
Grafiska Punkten, Växjö 2009

Framsidan:
Låsbräkenängen 
i Kåikul utanför 

Vuollerim (se  
sidan 5). Illustration: 
Nils Forshed (detalj).

S
ven

sk B
o

tan
isk T

id
skrift 103(1): 1–64 (2009)

Svensk Botanisk Tidskrift
103(1): 1–64
ISSN 0039-646X, Uppsala 2009

INNEHÅLL

 1 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt!

 2 Välkomna till Botanikdagarna i Jämtland!

 3 Knöppel, A: Risfibbla – ny art för Sverige 
  (Chondrilla juncea – new for Sweden)

 5 Karström, M: Låsbräkenängen i Kåikul  
  – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning  
  (Effects of resumed mowing on a Botrychium-rich meadow)

 13 Mattsson, T & Oredsson, A: Franskt björnbär och knölbjörnbär  
  nya för Sverige 
  (Rubus gillotii and R. tuberculatus new for Sweden)

 24 Hedrén, M, Nordström, S & Ståhlberg, D: Knisanycklarna härstammar 
   från mossnycklar 
  (The allotetraploid marsh orchid at Knisa mosse, Öland, has been derived from 
  Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola)

 35 Widgren, Å: Vårslinke återfunnet i Sverige 
  (Nitella capillaris rediscovered in Sweden)

  41 Westerström, G: Råbergets natur och flora 
  (Botanical visits to Mt Råberget, NW Ångermanland, central Sweden)

  49 Zachrisson, S & Nilsson, Ö: Nyupptäckt florainventering i  
  Lillhärdal från 1819 
  (A recently discovered flora list from 1819 from Härjedalen, NW Sweden)

 58 Nilsson, Ö: En form av skogsknipprot utan klorofyll 
  (Chlorophyll-free form of Epipactis helleborine in E Sweden)

 59 Botanisk litteratur: Botanik – systematik, evolution, mångfald

    Tung bok om Dalarnas hotade mossor och lavar

 62 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott?

 64 Botaniskt nytt: Pris till floraväktare

   Inventera i Pite lappmark i sommar!

   Stipendier till Botanikdagarna

Volym 103 • Häfte 1 • 2009Volym 103 • Häfte 1 • 2009

3, 13, 24, 35  Nya och nygamla inslag i vår flora

2  Brunkullan 
bevistar Botanik-
dagarna



Svenska  
Botaniska 
Föreningen 

MILJÖMÄRKT Trycksak 341 362

Svenska Botaniska Föreningen
Kansli Svenska Botaniska Föreningen,  
c/o Avd. för växtekologi, Uppsala universitet, 
Villavägen 14, 752 36 Uppsala.  

Intendent Barbro Beck-Friis  
Telefon: 018-471 28 91, 070-645 8118 
Fax: 018-55 34 19  
E-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se

Webbplats www.sbf.c.se

Medlemskap 2009 (inkl. tidskriften) 295 kr 
inom Sverige (under 25 år 100 kr), 435 kr inom 
Norden och övriga Europa, och 535 kr i resten av 
världen. Familjemedlemskap utan tidskrift 50 kr.

Styrelse  
Ordförande Margareta Edqvist  
Syrengatan 19, 571 39 Nässjö  
Tel: 0380-106 29  
E-post: margareta.edqvist@telia.com

Vice ordförande Göran Mattiasson 
Torkel Höges gränd 15, 224 75 Lund  
Tel: 046-12 99 35 
E-post: goran.mattiasson@telia.com

Sekreterare Evastina Blomgren  
Dalgatan 7–9, 456 32 Kungshamn  
Tel: 0523-320 22  
E-post: evastina.blomgren@gmail.com

Kassör Lars-Åke Pettersson  
Irisdalsgatan 26, 621 42 Visby  
Tel: 0498-21 83 87

Övriga ledamöter 
Leif Andersson, Töreboda
Ulla-Britt Andersson,  

Färjestaden 
Gunnar Björndahl, Karlstad
Stefan Grundström, Härnösand
Anders Jacobson, Vellinge
Olof Janson, Götene
Per Milberg, Rimforsa
Kjell-Arne Olsson, Åhus

Svensk Botanisk Tidskrift
Svensk Botanisk Tidskrift publicerar original-
arbeten och översiktsartiklar om botanik på 
svenska. I första hand trycks kortare artiklar 
av nationellt och nordiskt intresse. Tidskriften 
utkommer fem gånger om året och omfattar 
totalt cirka 350 sidor.

Ägare Svenska Botaniska Föreningen.  
© Svensk Botanisk Tidskrift respektive artikel-
författare och fotograf har upphovsrätterna. 
Publicerade fotografier kan komma att åter-
användas i tidskriften eller på webbplatsen.

Ansvarig utgivare Ordföranden i Svenska 
Botaniska Föreningen, Margareta Edqvist, se 
Svenska Botaniska Föreningen.

Redaktör Bengt Carlsson, c/o Avd. för växt-
ekologi, Uppsala universitet, Villavägen 14, 
752 36 Uppsala. Tel: 018-471 28 91, 070-958 
10 90. Fax: 018-55 34 19.  
E-post: bengt.carlsson@sbf.c.se

Instruktioner till författare finns på fören-
ingens webbplats och på bakpärmens insida 
i första numret av varje årgång. Kan även fås 
från redaktören.

Priser Prenumeration på tidskriften ingår 
för privatpersoner i medlemsavgiften. Prenu-
merationspris för institutioner och företag är 
detsamma som medlemsavgiften för privat-
personer. Se vidare under medlemskap. En-
staka häften 50 kr, häften äldre än 2 år 10 kr. 
Vid köp av fler än 25 häften är priset 25 kr 
styck. Generalregister för 1987–2006: 100 kr. 
Äldre register: 30 kr styck. Porto tillkommer.

Beställningar av prenumerationer och tid-
skrifter görs från föreningskansliet.

PlusGiro 48 79 11-0.

Tryck och distribution 
Grafiska Punkten, Växjö.

Författarinstruktioner 
Bidrag till SBT mottages med tacksamhet. Vi tar 
emot vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga 
översiktsartiklar, historiska artiklar, biografier, flo-
ristiska notiser, resereportage, debattinlägg, nyhets-
notiser. Skicka hellre in ett manus för mycket än ett 
för lite!

Längden på bidragen kan variera från korta no-
tiser på några rader till långa artiklar. Det kan dock 
vara lättare att få in ett kortare bidrag. Innan ett ma-
nuskript kan antas läses det normalt av en eller två 
fackgranskare som utses av redaktionen.

Texten bör vara skriven så att även en oinvigd men 
intresserad läsare kan hänga med. Texten kommer att 
bearbetas i samarbete med redaktionen.

Formatera eller markera särskilda stilsorter som 
fet, kursiv och kapitäler. Avstava inga ord.

Förkortningar används inte i löpande text men 
kan användas i tabeller.

Manuskriptet skickas helst till redaktionen som fil 
bifogad i ett e-postmeddelande eller på CD/diskett. 

Sammanfattning på engelska. Artiklar av veten-
skaplig karaktär avslutas med en engelskspråkig sam-
manfattning på högst 150 ord. Tabeller och figurer 
kan med fördel förses med figurtext även på engelska. 
Redaktionen hjälper till med översättning.

Namnskicket följer i de flesta fall en särskild stan-
dard (se Namnskicket i SBT nedan). Första gången 
en växt nämns används både svenskt och vetenskap-
ligt namn, senare normalt bara det svenska.

Referenser i texten skrivs som författare och publice-
ringsår: ”Kardell & Eriksson 1987”. Om författarna 
är fler än två förkortar man till: ”Boman m.fl. 1998”.

Citerad litteratur. Under denna rubrik listas alla 
referenser som finns nämnda i texten (och normalt 
endast dessa). Följ följande exempel:
Bok: Gärdenfors, U. (red.) 2005. Rödlistade arter i 
Sverige 2005. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Avsnitt: Segerström, U. 1995. Pollenanalys, odling 
och svedjebruk. – I: Larsson, B. (red.), Svedjebruk 
och röjningsbränning i Norden. Nordiska museet,Nordiska museet, 
Stockholm, sid. 37–50.
Uppsats i tidskrift: Arvidsson, L. & Hultengren, S. 
2005. Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige. 
– Svensk Bot. Tidskr. 99: 226–232.

Faktaruta. Fackuttryck eller annan bakgrundsinfor-
mation som inte är allmänt känd kan gärna förklaras 
i en faktaruta.

