av detta mate-
rial har publicerats (Arnell 1923, 1927, Arnell & 
Arnell 1930). Detta är ett enastående datamate-
rial som lämpar sig väl för uppföljning.

Genom att upprepa SMC:s observationsserier 
skulle det vara möjligt att kvantifiera skillnader 
i vegetationsperiodens längd mellan nutid och 
1800-talets slut såväl som enskilda arters feno-
logi för stora delar av landet. Det skulle också 
göra det möjligt att jämföra olika typer av väx-
ter: Hur förändras blomningstiden för de ofta 
allergiframkallande vindpollinerade växterna 

– hur lång blir pollensäsongen för våra allergiker? 
Hur har fenologin för trädens lövsprickning 
förändrats, jämfört med utvecklingen av de örter 
som växer i lundens markskikt? Hur förändras 
mognadstiden hos skogens bär? Dessutom skulle 
det vara möjligt att urskilja effekter av släktskap; 
Svarar Prunus-arter på ett sätt och Lonicera-arter 
på ett annat, eller är tidpunkten på året när 
växten blommar viktigast för att förklara hur 

Fenologi är läran om hur årstidernas växlingar 
påverkar periodiska fenomen i naturen som till 
exempel blomning, lövsprickning, fruktsättning 
och trädens lövfällning eller fåglarnas flyttning. 
Fenologi handlar om hur dessa tidsmönster ser 
ut och vad som styr dem. Det handlar också 
om hur olika fenologiska faser förhåller sig till 
varandra, och vilken betydelse dessa fenomen 
har för ekosystemens sätt att fungera.

Den äldsta fenologiska observationsserie 
som man känner till är från Japan. Där fortsät
ter man än idag en 1300 år lång dokumentation 
av körsbärsträdens blomningstid. I Frankrike 
har man sedan medeltiden samlat uppgifter 
om tidpunkten för vindruvsskörden. Även om 
andra liknande exempel finns brukar Carl von 
Linné anses vara den moderna fenologins fader. 
I ”Philosophia Botanica” (1751) beskrev han 
hur man borde studera blomningstider, löv
sprickning, fruktsättning och lövfällning på olika 
platser i Sverige, ”så att man kan se hur olika 
regioner skiljer sig från varandra”. Denna öns
kan är än mer relevant idag när vi ska försöka 
hantera klimatförändringens effekter.
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rFigur 1. Den botaniska litteraturen är full av upp

gifter om blomningstider. Här visas blomnings
start för ungefär 500 arter i Uppsalatrakten (från 
Arnell 1923). Genom att upprepa den här typen 
av observationsserier skulle vi få en bild av hur 
klimatförändringen påverkar blomningsfenologin. 
Men för att bättre kunna förutse klimatförändring
ens fulla effekt på våra växtsamhällen är det viktigt 
att även samla in uppgifter om andra fenologiska 
faser, till exempel lövsprickning, fruktmognad, frö
spridning och lövfällning.
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mycket blomningstiden förändras som en följd 
av klimatförändringen? Arnells publikationer 
innehåller också lokaluppgifter, vilket skulle 
göra det möjligt att se hur förändringen av flo-
rans fenologi varierar över landet (figur 2).

En av de mest uppmärksammade publikatio-
nerna som belyser klimatförändringarnas effekt 
(Fitter & Fitter 2002) baseras på just den här 
typen av data. Undersökningen omfattar 380 
brittiska arter, vilka i genomsnitt kom i blom 
4,5 dagar tidigare under 1990-talet än under 
perioden 1950–1989. Hos ungefär en sjättedel 
av arterna är skillnaden statistiskt säkerställd. 
Resultaten visar också att alla livsformer inte 
reagerar på samma sätt. Annueller har till exem-
pel en större tendens att blomma tidigare än 
perenner jämfört med förr, och insektspollinera-
de växter har påverkats mer än vindpollinerade. 
Till och med närbesläktade arter som växer på 
samma plats kan reagera på olika sätt på den 
ökade temperaturen.

Nyligen publicerades en annan studie som 
omfattar fenologiska observationer av mer än 
500 arter. Den initierades av författaren Henry 
David Thoreau redan år 1852. Han var verksam 
i Concord i nordöstra USA. Varje morgon om 
våren, under loppet av flera år, gick han ut för 
att studera när olika arter kom i blom och när 
olika flyttfåglar anlände, och gjorde noggranna 
anteckningar. Thoreau inspirerade flera efterföl-
jare, som varit verksamma under olika perioder. 

Det finns därför andra dataserier från samma 
region och bland annat också en serie datum-
märkta fotografier (från början av 1900-talet) av 
de arter Thoreau studerade. 

Allt detta utgör ett synnerligen värdefullt 
material som följts upp under 2000-talets för-
sta år. Jämförelsen visar, liksom den brittiska 
studien, att det finns stora skillnader i hur olika 
arter påverkas av stigande medeltemperatur, 
vilken i Concord både är en konsekvens av den 
globala uppvärmningen och av urbaniseringen. 
Åtskilliga av de studerade växterna blommar 
nu mer än en vecka tidigare än på Thoreaus tid, 
men alla reagerar inte på samma sätt. Blåbärs-
arten Vaccinium corymbosum blommar tre veckor 
tidigare än för 150 år sedan, medan blomnings-
tiden hos vitsippssläktingen Anemone quinquefo-
lia inte har förändrats alls (Primack m.fl. 2007).

En bearbetning av data från många olika 
arter i hela Europa (Menzel m.fl. 2006) visar 
hur våren i vår del av världen i genomsnitt 
kommer en vecka tidigare nu än för trettio år 
sedan. Hos sensommar- och höstblommande 
växter påverkas inte blomningsstarten i samma 
utsträckning, men de kan i gengäld blomma 
längre än förut eftersom höstens första nattfros-
ter ofta kommer senare på säsongen.

Tyvärr saknas ett motsvarande modernt mate-
rial för Sverige, och därför har ingen kunnat 
utnyttja SMC:s data för att undersöka vad som 
hänt den svenska floran i detta avseende. Sedan 
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Figur 2. För ett begränsat antal arter finns jämför
bara fenologiska uppgifter insamlade från ett flertal 
platser. Här visas 23 arter som observerades på 
ett flertal platser i Sverige (Arnell 1923, Arnell 
1927, Arnell & Arnell 1930). Den vågräta axeln 
visar när arterna började blomma i Karlshamns
trakten i Blekinge, medan den lodräta axeln visar 
hur mycket senare de började blomma kring 
Söderhamn i Hälsingland. Genom en satsning på 
fenologirapportering skulle sådana data för ett 
större urval av arter kunna samlas in, och därmed 
göra det möjligt att förstå hur växter av olika 
typer anpassar sig till förändringar i klimatet.
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1920-talet har det inte förekommit särskilt 
mycket organiserad insamling av uppgifter av 
detta slag i Sverige. Några decennier långa mät-
serier kommer från den registrering av luftburet 
pollen som bedrivits sedan 1970-talet i Stock-
holm, Göteborg och Malmö och under kortare 
eller längre perioder på ett antal andra platser 
i landet. De ingår i underlaget till den ovan 
nämnda europeiska studien (Menzel m.fl. 2006). 
Fältbiologerna rapporterade vårtecken från 1950- 
till 1990-talet, varav en del sammanställdes och 
publicerades i medlemstidningen Fältbiologen. 
Vid fältstationen vid Latnjajaure väster om Abis-
ko har första blomningsdatum hos över hundra 
olika arktiska arter kartlagts under ett tiotal år 
(Molau m.fl. 2005). Vi känner också ett exempel 
på en person som noterat blomningstider under 
73 år av sitt liv! 

Svenska och utländska nätverk
Sedan en tid tillbaka är det möjligt att rappor-
tera fenologiuppgifter på nätet (www.artportalen.
se; www.vattenriket.kristianstad.se/varen/). Nu 
vill vi ta initiativ till en satsning på fenologirap-
portering i Sverige genom att göra det enklare 
och attraktivare att rapportera fenologiska 
observationer. Därmed hoppas vi rekrytera 
såväl intresserade amatörbotanister som fors-
kare, naturvårdsorganisationer, skolklasser och 
allmänhet till att bli medlemmar i ett svenskt 
fenologinätverk. Under lång tid har svensk 
florainventering varit orienterad mot uppgifter 
om förekomst av olika arter. Resultatet är en 
lång rad enastående landskapsfloror, men också 
en fokusering på ovanliga och rödlistade arter. 
Fenologiska observationer av alla arter kommer 
emellertid att vara viktiga när de sätts i relation 
till de pågående klimatförändringarna; såväl 
observationer av vanliga arter som av ovanliga 
eller nyinkomna. Eftersom det är de fenologiska 
förändringarna och deras effekt på populations- 
och ekosystemnivå som vi behöver förstå, måste 
målsättningen vara att inkludera många arter 
och många faser från många olika platser i lan-
det.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har 
ett speciellt uppdrag från staten: att övervaka 
miljön och bedöma dess tillstånd i den verk-
samhetsgren som kallas fortlöpande miljöanalys. 
Övervakningen ska bedrivas på lång sikt. En 
arbetsuppgift som har prioriterats är att verka 
för bildandet av ett svensk fenologiskt nätverk, 
som ska kunna fungera i många år framöver. 
Kontinuiteten är viktig! Nätverket ska inkludera 
samarbetspartners såväl inom Sverige som utom-
lands. 

SLU har fältforskningsstationer på flera olika 
ställen i landet (figur 3). De har en unik möj-
lighet att koppla fenologiska observationer till 
det rådande klimatet genom den långsiktighet i 
observationerna som kännetecknar miljöanalys-
arbetet på stationerna, genom den geografiska 
spridningen och genom de egna väderobserva-
tionerna. Under 2006 och 2007 har ett pilot-
projekt genomförts vid fältforskningsstationerna 
med syftet att ta fram rutiner för fenologiska 

Asa

Umeå

Siljansfors

Tönnersjöheden

Vindeln/Flakaliden

Figur 3. Vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) 
skogliga försöksparker i Asa, Siljansfors, Tönner
sjöheden och Vindeln, samt vid SLU i Umeå görs 
ingående observationer av flertalet fenologiska 
faser på vårtbjörk, glasbjörk, gran och tall samt på 
blåbär och lingon.
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observationer av vanliga träd och buskar, som 
kan användas i det nationella nätverket. De 
viktigaste skogliga fenologiska fenomenen, som 
lövsprickning, skottsträckning, blomning och 
bärmognad, har följts med veckointervall under 
sommarhalvåret hos några vanliga arter (glas-
björk, vårtbjörk, tall, gran, blåbär och lingon). 
Projektet har också utvecklat ett datasystem för 
att rapportera och bearbeta resultaten (www.esf.
slu.se/fenologi).

Många andra länder i Europa har långa 
observationsserier, där registrering fortfarande 
pågår. Ett exempel är de studier av knoppsprick-
ning hos hästkastanj som bedrivits i Genève 
sedan 1808. I början av 1960-talet grundades 
ett antal internationella så kallade fenologiska 
trädgårdar på olika ställen i Europa, bland annat 
i Sverige. Idén var att plantera samma kloner 
av olika trädarter på de olika platserna. Genom 
att alla medlemmar av samma klon är genetiskt 
identiska, skulle effekten av de olika klimat och 
ljusförhållanden som de utsattes för, från norr 
till söder, visa vilken betydelse som miljön hade 
i förhållande till arvsanlagen. 

Det finns flera olika internationella nätverk, 
till exempel European Phenological Network 
och USA National Phenology Network, vars 
syfte är att samordna datainsamling över större 
områden, och en global ansats i ”Global Phe-
nological Monitoring” som startades 1993 av 
International Society of Biometeorology (ISB). 
I Europa finns för närvarande ett så kallat 
COST-projekt (Cost 725, http://topshare.wur.
nl/cost725), ett nätverk där forskare från många 
olika europeiska länder medverkar, och som 
är finansierat av European Science Foundation, 
Nätverkets mål är att samla fenologiska data 
från de olika länderna i en gemensam databas, 
vilken skall kunna användas till att följa klimat-
förändringarna och att utvärdera hur de påver-
kar europeiska ekosystem.

Växternas biologiska klocka
Årscykeln hos en växt styrs av ett flertal faktorer, 
där ljus och temperatur spelar avgörande rol-
ler. Men det är inte bara hur varmt det är under 
våren som bestämmer när björken eller andra 

lövträd ska börja blomma. Hela perioden från 
slutet av september fram till våren påverkar. I 
slutet av september leder sjunkande dagstempe-
ratur och kortare dagar till att träden fäller sina 
löv och går in i ett viloläge. Då går livsproces-
serna långsammare för att nå ett minimum runt 
midvintern. För att vilan skall brytas, måste 
trädet utsättas för en temperatur mellan cirka 
– 4 och +14°C under en viss minsta tid, som kan 
mätas i dagar eller timmar. Därefter måste det 
till en viss mängd värme, i ett intervall mellan 2 
och 36°C med ett optimum vid cirka 25°C för 
arter som är anpassade till tempererade områden. 
Den exakta mängden beror på vilken art det 
handlar om. Om temperaturackumulationen går 
långsamt och blomningen riskerar att starta ”för 
sent”, tycks växten som en säkerhetsmekanism 
kunna reagera på att dagarna blir längre, så att 
den kommer igång i alla fall. Hos andra växter 
är dagens, eller kanske snarare nattens längd 
den viktigaste faktorn som avgör när växten ska 
börja blomma. Men för att den ska reagera på 
förhållandet mellan ljus och mörker krävs att 
den nått ett visst mognadsstadium. Hur snabbt 
den når dit beror av temperaturen. Över huvud 
taget är tillväxt- och utvecklingstakten hos olika 
organ hos växten, till exempel frö- och frukt-
mognad, mycket väl korrelerad till omgivande 
temperatur. Detta är något som redan den fran-
ske 1700-talsvetenskapsmannen Réaumur (1735) 
konstaterade.

Det är viktigt och intressant att studera 
variationen inom och mellan arter i naturen. I 
ängsmarker kan vi till exempel hitta tidig- och 
senblommande varianter, vilka troligen utveck-
lats som ett svar på slåttertider (Lennartsson 
1997). På samma sätt har många växter anpassat 
sin fenologi till den lokala växtsäsongens längd; 
populationer i norra Sverige har lägre tempe-
raturbehov än populationer från södra Sverige 
(Karlsson 1976, Olsson & Ågren 2002). Denna 
genetiska variation är särskilt viktig att ha i 
åtanke när man gör fenologiska observationer 
av odlade arter, som träd i skogar, parker och 
trädgårdar, eller bärbuskar och andra trädgårds-
växter som har planterats eller ympats. Granar 
från Vitryssland som har utvecklats i ett mer 
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kontinentalt klimat, har ett helt annat tempe-
raturbehov för skottskjutning än granar som 
utvecklats i Sverige. Sådana skillnader utnyttjas 
i särskilda syften, till exempel när man i skogs-
bruket importerar granfrön från Östeuropa för 
att få plantor med senare skottskjutning än den 
inhemska granen, vilket minskar kostnaderna 
för skador orsakade av tidiga försommarfroster i 
södra Sverige.

En art eller en population som befinner sig 
på en breddgrad med andra ljusförhållanden än 
vad den är anpassad för kan råka ut för att dess 
biologiska klocka kommer ur fas med omgiv-
ningen. Ett sådant beteende kan iakttas hos 
robinian Robinia pseudoacacia, som går utmärkt 
att odla i södra Sverige men som inte utnyttjar 
den svenska växtsäsongen på bästa sätt. Den slår 
ut senare än inhemska träd men fäller ofta inte 
heller sina blad förrän en bit in i november, då 
fortfarande helt gröna.

Hos ett träd som befinner sig på sin ursprungs-
lokal men som utsätts för en ny temperatur-

regim som inte passar trädets styrsystem för 
värme och ljusförhållanden, kan årscykeln också 
komma i olag. I många fall kan vi inte förutsäga 
hur arter ska reagera på ett nytt klimat, eller vad 
detta kommer att innebära för växtsamhällena 
som helhet. Vi vet helt enkelt för lite, bland 
annat om vilken fenologi som utmärker olika 
sorters växter och hur känsliga de är för föränd-
ringar.

Sommaren blir längre – eller kortare
Fenologiska studier kan ge information om 
klimatförändringarnas olika effekter på olika 
ställen. Genom att man jämfört uppgifter om 
glasbjörkens lövsprickning från hela norra Skan-
dinavien med satellitbilder under tjugo år, har 
man kunnat dra slutsatsen att vegetationsperio-
den i genomsnitt börjar 5–6 dagar tidigare om 
medeltemperaturen stiger med en grad (Karlsen 
m.fl. 2007). Men effekten av det varmare kli-
matet skiljer sig mellan olika platser. I de mest 
oceaniska delarna innebär en grads ökning 7–9 
dagars tidigareläggning, medan de kontinentala 
delarna påverkas mindre. Där kommer våren 
högst fem dagar tidigare vid samma ökning av 
medeltemperaturen.