Illustrationer. Original till teckningar bör utföras i 
ungefär dubbel skala. Digitala bilder bör ha upplös-
ningen 300 dpi i den storlek de är tänkta att publi-
ceras. Diabilder är att föredra framför papperskopior. 
Bilder kan komma att återanvändas av redaktionen.

Författarpresentation. En kort presentation (några 
rader) och foto av författaren, adress och ev. e-post-
adress bifogas manuset.

Korrektur skickas normalt ut som pdf-fil innan 
tryckningen. Författaren ska gå igenom det noggrant 
och snarast meddela eventuella ändringar.

Särtryck görs normalt inte. För varje uppsats erhål-
ler författarna gemensamt upp till tio häften och en 
pdf-fil med uppsatsen. Från filen kan färgutskrifter 
göras. Författare som ändå önskar särtryck kontaktar 
redaktionen för prisuppgift.

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående standardverk 
(se vidare SBT 92: 237–239). Auktorsnamn behöver 
inte anges för vetenskapliga namn som följer dessa 
verk. Text av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och 
ändringar publiceras fortlöpande i SBT av Arbets-
gruppen för svenska växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1998. Förteckning över 
svenska kärlväxter. – Svensk Bot. Tidskr. 91: 241–
560. Fyra tillägg har publicerats i SBT (vol. 96: 75, 
186, 234, vol. 97: 179; listan finns även på www2.
nrm.se/fbo/chk/chk3.htm). För odlade växter som 
inte nämns här används Svensk Kulturväxtdatabas 
(skud.ngb.se).

Mossor. Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Weibull, H. 
2006. Ny checklista över Sveriges mossor. – Svensk 
Bot. Tidskr. 100: 96–148.

Alger. Willén, E. & Tolstoy, A. 2007. Käringhår, 
stinksvans och rödglidare – svenska namn på alger. 

– Svensk Bot. Tidskr. 101: 221–236.

Lavar. Nordin, A., Thor, G. & Hermansson, J. 2004. 
Lavar med svenska namn – tredje upplagan. – Svensk 
Bot. Tidskr. 98: 339–364. För arter som saknas i 
detta arbete används Santesson m.fl. 2004. Lichen-
forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. 

– Evolutionsmuseet, Uppsala.

Svampar. Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red.) 
1998. Ekologisk katalog över storsvampar och myxo-
myceter. 2:a uppl. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Ytterligare några svenska namn finns i Lundqvist, N. 
& Persson, O. 1987. Svenska svampnamn. – SBT-för-
laget, Lund.



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:1 (2009) 1

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Gott slut och gott nytt!

År 2008 fick ett gott slut och 2009 verkar också bli ett mycket 
intressant och spännande år. I styrelsen har vi under flera 
år arbetat för att nationalparken Bästeträsk på Gotland ska 

bildas. Samtidigt har vi – tillsammans med andra myndigheter och 
organisationer – arbetat för att avstyra planerna på att öppna ett 
nytt kalkbrott inom detta unika område. Under december kröntes 
ansträngningarna med framgång när Naturvårdsverket presenterade 
en ny nationalparksplan. Bästeträsk är en av de 13 nya parkerna i 
planen. Läs mer på sidan 62 om styrelsens arbete med detta.


Landets botaniska föreningar fick under slutet av året besked om 
ekonomiska bidrag för sin medverkan i floraväktarverksamheten. 
SBF har med stöd från ArtDatabanken och Naturvårdsverket säker-
ställt fortsatta medel till arbetet.

Projekt Upplands flora tilldelades bidrag ur SBF:s jubileumsfond 
för layout av den kommande upplandsfloran som beräknas vara klar 
nästa år.


I år inbjuder vi alla intresserade till nya botaniska upplevelser i 
skilda miljöer! Resan till Rumänien i juni kommer att ge deltagarna 
oförglömliga minnen i ett storslaget och ålderdomligt jordbruks-
landskap med fascinerande kulturhistoriska miljöer och med vid-
sträckta betesmarker och slåtterängar i full blomsterprakt. 

Botanikdagarna har utvecklats till klassiska möten i landets främ-
sta naturområden. I år besöker vi Jämtland som redan nu kan utlova 
en mångfald arter i spännande och vackra miljöer.

Troligen kommer vi i sommar att arrangera en botanikkurs i 
Abisko i samarbete med STF. Just i Abisko bildades en av Euro-
pas första nationalparker för precis hundra år sedan för att skydda 
områdets botaniska värden. Naturvårdens jubileum kommer att 
uppmärksammas på olika sätt i år, bland annat under De vilda 
blommornas dag.

14 mars Årsmöte i Uppsala – kallelse i SBT nr 6/2008
14–15 mars  Föreningskonferens i Uppsala – se www.sbf.c.se
26–29 mars Trädgårdsmässan i Älvsjö – SBF har en egen monter
11–18 juni Botanisk resa till Rumänien – resan är fullbokad
14 juni  De vilda blommornas dag – se www.sbf.c.se
1–5 juli Botanikdagar i Jämtland – se inbjudan sid. 2
juli Botanikkurs i Abisko i samarbete med STF
augusti Trolig exkursion om rikkärr – mer information kommer

Välkomna!

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com
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Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till det 
blomsterrika Jämtland den 1–5 juli.

I år står Jämtlands Botaniska Sällskap som 
värd för Botanikdagarna. Vi inleder på efter-
middagen onsdagen 1 juli med incheckning 

och middag på kvällen samt en informationsträff 
när de flesta anlänt. Exkursionerna äger rum 
2–4 juli och hemresan blir den 5 juli.

Förläggningen blir på AvaGarden i Dvärsätt, 
knappt två mil nordväst om Östersund. Vi ord-
nar hämtning och avlämning, i första hand vid 
järnvägsstationen i Krokom, men vid behov även 
vid järnvägsstation och flygplats i Östersund.

Tre exkursionsdagar
2/7 – 3/7. En buss går norrut till Brattmyrarna 
väster om Hammerdal för att hälsa på finn-
starren, besöka en innehållsrik kalkbarrskog 
med bland annat stor låsbräken vid Hagamarken 
Solberg samt orkidémyrarna vid Vackermyren.

Den andra bussen börjar på brunkullalokalen 
i Torvalla Ängsmon. Där finns också jämtlands-
maskros. Sedan blir det ett stopp i Stugun vid 
landets rikaste lokal för smällvedel. Vidare till 
Långstrandberget nära Ammerån som bjuder på 
lappranunkel och skogsrör. Med lite tur kan vi 
finna någon fröställning av norna också. Därefter 
Prästberget vid Hammarstrand med intressant 
brantbergsflora, älvstrand med klådris och man-
delpil, samt vägkanter med märkliga bleka binkor 
och stickelfrö. Nästa dag byter deltagarna resmål.

4/7. Huvudmål blir det fantastiska blomsterfjäl-
let Ansätten med över 300 arter ovan barrskogs-
gränsen. I gynnsamma lägen bör de första vityx-
narna ha börjat blomma. Krävande tur med 12 
km vandring, bitvis rejält brant. Uppe på fjället 
är det lättgånget. Max 75 deltagare.

Ett fysiskt lindrigare alternativ erbjuds i form 
av en rundtur i Storsjöbygden. Här ingår frösö-
starr med mera på Frösön, kalkbarrskog med 
kalkbräken och finbräken vid Rödmyrmyren, 
jämtländsk ängsflora med brunkulla vid Gärde i 
Bjärme samt kalkblekeområdet Bleksjön, Räck-
sjön. Där finns fina arter som jämtlandsmaskros, 
nätvide och den mycket sällsynta mossan tegel-
bryum.

För den fjärilsintresserade kan nämnas att 
violett guldvinge har påträffats på några av de 
lokaler vi kommer att besöka.

Kostnader
Kostnader för exkursioner inkl. lunch och fika 
(ta med termos!), samt middagar onsdag t.o.m. 
lördag uppgår till 2 250 kr per person.

Boende i dubbelrum (inkl. frukost) onsdag 
kväll – söndag morgon (4 nätter) tillkommer med 
1350 kr per person. Totalpriset blir alltså 3 600 
kr per person. Ett fåtal enkelrum finns för ett 
tillägg på 600 kr, dvs. ett totalpris på 4 200 kr.

Anmäl dig fr.o.m. den 24 februari
Anmälan görs till SBF:s kansli fr.o.m. den 24 
februari per telefon (018-471 28 91) eller e-post 
(barbro.beck-friis@sbf.c.se). Ange namn, adress, 
telefon/e-post, boendealternativ (dubbelrum, 
enkelrum, utan boende), samt om du föredrar 
Ansätten- eller Storsjöturen (se ovan) den 4/7. 
Sista anmälningsdag är den 1 april. 

Efter bekräftelse från SBF görs en bindande 
betalning. Deltagarantalet är begränsat till 90 
personer, så vänta inte med din anmälan!

Förfrågningar
Om du undrar över något, ring eller e-posta 
Barbro Beck-Friis på föreningens kansli (018-
471 28 91, barbro.beck-friis@sbf.c.se).

Välkomna till  
Botanikdagarna i 
Jämtland! Brunkullor Gymnadenia nigra vid Övre Rise, Offer-

dal. Foto: Bengt Petterson.



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:1 (2009) 3

Nu har den nått även våra breddgrader. Chon-
drilla juncea, eller risfibbla som den heter på 
svenska, kunde i somras beskådas på bangår
den i Trelleborg, troligen det första fyndet i 
Norden.

ANNA KNÖPPEL

Under en inventering av Sydsveriges 
bangårdar sommaren 2008 sprang jag 
turligt nog på denna raritet. Endast 

ett individ hittades vilket växte tätt inpå järn-
vägen 100–200 meter öster om Trelleborgs 
stationsbyggnad. Eftersom jag själv inte lyckades 
bestämma plantan tog jag kontakt med Mats 
Thulin vid Uppsala universitet som preliminärt 
bestämde den till risfibbla med hjälp av mina 
fotografier. Bestämningen blev senare bekräftad 
av Torbjörn Tyler och Sven Snogerup, Lunds 
universitet, med hjälp av pressat material som nu 
finns på Fytoteket i Uppsala (UPS). Risfibblan 
verkar aldrig tidigare ha rapporterats från Sve-
rige (Karlsson 1997, 2002).

Förekomst och utseende
Risfibblan är en tvåårig eller perennerande, rikt 
grenad gulblommig fibbla som förekommer 
naturligt i Mellan- och Sydeuropa, nordvästra 
Afrika och Mellanöstern, men arten har även 
spritt sig till bland annat Nordamerika och 
Australien (Meusel m.fl. 1992). Dess nordgräns 
i Europa följer Östersjöns sydsida från Holstein 
till Wisłas mynning i Polen. Såväl inom detta 
område som längre söderut i Europa anses arten 
vara spontan på torra grusiga slänter, sandiga 
flodbankar, dyner och sandstränder, men den 
förekommer även som adventivväxt inom sitt 
naturliga utbredningsområde, oftast utmed 
vägar och på järnvägsområden, men anges även 
från åkrar och vinberg (Hegi m.fl. 1929, Meusel 
m.fl. 1992).

Risfibblan blir omkring en meter hög och 
övervintrar som rosett från den kraftiga och 

upp till två meter långa pålroten. Korgarna är 
många och relativt tunna. I början av säsongen 
har risfibblan mycket smala stamblad men på 
fullvuxna individer faller dessa gärna av vilket 
ger växten dess ris-lika intryck. Rosettbladen är 
till skillnad från stambladen breda och kraftiga 
och kan närmast liknas vid maskrosblad. På den 
nedre delen av stammen har risfibblan karakte-
ristiska nedåtriktade borsthår (Hegi m.fl. 1929, 
Sell 1976).

Nordligast i världen och först i Norden
Det enda tidigare fyndet av risfibbla här i Nor-
den (vid hamnen Islands Brygge i Köpenhamn 
1976 och 1977; Hansen 1983) avfärdades nyli-
gen av Finn Skovgaard som en felbestämning. 

Risfibbla – ny art för Sverige

Risfibbla Chondrilla juncea. Foto: Anna Knöppel, 21/7-08
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Av allt att döma är fyndet i Trelleborg således 
det första som gjorts i Norden och även det 
nordligaste i världen, tätt följt av ett fynd vid 
Kurisches Haff i Litauen samt ett fåtal fynd i 
British Columbia och Ontario i Canada (Meusel 
m.fl. 1992).

Hög spridningspotential
Risfibblan har förmåga att lätt sprida sig och 
uppträda invasivt på ny mark. En enda planta 
uppges kunna producera omkring 1500 blom-
korgar vilka i sin tur kan ge upphov till 20 000 
frön som sprids med vinden med hjälp av 
frukternas hårpenslar (NWCB 2008). Arten 
kan dessutom föröka sig genom kloning från 
det kraftfulla rotsystemet. Det räcker med ett 
fragment på endast 1 cm för att en ny planta ska 
kunna bildas.

Utanför sitt naturliga utbredningsområde har 
risfibblan blivit ett nog så besvärligt ogräs i delar 
av Nordamerika och Australien. I Australien 
anses risfibbla vara ett av de värsta ogräsen i de 
områden där man odlar vete; den anses kunna 
reducera en skörd med 50–70 procent (NWCB 
2008). Detta beror till stor del på att fibblan 
konkurrerar med grödan både rent fysiskt och 
om näring och vatten, men också på att växtens 
vita mjölksaft fastnar i och täpper till jordbruks-
maskinerna.

Knappast något plågoris här hos oss
Hur arten kommer att klara sig hos oss är det 
ingen som vet. Det är mycket sällan som någon 
av alla de växter som sprids till Sverige faktiskt 
får fotfäste utanför ruderatmarker. Troligt är att 
den, om den överhuvudtaget klarar svenska för-
hållanden, kommer att vara begränsad till städer 
och hamnar där den kan bli ett intressant inslag 
i ruderatfloran. Med tanke på att vårt klimat är 
hårdare än i risfibblans naturliga utbrednings-
område minskar risken avsevärt att den ska bli 
en plåga för våra bönder.

Slutligen ett par ord till er som önskar söka 
efter växten: glöm inte att bangårdar är livsfar-
liga områden och att speciellt tillstånd krävs för 
att beträda dessa! För vidare information hänvi-
sar jag till Banverket.  

•  Många varma tack till Erik Ljungstrand som 
med stort engagemang hjälpt till att färdigställa 
artikeln i tryckbart skick. Stort tack även till 
Torbjörn Tyler, Mats Thulin, Thomas Karlsson 
och Sven Snogerup som har bestämt risfibblan 
eller hjälpt mig hitta information om arten.
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Mats Karström beskriver det lysande resulta
tet av återupptagen slåtter på en gammal äng 
i norra Lappland. Antalet låsbräkenplantor 
ökade fyrfalt på fyra år, och ängen var under 
en period landets förnämsta låsbräkenlokal.

MATS KARSTRÖM

Sedan ungdomsåren finns det några djur- 
och växtarter som jag tycker har något 
nästan magiskt kring sig. Till dessa läng-

tans arter hör svart stork, härfågel, skogsfru 
Epipogium aphyllum och låsbräknar av släktet 
Botrychium. Eftersom jag är uppvuxen i Mälar-
dalen tillhörde låsbräknarna det riktigt exklusiva.

År 1986 flyttade jag norrut nästan hundra 
mil till den lilla byn Vuollerim, belägen vid 
sammanflödet av Lilla och Stora Luleälven i 
Jokkmokks kommun. Flytten till Lappland blev 
upptakten till en spännande resa bland Jokk-
mokks gammelskogar och kulturmarker, en till 

stora delar okänd natur med en stor rikedom av 
arter och miljöer att utforska. Dessa trakter har 
jag kommit att kalla det glömda landet (Kar-
ström 1988, 1992a, b).

Låsbräkenängen upptäcks
Innan flytten till Vuollerim hade jag och biologen 
Lennart Bratt från Dalarna en intensiv fältvecka 
i Jokkmokks kommun. Vi hann då besöka både 
fjällen och myr- och skogslandet under juli 1985.

Den 27 juli besökte vi skogssamebyn Kåikul, 
belägen en mil söder om Vuollerim. I byn hit-
tade vi ängsgentiana Gentianella amarella. Vi 
begav oss därefter upp på Kåikulberget för att 
botanisera då vi hittade en glänta i skogen som 
delvis höll på att växa igen med gran. Nyfikna 
på vad en sådan ängsmark kunde erbjuda i växt-
väg började vi leta. Några minuter senare hade 
vi funnit två exemplar av höstlåsbräken Botry-
chium multifidum och tio exemplar av topplås-
bräken B. lanceolatum (figur 1).

Låsbräkenängen i Kåikul  
– effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning
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Låsbräkenängen är belägen på Kåikulbergets 
nordsluttning 225 meter över havet (koordinater 
x 73687, y 17129 enligt Rikets nät). Nedanför 
ängen rinner en liten kallkällbäck. På andra 
sidan bäcken ses spår efter en större odling. 
Nybyggare Lars Olof Nordlund, kallad Berg-
Nordlund, tog över marken 1874 och bosatte 
sig här. Platsen benämndes Berggården (Lars-
son-Auna 2005). Troligen har odlingen tidigare 
använts som vall för renar. Enligt muntliga 
uppgifter från Esse Eriksson röjde Berg-Nord-
lund marken för att sedan odla korn och havre. 
Vallen kom härigenom att plöjas fram till 1940-
talet. Gräset på vallen slogs med lie till 1950-
talet, vartefter platsen övergavs.