Effekten av den globala uppvärmningen kan 
emellertid, paradoxalt nog, på vissa ställen också 
leda till en kortare vegetationsperiod. Vinterkli-
matet i Europa påverkas av skillnaden i lufttryck 
mellan centrala och norra Atlanten. Om det är 
stor skillnad, blir vintern i Nordeuropa fuktig 
och mild på grund av dominans av västliga vin-
dar. Om skillnaden är liten, blir vintern kall och 
torr. De senaste femtio åren har den förra situa-
tionen dominerat, vilket sannolikt kan relateras 
till det globalt sett varmare klimatet (Kyselý & 
Huth 2006). I södra Skandinavien innebär det 
att det regnar mycket på vintern, och att till 
exempel hasselblomningen startar mycket tidigt. 
Men i de kallaste delarna av Europa, till exem-
pel på Kolahalvön, faller den ökade nederbörden 
i form av snö. Ett tjockt snötäcke kan innebära 
att klimatförändringarna inte bidrar till en läng-
re växtsäsong på samma sätt som längre söderut. 
På en av de lokaler som studerats på Kolahalvön 
(Kandalaksja) är den till och med kortare än 
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Figur 4. Växter med olika frukt och frösprid
ningsekologi har olika blomningstider. I denna figur 
representerar varje punkt ett par med närbesläk
tade växter som skiljer sig åt i fröspridningssätt. 
Par som har samma blomningsstart hamnar på den 
diagonala linjen. I alla fall utom ett blommar den 
myrspridda arten före sin icke myrspridda släkting. 
(Tack till C-kursstudenterna i Evolutionsbiologi vid Stock-
holms universitet 2005).
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förr, eftersom också lövfällningen börjar tidigare. 
(Shutova m.fl. 2006).

Det är väl känt att vindpollinerade träd 
blommar tidigt på våren innan bladverken 
utvecklats (Bolmgren m.fl. 2003). Men hur är 
det med andra typer av växter, är de också kopp-
lade till en särskild fenologi? En del har kanske 
sett hur floran byter blomfärg över säsongen. 
Men är detta bara en skröna, eller finns det evo-
lutionära samband bakom? Många växtsläkten 
och familjer har sin bästa tid under olika delar 
av året; sippor och nunneörter på våren, korg-
blommiga på sensommaren. Linné (1760) gick 
så långt att han skrev 

För att slutligen dessa hundra växter ska sko-
nas från att vålla varandra skada har det blivit 
bestämt, att någras blomningstid skall var 
våren, andras midsommaren och åter andras 
hösten. 

Men vad är det egentligen som har bestämts och 
hur har det bestämts – eller rättare sagt, vad är 

det som påverkas av det naturliga urvalet? I vår 
forskning har vi kunnat se att växter vars frön 
sprids av myror (figur 4) och fåglar (Bolmgren 
& Lönnberg 2005) blommar tidigare än sina 
släktingar med andra fröspridningssätt. Ett skäl 
till detta kan vara att de djurspridda växterna 
har större frukter som tar längre tid att utveckla. 
Det kan också vara så att myrorna och fåglarna 
har perioder på året när de är som mest aktiva 
och intresserade av fröna och frukterna. Och 
vad betyder detta i så fall om växterna, myrorna 
och fåglarna skulle reagera olika på klimatför-
ändringen?

Skriv upp vad du ser!
Traditionella fenologiska observationsstudier 
behöver pågå under längre tidsperioder. För de 
allra flesta av oss är fenologiska observationer 
något man gör i förbifarten. Kanske har du 
några träd eller örter du brukar se på vägen till 
jobbet eller hemmavid? Kanske har du en lund 
eller en hage där du ofta brukar ströva eller ett 
fritidshus dit du åker var och varannan helg? 
Även dessa flyktiga observationer är av stort 
värde, särskilt om de täcker ett större antal arter 
och flera fenologiska faser. Välkommen att välja 
en form av fenologiobservationer som passar 
dig!  
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svenskt fenologinätverk. Vår förhoppning är 
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att skapa en sådan organisation. Huvudsyftet 
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öppen databas. En sådan databas kommer att 
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och hantering av klimatförändringens effekter 
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Det är enkelt att göra fenologiska obser
vationer och vi anar att många redan har 
anteckningsböcker fulla med noteringar. För 
att uppgifterna ska vara användbara måste 
man förutom art, datum, och fenologisk fas 
också ange var observationen gjorts. Om du 
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av dem till en fenologidatabas eller om du vill 
vara med och utveckla ett fenologinätverk är 
du välkommen att kontakta någon av förfat
tarna. Håll utkik efter ett svenskt fenologinät
verk på internet!
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Phenological patterns are tightly coupled to climatic 
factors. Facing climate change, it is increasingly 
important to understand how phenological shifts 

affect demographic and ecosystem processes. Here 
we call for a concerted effort for phenological moni-
toring in Sweden. Nationwide datasets can now be 
easily compiled using web-based tools, and such data 
will be an important contribution to climate change 
management at local, regional, and national levels.

Åslög Dahl är forsk-
ningschef vid Botaniska 
Analysgruppen i Göte-
borg AB. I sin forskning 
studerar Åslög hur 
fenologin hos vindpol-
linerade växter styrs av 
klimatförhållanden.

Adress: Inst. för växt- och miljövetenskaper, Box 
461, 405 30 Göteborg
E-post: aslog.dahl@botaniskanalys.se

Kjell Bolmgren är 
post-doc vid Berkeley-
universitetet. Han 
studerar evolutionen 
av växters fenologi 
och dess betydelse för 
utbredningsmönster och 
anpassning till klimat-
variation.

Adress: 3060 Valley Life Sciences Building, Univ. 
of California Berkeley, CA 94720-3140, USA
E-post: bolmgren@berkeley.edu

Ola Langvall är för-
söksledare vid Asa 
skogliga försökspark och 
fältforskningsstation. 
Ola har i sin forskning 
analyserat interaktio-
nen mellan klimat och 
skogsbruksmetoder.
Adress: SLU, Enheten 

för skoglig fältforskning, Asa försökspark, 360 
30 Lammhult
E-post: ola.langvall@esf.slu.se



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:1 (2008) 27

När utvecklingen i Dalby Söderskog diskute-
rades vid tidigare undersökningar, trodde man 
att skogen i framtiden alltmer skulle domine-
ras av alm och skogsbingel. Verkligheten blev 
en helt annan!

JÖRG BRUNET & GODDERT VON OHEIMB

En spontan igenväxning i gamla lövängar 
och hagmarker leder ofta till en ökning av 
skuggtåliga trädslag som gran, bok eller 

alm på bekostnad av mer ljuskrävande arter som 
ek, ask och hassel.

Det minskade ljusinflödet och ansamlingen 
av lövförna leder efterhand till att många 
gräsmarksarter i fältskiktet försvinner. Artsam-
mansättningen påverkas också av den naturliga 
markförsurningen som orsakas av trädens 
tillväxt. Under senare tid har dessa naturliga 

processer förstärkts av försurande nedfall och 
dikningar.

Dalby Söderskogs nationalpark utgör ett klas-
siskt och välstuderat exempel på igenväxningen 
av tidigare halvöppna hagmarker. Mellan 1925 
och 1935 genomförde Bertil Lindquist omfat-
tande undersökningar om Söderskogen och 
dess vegetation (Lindquist 1938). Nya studier 
av vegetation, förnafall och markkemi gjordes 
mellan 1969 och 1983 (Lindgren 1971, Malmer 
m.fl. 1978, Persson 1980, Persson m.fl. 1987). 
Beståndsinventeringarna användes även i en 
modelleringsstudie (Leemans 1992).

De viktigaste förutsägelserna från dessa 
studier var att ek, hassel och hagtorn fortsätter 
att minska, att alm och skogsbingel behåller 
sin dominans i träd- och fältskikt, samt att de 
sista gräsmarksarterna försvinner medan antalet 
skogsarter förblir konstant.

Almsjuka och mördarsniglar 
– dramatik i Dalby Söderskog

Figur 1. Almsjukan har skapat stora luckor i Dalby Söderskog under senare år. Här syns den tilltufsade 
profilen längs skogens sydöstra kant. Foto: Jörg Brunet, oktober 2007.
The recent increase of Dutch elm disease creates large gaps in the tree layer in Dalby Söderskog.
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Den senaste inventeringen av floran skedde 
1970 (Lindgren 1971) och av vegetationen i 
Lindquists system av provytor 1976 (Malmer 
m.fl. 1978). Sedan dess har både lav- och moss-
floran inventerats och jämförts med tidigare 
studier (Ekman 1990, Kristensson 2002). Det 
kändes därför angeläget att undersöka vad som 
har hänt med skogens kärlväxter sedan 1970-
talet.

I den här uppsatsen beskriver vi utvecklingen 
av flora och vegetation i Dalby Söderskog mel-
lan 1925 och 2002. Vi såg snart att skogen 
genom oväntade händelser utvecklades i en helt 
annan riktning än vad tidigare prognoser hade 
förutspått.

Dalby Söderskog
Dalby Söderskog ligger i sydvästra Skåne, unge-
fär en mil öster Lund och cirka 65 meter över 
havet. Området ligger på baltisk moränlera och 
jordmånen är en kalk- och näringsrik brunjord. 
Klimatet är suboceaniskt med en medeltempe-
ratur på cirka 0 °C i januari, 17 °C i juli och en 
årsnederbörd kring 650 mm.

Söderskogen användes som betesmark till 
Dalby kloster och den efterföljande kungsgården 
åtminstone från medeltiden och fram till slutet 
av 1800-talet. Avverkningar under åren 1914–16 
ledde till protester både från allmänheten och 
från lundabotanisterna som såg sitt omtyckta 
exkursionsmål hotat. Som en följd av protes-

Tabell 1. Översikt över Dalby Söderskogs utveckling enligt historiskt källmaterial, inventeringar och fält
observationer (+/– ökning/minskning; + +/– – stark ökning/stark minskning).
Management regimes and dominating species in the tree and bush layers in Dalby Söderskog.

År – tidsperiod Skötsel Trädskikt Buskskikt

1593 beteshage, vedtäkt topphuggen ek, bok, alm tät hassel och hagtorn

1682 beteshage, vedtäkt ek, bok buskar och törne

1712 beteshage, kraftiga  
huggningar

risekar och risbokar hassel, al, sälg, hagtorn, 
ek, bok

1730talet beteshage ungskog av ek, bok,  
apel, asp, alm

hassel

1800talets början kraftiga huggningar föryngring av ek, bok, 
alm, ask

1872 svagt bete ganska tät, medelåldrig 
till gammal ekdominerad 

skog

storvuxen hagtorn  
och hassel

1882 svagt bete ek, bok, alm, ask hagtorn

1880–1900 regelbundna avverkningar

1914–1916 avverkning ca 1600 kbm

1918–1987 i huvudsak fri utveckling, viss 
röjning kring gamla ekar

+ + alm, + ask
– ek

+ alm
– hassel, hagtorn

1988–1997 avverkning av sjuka almar – alm, föryngring av ask  
och bok

1997–2004 fri utveckling – – alm föryngring av ask  
och bok

efter 2005 viss röjning kring gamla ekar – – alm viss föryngring av ek, 
hassel, hagtorn
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terna avsattes det 36 hektar stora området som 
nationalpark 1918.

Området har genomgått stora förändringar 
under den långa perioden av mänsklig påverkan. 
Historiska källor beskriver en gles skog av ek, 
bok och alm med ett tätt buskskikt av hassel och 
hagtorn under 1500- till 1700-talen (Lindquist 
1938; tabell 1). Perioder med lågt betestryck 
möjliggjorde två föryngringspulser av ek, bok 
och ask under början av 1700- och 1800-talen. 

Frånsett ett antal omkring trehundraåriga 
ekar, består den äldsta trädgenerationen idag av 
runt tvåhundra år gamla ekar, bokar, askar och 
almar. Avverkningar under perioden 1880–1916 
har lett till att några områden i västra delen 
nu domineras av ask. Sedan dess har mindre 
avverkningar, främst kring gamla ekar, förekom-
mit under åren 1920, 1960–63 och 1976. Mel-
lan tio och sjuttio sjuka almar avverkades årligen 
under den första tiden efter att almsjukan hade 
drabbat området i början på 1990-talet. Sedan 
2005 pågår röjningar längs stenvallen runt sko-
gen och kring vissa gamla ekar (tabell 1).

Trädtaxeringar gjordes under åren 1909, 1916, 
1935 och 1970. Under åren 1909 och 1916 var 
eken den viktigaste arten i det översta trädskik-
tet, följt av alm och ask som också dominerade i 
ett lägre trädskikt. Bok fanns i ungefär samma 
antal som ask men förekom endast i skogens 
mer väldränerade sydöstra del. Mellan 1916 och 
1970 nästan fördubblades den totala volymen 
levande träd med en brösthöjdsdiameter över 20 
cm och stamantalet ökade med 61 procent. Alm 
visade den största ökningen och blev det klart 
dominerande trädslaget 1970. Hasselns täckning 
minskade med 50 procent mellan 1935 och 1975 
och almen dominerade även i buskskiktet.

Florainventeringar gjordes 1925, 1935, och 
1970. Vegetationen inventerades i 74 systema-
tiskt fördelade provytor under 1935, 1969/70 
och 1975/76. Artantalet i skogen minskade kraf-
tigt mellan 1925 och 1970. Det var främst ljus-
krävande arter som försvann medan skogsbingel 
Mercurialis perennis ökade markant. Fältskiktets 
sammansättning pekade på att förhållandena 
hade blivit skuggigare och mer näringsrika mel-
lan 1935 och 1975.

En ny inventering
Vi utförde en ny inventering av kärlväxtfloran 
under åren 2000–2007, här refererad som 2002, 
året med den högsta inventeringsaktiviteten. 
Resultaten kompletteras med uppgifter från 
inventeringen av Skånes flora 1997–2002.

Bertil Lindquist (1938) använde den raka 
vägen genom skogen som baslinje för att etablera 
74 provytor (jmf. figur 4). Avståndet mellan 
linjerna var 50 meter medan avståndet mellan 
ytorna längs linjerna oftast var 100 meter.

År 2002 rekonstruerades Lindquists system 
av provytor med hjälp av kompass och mått-
band. De flesta provytornas markeringar hade 
försvunnit mellan de olika inventeringarna 
(1935, 1969, 1975, 2002) och måste rekonstru-
eras varje gång från Lindquists karta. Eftersom 
fältskiktet består av ganska stora och likartade 
områden, bör smärre fel i provytornas placering 
inte påverka resultaten i någon större utsträck-
ning.

Studien omfattar ytor om 4 × 4 meter för 
träd- och buskskikt och 1 × 1 meter för fältskik-
tet (med samma mittpunkt). Träd- och busk-
skiktet delades upp i fyra höjdklasser, medan 
fältskiktet består av vedväxter lägre än 80 cm 
samt av övriga kärlväxter.

De olika arternas täckning i varje skikt skat-
tades enligt den femgradiga Hult-Sernander-Du 
Rietz-skalan 1935 och 1969 och i en procent-
skala 1976 och 2002.

Arterna klassades i vår- och sommararter 
och efter livsform (träd, buskar, örter). Vidare 
delades de in enligt vilka livsmiljöer de föredrar 
(Schmidt m.fl. 2003): 1) skogsarter: skuggtole-
ranta arter som främst förekommer under ett 
trädskikt, 2) generalister: arter som förekommer 
i både skog och öppen vegetation, och 3) arter 
som främst växer i öppna vegetationstyper. 
Medelvärden för fältskiktsarternas ekologiska 
indikatorvärden för ljus, markfuktighet, mark-
reaktion (= pH), och kväve enligt Ellenberg m.fl. 
(1992) beräknades för varje vegetationsinvente-
ring.

En utförlig redovisning av metodik och resul-
taten av inventeringen finns i Oheimb & Brunet 
(2007).
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Floraförändringar
Antalet kärlväxtarter i Söderskogen minskade 
från 248 år 1925 till 124 år 2002 (figur 2), vil-
ket motsvarar 50 procent under 77 år, eller 1,6 
arter per år. Största minskningen skedde mellan 
1925 och 1935 (4,9 arter per år). Under perio-
derna 1935–1970 och 1970–2002 minskade art-
antalet med 1,5 arter per år respektive 0,7 arter 
per år. Relativt sett var förlusten av örter (från 
208 till 93 arter) mycket större än minskningen 
av vedväxter (från 40 till 31).

Under perioden 1925–1935 försvann fram-
för allt öppenmarksarter (2,7 arter per år) och 
generalister (1,6 arter per år; figur 3). Även 
under den följande tiden fortsatte dessa art-
grupper att minska snabbare än skogsarterna. 
Endast fem öppenmarksarter fanns kvar i sko-
gen 2002, medan skogsarterna har ökat något 
sedan 1970 och nu är den största artgruppen. 
Totalt försvann 18 skogsarter mellan 1925 and 
2002 medan sju arter hade tillkommit (ramslök 
Allium ursinum, vintergäck Eranthis hyemalis, 
snödroppe Galanthus nivalis, italiensk blåstjärna 
Hyacinthoides italica, blekbalsamin Impatiens 
parviflora, strutbräken Matteuccia struthiopteris 
och rysk blåstjärna Scilla siberica).