Slåtter inleds 1986
Januari 1986 flyttade jag till Vuollerim. Det 
kom att dröja till den 4 augusti innan jag 
besökte låsbräkenängen på nytt. Efter en tim-
mes letande hade jag hittat nästan hundra exem-
plar av höst- och topplåsbräknar och jag hittade 
också ett exemplar av månlåsbräken1 Botrychium 
lunaria. Under besöket i Kåikul bestämde jag 
mig för att fråga Fältbiologerna i Vuollerim 
om de var intresserade av att hjälpa till med att 
räkna antalet låsbräknar och slå ängen med lie. 

Den 28 augusti, några dagar efter första 
frostnatten, samlades Fältbiologerna i Kåikul. Vi 
startade arbetet med att röja en del lövsly och 
smågranar, samtidigt som vi kunde konstatera 
att igenväxningen av vallen varit väldigt liten på 
de mer än trettio år som förlöpt sedan platsen 
lämnades. Under kvällen hann vi även starta 
arbetet med att börja räkna antalet låsbräknar 
och slå med lie.

Påföljande vecka samlades vi åter för fortsatt 
räkning och slåtter. Till vår stora lycka kunde 
vi konstatera att resultatet av räkningen blev 
255 exemplar av fyra olika låsbräkenarter, varav 
145 höstlåsbräken, 106 topplåsbräken, tre mån-
låsbräken och en nordlåsbräken Botrychium 
boreale. Besöken visade på en i övrigt rätt trivial 
ängsflora med ögonpyrola Moneses uniflora och 
fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 
som de mest intressanta fynden. Ögonpyrola var 
ny för mig som ängsväxt medan johannesörten 
är sällsynt så här långt norrut. Nöjda med både 
resultatet av räkningen och med hur snyggt 
det blivit efter röjning och slåtter lämnade vi 
låsbräkenängen. Arbetet med räkning och slåtter 
tog cirka tjugo timmar.

Räkningen skedde genom att samtliga lås-
bräkenexemplar markerades med olikfärgade 
pinnar. Eftersom låsbräknarna vanligen före-
kommer gruppvis markerades varje grupp med 
kraftigare pinnar och plastband. Efter genom-
förd inventering sammanställdes resultatet på en 
karta (figur 2).
1 Enligt flororna är artens svenska namn låsbräken, 
men jag har valt det äldre namnet månlåsbräken 
efter småbladets runda form. Namnet låsbräken avser 
därigenom enbart hela släktet.

Figur 1. Topplåsbräken är lätt att känna igen på 
sin lysande gulgröna färg och sina smala småblad. 
Arten är sällsynt i Sverige och förekommer vanli-
gen fåtaligt. Foto: Mats Karström.
Botrychium lanceolatum is easily recognized by its 
bright yellowish-green colour and narrow pinnae.
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Andra årets slåtter
Det var spännande att återvända nästa sommar 
för att se om fjolårets röjning och återupptagna 
hävd hade lett till att antalet låsbräknar ökat. 
Eftersom låsbräknar sprids vegetativt med jord-
stam så borde en återupptagen hävd kunna leda 
till en ökning av antalet exemplar (Ekstam & 
Forshed 1996). Under tiden 30 augusti till 30 
september gjordes sex besök.

Det första besöket skedde tillsammans med 
Fältbiologerna. Eftersom ryktet om den fina lås-
bräkenängen i Kåikul börjat spridas deltog även 
två reportrar från radio och lokaltidning. För att 
öka motivationen hos deltagarna utlovade jag en 

belöning till den som kunde hitta rutlåsbräken 
Botrychium matricariifolium.

Vi kunde rätt snart konstatera att antalet lås-
bräknar hade ökat i antal. Samtidigt kunde vi 
även urskilja några särskilt rika områden, bland 
annat i ängens centrala del där tio exemplar av 
vardera höst- och topplåsbräken hittats föregå-
ende år. Antalet höstlåsbräknar hade nu ökat till 
21 exemplar, medan topplåsbräknar hade ökat 
till 33 (figur 2). I samma område hittade vi även 
ett exemplar av månlåsbräken, vilken var ny för 
området.

Krypande på knäna upptäckte vi på samma 
plats även en småvuxen och till utseendet 

Figur 2. Inventeringsresultatet 1986 
sammanställdes på en karta där varje 
område med låsbräknar markerades. 
Resultatet blev 255 exemplar av fyra 
olika låsbräkenarter, varav 145 höst-
låsbräken, 106 topplåsbräken, 3 mån-
låsbräken och 1 nordlåsbräken.

År 1987 blev resultatet 541 exem-
plar av fem olika låsbräkenarter, varav 
282 höstlåsbräken, 251 topplåsbräken, 
4 månlåsbräken, 3 nordlåsbräken och 
1 rutlåsbräken.

Det fjärde året, 1989, blev resul-
tatet hela 960 exemplar, varav 446 
höstlåsbräken, 484 topplåsbräken, 17 
månlåsbräken, 11 nordlåsbräken och 2 
rutlåsbräken.
The results of the inventory were illus-
trated on maps in 1986, 1987 and 1989 
(see also Fig. 3).
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avvikande låsbräken. Den tre centimeter höga 
plantan avvek genom att vara mycket spenslig 
med en annorlunda bladskiva, med mycket små 
och tydligt spetsiga småblad som inte var tydligt 
motstående som hos de andra arterna. Genom 
detta fynd hade min dröm om rutlåsbräken 
infriats (figur 4) och totalt fem av landets sju 
låsbräkenarter var nu funna i Kåikul.

Årets resterande fem räkningar gjorde jag på 
egen hand. Resultatet av räkningarna visade på 
en ökning från 255 exemplar till 541 exemplar, 
det vill säga något mer än en fördubbling. Den 
verkliga ökningen torde inte vara riktigt lika hög 
eftersom det gick något snabbare att räkna den 
här gången då områdena med låsbräknar redan 
var markerade. Totalt tog slåtter och inventering 
26 timmar. Avslutningsvis fotodokumenterades 
ängen.

De följande åren
Under åren 1988, 1989 och 1990 fortsatte jag 
att räkna och slå enligt samma modell som de 
två tidigare åren.

År 1988 gjordes totalt tio besök under tiden 
8 augusti till 17 oktober. Antalet timmar för 
räkning och slåtter blev 35. Detta år var det 
sista som jag gjorde räkningen tillsammans med 
Fältbiologerna.

Antalet låsbräknar fortsatte att öka från 541 
till 735 exemplar, varav 418 höstlåsbräken, 301 
topplåsbräken, 12 månlåsbräken, 3 nordlåsbrä-
ken och 1 rutlåsbräken (figur 3). Även detta år 
fortsatte antalet topplåsbräknar att öka i den 
centrala delen där rutlåsbräken hittats föregåen-
de år. Antalet topplåsbräknar ökade där från 33 
till 41 exemplar. Tyvärr kom räkningen att dra 
ut väl sent på säsongen varför en del låsbräknar 

Topplåsbräken Höstlåsbräken Månlåsbräken Nordlåsbräken Rutlåsbräken
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Figur 3. Antal låsbräknar på ängen i Kåikul 1986–1990. Observera skalan till höger som gäller för de tre 
arterna till höger på bilden. Illustration Nils Forshed.
Numbers of the different species of Botrychium found 1986–1999 in the meadow at Kåikul.
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missades genom att de hann förstöras av torka 
och frost. Undantaget är höstlåsbräken med sitt 
vintergröna blad och sena sporsamling som är 
lättast att inventera under den senare delen.

Under 1989 gjordes totalt tolv besök mellan 27 
juni och 29 september. Antalet timmar till räk-
ning och slåtter var 28 timmar. Trots färre inven-
teringstimmar detta fjärde år fortsatta antalet lås-
bräkenexemplar att öka till 960, varav 446 höst-
låsbräken, 484 topplåsbräken, 17 månlåsbräken, 
11 nordlåsbräken och 2 rutlåsbräken. Ökningen 
hade skett både i befintliga områden samtidigt 
som många nya områden tillkommit (figur 2). 
År 1989 hade topplåsbräken ersatt höstlåsbräken 
som den vanligaste låsbräkenarten i Kåikul.

Under 1990 gjordes totalt elva besök mellan 
29 augusti och 9 oktober. Antalet timmar till 
räkning och slåtter blev 32 timmar. För första 
gången passerade antalet låsbräknar tusen exem-
plar när totalt 1018 plantor räknades in. Samti-
digt kunde jag konstatera att antalet låsbräknar 
inte fortsatt att öka lika mycket som tidigare. 
För att förhindra skuggning och ansamling av 
barrförna avverkade jag de två största granarna 
på ängen.

Figur 3 sammanfattar resultatet av de fem 
räkningarna från 1986 till 1990.

1991 års slåtter
År 1991 slogs ängen den 27 augusti. Det lyckade 
resultatet i Kåikul hade inspirerat mig att till-
sammans med Naturskyddsföreningen även 
starta slåtter i Persbacka, en annan skyddsvärd 
ängsmark (Karström 2007). Eftersom Steget 
Föres arbete med skydd av gammelskogar nu tog 
mycket tid i anspråk tvingades jag att tillsvidare 
göra ett uppehåll med räkningarna i Kåikul. 
Hävden av ängen fortsatte emellertid på samma 
sätt som tidigare.

Ängens naturvärde
Omgivningarna kring Kåikul hyser många 
skogar med höga naturvärden, särskilt lövrika 
blandskogar. De värdefullaste skogarna är idag 
skyddade genom Steget Föres arbete, såsom Asp-
berget, Tapmokberget och Blåberget. Även flera 
myrar nära Kåikul uppvisar höga naturvärden 

med arter som myrbräcka Saxifraga hirculus och 
slakstarr Carex laxa, medan Kåikulträsket är 
mest känd för häckning av gråhakedopping. 

Som tidigare påpekats har låsbräkenängen 
i Kåikul, utöver låsbräknarna, en rätt alldaglig 
ängsflora. Förutom de ovan nämnda ögonpyrola 
och fyrkantig johannesört växer dvärglummer 
Selaginella selaginoides på flera platser.

Studerar man svampfloran blir bilden delvis 
annorlunda. Här förekommer flera av de hävd-
arter av jordtungor, fingersvampar och vaxskiv-
lingar som visar på höga naturvärden. Av jord-
tungor är minst fem arter påträffade och bland 
rödlistade arter förekommer vridfingersvamp 
Clavaria amoenoides och saffransfingersvamp 
Ramariopsis crocea.

På eldstaden i kanten av låsbräkenängen gjor-
de jag det sjunde fyndet i landet av liten para-
sollmossa Splachnum melanocaulon (Karström 
1995). Intressant nog växer även grenlav Evernia 
mesomorpha vid bäcken precis nedanför ängen.

Ovanstående exempel visar tydligt på hur 
viktigt det är att vid naturvärdesbedömning av 
ängsmarker inte bara inventera blomväxter, utan 
även de mer lättspridda kryptogamerna, särskilt 
då låsbräknar och svampar. Detta är extra vik-
tigt i norra Sverige där avståndet mellan ängs-
markerna många gånger är stort. 

Våra inventeringar har även visat hur långsam 
igenväxningen är i norr där en gammal ängs-
mark med tät grässvål kan stå i mer än trettio år 
utan att växa igen.

Resultat av återupptagen hävd 
Jag har tidigare påpekat en del smärre brister i 
min inventeringsmetod. Bristerna består främst i 
olika inventeringsnoggrannhet mellan åren och 
olika tidpunkt för besöken. Det är även viktigt 
att tänka på att antalet låsbräkenexemplar varie-
rar naturligt mellan åren beroende på vädret. 
Trots dessa brister tror jag att figur 3 ger en bra 
bild av utvecklingen av antalet låsbräkenexem-
plar. Det är mycket tydligt att en återupptagen 
hävd leder till att spridning och skottbildning 
gynnats hos de olika arterna.

Ökningen har varit snabbast i de delar av 
ängen som varit något igenvuxna, medan den 
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varit betydligt mindre i de torrare delarna med 
mer gynnsamma förhållanden redan från början. 
Studien har visat även hur de olika låsbräken-
arternas utbredning skiljer sig åt, med främst 
höstlåsbräken i den övre, torrare delen av ängen. 
Samtidigt går det att urskilja flera områden 
med ansamlingar av både flera arter och många 
individer. En sådan rik växtplats är förekomsten 
med rutlåsbräken.

Under den här tiden var ängen i Kåikul med 
sina fem låsbräkenarter en av landets absolut 
mest värdefulla och skyddsvärda låsbräkenloka-
ler. Vi erhöll bidrag för ängens skötsel av läns-
styrelsen.

Höstlåsbräken
Antalet räknade höstlåsbräknar har ökat från 
145 till 510 exemplar under tiden 1986 till 1990 
enligt 145, 282, 418, 446 och 510. Säkert mis-
sades en del exemplar under de första räkning-
arna eftersom höstlåsbräken kan vara mycket 

småvuxen och sakna sporblad som ung eller när 
den inte trivs. Höstlåsbräken är den vanligaste 
låsbräkenarten i Jokkmokks kommun.

Topplåsbräken
Antalet topplåsbräknar ökade från 106 till 483 
exemplar enligt 106, 251, 301, 484 och 483. 
Detta motsvarar mer än en fyrdubbling av 
antalet. Topplåsbräken är sällsynt i landet och 
förekommer normalt fåtaligt, vilket gjorde före-
komsten i Kåikul mycket skyddsvärd. Arten är 
rödlistad i kategorin sårbar (Gärdenfors 2005).

Månlåsbräken
Antalet månlåsbräknar ökade från 3 till 17 
exemplar enligt 3, 4, 12, 17 och 17, mer än en 
femdubbling av antalet. Ökningen beror främst 
på att arten växte i de något igenvuxna delarna 
där slåtter fick störst positiv verkan. Månlåsbrä-
ken är den mest spridda låsbräknen i landet och 
brukar även vara den art som förekommer rikli-
gast. Det är därför intressant att notera hur pass 
ovanlig den var i Kåikul.

Nordlåsbräken
Antalet nordlåsbräknar varierade i antal mellan 
1 och 11 exemplar enligt 1, 3, 3, 11 och 7. Arten 
är rödlistad i kategorin sårbar.

Rutlåsbräken
Antalet rutlåsbräknar varierade i antal mellan 0 
och 2 exemplar enligt 0, 1, 1, 2 och 1. Vid besö-
ket 1991, året efter räkningen upphörde, kunde 
jag konstatera att det var två exemplar det året. 
Arten är rödlistad i kategorin sårbar.

Jag har tidigare i artikeln beskrivit utseendet 
hos rutlåsbräken (figur 4). Dessa nordliga exem-
plar avviker i utseende från de mer storvuxna 
och ofta skogsväxande rutlåsbräknar som finns 
i södra Sverige. Genom sin fåtalighet och lilla 
storlek, vanligen bara mellan 1 och 2 cm, är 
den mycket lätt att missa. Jag har senare hittat 
rutlåsbräken på en plats i Vuollerim (Karström 
2004). Denna nordliga form är påträffad på 
några ytterligare platser, bland annat i Jämtland 
(Norell 2006). Jag har kommit att kalla denna 
småvuxna nordliga form för Lilla Rut.

Figur 4. Rutlåsbräken i Kåikul. Observera den 
spensliga formen, något blåaktiga färgen och den 
avvikande bladskivan med mycket små och tydligt 
spetsiga småblad som inte är direkt motstående 
som hos de andra arterna. Nedre delen av stjälken 
är ofta rödbrun, åtminstone under senare delen av 
sommaren. Illustration: Bo Mossberg.
At most two specimens were found at Kåikul of the 
rare Botrychium matricariifolium. The sterile blade is 
often greyish- or bluish-green while the base of the 
plant often turns reddish-brown towards the end of 
the summer.
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SCA avverkar skogen
År 1994 avverkade SCA skogen fram till ängen, 
vilket ledde till helt ändrade ljus-, vatten- och 
näringsförhållanden (figur 5). Avverkningen 
fick extra stor betydelse eftersom ängen ligger 
i nedre delen av den 500 meter långa, tidigare 
skogsbevuxna sluttningen.

Denna avverkning skedde trots att skogsbola-
get SCA och Länsstyrelsen i Norrbotten kände 
till de mycket höga naturvärdena på låsbräken-
ängen i Kåikul. Även den omgivande skogen var 
speciell med flera rödlistade lavar och svampar 
och med häckande lappuggla och bivråk. För 
mig framstår det än idag som overkligt hur 
denna unika och vackra plats kunde bli del av 
ett jättelikt kalhygge.

Samtidigt som jag kände stor sorg över det 
inträffade bestämde jag mig för att fortsätta med 
slåttern för att kunna dokumentera på vilket 
sätt avverkningen påverkade naturvärdena på 
låsbräkenängen. Redan några år efter avverk-
ningen började jag märka mindre förändringar 
av ängsmarken.