De 46 örter som försvann mellan 1970 och 
2002 var främst ljuskrävande arter (indikator-
värde 6 eller högre). Många av dessa var också 
anpassade till en hög markfuktighet (indikator-
värde 7 eller högre).

Förändringar i träd- och buskskikt
Andelen provytor med träd över 15 meter (T1) 
ökade från 1935 till 1969 men hade minskat 
igen 2002 (tabell 2). Andelen ytor med lägre 
träd eller buskar (T2 och S1) har däremot ökat 
stadigt. Även artantalet i båda trädskikten har 
ökat mellan 1935 och 2002. 

Både ek och alm visade små förändringar över 
tiden i T1. Eken saknas i T2 och buskskikten 
medan almen ökade kraftigt i både T2 och S1 
från 1935 till 2002. Asken var den mest frek-
venta arten i T1 år 2002, men var ovanlig i både 
T2 och S2. Boken har blivit vanligare i båda 
trädskikten sedan 1969 men inte i buskskikten. 
Medan hassel hade en minskande trend mellan 
1935 och 2002 visade hagtorn en stabil förekomst.
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Figur 2. Antal arter funna under fyra florainvente
ringar åren 1925, 1935, 1970 och 2002.
Number of vascular plant species recorded in four 
floristic inventories in Dalby Söderskog.
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Figur 3. Antal fältskiktsarter med olika habitatpre
ferenser funna under fyra florainventeringar åren 
1925, 1935, 1970 och 2002.
Total number of herbaceous species recorded in 
four inventories 1925, 1935, 1970 and 2002 accord-
ing to their habitat preferences.
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Tabell 2. Frekvens och medelantal arter i träd och buskskikt i 74 semipermanenta provytor vid fyra 
inventeringstillfällen. Fyra höjdklasser inventerades. Förekomst anger andelen provytor (%) med ett visst 
skikt. Statistiskt signifikanta förändringar mellan åren anges med asterisker i kolumnen längst till höger. 
Arterna är ordnade efter frekvens år 1935.
Frequency of occurrence (%) and mean number of woody species in the tree and shrub layer of 74 semi-
permanent plots on four sampling dates. The tree and shrub layer was differentiated into four height class-
es: T1: > 15 m, T2: 8–15 m, S1: 2–8 m, S2: 0.8–2 m. “Förekomst” indicates the proportion of plots (%) in 
which the respective layer was present. Significant differences in frequencies are indicated (*: p < 0.05; **: 
p < 0.01; ***: p < 0.001). –: no data available. Species are ordered after relative frequency in 1935.

Frekvens (%)

1935 1969 1975 2002 p
T1 (>15 m)
Alm Ulmus glabra 30 27 – 30
Ek Quercus robur 23 25 – 30
Ask Fraxinus excelsior 20 30 – 49 ***
Bok Fagus sylvatica 12 15 – 27 *
Klibbal Alnus glutinosa 3 0 – 1
Lönn Acer platanoides 0 0 – 1
Förekomst (%) 76 93 – 85
Medelantal arter 0,9 1,0 – 1,4

T2 (8–15 m)
Ask Fraxinus excelsior 18 5 0 1 ***
Alm Ulmus glabra 16 34 51 65 ***
Bok Fagus sylvatica 7 12 9 24 **
Vildapel Malus sylvestris 3 0 0 0
Sälg Salix caprea 3 0 0 0
Lönn Acer platanoides 0 0 0 7
Förekomst (%) 41 48 57 81
Medelantal arter 0,5 0,5 0,6 1,0

S1 (2–8 m)
Hassel Corylus avellana 42 36 31 22
Alm Ulmus glabra 34 64 68 80 ***
Ask Fraxinus excelsior 12 1 4 5
Bok Fagus sylvatica 9 22 23 9 *
Hagtorn Crataegus spp. 8 11 0 14
Benved Euonymus europaeus 1 0 3 0
Ek Quercus robur 1 0 0 0
Sälg Salix caprea 1 0 0 0
Lönn Acer platanoides 0 3 5 5
Förekomst (%) 73 84 88 91
Medelantal arter 1,1 1,4 1,3 1,4

S2 (0,8–2 m)
Hagtorn Crataegus spp. 22 23 24 19
Alm Ulmus glabra 11 14 46 32 ***
Bok Fagus sylvatica 4 4 8 4
Ask Fraxinus excelsior 1 5 12 16 **
Hassel Corylus avellana 0 8 11 9 *
Skogstry Lonicera xylosteum 0 3 3 1
Hägg Prunus padus 0 0 3 1
Hallon Rubus idaeus 0 0 0 1
Krusbär Ribes uva-crispa 0 0 0 1
Olvon Viburnum opulus 0 0 0 1
Förekomst (%) 31 39 59 55
Medelantal arter 0,4 0,6 1,1 0,9
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Tabell 3. Frekvens och täckningsgrad av fältskiktsarter i 74 semipermanenta provytor vid fyra inven
teringstillfällen. T: träd; S: buskar. Örter: F: skogsarter; G: generalister. Statistiskt signifikanta föränd
ringar mellan åren anges med asterisker i kolumnerna till höger. Arterna är ordnade efter frekvens år 
1935.
Frequency of occurrence (%) and mean cover (%) of the herb layer species in 74 semi-permanent plots at 
four sampling dates. T: trees; S: shrubs; F: forest herbs; G: generalist herbs. Significant differences in fre-
quencies are indicated (*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001)..

Frekvens (%) Medeltäckning (%)
1935 1969 1976 2002 Förändr. 1935 1969 1976 2002 Förändr.

Minskar 1935–2002
Vårlök Gagea lutea (F) 39 7 7 0 *** 1,9 0,4 0,3 0 ***
Lundvårlök G. spathacea (F) 36 18 5 1 *** 1,5 0,5 0,2 <0,1 ***
Gulplister Lamiastrum galeobdolon (F) 35 14 11 3 *** 7,0 1,2 0,9 0,4 ***
Humleblomster Geum rivale (G) 28 11 3 3 *** 4,9 1,2 0,3 0,2 ***
Älggräs Filipendula ulmaria (G) 19 8 5 1 ** 4,3 3,6 0,7 0,1 **
Desmeknopp Adoxa moschatellina (F) 16 4 4 0 *** 0,7 0,1 0,6 0 ***
Dvärgvårlök Gagea minima (F) 15 0 0 0 *** 0,5 0 0 0 ***

Minskar 1935–1969/76, 
ökar 1969/76–2002
Vitsippa Anemone nemorosa (F) 95 92 84 86 37,0 29,4 18,1 33,3 ***
Svalört Ranunculus ficaria (G) 89 66 69 74 ** 20,8 10,6 17,7 18,4 **
Hålnunneört Corydalis cava (F) 34 25 20 27 4,6 4,8 2,5 2,6
Nejlikrot Geum urbanum (F) 30 14 8 28 ** 1,2 0,5 0,5 3,1 ***
Bok Fagus sylvatica (T) 7 4 3 18 ** 0,2 0,1 0,1 1,9 **

Ökar 1935–1969/76,  
minskar 1969/76–2002
Gulsippa Anemone ranunculoides (F) 88 90 92 80 24,7 21,2 37,2 18,9 ***
Skogsbingel Mercurialis perennis (F) 81 92 86 27 *** 22,8 38,6 45,4 5,6 ***
Kirskål Aegopodium podagraria (G) 22 33 26 15 2,0 2,7 2,0 2,2

Ökar 1935–2002
Ask Fraxinus excelsior (T) 9 11 18 72 *** 0,4 0,3 0,6 4,5 ***

Minskar 1935–1969/76,  
oförändrad 1969/76–2002
Majsmörblomma Ranunculus auric. (G) 20 0 8 9 *** 0,7 0 0,3 0,3 ***
Alm Ulmus glabra (T) 19 3 1 5 *** 1,0 0,1 <0,1 0,3 ***
Hagtorn Crataegus spp. (S) 11 3 1 4 0,5 0,1 <0,1 0,1 *

Oförändrad 1935–2002
Stor häxört Circaea lutetiana (F) 11 15 9 11 0,6 1,0 2,0 0,6

Ovanligare arter med signifikant 
förändring
Gullpudra Chrysosplenium alternifol. (F) 9 8 1 0 0,7 0,3 <0,1 0 *
Lungört Pulmonaria obscura (F) 9 3 8 0 0,4 0,1 0,3 0 *
Stinksyska Stachys sylvatica (F) 9 3 3 0 1,8 0,1 0,2 0 *
Lund / skogsviol Viola reichenb. / rivin. (F) 9 7 0 3 0,6 0,2 0 0,1 *
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Förändringar i fältskiktet
Mellan 1935 och 2002 observerades totalt 72 
arter i fältskiktet i de 74 provytorna. Medel-
antalet arter i provytorna minskade starkt mel-
lan 1935 och 1969 men har varit ganska stabilt 
sedan dess (tabell 4). Vårflorans arter minskade 
kraftigt mellan 1935 och 1976 (från 4,5 till 2,8), 
men antalet förblev sedan stabilt mellan 1976 
och 2002. Sommarörterna minskade kontinu-
erligt, medan antalet vedväxter först minskade 
och sedan ökade igen (tabell 4). Skogsarterna 
minskade kontinuerligt, medan medelantalet 
generalister inte har minskat sedan 1969 (tabell 
4). Även den genomsnittliga täckningsgraden av 
alla arter har minskat kraftigt sedan 1935 (från 
148 till 97 %). I början minskade främst vårarter 
medan sommararterna hade minskat kraftigt år 
2002 och hade mycket lägre täckningsgrad än 
vårväxterna.

Under perioderna 1935–1969 och 1976–2002 
förekom hälften av arterna endast vid ett av de 
båda tillfällena. Mellan 1935 och 1969 berodde 
detta främst på artförluster, medan det mellan 
1976 och 2002 var relaterat till både förluster 
och nya förekomster. År 2002 hade hälften av 
arterna från 1935 försvunnit från provytorna. 
Förutom tre arter (desmeknopp Adoxa moschatel-
lina, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima), 
hade dessa arter frekvenser lägre än 10 procent 
år 1935. År 2002 noterades tio nya arter som 
inte hade funnits i provytorna tidigare.

Sju av de tjugo vanligaste arterna (frekvens 
över 10 procent under åtminstone en invente-
ring) minskade starkt mellan 1935 och 2002 
(tabell 3). Denna grupp består av fyra vårarter 
(desmeknopp, vårlök, dvärgvårlök, lundvårlök 
G. spathacea) och tre sommararter (älggräs Fili-
pendula ulmaria, humleblomster Geum rivale 
och gulplister Lamiastrum galeobdolon). Fem 
arter minskade mellan 1935 och 1969/76, men 
ökade därefter (vitsippa Anemone nemorosa, 
hålnunneört Corydalis cava, bok, nejlikrot 
Geum urbanum och svalört Ranunculus ficaria). 
Gulsippa Anemone ranunculoides, skogsbingel 
Mercurialis perennis och, i mindre utsträckning, 
kirskål Aegopodium podagraria visade det mot-
satta mönstret. År 1976 hade gulsippan fått en 

dominerande roll på bekostnad av vitsippan men 
förhållandet var det omvända igen år 2002.

Skogsbingel hade blivit den helt dominerande 
sommararten 1969. I motsats till den förvän-
tade utvecklingen minskade dock skogsbingeln 
dramatiskt mellan 1976 och 2002 (figur 4). År 
2002 var istället ask den mest frekventa arten på 
sommaren och den är också den enda arten vars 
frekvens i fältskiktet ökade kontinuerligt under 
hela undersökningsperioden. Flertalet av de mer 
ovanliga arterna har minskat ytterligare under 
perioden.

Indikatorvärdet för ljus minskade mellan 
1935 to 1976, men ökade igen år 2002 (tabell 
4). Värdet för markfuktighet minskade stadigt 
och var signifikant lägre år 2002 än år 1935. 
Markreaktionsvärdet var högre 1969/76 än 1935, 
men minskade igen till år 2002. Kvävevärdet 
ökade mellan 1935 och 1969 och förblev oför-
ändrat därefter.

Diskussion
Förändringar i träd- och buskskikt
Bertil Lindquist (1938) menade att almen gene-
rellt tar över på fuktiga, näringsrika brunjordar 
då den, liksom boken, bildar täta krontak sam-
tidigt som deras ungplantor är skuggtåligare än 
ekens. Från en simuleringsstudie drog Leemans 
(1992) slutsatsen att skogen skulle domineras av 
alm år 2020 med endast enstaka askar och ekar, 
medan boken skulle hävda sig i sitt tidigare, mer 
väldränerade område. 

Denna prognos skulle förmodligen ha 
varit korrekt om inte almsjukan hade drabbat 
Söderskogen. Almsjukan orsakas av svampen 
Ophiostoma novo-ulmi, som sprids med två arter 
av almsplintborrar Scolytus (Röhrig 1996). En 
aggressiv variant upptäcktes i Skåne 1979 men 
1986 fanns ännu inga tecken på att Söderskogen 
hade drabbats (Persson 1987). Strax därefter 
började de första träden bli sjuka och länsstyrel-
sen lät avverka 10–70 sjuka almar per år mellan 
1988 och 1997. Sjukdomen lät sig dock inte hej-
das och idag avverkas endast enstaka döda almar 
som utgör en säkerhetsrisk längs stigarna. 

Varje år dör nu ett stort antal almar även om 
förloppet har varit långsammare än i Örups 
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almskog där alla almar dog inom loppet av 
några få år (Bergendorff 1985). Söderskogens 
karaktär av blandskog verkar ha fördröjt sprid-
ningen något, men särskilt under de två senaste 
åren har angreppen ökat markant. I skrivande 
stund, hösten 2007, finns inte särskilt många 
friska äldre almar kvar och även många ungträd 
har drabbats. 

Askens frekvens hade ökat i översta träd-
skiktet år 2002 fastän arten var sällsynt i det 
lägre trädskiktet och övre buskskiktet trettio 
år tidigare. Askarna måste därför ha ökat sin 
krondiameter eller vuxit snabbt från ungplan-
tor till större träd. Båda alternativen är rimliga 
då asken har en hög potentiell tillväxt vid bra 
ljustillgång (Mayer 1984). Asken har även ökat 
kraftigt i fältskiktet, inte minst i nya luckor 
efter almsjukan eller nedfallna stora bokar. 
Asken kan fylla luckorna med täta bestånd av 
snabbt växande ungträd (Emborg 1998) och 
kan komma att ta över almens roll som Söder-
skogens viktigaste trädslag. Askens vitalitet har 
dock nyligen försvagats av en ny svampsjukdom, 
den så kallade askskottsjukan. Träd i alla åldrar 

kan drabbas och sjukdomen verkar även ha nått 
Söderskogen.

Även boken föryngras kraftigt för närvarande, 
dels i luckor efter fallna gamla bokar i de befint-
liga bokbestånden, dels i angränsande öppna 
områden med döda almar. I skogens sydöstra 
del finns nu många områden med blandad för-
yngring av både ask och bok. I de fuktigare cen-
trala och västra delarna av skogen verkar boken 
inte kunna expandera. Flera medelstora träd har 
dött där under senare år, kanske på grund av att 
boken inte tål den höga grundvattennivån när 
träden når en viss storlek.

Eken lyckades inte föryngra sig i Dalby 
Söderskog under lång tid och följde därmed 
samma mönster som i många andra skogs-
reservat i Europa och Nordamerika (Glitzenstein 
m.fl. 1986, Emborg m.fl. 1996, Vera 2000, 
Harcombe m.fl. 2002, Oheimb m.fl. 2005). De 
gamla ekarna kom upp när Söderskogen var 
mycket öppnare men under 1900-talets alltmer 
slutna krontak skedde ingen föryngring. Idag ser 
man emellertid många ungplantor, särskilt i de 
två största luckorna efter almsjukan i skogens 

Tabell 4. Medelantal arter per provyta av olika växtgrupper samt medelvärden av Ellenbergs indikator
värden vid fyra inventeringstillfällen. Medelvärden som inte följs av någon gemensam bokstav är statistiskt 
signifikant skilda åt mellan åren.
Mean number of species of different species groups and mean Ellenberg indicator values in 74 semi-per-
manent plots on four sampling dates. Mean values with different letters are significantly different between 
sampling dates (p < 0.05).