Avslutande räkning 2001
År 2001 gjordes en knappt tjugo timmar lång 
avslutande räkning i Kåikul. Eftersom låsbräk-
nar varierar naturligt mellan åren hade jag valt 
ett år med generellt god tillgång på låsbräken för 
att kunna härleda en eventuell minskning till 
den skogsavverkning som skett.

Resultatet av räkningen blev mycket ned-
slående med endast 199 exemplar av två arter. 
Antalet låsbräknar hade minskat med fyra femte-
delar (80 %) sedan den föregående räkningen 
1990. Av de två kvarvarande arterna hade 
höstlåsbräken klarat sig bäst med en minskning 
från 510 exemplar till 145, medan topplåsbräken 
minskat från 483 till 54. Inga fynd gjordes av 
vare sig månlåsbräken, nordlåsbräken eller rut-
låsbräken. 

Antalet låsbräknar var nu, endast sju år efter 
avverkningen, lägre än när vi 1986 återupptog 
slåttern efter mer än trettio års ohävd. Det var 
även tydligt hur den forna låsbräkenängen höll 
på att förändras till en mossmatta med mängder 
av björksly.

Figur 5. År 1994 avverkade SCA skogen ända fram till skiftes-
gränsen alldeles ovanför ängen. Efter avverkningen har det 
bildats stora mattor med mossa, särskilt björnmossa Polytrichum 
commune. På bilden till höger syns hur en höstlåsbräken håller 
på att kvävas. Bladskivan är helt dold och får inget ljus till sin 
fotosyntes. Foto: Mats Karström.
In 1994 the forest was clear-cut above and all the way down 
to the meadow. A marked increase in the groundwater level 
resulted which strongly favoured bryophytes on the expense of 
the moonworts.
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Efter räkningen 2001 har mina besök i 
Kåikul blivit få. Jag har kunnat konstatera att 
igenväxningen med mossa och sly har fortsatt, 
samtidigt som antalet låsbräknar blivit allt färre 
för varje år.

Epilog
Jag hoppas att det lyckade resultatet av återupp-
tagen hävd kan inspirera andra att börja lieslå 
sin egen låsbräkenäng. Samtidigt hoppas jag 
att skogsbruket förstår vikten av att spara rejäla 
skyddszoner i anslutning till ängar med höga 
naturvärden. En avverkning leder annars till helt 
ändrade ljus-, vatten- och näringsförhållanden. 
Det är särskilt viktigt att spara skogen på slutt-
ningar ovanför en äng eftersom avverkningen 
leder till en kraftig höjning av grundvattnet. 

Glädjande nog ledde resultatet av räkningen 
i Kåikul till att Sveaskog förstod vikten av god 
naturvårdshänsyn när de avverkade i anslutning 
till ängen i Persbacka, en avverkning där man 
sparat så mycket som tvåhundra meter skog 
ovanför ängen.  

•  Tack till Fältbiologerna, Kjell Hedmark och 
LarsGöran Hedberg för att ni hjälpte till med 
att återuppta slåttern 1986. Ett varmt tack till 
alla de personer som under åren stött och upp-
muntrat mig i arbetet. Jag vill särskilt framhålla 
Mora Aronsson, Lennar Bratt, Urban Ekstam, 
Nils Forshed, Erik Ljungstrand och Bo Moss-
berg. Johan Nitare (svampar) och Thomas Ljung 
(rutlåsbräken) tackas också för bestämningshjälp. 
Avslutningsvis vill jag tacka Nils Forshed och Bo 
Mossberg för illustrationer, samt Ginger Brom-
falk som gjorde att jag stannade kvar i Vuol-
lerim och fick möjlighet att lära mig mer om 
låsbräknar, dessa ormbunkarnas Rolls Royce.
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ABSTRACT
Karström, M. 2009. Låsbräkenängen i Kåikul 
– effekter av återupptagen slåtter och skogs-
avverkning. [Effects of resumed mowing on aEffects of resumed mowing on a 
Botrychium-rich meadow.�� – Svensk Bot. Tidskr..�� – Svensk Bot. Tidskr. 
103: 5–12. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Yearly mowing was resumed on a small, abandoned 
forest meadow close to Vuollerim, northernmost 
Sweden. As a result, the numbers of plants of five 
species of Botrychium increased four-fold over a 
period of four years. Unfortunately, the surrounding 
forest was then cut, changing the hydrology, and 
leading to the small ferns being outcompeted by 
bryophytes.
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Tore Mattsson och Alf Oredsson presenterar 
två för Sverige nya björnbär från Bråtö i mel
lersta Bohusläns skärgård: franskt björnbär 
från Centralmassivet i Frankrike och knöl
björnbär som är vanligt på de brittiska öarna. 
Är det svarthättor som har fört dem till Bråtö?

TORE MATTSSON & ALF OREDSSON

Bråtö är en drygt kvadratkilometer stor, 
obebodd ö belägen mellan Hälleviks-
strand och Mollösund fem mil norr om 

Göteborg. Hällmarker dominerar på en berg-
grund bestående av gnejs med inslag av basiska 
gångbergarter. Dalstråk med fuktiga partier och 
buskvegetation följer sprickorna kors och tvärs 
över ön. För att befrämja gräsväxten svedjades 
Bråtö regelbundet fram till andra hälften av 
1900-talet. Sommarbetet, vilket bidragit till att 
hålla träd och buskar i schack, upphörde 2005 
(Ivar Patriksson, muntl.).

Varmare klimat
Medeltemperaturen i Bohuslän för juli är 
omkring 16 °C och i havsbandet –0,5 °C i febru-
ari, som där är den kallaste månaden (Vedin 

2004). De senaste 17 åren var Måseskär (7 km 
väster om Bråtö) varmast 2001 med 29,5 °C mot 
30,2 °C 1994 i Falsterbo, som är Sveriges mildas-
te väderstation (Väder och Vatten 1991–2007). 
Kallast var det på Måseskär 2003 med –13,8 °C 
och i Falsterbo samma år med –12,9 °C. 

Jämför man perioden 1991–2007 med 
1961–1990 ökade årsmedeltemperaturen på 
Måseskär med 0,9 °C och i Falsterbo med 1 °C. 
Vegetationsperioden har blivit längre, vilket 
vintergröna björnbär förstår att uppskatta.

Övriga björnbär
Tore har redovisat förekomsten av sötbjörnbär 
Rubus plicatus på elva öar med Bråtö i centrum 
(Mattsson 2008). Arten har setts i 81 procent av 
öns 100 × 100-metersrutor, vilket är mer än på 
någon annan av de inventerade öarna. Rosen-
björnbär R. rosanthus har sin enda lokal inom 
denna del av skärgården på Bråtö. Orustbjörn-
bär R. infestus har två lokaler på Bråtö, medan 
ett ännu inte namngivet krypbjörnbär – som 
iakttagits på flera håll inom området – även det 
finns på Bråtö. Inräknat de två arter som nu 
presenteras har sex olika arter björnbär observe-
rats på ön.

Franskt björnbär 
och knölbjörnbär 
nya för Sverige

250 m

Lilla Bockholmen

Vannholmen

B

A

Figur 2. Flygbild över Bråtö sommaren 2005. Fynd-
platserna för franskt björnbär (A) och knölbjörnbär 
(B) är utmärkta. © Blominfo AB.
Air photo of Bråtö. Rubus gillotii was discovered in 
2004 at (A) and Rubus tuberculatus in 2007 at (B).

Figur 1. Blommorna hos franskt björnbär och knöl-
björnbär smyckar numera klippskrevorna på Bråtö. 
Foto: Olle Molander & Tore Mattsson.
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FRANSKT BJÖRNBÄR
”Vous n’avez pas un sécateur?” utbrister François 
Billy och tittar undrande på oss. Vi befinner oss 
i Auvergne i mellersta Frankrike och står böjda 
över ett bestånd av Rubus gillotii i vägkanten 
utanför hans hem i Murol. Från ovanvåningen 
har man en vacker utsikt över Centralmassivets 
stillnade vulkaner. Vi bjuds på vin från trakten, 
förklarar att vi redan sett oss mätta på R. gillotii 
och att det var därför vi inte stått med sekatören 
i högsta hugg. Anledningen till att vi kommit 
var att vi ville få bestämningen av Tores fynd på 
Bråtö två år tidigare bekräftat av en fransk bato-
log generationen efter Henri Sudre (1862–1918).