1935 1969 1976 2002

Alla arter 8,6 a 5,6 b 5,1 b 5,1 b

Livsform
Vedartade 0,6 a 0,2 b 0,2 b 1,1 c
Vårörter 4,5 a 3,1 b 2,9 b 2,8 b
Sommarörter 3,5 a 2,2 b 2,0 b 1,3 c

Habitatpreferens (örter)
Skogsarter 5,6 a 4,0 b 3,6 b 2,9 c
Generalister 2,4 a 1,3 b 1,3 b 1,2 b
Öppenmarksarter 0,0 0,0 0,0 <0,1

Ellenbergs indikatorvärden
Ljus 3,8 a 3,3 b 3,2 b 3,7 a
Markfuktighet 5,9 a 5,8 ab 5,7 ab 5,6 b
Markreaktion (pH) 7,3 a 7,6 b 7,6 b 7,4 a
Markkväve 6,8 a 7,2 b 7,3 b 7,2 b
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sydöstra och nordvästra delar. Det blir mycket 
intressant att se om vi kan få en ny generation 
ekar i Söderskogen.

Hassel och hagtorn har också de svårt att för-
yngra sig under ett slutet krontak. Det återstår 
att se om arternas vikande trend kan vändas när 
skogen nu åter blir öppnare. Liksom för eken 
har vi under den senaste tiden observerat en viss 
föryngring av båda arterna i den stora luckan i 
nordväst.

Dalby Söderskog har en rik och värdefull 
moss- och lavflora (Ekman 1990, Kristensson 
2002). Skogens tidigare täthet har förmodligen 
skyddat de inre delarna från luftföroreningarnas 
negativa effekt på vissa känsliga trädlevande 
arter. Med almens frånfälle försvinner dels en 
viktig livsmiljö för epifyterna och dels blir sko-
gen mer öppen och exponerad vilket förmodli-
gen drabbar epifyterna negativt. Två artgrupper 
som däremot har gynnats av den starkt ökande 
mängden grov död ved är vedlevande svampar 
och insekter.

Vegetationsförändringar
Som en effekt av att skogsbetet upphörde i 
Söderskogen vid 1800-talets slut, hade förmodli-
gen redan en del av betesmarksfloran försvunnit 
när den första inventeringen gjordes 1925. Tio 
år senare hade ytterligare ett stort antal ljuskrä-

vande arter försvunnit. Minskningen fortsatte 
därefter i en långsammare takt och idag finns 
endast några få arter kvar nära skogsbrynet. 
Bland örterna är det idag främst nejlikrot, en 
generalist, som gynnas av det ökade ljusinsläp-
pet efter almsjukans intåg.

Medan minskningen av öppenmarksarter och 
generalister var förväntad i den tätnande skogen, 
är det mer förvånande att även många typiska 
lundväxter har minskat sedan 1935. Detta skulle 
kunna bero på att även skuggtåliga arter mins-
kar när träd- och buskskikten blir så täta som i 
Söderskogen. De arter som minskade mest var 
emellertid vårarter som främst utvecklas innan 
lövsprickningen. Möjligtvis gynnades småväxta 
arter som vårlökar och desmeknopp av de åter-
kommande markstörningar som orsakas av ett 
svagt tamdjursbete.

Den mest dramatiska förändringen i fält-
skiktet mellan 1976 och 2002 är att skogs-
bingel-populationen har kollapsat i stora delar 
av skogen efter att under lång tid ha varit den 
helt dominerande arten under sommaren. Det 
är högst troligt att detta beror på selektivt bete 
av den spanska skogssnigeln Arion lusitanicus 
(figur 5). Snigeln har spridit sig över stora delar 
av Europa under de senaste trettio åren och är 
känd i Sverige sedan 1975 (Proschwitz 1997). 
Den kom till Söderskogen under 1990-talet och 

1935 1969

20021976

% täckning

50-100

25-50

12,5-25

6,25-12,5
< 6,25

Figur 4. Kartor över Dalby 
Söderskog med skogsbingelns 
täckningsgrad i 74 systematiskt 
fördelade semipermanenta 
provytor mellan 1935 och 2002. 
Grundkartan är ur Lindquist 
(1938) och den lodräta linjen 
genom skogen visar den raka väg 
som användes som baslinje för 
etableringen av provytorna.
Map of Dalby Söderskog with 
percent cover of Mercurialis per-
ennis in 74 systematically distrib-
uted semi-permanent plots from 
1935 to 2002.
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byggde snabbt upp enorma bestånd. Prosch-
witz (1994) beskriver att arten betar kraftigt på 
bland annat skogsbingel medan Kozlowski & 
Kozlowska (2000) rapporterar att även kirskål, 
som också har minskat i Söderskogen, betas hårt 
av den spanska skogssnigeln. Medan vårfloran 
inte har påverkats nämnvärt av sniglarna saknar 
numera stora delar av marken helt örtvegetation 
på sommaren. 

Effekter av fragmentering och isolering
Flera lundväxter verkar ha försvunnit från Dalby 
Söderskog sedan 1925 (vispstarr Carex digitata, 
skogsknipprot Epipactis helleborine, vårärt Lat-
hyrus vernus, ekorrbär Maianthemum bifolium, 

grönvit nattviol Platanthera chlorantha, sårläka 
Sanicula europaea, underviol Viola mirabilis). 
Övergången från en ek-hassellund med öppna 
partier till en sluten alm-asklund har förmod-
ligen förändrat konkurrensförhållandena i 
fältskiktet så kraftigt att dessa arter blev utkon-
kurrerade, framförallt av skogsbingel. Även om 
alm-skogsbingel-dominansen nu är bruten, är 
det inte särskilt troligt att dessa arter kan återko-
lonisera den isolerade Söderskogen (jmf. Flinn & 
Vellend 2005, Brunet 2007). 

Sju skuggtåliga arter har koloniserat området 
sedan 1970. Ramslök, vintergäck, snödroppe 
samt italiensk och rysk blåstjärna har säkert 
spridit sig över stenmuren från några trädgår-
dar som direkt angränsar till skogen medan 
strutbräken kanske har planterats in på en lokal 
längre in i skogen. Blekbalsamin är en lättpridd 
exotisk annuell som under de senaste decennier-
na har koloniserat större delen av södra Sverige. 

Slutsatser
Utvecklingen i Dalby Söderskog visar vilken 
viktig roll oväntade händelser kan spela för 
skogars struktur och sammansättning. Den till 
synes oslagbara kombinationen alm och skogs-
bingel på näringsrik moränlera (Brunet 1991, 
Diekmann 1994) slogs inom loppet av några år 
ut av en ny sjukdom och en ny herbivor. I andra 
fall är det stormar, skogsbrand eller översväm-
ningar som förhindrar uppkomsten av långsik-
tigt stabila skogsekosystem. Långtidsstudier som 
i Dalby Söderskog är viktiga för att kunna skilja 
mellan effekter orsakade av naturlig succession, 
extrema händelser eller långsamma miljöföränd-
ringar på skogen och dess vegetation.

Dalby Söderskog går nu in i en ny spännande 
fas i sin historia med en mer varierad bestånds-
struktur och de förmodligen största mängderna 
död ved alltsedan människan började sätta sin 
prägel på området.  

•  Tack till Kjell-Arne Olsson för uppgifter från 
Projekt Skånes flora och till Håkan Rydin för 
synpunkter på manuskriptet. Undersökningen 
har delvis finansierats av Naturvårdsverket 
genom forskningsprogrammet Naturvårdskedjan.

Figur 5. Kraftigt betade plantor av skogsbingel i 
juni 2007. Under sommarens lopp äter den span
ska skogssnigeln upp stora delar av Söderskogens 
örtvegetation, vilket förmodligen har gynnat en del 
marklevande mossor. Foto: Jörg Brunet, juni 2007.
A large part of the summer herb layer, especially 
Mercurialis perennis, is nowadays devoured by Arion 
lusitanicus.
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ABSTRACT
Brunet, J. & von Oheimb, G. 2008. Almsjuka och 
mördarsniglar – dramatik i Dalby Söderskog. [Elm 
disease and hungry slugs: drastic vegetation chang
es in Dalby Söderskog, a south Swedish deciduous 
forest.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 27–38. Uppsala. 
ISSN 0039646X.
Here we report on long-term secondary succession 
in the temperate deciduous forest Dalby Söderskog, 
southern Sweden. Vegetation analyses of the years 
1935, 1969, 1976 and 2002 were compared as well 
as complete floristic surveys of the years 1925, 
1935, 1970 and 2002. From 1925 to 2002, overall 
species richness declined continouously from 248 
to 124 vascular plant species. This was mainly due 
to tree canopy closure excluding light-demanding 
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species. In 2002, shade-tolerant forest species con-
stituted the largest group for the first time. In the 
upper tree layer Fraxinus excelsior had become the 
most important species in 2002, at the expense of 
Quercus robur and Ulmus glabra. In the herb layer, 
mean plot species richness decreased until 1969 but 
remained stable thereafter. However, the former 
dominant species Mercurialis perennis declined mark-
edly between 1976 and 2002. After release from a 
historical regime of livestock grazing and irregular 
cuttings, the predicted steady-state community 
dominated by Ulmus and Mercurialis only prevailed 
for a few decades before Dutch elm disease and 
invasion by the slug Arion lusitanicus initiated a suc-
cessional change. We conclude that unexpected 
events can play a decisive role in forest dynamics 
and strongly interact with more gradual autogenic 
changes of forest structure and composition.
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Nordic Lichen 
Flora, vol. 3
Äntligen är den tredje volymen av Nordic Lichen 
Flora klar!

Denna volym behandlar lavsläkten som inne-
håller cyanobakterier (blågrönalger). Dit räknas 
bland annat Pannariaceae och Peltigeraceae. Ett 
stort antal andra, mindre kända släkten har nu 
också fått en värdefull bearbetning tack vare Per 
Magnus Jørgensens stora insats. Andra förfat-
tare är Orvo Vitikainen (bl.a. Peltigeraceae) och 
Tor Tønsberg. Som i tidigare band presenteras 
utbredningskartor och färgbilder till alla arter. 
En nyhet är den CD som följer med där bilderna 
kan studeras i stort format, något som för-
hoppningsvis skall vara till ytterligare hjälp vid 
identifiering av de små, svarta och svårbestämda 
arterna.

Den nya volymen är alltså den tredje i serien 
där den första behandlar knappnålslavarna i vid 
bemärkelse samt har inledande kapitel om bland 
annat växtplatser, biogeografi och luftförore-
ningar. Volym 2 behandlar familjen Physciaceae 
med bland annat rönnlavar Buellia, rosettlavar 
Physcia och kranslavar Phaeophyscia.

Nordic Lichen Flora är avsedd att bli en kom-
plett flora över alla kända lavarter i Norden. Ini-
tiativtagare och huvudansvarig är Nordic Lichen 
Society. Kommande volymer planeras innehålla 
Cladonia (renlavar och bägarlavar), Parmeliaceae 
och Teloschistaceae (bl.a. orangelavar Caloplaca 
och vägglavar Xanthoria).

De cirka 2 500 lavarterna i Norden är tänkta 
att rymmas i sammanlagt omkring 12 volymer.

❀  ROLAND MOBERG

Nordic Lichen Flora, Volume 3
Ahti, T. m.fl. 2007.
Utgiven av Evolutionsmuseet, Uppsala univer-
sitet. 219 sidor. ISBN 978-91-85221-14-1. Pris: 
225 kr (volym 1 kostar 165 kr och vol. 2 195 
kr). Beställs från SBF:s kansli (tel. 018-471 28 91, 
barbro.beck-friis@sbf.c.se).
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När vi betraktar formen av ett blad eller en 
blomma, föreställer vi oss gärna att höger och 
vänster sida är varandras exakta spegelbil-
der. En granskning under luppen visar dock 
att det ofta förekommer små avvikelser från 
den perfekta symmetrin. Kanske kan asym-
metri användas som ett tecken på att en växt 
är utsatt för stress? Skogsgenetikern Sanna 
Black-Samuelsson testade idén på unga plantor 
av björk och lönn som led av påtaglig närings-
brist.

SANNA BLACK-SAMUELSSON

När växter och djur utsätts för stark 
stress, till exempel på grund av närings-
brist eller sjukdom, kan växtdelar och 

organ ibland utvecklas på ett oregelbundet sätt. 
Ett av flera exempel på instabilitet i formen är så 
kallad fluktuerande asymmetri (FA). Det inne-
bär att det finns en liten och slumpmässig avvi-
kelse från den förväntade perfekta symmetrin 
mellan höger och vänster sida. Benämningen 
fluktuerande asymmetri innebär att avvikelserna 
förekommer lika ofta på höger som på vänster 
sida.

FA kan uppstå efter en störning under den 
komplexa processen av delningar och differen-
tieringar av celler som sker under tillväxten hos 
växter och djur. I normala fall korrigerar indi-
viden själv många fel i sitt ”genetiska program”, 
men om så inte sker kan fluktuerande asymme-
tri uppträda. Förmågan att rätta till störningar 
varierar mellan individer. Ju större förmåga en 
individ har att rätta till störningar, desto stabi-
lare blir dess utveckling. Enkelt uttryckt är alltså 
symmetrin ett mått på individens ”kvalitet” eller 

”livskraft”.
Om asymmetrin i ett organ är kopplad till 

livskraften, kan man få en tidig indikation på 
organismens framtida möjligheter till överlevnad 

och reproduktion. Hos arter med lång genera-
tionstid kan ibland detta vara särskilt betydelse-
fullt. 

Jag undersökte om FA är ett lämpligt verktyg 
för att förutsäga livskraften hos vårtbjörk Betula 
pendula och lönn Acer platanoides. Jag odlade 
unga plantor under antingen god eller kraftigt 
begränsad tillgång på näring och undersökte om 
formen på bladens höger och vänster sida var 
identisk. Plantor som hade fått för lite näring 
visade flera andra tydliga symptom på närings-
brist, men hur var det med asymmetrin?

Asymmetri och stress 
Miljögifter, insektsangrepp eller näringsbrist är 
några exempel på ogynnsamma förhållanden i 
miljön som kan orsaka fluktuerande asymmetri 
(Møller och Shykoff 1999). Men studier har 
visat att även genetiska faktorer som korsningar 
mellan olika arter ibland leder till asymmetri.

Fluktuerande asymmetri har i huvudsak 
studerats på djur trots att växter egentligen ter 
sig bättre lämpade att studera. Anledningen 
är att deras tillväxt är mer flexibel och under 
gynnsamma förhållanden närmast obegränsad i 
omfattning och tid. Dessutom är blad, blommor 
och kronblad väl synliga strukturer som ofta 
finns i flera exemplar på varje planta. Mätningar 
av FA på flera olika blad per individ ger ett säk-
rare mått på asymmetrin.

Odling, plantmaterial och mätning
Min studie utgjorde en del av en stor under-
sökning av den genetiska variationen hos olika 
karaktärer som är viktiga för växters anpassning 
till miljön (bl.a. tillväxt och knoppsprickning).
Försöket designades så att jag kunde mäta den 
exakta omfattningen av stress genom att nog-
grant dosera plantornas tillgång på näring 
(enligt Ingestad & Lund 1979). Försöket omfat-
tade ett ovanligt stort antal plantor för att få 

Stress men ingen asymmetri hos  
trädplantor med näringsbrist



BLACK-SAMUELSSON

40 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:1 (2008)

hög precision på analyserna. En av mina frågor 
var om det fanns ett samband mellan bladens 
asymmetri och individens allmänna livskraft, 
vilket jag uppskattade som storleken av hela 
plantan och av två utvalda blad. Dessutom ville 
jag undersöka om det fanns skillnader i graden 
av asymmetri mellan två arter med så helt olika 
bladformer som vårtbjörk och lönn.

Jag gjorde försöket i en fytotron, ett ”dato-
riserat växthus”. De väl kontrollerade odlings-
förhållandena gjorde det möjligt att undersöka 
hur mycket av asymmetrin och livskraften som 
berodde på plantans genetiska uppsättning 
(genotyp) och hur stor påverkan var från miljön. 
Dessutom kunde jag, mitt under den stränga vin-
tern, simulera de förhållanden i ljus och tempera-
tur som råder i södra Sverige från vår till höst.

Alla plantorna växte i exakt samma miljö 
med ett viktigt undantag: mängden tillsatt 
näring. Hälften av plantorna fick fullgod till-
gång till näring, medan den andra hälften fick 
rikligt med vatten men en begränsad mängd 
näring.

Plantorna i försöket kom från frön som hade 
samlats in från en population på Öland och 
en i Lillehammer i Norge. Tio träd per art och 
population och ungefär 20 frön per träd ingick 
i försöket. Totalt sett växte nästan 800 småplan-
tor av vardera lönn och björk i fytotronen, en 
hel liten ungskog!