Fyndet
Tore är på Bråtö 23 juli 2004 för att inventera 
kärlväxter för Bohusläns flora. På en välbetad 
skalbank mellan berghällarna längst i söder 
antecknar han gulmåra, vitmåra, stor blåklocka, 
kattfot, spåtistel, rotfibbla, svinrot, darrgräs och 
vårtåtel (Galium verum, G. boreale, Campanula 
persicifolia, Antennaria dioica, Carlina vulgaris, 
Hypochoeris radicata, Scorzonera humilis, Briza 
media, Aira praecox). I ängens ytterkanter står 
av korna tuktade buskar av nyponros och slån 
(Rosa dumalis, Prunus spinosa). Längre ner i 
sluttningen, där det är blötare, växer både ängs- 
och loppstarr (Carex hostiana, C. pulicaris).

Figur 3. Franskt björnbär på Bråtö. Övre raden: buske upptäckt 2004, blomställning samma år, och mog-
nande frukt 2005. Nedre raden: blad med omvänt uddsmåblad 2005 och årsstam 2007. Foto: Tore Mattsson 
& Olle Molander (årsstam).
Rubus gillotii at Bråtö. Upper row: shrub found in 2004, inflorescence and ripening fruits. Bottom row: leaf 
with terminal leaflet turned over and primocane.
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Tore höjer blicken och ser sig omkring. Vid 
en sydvänd klippvägg en bit bort står något 
som på avstånd ser ut som en ros, översållad 
med stora rosa blommor. Framme vid busken 
ser han att det är ett äkta björnbär, fast en art 
han inte sett förut. Större blommor än på något 
av de andra björnbären i trakten, djuprosa 
som nyutslagna, senare blekrosa, med långa 
ståndarsträngar. Blad mörkgröna på ovansidan, 
undertill vita! Faluröda årsskott beväpnade med 
centimeterlånga raka, sylvassa taggar med blek-
gul spets. Belägg tas och väl hemma försöker 
han bestämma arten efter ”Nordiske Brombær” 
(Pedersen & Schou 1989). Det går inte.

Bestämning
Hösten 1994 avslutade Alf, med benäget bistånd 
av Joan Johansson och Sattar Al-Haydar, inord-
ningen av C. E. Gustafssons stora samling björn-
bär i det allmänna herbariet i LD (Botaniska 
museet i Lund). Där ligger nu inemot 25 000 
ark av släktet Rubus fördelade på drygt 2 000 
arter, det stora flertalet från Europa. Det är med 
denna erfarenhet i bagaget som Alf sätter igång 
att leta efter det äppelblommiga björnbär med 
raka rosentaggar som Tore hittat på Bråtö.

Bekräftelse
Det är inte många arter som kan mäta sig med 
det robusta björnbär, som Tore kallat Rubus II 
(Mattsson 2008). Alf fastnar för Rubus gillotii N. 
Boulay av vilken det (inklusive hybrider) finns 
40 ark i LD samlade i Frankrike 1873–1947. Vi 
skickar pressat material från Bråtö till Herman 
Vannerom i Belgien. Bekräftelsen kommer som 
ett brev på posten: ”indeedindeed Rubus gillotii N. 
Boul. only known to me from the Massif Cen-
tral in France.” 

Vi reser till Frankrike …
Per Lassen vid Botaniska museet i Lund hjälper 
oss att tolka etiketterna och i Franska bok-
handeln på Lilla Tvärgatan 21 i Lund finns de 
kartor vi behöver. Tillsammans lyckas vi iden-
tifiera 18 lokaler för Rubus gillotii från Autun i 
Saint-et-Loire i norr till Loupiac i Tarn i söder, 
en sträcka på fyrtio mil.

Sent på eftermiddagen 19 juli 2006 kliver 
vi av tåget i Lé Creusot för att byta till buss 
mot Autun. Där står ju R. gillotii! Väl framme 
i Autun väntar mer och likadant är det nästan 
vart vi kommer. Arten finns kvar på de utvalda 
lokalerna, även om arket i LD kunde vara både 
femtio och hundra år gammalt!

Vi hyr bil i Autun och efter en kvart är vi 
framme vid typlokalen för R. gillotii i St-Émi-
land vid ”chemin des baraques”. Informations-chemin des baraques”. Informations-”. Informations-
tavlan mitt i byn visar var barackerna stått. 
Vägkanten pryds av R. gillotii i full blom och i 
dammen intill dåsar sjönöt Trapa natans som 
björkblad.

Efter fem dagar i fält på gamla lokaler och 
nya som vi ser utmed vägen förstår vi att R. gil-
lotii är ett av de vanligaste björnbären i norra 
delen av Centralmassivet. Vi vänder vid Saint-
Poncy i Cantal och åker alltså inte de sista tjugo 
milen söderut till lokalerna i departementet 
Tarn.

Figur 4. Franskt björnbär breder ut sig längs bergs-
sidan på Bråtö. Foto Tore Mattsson 2008. 
Rubus gillotii spreads along a rock shelf at Bråtö.
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 … och får hjälp
I Jardin botanique Nicolas Boulay i Lille, anlagd 
1885, finns medicinalväxter och träd, men 
inga björnbär. Vid Faculté Libre des Sciences et 
Technologies i samma stad får vi veta att Bou-
lays Rubus-herbarium förkommit under kriget, 
medan hans stora samling av mossor bevarats.

Gilles Thébaud vid herbariet i Clermont-Fer-
rant introducerar oss för Auvergnes bäste på 
björnbär, François Billy. När Tore visar bilder av 
R. gillotii från Bråtö nickar han instämmande. 
Sedan tar vi en kort promenad under vilken vår 
värd demonstrerar flera bestånd av arten.

Gérard Aymonin vid Muséum national 
d’Histoire naturelle i Paris (P) visar oss Rubus 

gillotii, samlad på typlokalen av H. C. Ozanon 
(1835–1909) och F. X. Gillot (1842–1910) och 
distribuerad som nr 415 i Association rubologique 
1881 tillsammans med en kort beskrivning.

Översatt från franska lyder den: “Stam upp-
stigande, mycket grov med konkava sidor; blom-
mor stora; kronbladen nuddar varandra, nästan 
runda med kort skaft, djuprosa med dragning åt 
violett; ståndare rosa till blekrosa, längre än de 
köttfärgade pistillerna.”

I Norden är det bara armeniskt björnbär 
R. armeniacus och banbjörnbär R. bifrons som 
har lika ljus bladundersida och krattbjörnbär 
R. langei som har lika långa, raka taggar som R. 
gillotii. De tre förstnämnda arterna har kromo-

Figur 5. Franskt björnbär i Centralmassivet. Övre raden, häck utanför Autun, blomställning vid Massaget-Massaget-
tes. Nedre raden blad och årsstam från Les Baraques.. Nedre raden blad och årsstam från Les Baraques. Foto: Tore Mattsson 2006.
Rubus gillotii in the Massif Central. Top: hedgerow outside Autun and inflorescence near Massagettes.  
Bottom: leaf and primocane from Les Baraques.
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somtalet 2n = 28 (Weber 1995), liksom R. gillotii 
på Bråtö (Plant Cytometry Services 2008).

Enligt den latinska texten i ”Rubi Europæ” 
(Sudre 1908–1913), som Per Lassen översatt, 
skiljer sig R. gillotii från banbjörnbär genom 
större, mer tätt sittande taggar; djupt sågade 
blad; tätare blomställning; större och bredare, 
livligt rosa kronblad och längre ståndare.

Bestämningen verifierad
Följer man ”Rubi Europæ” (Sudre 1908–13) 
genom subgenus Eubatus och sektion Discolores 
till subsektion Hedycarpi finner man följande 
sju arter: bifrons, gillotii, cuspidifer, lindebergii, 
pubescens, geniculatus och procerus. I nyckeln fal-
ler Rubus gillotii ut som första art genom karak-
tärerna kronblad stora, runda, rosenröda; taggar 
kraftiga; ståndarsträngar långa.

Enligt Weber (1995) är R. cuspidifer och R. 
procerus synonymer till R. praecox, en på konti-
nenten vittspridd art inte helt olik ett klent arme-
niskt björnbär (Weber 1985). Epitetet pubescens 
har burits av två olika arter. Weihes art har döpts 
om till R. chloocladus. Den enda av de sju arterna 
som Weber inte behandlar är R. gillotii eftersom 
Frankrike inte innefattas i Hegis ”Mitteleuropa”.

Vi skickade bilder av R. gillotii från Bråtö till 
våra engelska kollegor Alan Newton och David 
Allen utan att säga vad vi trodde att det var. Sva-
ret vi fick var att arten inte är brittisk. Herman 
Vannerom, som kände igen R. gillotii från Cen-
tralmassivet, har inte sett arten i Belgien. Abra-
ham van de Beek har sett R. gillotii i de franska 
departementen Aveyron och Tarn, men förgäves 
sökt den i Nederländerna.