Efter knappt fyra månaders odling plockade 
jag enligt en standardiserad procedur två blad 
från varje planta. Jag pressade och fotokopie-
rade bladen direkt efter insamlingen. Graden 

Figur 1. Vårtbjörk (vänster) och lönn (höger) odlade i en fytotron, ett datoriserat växthus. Hälften av 
försöksplantorna fick obegränsad tillgång på näring, medan den andra hälften bara fick en begränsad 
mängd. Näringsstressade björkar och lönnar växte långsammare och hade mindre och gulare blad än de 
som fick rikligt med näring. Den högra bilden visar lönnar under simulerade höstförhållanden (långa nät
ter och svala temperaturer). Knoppar och höstfärger kom tidigare hos plantorna som fick för lite näring. 
Foto: Sanna Black-Samuelsson.
Betula pendula (left) and Acer platanoides (right) cultivated in a phytotron. The nutrient-stressed birches and 
maples had slower growth and were shorter, with smaller and more yellow leaves than the plants that were 
given free nutrient access.
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av fluktuerande asymmetri mättes (se figur 2), 
liksom flera andra karaktärer som är kopplade 
till plantornas anpassning till sin miljö. Bland 
annat noterade jag plantornas höjd kontinuerligt 
liksom tidpunkten när plantorna satte knopp 
och hur lövens färger förändrades. När försöket 
avslutades, torkade och vägde jag varje plantas 
skott och rotsystem och använde mig därefter av 
flera olika statistiska analyser för att utvärdera 
försöket.

Ingen asymmetri trots näringsbrist
Resultaten visade att lönnar och björkar som 
fått lite näring inte hade mätbart högre grad av 
fluktuerande asymmetri än plantor i kontroll-
gruppen som fått obegränsad mängd näring 
(Black-Samuelsson och Andersson 2003). Det 
fanns inte heller något samband mellan asym-
metri och livskraft.

Mindre förvånande var att näringsstressade 
plantor växte långsamt; de blev små och hade 
mindre och gulare blad än de plantor som fick 
mycket näring (figur 1; Black-Samuelsson och 
Eriksson 2002). En oproportionerligt stor andel 
av biomassa samlad i rötterna skvallrade också 
om näringsbrist. Knoppsättning och lövens 
höstfärger kom tidigare på näringsstressade 
lönnplantor (figur 1), och tydliga genetiska skill-
nader förekom i flera karaktärer (Black-Samuels-
son och Eriksson 2002).

Flera forskare finner FA
Mätningar av asymmetri hos blad fungerade 
alltså inte för att förutsäga effekter av närings-
brist hos björk och lönn. I flera andra undersök-
ningar är det just växternas blad som använts för 
att undersöka asymmetri, och man har i flera 
fall upptäckt fluktuerande asymmetri i samband 
med att växter utsatts för olika typer av miljö-
stress eller genetisk stress (Freeman m.fl. 1994, 
Kozlov m.fl. 1996, Wilsey m.fl. 1998, Lappalai-
nen m.fl. 2000). Graden av asymmetri i de här 
studierna är liten, mindre än två procent av den 
totala storleken hos strukturen som undersökts. 
Individer med hög FA är sällsynta, en indikation 
på att den symmetriska formen är starkt gynnad 
i naturen.

Asymmetri är ofta kopplad till andra, vikti-
gare egenskaper. Hur stor instabilitet som finns 
kan bero på vilket organ eller vilken struktur 
man studerar. Är organet viktigt för individens 
överlevnad och reproduktion kan redan mycket 
låg FA signalera om stress. Om variationer i 
organets form inte är av så stor betydelse för 

H

V H

V H

Figur 2. Mätningar av fluktuerande asymmetri (FA) 
på blad av vårtbjörk och lönn. Ett digitalt skjutmått 
användes för att mäta skillnaden i avstånd mellan 
höger (H) och vänster (V) sida (de röda linjerna). 
Mätningarna på björkbladen gjordes halvvägs mel
lan bladets bas och dess topp. Bladstorlek och FA 
baseras på ett medelvärde av två blad per individ. 
Bladstorleken beräknades som medelvärdet av H 
och V. FA beräknades som absolutbeloppet av H 
minus V delat med bladstorleken (|H – V| / blad
storlek).
Measurements of fluctuating asymmetry (FA) in 
leaves of Betula pendula and Acer platanoides.
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individen tillåts däremot en högre grad av FA. 
Ett praktiskt men möjligen utopiskt scenario är 
att upptäcka fluktuerande asymmetri i ett ”min-
dre viktigt” organ, innan andra negativa effekter 
av stress blev synliga och oåterkalleliga.

Andra slags asymmetri
Många växtforskare inom både molekylär gene-
tik och ekologi arbetar med andra typer av mor-
fologisk instabilitet än FA (Diggle och Endress 
1999). Exempelvis studeras vegetativa och repro-
duktiva knoppar och skott i både längd- och 
tvärsnitt med en rad olika tekniker. Genom att 
studera andra varianter av instabilitet söker fors-
karna svar på frågor som: Vilka gener reglerar 
skottets utveckling? Kan asymmetrin variera 
under organismens tillväxt? Vad säger egentligen 
asymmetrin om organismens utveckling och 
kvalitet? När kan asymmetri vara till fördel för 
individen?

Framtiden för forskning om asymmetri lig-
ger sannolikt i de här områdena, snarare än i att 
använda fluktuerande asymmetri för att vittna 
om begynnande stress. Kanske är det så att FA 
är en tydlig och betydelsefull signal för djurens 
och växternas samspel i naturen, men alltför sub-
til för att vara användbar för människan.  
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metri hos trädplantor med näringsbrist. [Stress 
but no asymmetry in seedlings with limited nutri
ent supplies.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 39–42. 
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Stressful conditions in the environment may cause 
different types of asymmetry in animal and plant 
species. Fluctuating asymmetry (FA), a measure of 
developmental instability in the individual, has been 
suggested as a useful tool to predict stress.

I tested this hypothesis in a phytotron experi-
ment including ca 800 seedlings of Acer platanoides 
and Betula pendula. Plants were cultivated with 
either free access or severely limited supplies of 
nutrients. Even though plant vigour (biomass and 
leaf size) was clearly reduced among nutrient-
stressed plants, I did not detect any FA in the leaves. 
FA thus appears to be a poor indicator of nutrient 
stress in seedlings of maple and birch.
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Hur ska vi kunna öka mängden lövskog i 
Sydsverige? Går det att förena en effektiv 
skogsskötsel med en hög ambition i natur-
vårdshänseende? Författarna som är forskare i 
skogsskötsel och ekologi presenterar här några 
nya tankar.

MAGNUS LÖF, PALLE MADSEN & JOHN A. STANTURF

Den ursprungliga lövskogen i södra Sve-
rige och Centraleuropa var för ungefär 
tvåhundra år sedan ur virkessynpunkt 

överexploaterad på grund av jordbruk, hamling, 
lövtäkt, bete och brännvedshuggningar (Spieck-
er m.fl. 2004). Ungefär samtidigt uppstod ett 
stort behov av virke i samband med industriali-
seringen och därmed gynnades beskogning med 
barrträd på jordbruksmark och i betesmarker 
(figur 1). Gran Picea abies och tall Pinus sylvestris 
valdes ofta för att de var snabbväxande och lätta 
att etablera. Målet man då hade, att kraftigt öka 
produktionen av virke, har i hög utsträckning 

uppnåtts. Därför är nu för tiden stora delar av 
skogslandskapet dominerat av barrskog.

Idag har attityden i samhället förändrats 
och vi har också andra mål med skogen, som 
att bevara biologisk mångfald och erbjuda 
rekreationsmöjligheter (Anonym 2007). Vidare 
har framförallt granskogarna drabbats av för-
surning, stormar, insektsangrepp och torka 
(figur 2). Klimatförändringarna anses ha ökat 
risken för att skogarna ska drabbas av extrema 
vädersituationer. Mängden granskog har lett till 
förändrad eller minskad biologisk mångfald och 
en drastiskt förändrad landskapsbild (Niklasson 
& Nilsson 2005).

Restaurering av skog är ett aktuellt interna-
tionellt ämne för både ekologer och skogssköta-
re. I Sverige har konceptet emellertid haft svårt 
att slå igenom, möjligen beroende på att vi inte 
har någon forsknings- eller skötselmässig tradi-
tion i ämnet (Anonym 2006). Skoglig restau-
rering bör ses som ett viktigt komplement till 
den traditionella naturvården. Nedan beskriver 

Restaurering av sydsvensk lövskog 
– några tankar kring ett nytt skötselkoncept

Figur 1. Granplantering av 
halländska hedmarker någon 
gång under första halvan av 
1900talet. Foto: Lars Tirén, ur 
Skogsbibliotekets bildarkiv.
Plantation of Norway spruce 
on heathland in Halland at the 
beginning of 20th century.
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vi en skogsskötsel där ett av flera viktiga mål är 
att förbättra naturvärdena i skogen genom att 
återskapa (restaurera) en naturlig struktur och 
dynamik. Virkesproduktionen är fortfarande 
viktig, men fler mål innefattas i skötseln. Exem-
plen är hämtade från södra Sverige och Dan-
mark. En viktig fråga som vi diskuterar är hur 
restaurering av lövskog bäst ska åstadkommas i 
praktiken.

Varför behövs skoglig restaurering?
Jordens skogar är utsatta för ett kraftigt tryck 
från en växande befolkning. Mycket skog har 
överförts till betes- och jordbruksmark. I Afrika, 
Asien och Europa är mer än 60 procent av den 
mark som ursprungligen täcktes av skog nu 
överförd till annan markanvändning (FAO 2001, 
Stanturf & Madsen 2002), något som påverkar 
klimatet och hotar den biologiska mångfalden. 
Samtidigt har stora arealer kvarvarande skog 
försämrats ur ekologisk synpunkt genom att de 
överförts till andra typer av skog eller mono-
kulturer (Dobson m.fl. 1997). Därför behövs 
nyetablering och ändrade skötselmetoder för att 
höja naturvärdena.

Den tempererade lövskogen i Europa är kan-
ske världens mest störda ekosystem och det har 
beräknats att endast 0,2 procent finns kvar i 
något som kan kallas ursprunglig eller naturnära 
form (Hannah m.fl. 1995). Därför är bevarande 
och uthålligt brukande av svensk ädellövskog 
viktigt också ur internationell synvinkel. Emel-
lertid finns bara begränsade områden kvar även 
hos oss (Brunet 2006). Totalt finns ungefär 
150 – 200 000 hektar ädellövskog kvar i Sverige 
(Löf 2001). Med ädellövskog menas här bestånd 
på minst 0,5 hektar bestående av inhemska arter 
av alm, ask, avenbok, bok, fågelbär, lind, lönn 
eller ek. I de sydligaste landskapen återfinns 
fortfarande stora sammanhängande bestånd. 
Dessa är i normalfallet kraftigt kulturpåverkade. 
Mycket värdefulla biotoper finns också längre 
norrut i Götaland utspridda i ett barrskogsdomi-
nerat landskap (SOU 1997: 97).

Fragmenteringen gör att vi troligen står inför 
en utdöendeskuld, alltså att en del kvarvarande 
arter försvinner eftersom fragmenten de lever 

i är för små och arterna reagerar trögt på den 
minskande mängden livsmiljöer (Hanski & 
Ovaskainen 2002). Det behövs därför en stra-
tegi för att på sikt stärka de värdefulla miljöer 
som ännu finns kvar. Till exempel genom över-
föring av granskog till lövskog, beskogning av 
åkermark med lövskog eller omföring till natur-
nära skötsel. Skoglig restaurering är ett viktigt 
komplement till mer traditionell naturvård 
med reservatsbildning utan aktiv skötsel, och 
innehåller moment som är långt ifrån enkla att 
genomföra.

Figur 2. Granskog som skadats av storm och 
barkborrar. Beståndet blåstes sönder av stormen 
Gudrun i januari 2005. Foto: Bo Långström.
Norway spruce forest damaged by storm and bark 
beetles.
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Vilka är målen i södra Sverige?
På det nationella planet har riksdagen beslutat 
att skogspolitikens två mål ska väga lika, vilket 
för miljön bland annat innebär att mångfalden 
på art- och ekosystemnivå ska säkras (Löf 2001). 
Vidare har Sverige skrivit under flera interna-
tionella överenskommelser och förbundit sig att 
bevara biologisk mångfald inom landets gränser, 
till exempel FN-konventionen om biologisk 
mångfald (Anonym 2005a). Många hotade arter 
är knutna till lövskog. Mer än 50 procent av 
alla hotade arter i skogslandskapet är knutna till 
ädellövskog (Berg m.fl. 1994). Arealen mark för-
yngrad med lövskog ska därför öka och andelen 
äldre lövrik skog ska öka med minst 10 procent 
(Anonym 2005b). I förslaget till miljömålet ”Ett 
rikt växt- och djurliv” står det att den biologiska 
mångfalden ska bevaras genom att arternas 
livsmiljöer och ekosystemens funktioner och 
processer värnas (Anonym 2005a), vilket torde 
innebära att lövskogarnas värde för biologisk 
mångfald betonas än mer.

Lövskogarna behöver alltså skyddas och 
idag finns planer på att formellt skydda 10–15 
procent av den ädla lövskogen i Sverige. Frågan 
om den arealen räcker för att bevara våra arter 

på lång sikt är svår att besvara, men troligen är 
10–15 procent låga siffror. Beräkningar pekar 
mot att stora arealer sydsvensk lövskog dessutom 
behöver återskapas för att bevarandet ska lyckas 
på sikt (Angelstam & Mikusinski 2001). 

Därutöver utgör uthållig produktion av virke 
ett lika viktigt mål för det statliga och privata 
skogsbruket i Sverige. Målsättningen med skogs-
bruket för mindre, privata skogsägare är mer skif-
tande. Många har hög virkesproduktion som mål, 
men det finns även många skogsägare som också 
sätter egendomsvärde, biologisk mångfald, natur-
vård och rekreation högt på sin prioriteringslista. 

Nygammalt begrepp
Begreppet skoglig restaurering användes också 
förr men hade då en annan innebörd. Då mena-
de man till exempel att en omföring av de glesa 
bestånd som utsatts för plockhuggning i Norr-
land till skogar med högre produktionsförmåga 
var skoglig restaurering. 

Skoglig restaurering är idag ett vitt begrepp 
som bäst kan beskrivas som åtgärder för att 
föra skogsmark eller potentiell skogsmark från 
en mindre värdefull struktur och funktion till 
en mer uthållig form ur ekonomisk, social men 
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Figur 3. Principfigur som beskri
ver olika vägar för skoglig res
taurering i relation till skogens 
funktion och struktur. Fördärvad 
skog i ett trädlöst tillstånd (A); 
Olika grad av fördärvad skog 
(B–B’’); Skog som ersätter 
ursprunglig skog (C och D). Efter 
Stanturf (2005).
Conceptual figure describing vari-
ous ways of forest restoration in 
relation to function and structure 
of the forest. Degraded forest 
land without trees (A); Various 
degrees of degraded forests 
(B–B’’); Forests that replace the 
original forest (C and D).
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framför allt ekologisk synvinkel (Dobson m.fl. 
1997, Lamb m.fl. 2005). 

I figur 3 beskrivs olika sätt för skoglig res-
taurering i förhållande till skogens struktur 
och funktion. Med struktur menar vi här antal 
trädslag, antal arter och komplexitet i skogen. 
Funktion avser här främst biomassa, produktion 
och näringsinnehåll. Den ena extrempunkten 
är en helt fördärvad skog utan träd, till exempel 
skogsmark som överförts till bete, jordbruk eller 
mark tagen i anspråk för industriell verksamhet 
(A). Den andra extrempunkten är naturskog 
med mycket liten påverkan av människor. Där-
emellan finns flera mellanlägen. Punkt B till B’’ 
kan beskrivas som försämrade skogar ur ekolo-
gisk synvinkel. En monokultur eller plantage har 
till exempel ett lågt värde för biologisk mångfald 
jämfört med en naturskog, men måste fortfaran-
de betraktas som trädbärande mark eller skog. 

Ren ekologisk restaurering handlar om att 
återställa skogen till dess naturliga tillstånd och 
det råder en livlig debatt om detta överhuvud-
taget är möjligt. Kritiker menar att en skogs 
historiska utseende i hög grad är beroende av ett 
visst klimat, betestryck och inte minst kultur-
påverkan som vi sällan eller aldrig kan återskapa 
(Stanturf & Madsen 2005). I praktiken handlar 
det istället om nyodling om ingen skog finns 
eller omskapande av försämrade skogar.

Föryngringsfasen är ur skötselmässig syn-
vinkel viktig. Det är då man anlägger ny skog, 
eventuellt byter trädslag och kan förändra 
strukturen. I bästa fall kan det innebära att vi 
kommer närmare ett naturligt tillstånd men 
det kan också innebära att vi skapar ett nytt 
ekosystem som ersätter det gamla (punkt C eller 
D). Att plantera gran på näringsfattig hedmark 
är formellt sett skoglig restaurering då man 
därigenom återskapar delar av skogens funktion 
och virkesproduktion (C). Det är långt ifrån en 
biologisk rik skog, men om inte marken kraftigt 
försurats innebär det ändå ett bättre utgångsläge 
med större valmöjligheter för att införa nya träd-
slag och mer komplexa strukturer än startläget 
med näringsfattig hedmark. På många lokaler 
finns inga alternativ om man vill restaurera 
skogen under en rimlig tidsperiod. Bra exempel 
är barrplanteringarna på många ställen i Europa 
för ungefär hundra år sedan (Spiecker m.fl. 
2004). 

Beskogning av åker- och betesmark
Generellt sett vill vi inte i Sverige att våra öppna 
åker- och betesmarker ska växa igen. Det vore 
en förlust för naturvården och landskapsbil-
den. Emellertid är skoglig restaurering genom 
beskogning av åker- och betesmark av stort 
intresse internationellt och möjligen i våra slätt-

Figur 4. Beskogning av åkermark 
genom sådd av ek, cirka 10 år efter 
utförd föryngring. Bilden är tagen på 
Skabersjö gods, Skåne. Foto: Magnus 
Löf.
Afforestation with oak using direct 
seeding.
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bygder. Figur 4 visar nyetablering av ekskog i 
Skåne genom sådd på nedlagd jordbruksmark. 
Det är ett annat exempel på skapandet av nya 
skogliga ekosystem som ligger en bra bit från 
idealskogen för biologisk mångfald (D i figur 3). 
Emellertid är både den skogliga strukturen och 
funktionen bättre än på jordbruksmarken och 
exemplet torde vara mycket bättre för att stärka 
eventuella närliggande biologiskt intressanta 
skogar än i fallet C ovan. På många håll har 
man också börjat plantera blandade lövskogar, 
vilket är ett steg mot ännu bättre struktur och 
högre komplexitet (Stanturf & Madsen 2005). 
Här bör nämnas att plantering av blandskog kan 
göras på många sätt. Gruppvis blandning med 
trädslagsrena grupper om till exempel 0,3 hektar 
är lättare att sköta ur virkessynpunkt beroende 
på olika trädslags olika tillväxtrytm jämfört 
med bestånd där trädslagen är blandade även i 
grupperna. 

Problemet med nyanläggning av lövskog är 
att det ofta är dyrt. Inhägnad mot rådjur och 
älg, stora och dyra plantor samt höga plantantal 
gör att föryngringskostnaderna skjuter i höjden 
om virkesproduktion också ingår i målsätt-
ningen. Markägaren väljer hellre att plantera 
billig gran med följden att skogen blir biologiskt 
ointressant. Det verkar vara mycket svårt att 
kombinera god ekonomi med god naturvård och 

vi behöver finna nya föryngringsmetoder (Löf 
m.fl.. 2004). Att så istället för att plantera gör 
att föryngringskostnaderna kan sänkas (figur 4). 
Små täckrotsplantor som kan produceras under 
kort tid i plantskola är möjligen en annan fram-
komlig väg.

Överföring av granskog till lövskog
Det har beräknats att ungefär sex till sju mil-
joner hektar granskog i Europa har planterats 
utanför granens naturliga utbredningsområde 
(Spiecker m.fl. 2004). På minst fyra till fem mil-
joner av dessa hektar är lövskog eller blandskog 
med stort inslag av lövträd den naturliga skogs-
typen. Skoglig restaurering genom överföring av 
delar av dessa granskogar till mer naturlig löv-
skog är en vanlig skötselåtgärd i Centraleuropa 
(figur 5). Målet är att skapa virkesproducerande 
och mer stabila skogar med färre skador orsa-
kade av storm, rotröta, snö och insekter, men 
också att öka den biologiska mångfalden (Löf 
2001). Det kan ske genom olika skötselstrategier 
där man omskapar en redan etablerad, men ur 
ekologisk synvinkel försämrad skog eller mindre 
värdefull skog.

Efter stormfällning är den minst kostsamma 
metoden att utnyttja naturlig föryngring av 
framför allt björk, men även al, asp, rönn, tall 
och gran. Flera av dessa trädslag har frön som 

Tabell 1. Skuggtolerans hos olika trädslag och lämpliga avverkningsformer för granskog med resulterande 
relativt ljusinsläpp.
Shade tolerance in various tree species and suitable cutting regimes for conversion of Norway spruce for-
ests to broadleaved forests.

Skuggtolerans Trädslag vid överföring Avverkningsmetod för  
granskogen

Ljus på marken
(% av fullt ljus)

Icke tolerant Betula spp., Pinus sylvestris, 
Populus tremula, Sorbus aucupa-

ria, Alnus glutinosa

Kalhygge, breda bälten 60–100

Något tolerant Quercus spp., Fraxinus excelsior, 
Prunus avium

Små kalhyggen eller luckor, 
bälteshuggning

35–60

Måttligt tolerant Picea abies, Acer platanoides, 
Ulmus glabra

Små luckor, gruppvis bläd
ning, gles skärmställning

15–35

Tolerant Fagus sylvatica, Carpinus betulus, 
Tilia cordata

Skärmställning, stamvis 
blädning

7–15
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sprids bra och etablerar sig vanligen rikligt efter 
stormfällning eller kalhuggning under förutsätt-
ning att det finns lämpliga fröträd i närheten 
och att markberedning utförs (Karlsson 2001). 
När fröträd saknas behöver man plantera eller så 
för att överföra granskog till lövskog. 

När det gäller många ädla lövträd innebär 
hyggesfasen stor risk för frostskador och dålig 
kvalitetsutveckling (Spiecker m.fl. 2004). För 
att undvika detta praktiserar man i Europa 
luckhuggning, kanthuggning eller skärmställ-
ning vid föryngring. Olika lövträds förmåga att 
tåla skugga bestämmer i hög grad vilken sköt-
selmetod som skall användas vid föryngringen 
(tabell 1). Öppningarna i beståndet utvidgas 
och föryngras sedan successivt. Problemet med 
metoden är att granskogen blir mer instabil och 
riskerar än mer att stormfällas då bestånden 
öppnas upp. Gran är vårt mest stormkänsliga 
trädslag (Lüpke & Spellman 1999).

Naturnära skogsskötsel
Att sköta skogen med naturnära metoder är 
egentligen inte någon nyhet utan har lång 
tradition i både barr- och lövskog i Europa. 
Naturnära skötsel skiljer sig däremot avsevärt 
från det trakthyggesbruk som vi är vana vid och 
därför kan man kanske kalla det nytt. Målet är 
att uthålligt producera virke av inhemska träd-
slag utan kalhyggen och pesticider (Hahn m.fl. 
2005). Istället bygger man skogsskötseln på 

naturlig föryngring och avverkning av enskilda 
träd i bestånden (figur 6). Kännedom om olika 
trädslags skuggtolerans blir viktig för att skapa 
önskad struktur (tabell 1). Förespråkarna hävdar 
att ekonomin i skogsbruket också blir bättre 
genom att bara de värdefullaste träden avverkas 
och att man slipper huvudparten av föryngrings- 
och skötselkostnaderna (Mayer 1980). Samti-
digt menar man att den biologiska mångfalden 
bättre värnas med ett kontinuerligt trädskikt. 
Ett annat viktigt argument är att skogen blir 
mer tålig mot exempelvis stormar. Allt blåser 
ju inte omkull utan det finns träd i alla åldrar 
och storleksklasser med en föryngring som är 
klar att ta över vid händelse av större katastrofer. 
Skogen blir mer stabil och förmågan att förnya 
sig själv ökar.

I både Danmark och Tyskland är naturnära 
skötselmetoder införda som praxis i statsskogar-
na. Där överför man nu enskiktade bestånd till 
skiktade blandbestånd. I Sverige hävdas att ett 
sådant förändrat skogsbruk praktiserat på stora 
arealer skulle få katastrofala konsekvenser för 
skogsbrukets ekonomi (Karlsson & Lönnstedt 
2006). När det huvudsakliga målet med skogs-
skötseln är virkesproduktion är förespråkare 
för naturnära skogsskötsel och trakthyggesbruk 
oeniga kring hur skogen kommer att utvecklas 
på sikt vad gäller produktion, kvalitet och eko-
nomi. Man diskuterar också om det är möjligt 
att införa mer komplexa skötselmetoder i tider 

Figur 5. Överföring av 
granskog till bok genom 
underplantering. Bilden 
är tagen i Slovenien, 
ungefär 15 år efter att 
föryngringen etablera
des. Foto: Magnus Löf.
Conversion of Norway 
spruce to beech using 
underplanting.
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när allt färre kunniga skogsskötare arbetar i 
skogen. Om det huvudsakliga målet är annat än 
virkesproduktion är enigheten större kring för-
delarna med naturnära skötsel. 

Mer lövskog nyckel till uthålligt skogsbruk
Restaurering av skog och andra ekosystem är ett 
ämne som växer i betydelse, ock som debatteras 
inom forskning och praktik. Allt fler artiklar 
och konferenser behandlar temat. Det finns 
också kritiker. Framför allt är det kopplingen 
till målet med den idealiserade naturskogen som 
väcker debatt (Stanturf & Madsen 2005). Hur 
kan ett ekosystems tillstånd sättas som referens 
när det är produkten av en unik kombination av 
klimat och mänsklig påverkan som kanske ald-
rig går att upprepa? Andra menar att metoderna 
inom konceptet skoglig restaurering inte är nya, 
utan att det är samma gamla skogsskötsel som 
förut, möjligen omstöpt i ny förpackning med 
nya mål (Wagner m.fl. 2000).

Skoglig restaurering kan bli ett viktigt kom-
plement till traditionell naturvård. Speciellt 
intressant är arbetssättet inför de förväntade 
klimatförändringarna. Det blir svårare att 
tala om naturligt förekommande arter och 
begreppet utbredningsområde får en ny dimen-
sion (Anonym 2005a). Är det för framtiden 
meningsfullt att inrätta och förlita sig på reser-
vat för hotade arter? Reservaten bör åtminstone 
ligga nära varandra eller kompletteras med res-

taurerad skog emellan för att underlätta deras 
spridning.

Skapar vi för närvarande mer lövskog i Sve-
rige? Möjligen något. Enligt skogsstyrelsen ökar 
både virkesförrådet och arealen lövskog men det 
är nog fråga om obetydliga arealer och främst av 
trädslaget björk. En del åkermark överfördes till 
lövskog under 1990-talet. Ungefär 4 000 hektar 
överfördes efter stormen 1999 som drabbade 
Skåne och Blekinge. Trots möjlighet att erhålla 
bidrag har små arealer överförts till lövskog efter 
stormen Gudrun. Många lövträd föryngrar sig 
i den barrdominerade produktionsskogen men 
röjs eller betas bort i ett senare skede (Götmark 
2006). Överföring av gran till lövskog är en 
mindre vanlig skötselåtgärd i Sverige. 

Mer lövskog är en nyckel till ett mer uthålligt 
skogsbruk i södra Sverige. Det skulle underlätta 
bevarande av hotade arter, öka skogens sociala 
värde och minska risker vid ett förändrat klimat. 
Därför är det hög tid att påbörja restaurering av 
lövskog. 

Men nyanläggning av lövskog och överföring 
till lövskog eller naturnära skogsbruksätt är ofta 
dyrt att genomföra i det första skedet (Löf m.fl. 
2004, Larsen 2005). Det kan knappast utföras 
utan omfattande stödåtgärder. När man väl har 
skog med önskad struktur på plats blir virkes-
ekonomin och fastighetsvärdet bättre. Lövsko-
gen ägs idag i huvudsak av privata markägare 
(Löf 2001). För många av dem är en virkesbase-

Figur 6. Naturnära 
skogsskötsel med bok, 
innehållande döda och 
döende träd samt träd i 
flera olika storleks och 
åldersklasser. Bilden är 
tagen i Tyskland. Foto:  
Magnus Löf.
Nature-based silviculture 
with beech.
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rad lönsamhet viktig, och en högre lönsamhet 
för lövskogen kanske är nyckeln till en mer 
utbredd satsning på lövskog (Rytter 2006). För 
att åstadkomma det krävs mer forskning och 
utveckling kring billigare föryngrings- och 
skötselmetoder samt utveckling av system för 
att bättre kunna utnyttja virket. Lövskogar som 
brukas för att bland annat skapa högt virkes-
värde kommer inte att ge så stora naturvärden 
som obrukade lövskogar, men betydligt mer än 
barrmonokulturer. Mycket av lövskogens bio-
logiska mångfald finns idag i miljöer som har 
skapats och upprätthålls i skogar och hagmarker 
genom mänsklig aktivitet såsom skogsskötsel, 
parkanläggningar, ollonbete, hamling och bete 
(Andersson & Löfgren 2000). Denna mångfald 
bygger inte på naturvård med fri utveckling 
utan är beroende av aktiva ingrepp. Det är vik-
tigt att de många privata markägarna inte tappar 
intresset att arbeta med lövskog. Istället bör de 
bjudas in att delta i restaureringsarbetet. En 
strategi för restaureringsarbetet som tillåter flera 
mål med skötseln av lövskog är då långsiktigt 
mer hållbar.   

•  Tack till Formas och SLU för stöd till denna 
forskning. Vi tackar också Jörg Brunet, Jonas 
Cedergren, Gustav Fredriksson, Frank Götmark 
och Sven G. Nilsson för konstruktiva synpunk-
ter på tidigare versioner av artikeln.
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ABSTRACT
Löf, M., Madsen, P. & Stanturf, J. A. 2008. Restaure
ring av sydsvensk lövskog – några tankar kring ett 
nytt skötselkoncept. [Restoration of broadleaved 
forests in southern Sweden – some thoughts 
about a new management concept.] – Svensk. Bot. 
Tidskr. 102: 43–51. Uppsala. ISSN 0039646X.
Restoration of broadleaved forests in southern 
Sweden is a key issue for many threatened spe-
cies but also for sustainable timber production and 
social values. The goals include increasing the area 
of healthy ecosystems, recovery of degraded lands, 
increasing biodiversity and ecosystem resilience, and 
wise biomass production. Afforestation with broad-
leaves using planting or direct seeding is one way 
of restoration. Rehabilitation using nature-based 
silviculture or conversion from Norway spruce to 
broadleaves are other examples. In most cases, 
restoration of broadleaved forests is expensive. 
Therefore there is an urgent need for new cost-effi-
cient regeneration methods. It is almost impossible 
due to incomplete knowledge of past forest states, 
climate change and economical aspects to re-create 
the forests to their original state. Instead, a broader 
concept of restoration allowing more diverse goals 
and a pragmatic approach including economical 
aspects for the private forest owner, would be 
more successful.
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BOTANISK LITTERATUR

”Gotland – det är något alldeles speci-
ellt”, brukade min biologilärare säga. 
Ändå dröjde det tills jag var uppe i 

medelåldern innan jag gjorde mitt första besök 
på Gotland. Men sedan var jag fast. Semes-
ter följde på semester, vår- och höstbesök i en 
lång rad. Ännu fler turer till Gotland hade det 
säkert blivit om jag haft den utmärkta boken 

”Gotlands flora – en guide” i min hand. Boken 
kom ut i början av sommaren 2007 och utgör 
den första delen av planerade tre volymer om 
Gotlands flora, som utges i regi av Gotlands 
Botaniska Förening. Den är ett måste för den 
som vill hitta rätt till florans smultronställen på 
Gotland. 

Efter en koncis och lättläst inledning som 
behandlar olika naturtyper och växtsamhäl-
len, följer en beskrivning på inte mindre än 116 
utflyktsmål – från Hoburgen i söder till Gotska 
Sandön i norr – en förträfflig vägledning till de 
vackraste och mest intressanta växtplatserna på 
Gotland.

Tydliga kartor i färg gör det lätt att orien-
tera sig och varje avsnitt slutar med en särskild 
vägbeskrivning om hur man hittar till platsen, 
var man lämpligen kan parkera bilen etc. Och 
naturligtvis: i texten får man följa med på 
en vandring över markerna och höra allt om 
vilka fagra och intressanta växter som finns 
där. Texten flyter lätt och hackas inte sönder av 
inskjutna latinska namn. Den som saknar de 
vetenskapliga namnen kan finna dem i en art-
förteckning i slutet av boken.

Färgbilderna är många och genomgående av 
mycket god kvalitet. Blommornas rosa-purpur-
lila-blå färgskala som brukar vara så svår att få 
rätt i tryck, har man lyckats bra med. Däremot 
tycks den gotländska solen ha lyst lite för starkt  

 
 
 
 
 

på 
en och annan av de 
gula blommorna som blivit något blek 
i färgen. I slutet av boken finns en karta över 
hela Gotland. Kartbilden kan upplevas som 
uppochnervänd – som regel skall norr finnas på 
vänster uppslag. Men det går ju lätt att vända på 
boken …

Sammanfattningsvis, detta är en utom-
ordentlig guide till den rika och särpräglade 
gotländska floran. Ingen gotlänning borde vara 
utan denna bok och förhoppningsvis köper alla 
turister den. Kanske lockar den också de fastlän-
ningar som ännu inte besökt Gotland till en resa 
dit. För visst hade han rätt, min gamla lärare: 
Gotland är något alldeles speciellt!

❀  NADJA NIORDSON

Gotlands flora – en guide
Jörgen Petersson & Gun Ingmansson 2007.
Utgiven av Gotlands Botaniska Förening.
351 sidor. ISBN 978-91-977015-0-1. 
Pris: 300 kr + frakt. Boken köps enklast via 
GBF:s hemsida (www.gotlandsflora.se) eller från 
Elsa Bohus-Jensen, Irisdalsg. 14, 621 42 Visby 
(tel. 0498-21 61 92).

Gotlands flora 
– en guide
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En vandring uppför det över 4000 meter höga 
och enormt artrika berget Kinabalu på nordös-
tra Borneo var höjdpunkten för några Lunda-
botanisters tropiska expedition häromåret.

SOFIE NORDSTRÖM

Linnés nya lärjungar kallade vi oss, en 
grupp på sexton botanister som förra året 
deltog i en expedition till Borneo, Malay-

sia. Resan utgjorde finalen på en kurs i tropisk 
växtsystematik som vi anordnat för doktorander 
på avdelningen för växtekologi och systematik 
vid Lunds universitet. Under hela föregående 
år studerade vi den tropiska floran teoretiskt på 
hemmaplan och så i mars 2007 var det äntligen 
dags att få se och uppleva tropikerna i verklig-
heten. Utöver forskarstuderande deltog personer 
med specialkunskaper på området, de flesta från 
vår avdelning och från Lunds universitets bota-
niska trädgård, alla med ett brinnande intresse 
för tropisk botanik!

Beslutet att resans mål skulle vara just Bor-
neo var lätt att fatta. Det är förmodligen jordens 
mest artrika område vad gäller växter. Här finns 
mellan 15 000 och 20 000 arter och över 200 
familjer finns representerade. Därtill kommer 
att den malaysiska delen av Borneo inte är större 
än Norrland och att vägnätet och inrikesflyget 
fungerar utmärkt. Med andra ord, den perfekta 
destinationen för en artspäckad och tidseffektiv 
expedition. Hade Linné känt till artrikedomen 
här hade han säkerligen skickat lärjungar hit!

Över 4 000 växtarter
Resans höjdpunkt (i dubbel bemärkelse) var 
bestigningen av berget Kinabalu som med sina 
4101 meter är Sydostasiens högsta berg (Sato 
1991). Det ligger i delstaten Sabah, cirka 90 
kilometer öster om huvudstaden Kota Kina-
balu. Sedan 1964 är berget naturskyddat och 
det finns fortfarande områden på berget som är 
outforskade. Uppskattningsvis rymmer berget 
minst lika många kärlväxter som det är meter 
högt, men då ska man veta att den siffran base-
ras på ytterst få inventeringar (Wong & Chan 
1997). Stora variationer i temperatur, nederbörd 
och jordmåner är faktorer som bidrar till bergets 

Kinabalu –  
en botanisk höjdpunkt

Figur 1. Bulbophyllum membranifolium. En relativt 
storblommig art av det enorma släktet Bulbophyl-
lum som omfattar över 2 000 epifytiska orkidé
arter. Foto: Marie Widén.
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enorma mångfald. Berget reser sig brant upp i 
ett tropiskt regnskogslandskap och bjuder på 
minst tre olika vegetationszoner längs vägen upp 
mot toppen.

Hundratals orkidéer
Den största delen av Sabahs regnskogar är tro-
piska låglandsregnskogar som domineras av 
trädarter av familjen Dipterocarpaceae. Här blir 
träden mycket höga och artrikedomen är mycket 
stor. Den dipterocarpa skogen sträcker sig till 
1200 meters höjd, därefter tar bergsregnskogen 
över (Sato 1991), och det var i den vi började vår 
klättring. Vi var utrustade med vandringsstavar 
och vattenflaskor och redo för äventyr! 

Stigen ledde oss upp för östra sidan av berget, 
en cirka åtta kilometer lång promenad eller näs-
tan 1700 meter i höjdled. Det var en väl upp-
trampad stig med trappsteg och räcken lite här 
och var. Vädret var än så länge klart och lagom 
varmt, cirka 20 grader. Bergsregnskogen var tät 
och fuktig och överallt växte mossor och orki-
déer. Uppskattningsvis består femtio procent av 
undervegetationen av orkidéer! Alla blommade 
naturligtvis inte just då men vi hade tur och fick 
se Bulbophyllum membranifolium i blom (figur 
1). Enbart på Kinabalu har man hittat 88 arter 
av släktet Bulbophyllum (Wong & Chan 1997) 
och totalt uppskattas antalet orkidéarter till över 
700 (Sato 1991).

Figur 2. Nepenthes tentaculata är en av de fyra 
arter av kannrankor som finns på Kinabalu. Kan
norna kan ha olika färg beroende på hur gamla 
de är och hur nära marken de växer. Kannan på 
bilden är fullvuxen och sitter relativt högt upp i 
luften. Foto: Johanna Nilsson.

Figur 3. Rhododendron buxifolium är ett träd som 
kan bli upp till sju meter högt. Blommorna är 
omkring fyra centimeter i diameter och blomning
en sker från februari till april. Foto: Johanna Nilsson.
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Köttätande kannrankor
Efter ungefär en kilometers vandring hittade 
vi den första av vad som skulle bli fyra arter 
av det insektsätande släktet Nepenthes, kann-
rankor. Nepenthes är det enda släktet i familjen 
Nepenthaceae, som omfattar cirka 70 arter varav 
30 finns på Borneo (Sato 1991). Kannorna är 
utväxter från bladnerverna och innehåller en 
stark enzymatisk vätska. Insekter av olika slag 
lockas ner i kannorna där de sakta bryts ner och 
växten kan tillgodogöra sig näringen. Arter av 
Nepenthes artbestäms ofta med hjälp av kannor-
nas utseende och vår första art, N. tentaculata 
är cirka 10 centimeter hög och känns igen på de 
långa spröt som pryder kannans lock (figur 2).

Vi klättrade med ett jämnt men långsamt 
tempo med tanke på alla växtstopp vi gjorde. 
Många skyndade förbi oss och undrade säkert 
om vi skulle hinna upp innan solnedgången. 
Stigen blev långsamt brantare och de uteblivna 
träningspassen kändes i benen. Som en liten 
uppmuntran dök snart den andra arten av 
Nepenthes upp, N. fusca, som har mörkröda 
inslag i kannan och är något större än N. tenta-
culata. Vegetationen omkring oss var fortfarande 
imponerande tät och artrik. Krontaket karak-

teriserades av träd ur familjen bokväxter (Faga-
ceae) liksom av många rhododendron-arter. På 
berget växer 25 arter av Rhododendron i flera fär-
ger och former och vissa arter trivs ända upp till 
vegetationsgränsen. Fem av dem är endemiska, 
till exempel den vackra R. buxifolium som hittas 
från 3 000 meter och uppåt (figur 3).

Parasiter och ögontröstar
Vid cirka 2 700 meters höjd möttes vi av en 
märklig syn. Halva himlen var täckt av mörka, 
tungt hängande kannor av Nepenthes villosa 
(figur 4). Arten är lätt att känna igen på sin 
stora kanna med en rödgul mynning kantad av 
grova tänder. Mängden var enorm och vi visste 
då att vi befann oss i nästa vegetationszon, den 
basiska klippregnskogen, där N. villosa är en 
karaktärsart (Sato 1991). Här är pH i marken 
mellan 5 och 6 och artdiversiteten mycket låg 
till skillnad från i lägre belägna regnskogstyper 
(Sato 1991). Den går faktiskt att jämföra med en 
svensk bokskog. Förutom N. villosa karaktärise-
ras den av låga träd och marklevande orkidéer.

Uppfyllda av upptäckten gick vi med lättare 
steg. Inte långt därifrån stötte vi på en annan 
raritet, den parasiterande Balanophora reflexa av 

Figur 4. Borneo antas 
vara utbrednings
centrum för kann
rankor. Nepenthes villosa 
med sina kraftiga åsar 
längs öppningen är den 
kannranka som växer 
på högst höjd. Foto: Sofie 
Nordström.
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Figur 6. Schima wallichii (Theaceae) är 
ett vanligt träd runt basstationen. Det 

är ett användbart virkesträd som är 
vittspritt i hela Sydostasien. Foto: Sofie 

Nordström.

Figur 7. En ögontröst à la Kinabalu: 
Euphrasia borneensis. Ögontröstar 
är halvparasiter på bland annat 
olika gräsarter. Släktet finns över 
hela världen. Foto: Marie Widén.

Figur 5. Balanophora reflexa saknar 
helt gröna delar och liknar vid 
första anblicken en liten svamp. 
De små, enkönade blommorna 
sitter tätt tillsammans i små klub
bor. Individen på bilden är en hane. 
Foto: Triin Reitalu.
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familjen Balanophoraceae (figur 5). Den är en 
liten skildkönad växt som parasiterar på andra 
växter. Det finns tre arter av Balanophora på ber-
get och alla är endemiska för Malaysia (Wong & 
Chan 1997).

Efter cirka fem timmar gjorde vi en kort 
lunchpaus bland molnen. Temperaturen hade 
då sjunkit avsevärt och regnet kom och gick. 
Stigen kantades av krokiga träd av Podocarpa-
ceae, Myrtaceae och Theaceae – exotiskt! Den 
fortsatta klättringen blev tyngre allteftersom luf-
ten blev tunnare och benen skakigare. Vi nådde 
äntligen basstationen och övernattningen vid 
3 300 meter efter åtta timmars klättring. Det var 
inte mer än tolv grader varmt och några av oss 
kände huvudvärk på grund av den tunna luften. 
Vegetationszonen här kallas ”granitic boulder” 
och breder ut sig mellan 3 000–3 800 meter. De 
stora granitstenblock som präglar landskapet är 

spår efter den senaste isen som täckt toppen av 
berget, för 10 000 år sedan (Sato 1991). Här är 
träden högre än tidigare liksom artdiversiteten. 
Vegetationen domineras av träd ur släktena Phyl-
locladus, Podocarpus, Leptospermum och Schima 
(figur 6). Och som en hälsning möttes vi av en 
markflora vi kände igen hemifrån: Potentilla, 
Rubus och Euphrasia för att nämna några bekan-
ta släkten (figur 7).

Var tjugonde ormbunksväxt på Kinabalu
Mitt i natten efter bara några timmars sömn gav 
sig halva gruppen upp för att nå den allra högsta 
toppen. På vägen upp passerades vegetations-
gränsen och den sista biten avklarades med hjälp 
av rep (figur 8). Efter att ha sett soluppgången 
och lagom till frukost påbörjades nedstigningen. 
Nedför går som bekant lättare och vägen var en 
annan (figur 9).

Figur 8. En av Kinabalus toppar i soluppgången. Foto: Johanna Nilsson.
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Den fjärde och sista arten av Nepenthes hit-
tade vi längs vägen. Det var N. ×kinabaluensis, 
som är en naturlig hybrid mellan N. villosa och 
den stora N. rajah. Den liknar mycket N. villosa 
men kannan har en vidare mynning. Precis som 
N. villosa är den en endem för Kinabalu (Sato 

1991). Vägen ner blev annars en självklar repe-
tition av de arter vi sett på vägen upp. Något 
som däremot framträdde bättre den andra dagen 
var alla arter av ormbunksväxter. Berget rym-
mer 611 arter eller ungefär fem procent av hela 
världens ormbunksväxter (Wong & Chan 1997)! 
Dipteris conjugata var en vanlig och iögonfal-
lande art (figur 10). Framåt eftermiddagen hade 
vi tagit oss hela vägen ner till parkens ingång 
och där stod Impatiens platypetala, en släkting 
till vår Flitiga Lisa, och hälsade oss välkomna 
(figur 11). Vi var mycket trötta men glada och 
fulla av intryck. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en 
vandring upp för Kinabalu inte går obemärkt 
förbi. Det sägs också att efter att ha bestigit ber-
get är man aldrig mer sig lik och att det syftar 
såväl på de botaniska upplevelserna som på de 
fysiska, efteråt går man inte obemärkt förbi, om 
man säger så.

Detta var en beskrivning av två dagar av 
vår mycket lyckade expedition till Borneo, där 
vi dokumenterat över 300 växtarter och sett 
många fler. Bland annat tre arter av världens 
största blomma, den sällsynta parasiten Rafflesia, 
men det är en annan historia …  

Figur 10. Dipteris conjugata är en av 
de 611 ormbunksarter som finns 
på berget, det är mer än i hela 
Afrika! Av det spännande släktet 
Cyathea, trädormbunkar, finns inte 
mindre än 22 arter. Foto: Johanna 
Nilsson.

Figur 9. Stigen vi gick ner var bitvis mycket stenig. 
Foto: Sofie Nordström.
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Figur 11. Impatiens platypetala trivs upp till 2 500 
meters höjd. Den är en nära släkting till vår odlade 
Flitiga Lisa I. walleriana. Foto: Johanna Nilsson.

Är du studerande och 
intresserad av botanik?

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

är ett fantastiskt tillfälle att under skicklig led-
ning 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 utbild-
ning i biologiska ämnen, dock inte till forskar-

studerande. Fördelningen görs på grundval av 
både betygsmeriter och botaniskt intresse och 
verksamhet.

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

Ytterligare upplysningar kan du få från Bar-
bro på SBF:s kansli (tel: 018-471 28 91, e-post: 
barbro.beck-friis@sbf.c.se).

KINABALU, STIPENDIER
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Smålands flora

Linnéåret 2007 kunde knappast ha avrun-
dats bättre än med en flora över jubilarens 
hemprovins. Och minsann, efter 30 års 

inventerande och forskande blev Smålands flora 
klar och utgiven, en födelsedagspresent värdig 
en blomsterkonung!

Men nu är det inte Linné som skall gratuleras, 
utan florans projektgrupp, Föreningen Smålands 
Flora, och alla inventerare, för slutprodukten är 
inte vilken flora som helst. Det är ett vackert, 
gediget, faktaspäckat verk i två band som till-
sammans väger drygt 5 kg!

Redan vid den första anblicken av Smålands 
flora insåg jag att det här skulle bli lärorikt. 
Omslagen pryds nämligen av en mycket när-
gången bild av en linneablomma, och för mig 
var det en total överraskning att den är så hårig 
inuti. Även om linnean är Smålands landskaps-
blomma, har symbolen för floraprojektet varit 
Parnassia, slåtterblomma, och Parnassia heter 
också föreningens tidskrift. Bokryggarna har 
därför dekorerats med slåtterblommor, en på 
volym 1, två på volym 2.

Volym 1, som omfattar 336 sidor, kan kallas 
florans ”allmänna del”. Den innehåller det sed-
vanliga kringmaterial som man behöver för att 
kunna dyka in i ett landskaps floristiska finesser, 
och lite till. Först ges en god och lättillgänglig 
beskrivning av landskapet Småland, vilket leder 
vidare till de utmärkt skrivna, ekologiska kapit-
len ”Sambandet mellan mark och växt”, ”Land-
skapets utveckling” och ”Vegetationstyper och 
växtplatser”.

Sedan följer två kapitel om Smålands flo-
ristiska utforskning. Det första omfattar den 
historiska aspekten, vilken belyses genom att ett 
stort antal smålandsbotanister från Wexionius 
till Stenberg presenteras. Presentationerna är 
ofta överraskande personliga, men de ger också 
många klargörande detaljer om de botaniska 
insatserna. Det andra kapitlet, ”Hur Små-

lands flora blev 
till”, behandlar 
floraprojektets 
utvecklingsfaser, 
arbetsmetoder 
och handhavan-
de av data. Det 
är kort men ger 
en fascinerande 
inblick i de åtaganden och 
vedermödor som ankommer de som ger sig in 
i ett ideellt projekt. Men här finns också mycket 
värme; en provinsflorist brinner för sin sak.

Förutom ett kapitel ”Smålands flora i siff-
ror”, handlar resten av volym 1 om botaniska 
utflyktsmål. Lokalerna presenteras kommunvis 
med bra översiktskartor. Lokalbeskrivningarna 
tar även upp sådant som faller utanför bota-
niken, något som förstärker känslan av att vår 
flora utgör en del av en spännande väv med flera 
dimensioner.

Volym 2, som omfattar 880 sidor, utgörs av 
inventeringens manifest, växtförteckningen på 
3028 taxa, med tillhörande listor över de 1434 
rutornas meddelare, inventerare och rapportörer. 
Den nästan kvadratiska textytan har här utnytt-
jats effektivt genom att texten satts i tre spalter; 
en smart layout som möjliggör att kartorna kun-
nat placeras in i texten utan att stjäla så mycket 
utrymme. Vackert och effektivt.

Alla kärlväxter som uppgivits för Småland 
behandlas i boken. Särskilt berömvärt är att 
författarna har varit kritiska ända ut i finger-
spetsarna och lagt alla korten på bordet. Man 
har lagt stor möda på att bedöma och bemöta 
tvivelaktiga och felaktiga uppgifter, och moti-
verar även skälen till sina ställningstaganden så 
att läsaren förstår hur man tänkt. Ouppklarade 
problem redovisas, och växter med avvikande 
morfologi i Småland beskrivs så att alla kan 
leta efter dem. Man skyggar inte heller för att 
redovisa inventeringsluckor, något som sporrar 
till vidare undersökningar. Att redogöra för vad 
man inte vet, det är stort!

BOTANISK LITTERATUR
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Växtfamiljernas ordningsföljd skiljer sig från 
den brukliga. Den bygger på nya rön om deras 
släktskap, så Smålands flora är här en föregång-
are. Inom familjerna står sedan växterna i bok-
stavsordning efter sina vetenskapliga namn. För 
de växter som verkligen blivit funna i Småland 
anges primäruppgifter, eventuella småländska 
namn, växtmiljö, antal fyndrutor och allmän-
hetsgrad. Lokallistor finns för många taxa, inte 
bara för de mest sällsynta, till exempel nämns 
ofta utpost- och marginallokaler.

Texten i floran är mycket välskriven. Trots 
den kolossala faktamängden är det mesta lätt att 
förstå, och många facktermer förklaras på plats. 
Textmängden ökar för ”intressanta” taxa, till 
exempel ovanliga och sällsynta växter, de med 
intressant spridnings- eller fyndhistorik, och de 
med inomartsvariation eller särskilda ekotyper. 
De ”triviala” arterna avverkas i betydligt kortare 
texter, ett dilemma som delas med andra floror. 
Varför finns det egentligen så lite att skriva om 
blekstarr Carex pallescens när den ändå blivit 
funnen i 1383 rutor?

För 1114 växter presenteras den kända 
utbredningen i kartform. Man använder en grön 
färg som täcker de 5 × 5 km-rutor där växten 
anträffats efter 1977 (”aktuella uppgifter”, dvs. 
under inventeringen), och mörkare prickar för 
rutor där växten påträffats före 1978 (”tidigare 
uppgifter”). För sällsyntare växter finns istället 
en lokalförteckning, men för de flesta allmänna 
växter redovisas endast rutantal.

Hittar man då inga felaktigheter i Smålands 
flora? Kanske, men då måste man vara petig, 
eller en styv smålandskännare. De få fel jag hit-
tat är bagatellartade, till exempel grunnar jag 
på om landskapet inventerats av 344 (del 1, sid 
8) eller av 380 (del 1, sid 155) inventerare. Rena 
faktafel i artförteckningen verkar överhuvud-
taget inte finnas (!), och jag har bara stött på 
en enda referens som saknas i litteraturförteck-
ningen, nämligen ”Engström 1927”, källan till 
en förekomst av skogsfru Epipogium aphyllum 
vid ingången till Skurugata som självaste Albert 
Engström påstod sig ha sett när han var 14 år! 
Arwidsson och Hultén trodde på Engström, 
men det gör inte smålandsflorans projektgrupp.

En del läsare kan säkert tycka att lokallis-
torna är för långa och detaljrika, men jag vill i 
stället försvara att man publicerar så goda sam-
manställningar, för det här är ju faktiskt en upp-
slagsbok! Min enda anmärkning gäller i stället 
utbredningskartorna, där den gröna färgen som 
markerar aktuella fynd är för ljus. Särskilt svårt 
är det att urskilja rutorna kring sjöarna i söder, 
eftersom deras blå färg har samma färgstyrka 
som det gröna. Färgen förbises också lätt på 
kartor med få förekomster, särskilt om där finns 
många prickar för äldre lokaler.

Jag skulle också gärna ha sett kartor för alla 
taxa som ej har lokallistor; dels för att möjlig-
göra eftersök i de rutor där en växt ej påträffats 
(denna information saknas i texten), dels för 
att man vid en hastig koll lätt missar de van-
liga arterna, särskilt om texten är kort som för 
grässtjärnblomma Stellaria graminea (sid. 269). 
Anmärkningsvärt nog saknar också vissa vanliga 
kustväxter karta, till exempel saltarv Spergularia 
salina (sid. 268). Att behöva kolla mot texten för 
att se om ytterligare arter kan finnas i en viss 
trakt känns jobbigt efter ett tag.

Vi kommer knappast att få se någon som 
kånkar på Smålands flora i fält (kanske i en 
cykelväska?), men det här är definitivt ett verk 
för var mans bokhylla, särskilt om man är det 
minsta intresserad av floristik. Trots att jag 
endast i ringa grad beluppat Småland, använder 
jag nu floran dagligen för att kolla de senaste 
rönen, eller när jag letar efter referenser eller 
uppslag. Det beror inte bara på att jag är fack-
botanist, Smålands flora är helt enkelt den full-
komliga provinsfloran. Slutomdömet lånar jag 
av Gert Fylking: – Äntligen!

❀  STEFAN ERICSSON

Smålands flora
Margareta Edqvist & Thomas Karlsson (red.) 
2007.
Utgiven av SBF-förlaget, Uppsala. 336 + 880 
sidor. ISBN 978-91-972863-9-8.
Pris: 300 kronor + frakt. Boken kan köpas via 
SBF:s kansli (telefon: 018-471 28 91, e-post:  
barbro.beck-friis@sbf.c.se).

SMÅLANDS FLORA
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BOTANISK LITTERATUR

Som en uppföljning av Floran i Skåne. 
Vegetation och utflyktsmål (se SBT häfte 
3–4/2004) har Lunds Botaniska Fören-

ing nu gett ut dess andra del, Arterna och deras 
utbredning, också den i stort format om 776 
fullmatade sidor. Floran bygger främst på den 
senaste inventeringen 1989–2006, och huvud-
delen av boken behandlar förekomsten av hela 
3 855 (!) växter som dokumenterats vildväxande 
eller anförts växa i Skåne.

Som bakgrund till beskrivningen av arterna 
finns elva, delvis nydanande inledningskapitel. 
Möjligen som ett tecken i tiden behandlar det 
mest omfattande av dem kultur- och trädgårds-
växter i naturen. Kapitlet är närmast en brand-
fackla för att vid floraundersökningar bättre 
beakta den kulturbetingade floran än vad som 
hittills varit kutym. Med arkeologiska och histo-
riska belägg ges en bred och berikande genom-
gång av människans roll för att förstå växters 
nutida förekomst. Hur växters kulturspridning 
skett till Nordeuropa från bondestenålder ända 
fram till Linnés dagar, är av allmänintresse 
långt utanför Skånes gränser. Vissa begrepp för 
växters ställning i vegetationen och invandring 
(indigen/invandrad, insläppt, introducerad, kul-
turväxt etc.) införs något polemiskt relativt res-
ten av floran (bofast, inkommen/adventivväxt, 
förvildad).

Stort utrymme ges också en beskrivning av 
landskapets vegetationshistoria efter senaste 
istiden. I vackra och detaljerade illustrationer får 
vi följa hur den arktiska tundran successivt läm-
nar plats för olika skogstyper, och hur uppod-
lingen öppnat Skåne allt sedan tidig bronsålder. 
Genom sammanställning och tolkning av olika 

pollendata 
visas hur art-
mångfalden 
ökar under 
den föränd-
rade mark-
använd-
ningen, 
för att 
därefter 
åter 
minska 
från medeltiden 
och framåt. Men boken stannar 
inte vid det historiska. I ett kapitel redovisas 
förväntade förändringar av flora och vegetation 
orsakade av en kombination av förhöjda halter 
av växthusgaser, främst koldioxid, och en tro-
lig minskning av arealen odlingsmark. Vi kan 
komma att få se helt nya vegetationstyper och 
möjligen åter en ökning av artmångfalden.

Som sig bör finns också översikter om flo-
rans klimatiska och geologiska förutsättningar 
med i inledningskapitlen. Något så ovanligt i 
landskapsflorasammanhang som en bestäm-
ningsnyckel till Skånes 15 bergarter/bergarts-
grupper presenteras. Bergarterna liksom de lösa 
avlagringarna  beskrivs, och kopplingar görs 
till hur floran skvallrar om deras utbredning i 
landskapet.

Intresseväckande är också det kapitel som 
mer detaljerat förklarar växternas förekomst, 
främst genom inverkan av markkemin. Ofta är 
det markens surhetsgrad, tillgängliga närsalter 
och graden av aluminiumtolerans, ej sällan i 
kombination med varandra, som sätter gränser. I 
naturvårdssammanhang nämns emellanåt ökat 
kvävenedfall som allmän förklaring till vissa 
artförändringar, men här visas att det snarare är 
lättillgängligt fosfat som visar starkast samband 
med vissa vanliga arters förekomst som ogräs-
maskrosor, timotej, rölleka, teveronika med flera. 
De markkemiska faktorernas betydelse fram-
kommer också i kapitlet om Skånes växtgeografi. 

Floran i Skåne. 
Arterna och deras 
utbredning
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Surhetsgraden och närsalttillgången förklarar 
i första hand utbredningen av landskapets åtta 
floraregioner, som avgränsats genom en analys 
av ett stort antal arters utbredning vid den förra 
inventeringen.

Artdelen beskriver förutom de över 2 800 
växterna som noterats under inventeringen, även 
mer än 800 som påträffats tidigare och nämner 
dessutom uppgifter om 237 osäkra eller tidigare 
sannolikt felaktigt uppgivna växter för landska-
pet. Tonvikten i artförteckningen läggs dock vid 
resultatet från den senaste inventeringen; detalje-
rade kartor – inventeringen gjordes i rutor om 2,5 
× 2,5 km – på aktuell utbredning av 1570 bofasta 
arter presenteras föredömligt på samma uppslag 
som texten om respektive art. En transparent 
överläggskarta gör att man lätt kan relatera olika 
växters utbredning till exempelvis klimatdata, 
växtgeografiska regioner och kommungränser. 

Arttexterna har fasta rubriker: Under Funnen 
anges antal rutor där växten påträffats och i pro-
cent av antal rutor som inventerats. Status anger 
hur gammal växten är i landskapet, hur den 
invandrat, om den är bofast eller tillfällig etc. 
Särskilt utrymme ges till exempel hävdarter som 
tidigare varit bofasta i Skåne men inte kunnat 
återfinnas under inventeringen såsom fältgentia-
na, ormrot och grönkulla. I övrigt är detaljerade 
lokaluppgifter ganska sparsamma.

Miljöbeskrivningarna är oftast ganska korta, 
men kompletteras väl i artlistans introduktion 
med ett hundratal förklaringar till använda 
begrepp. Ett flertal tidigare undersökningar har 
använts för att beskriva Förändring och hot. För 
vanliga arter anges ökning/minskning i 15%-
intervall i relation till den förra inventeringen 
vid mitten av 1900-talet enligt statistisk analys 
som tidigare beskrivits i SBT 91: 143–185. För 
vissa arter anges också var i landskapet föränd-
ringen skett. För rödlistade eller i övrigt säll-
synta arter ges mer detaljer. Kvalitetssäkringen 
av uppgifterna framgår bland annat under rub-
riken Kommentar, med uppgift om såväl växten 
i fråga krävt belägg, som vem eller vilka som 
granskat dessa. 

I raden av landskapsfloror är Floran i Skåne 
ett viktigt och välkommet bidrag.

❀  CRISTER ALBINSSON

Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning
Torbjörn Tyler, Kjell-Arne Olsson, Henrik 
Johansson & Mats Sonesson 2007.
Utgiven av Lunds Botaniska Förening, Lund. 
779 sidor. ISBN 91-971021-5-6. 
Pris: 430 kr. 
Boken köps enklast via internetbokhandeln 
AdLibris (www.adlibris.se).

Föreningskonferens 8–9 mars

Helgen den 8–9 mars är det dags för för-
eningskonferens i Uppsala. Temat för 

årets konferens är ”Floraarbete i Norden och 
övriga grannländer” Vi kommer bland annat 
att diskutera möjligheterna att ge ut en svensk 
kärlväxtatlas. Vi får besök av Chris Preston som 
varit inblandad i den väldiga ”New Atlas of the 
British & Irish flora”, medan Tapani Lahti pre-
senterar arbetet kring den finska kärlväxtatlasen. 

Even W. Hansen presenterar det norska 
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mang-
fold) samt berättar om nystartade floraväktar- 
och rödlisteprojekt i Norge.

Mora Aronsson kommer att informera oss om 
Statusen för Sveriges natur 2007 – Sveriges rap-

port till EU. Thomas Karlsson presenterar till 
sist den nyutkomna Smålands flora.

Konferensen kommer att äga rum på Evolu-
tionsmuseet, Villavägen 9. Detaljprogram finns 
på vår hemsida (www.sbf.c.se).

Alla är hjärtligt välkomna. SBF betalar som 
vanligt resan för en person per ansluten förening. 
Anmäl allra senast 29 februari att du vill vara 
med till Barbro på kansliet (tel: 018-471 28 91, 
e-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se). Ange om du 
vill äta lunch på lördagen och om du vill vara 
med på eftersits med mat och dryck på kvällen.

Det kommer att finnas möjlighet att köpa 
böcker. Meddela Barbro i förväg om ni vill köpa 
många exemplar av någon bok.

❀  MARGARETA EDQVIST

FLORAN I SKÅNE, FÖRENINGSKONFERENS
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Vattenväxtkursen
Helgen 3–5 augusti deltog ett tjugotal perso-
ner i den kurs om vattenväxter som SBF och 
länsstyrelsen i Stockholm anordnade. Vi var 
förlagda till Säbyholms Naturbruksgymnasium 
vid Mälarens norra strand. Ledare var Anders 
Jacobson, Peter Gustafsson och Mats Thuresson.

Under helgen varvades teori med praktik 
till en bra mix. I närheten av skolan 
finns flera intressanta sövattenslokaler 

med ovanliga vattenväxter. På fredagskvällen 
höll Anders en introduktion till kursen och vi 
fick flera tips när det gäller att skilja olika kne-
piga taxa.

Lördagen tillbringades till största delen i 
fält. I den närbelägna Säbyholmsviken kunde vi 
från båt fiska upp flera arter, bland annat hjul-
möja Ranunculus circinatus, bandnate Potamo-
geton compressus, uddnate P. friesii, trubbnate 
P. obtusifolius och grovnate P. lucens. Vanliga 
fynd i viken var också hornsärv Ceratophyllum 
demersum, smal vattenpest Elodea nuttallii och 
axslinga Myriophyllum spicatum. I ett närbeläget, 
sumpigt dike växte vattenblink Hottonia palust-
ris, vattenaloe Stratiotes aloides och kransslinga 
Myriophyllum verticillatum. Vid Drakudden 
fanns sandbotten med en hel del småväxta 
arter såsom vekt braxengräs Isoëtes echinospora, 
slamkrypa Elatine hydropiper, nålsäv Eleocharis 
acicularis, strandpryl Plantago uniflora, tråd-
nate Potamogeton filiformis, spädnate P. pusillus, 
strandranunkel Ranunculus reptans och hårsärv 
Zannichellia palustris.

På eftermiddagen begav vi oss till Lillsjöns 
badplats strax utanför Kungsängen. Det vackra 
vädret hade lockat mängder av badgäster till 
badplatsen och många tittade undrande på 
våra simfötter, våtdräkter och snorklar. Lillsjön 
visade sig hysa höga botaniska värden. På någon 
meters djup kunde man beskåda en äng av vat-
tenaloe Stratiotes aloides och i övrigt hittade vi 
bland annat vattenpest Elodea canadensis, borst-
nate Potamogeton pectinatus, krusnate P. crispus 
och långnate P. praelongus. Ett överraskande 
fynd var notblomster Lobelia dortmanna, en 

i Uppland ovanlig art som vanligtvis växer i 
betydligt näringsfattigare sjöar än Lillsjön. Även 
algfloran var mycket intressant och bland annat 
hittade vi rödsträfse Chara tomentosa, sjöplom-
mon Nostoc pruniforme och sjöhjortron N. zetter-
stedtii. På lördagskvällen kunde vi detaljstudera 
alla våra fynd från dagen. Gemensamt gjorde 
vi en utställning där deltagarna kunde jämföra 
närstående arter och få tips från kursledarna om 
lämpliga karaktärer att studera. Anders hade åkt 
land och rike runt och tagit med sig växter som 
vi inte kunde få se i fält under kursen.

På söndagen åkte vi till de limnologiskt 
intressanta mälarfjärdarna Stora och Lilla Ull-
fjärden där huvudattraktionen var blommande 
småsvalting Alisma wahlenbergii. Eftersom 
Anders specialstuderat arten fick vi en intressant 
föreläsning i fält om den ovanliga arten och dess 
speciella krav. I det grunda sundet mellan sjöar-
na fann vi höstlånke Callitriche hermaphroditica, 
hornsärv och hårslinga Myriophyllum alterniflo-
rum. Nöjda efter en intressant och fullspäckad 
helg åkte vi hemåt, förhoppningsvis mycket klo-
kare än när vi kom.

❀  ULLA-BRITT ANDERSSON

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Med en vattenkikare ser man mycket bättre! Ceci
lia JournathPettersson spanar efter småsvalting i 
Stora Ullfjärden. Foto: Thomas Gunnarsson.