Utbredning
Rubus gillotii är mycket vanlig i mellersta Frank-
rike och har rapporterats från tolv departement 
mellan Paris och Monpellier (Boulay 1900). I 
centrum för den franska utbredningen står Cen-
tralmassivet, där de flesta platåerna återfinns 
600–900 meter över havet. Området är glesbe-
folkat. Nötboskap och får betar i dalgångarna, 
medan bok, gran och silvergran klär sluttningar-
na. Medeltemperaturen för juli är 16–20 °C och 
för januari från 2 °C till under noll (World Book 

Encyclopedia 2001). Arten är inte känd utanför 
Frankrike och därför vill vi, i analogi med eng-
elskt björnbär, som är det svenska namnet för 
R. echinatus, föreslå att Rubus gillotii på svenska 
kallas franskt björnbär.

KNÖLBJÖRNBÄR
Olle Molander och Tore har bestämt sig för att 
skriva upp alla björnbärsarter inom varje hundra-
metersruta i Rikets nät på ett antal öar utanför 
sydvästra Orust med Bråtö i centrum. Den 7 
augusti – en av få dallrande varma dagar regn-
sommaren 2007 – är de på Bråtö tillsammans. 
På väg uppför en svagt sluttande bergssida på 
sydvästra sidan av ön tar Tore koordinaten för 
ett bestånd av sötbjörnbär. Avståndet till platsen 
där franskt björnbär växer är 600 meter.

Fyndet
Plötsligt faller Tores blick på ett björnbär som 
ligger skyddat nere i en 1 meter djup, 2–3 meter 
bred sänka med en manslång stenbumling i mit-
ten. Tillrinnande vatten från en liten myr håller 
skrevans 30 cm djupa, mullrika jordlager fuktigt. 

Figur 6. Knölbjörnbäret växer vid stenblocket i 
sänkan hitom Eva-Lena Hernod, Anders Svens-
son, Erik Ljungstrand, Olle Molander, Charlotte 
Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson och Emil 
Molander. Foto: Tore Mattsson 9/9 2007.
The Rubus tuberculatus plant hides by the boulder in 
the depression in front of the visiting botanists.
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Olle har gått längre norrut på ön. Han anro-
pas på mobilen och är snart på plats. I solljuset 
lyser de röda revorna och de gröna bladen i en 
främmande färgton. Uteslutande tretaliga blad 
på årsstammen, som är tätt besatt med skaftade 
glandler och veka, raka taggar av olika längd. 
Blomskotten är överblommade, glandelhåriga 
och försedda med oliklånga, raka taggar. Fruk-
ten är hårig, ibland med endast en utvecklad, 
stor delfrukt. Smak syrlig, något fadd. Inte 
heller den här gången ger ”Nordiske Brombær” 
någon vägledning.

Tillbaka på Bråtö 7 juni 2008. Tre årsstam-
mar med tjugo blomskott. Kronblad stora, 
runda, vita och lite skrynkliga. Uppe ligger 
några gamla, förtorkade revor.

Bestämning
För drygt 35 år sedan disputerade Alf på en 
kartläggning av Sveriges mycket allmänna till 
ganska sällsynta björnbär, 17 äkta samt, som en 
art, krypbjörnbär sektion Corylifolii (Oredsson 
1973–74). Stipler breda, delfrukterna få. Ingen 
tvekan om att Mattssons (2008) Rubus IV är ett 
krypbjörnbär. Weber (1995) tar upp 60 kryp-
björnbär i Centraleuropa och Edees & Newton 
(1988) 23 arter på Brittiska öarna. Taggar av 
varierande längd och körtelhår på årsstammen 
underlättar bestämningen. I båda nycklarna 
kommer vi fram till Rubus tuberculatus Bab.

Eftersom Rubus tuberculatus har sin huvud-
utbredning i England ville vi även jämföra med 
fyra nya krypbjörnbär därifrån, beskrivna i Wat-
sonia 1994 (R. ariconiensis, R. iscanus, R. vagen-
sis) och 1998 (R. hindii). Tim Rich vid NMW 
(National Museum of Wales) i Cardiff lånade 
beredvilligt ut två ark av varje till LD. Ingen 
av dessa arter var emellertid mer lik vår art än 
vad R. tuberculatus är. NMW försåg oss också 
med R. tuberculatus från tio olika grevskap (vice 
counties), flertalet bestämda av E. S. Edees. 
Men det finns ett aber: kronbladens färg.

Rosa blommor …
När Charles Cardale Babington (1860) beskrev 
Rubus tuberculatus nämnde han inte kronbladens 
färg, men nio år senare (Babington 1869) får vi 

veta att de är rödlätta (pinkish). Rogers (1900) 
håller kronbladen för något mörkare (rather 
deep pink or rose), medan Watson (1958) nöjer 
sig med att kalla dem skära (pink).

En ”Mr Leighton” försåg Babington med en 
försvarlig packe Rubus tuberculatus och lämnade 
även värdefulla kommentarer, berättar Babing-
ton (1869). Ur Babingtons herbarium i Cam-
bridge (CGE) har B. A. Miles valt nr 468 till 
lektotyp. Den samlades 1847 av W. A. Leighton 
i Red Hill nära Shrewsbury, som ligger 60 km 
VNV Birmingham.

 … vita …
Alan Newton berättar i brev till Alf 2008-06-16 
att han själv och E. S. Edees 1974 besökte Red 
Hill och samlade det vitblommiga björnbär som 
sedan dess gällt för att vara Rubus tuberculatus 
Bab. När H. E. Weber besökte England 1976 
visade Edees och Newton sitt vitblommiga 
björnbär för honom på åtskilliga lokaler.

I augusti samma år fann Weber i Sieler Holz 
vid Enger i Westfalen och senare även i de tyska 
delstaterna Niedersachsen och Sachsen samma 
vitblommiga björnbär (Weber 1979). De vita 
kronbladen har av Edees & Newton (1988) 
gjorts till en diagnostisk karaktär hos det björn-
bär de kallar Rubus tuberculatus Bab.

Miles lektotyp, som publicerades av Edees 
(1975), torde vara helt invändningsfri. Det vit-
blommiga taxon, som Edees och Newton fann 
i Red Hill 127 år efter Leightons besök, passar 
enligt Edees väl in på Babingtons beskrivning av 
Rubus tuberculatus från 1869, vilken Edees fin-
ner såväl utförlig som träffande.

När LD bad att få låna lektotypen eller andra 
ark av Babington själv bestämda till Rubus 
tuberculatus från CGE blev svaret att man på 
grund av flyttbestyr varken hade möjlighet till 
det eller ens att fotografera något ur Babingtons 
herbarium. BM (British Museum) svarade lika 
negativt och NMW har ingen R. tuberculatus 
bestämd av Babington.

 … eller vilket som?
I brev till Alf 2008-06-09 skriver D. E. Allen 
att det i södra England finns ett björnbär som, 
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vad han vet, saknar vetenskapligt namn men 
som en del batologer kallar rosa R. tuberculatus 
(pink tuberculatus).

Att Rubus IV överensstämmer med Rubus 
tuberculatus sensu Edees & Newton torde vara 
ställt utom allt tvivel, men om det är samma 
taxon som C. C. Babington en gång beskrev 
kan vi varken bekräfta eller dementera eftersom 
vi inte haft tillgång till något material bestämt 
av Babington själv. Med denna brasklapp i min-
net får läsaren i fortsättningen hålla tillgodo 
med epitetet tuberculatus utan auktor. På svens-
ka kallas den knölbjörnbär sedan arten anträf-
fats i Norge för tio år sedan.

Utbredning
I västra delen av mellersta England är Rubus 
tuberculatus mycket vanlig (Newton & Randall 
2004). H. E. Weber (muntl.) har bestämt mate-

rial från de tyska delstaterna Niedersachsen, 
Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen och Thü-
ringen, från Paris och Champagne i Frankrike, 
från Průhonice nära Prag i Tjeckien, samt från 
Norge.

Det var Tore Berg som 1999 upptäckte den 
vitblommiga Rubus tuberculatus på ett virkes-
upplag (tømmerplass) i Moss i Östfold fylke (Lid 
& Lid 2005). Därifrån är det sex mil norrut till 
Oslo och sexton mil söderut till Bråtö, där vi har 
den svenska lokalen. Tore Berg (muntl) har med-
delat att arten redan har försvunnit från Moss.

I ”Rubi Europæ” fördelar Sudre de taxa vi 
har vant oss vid att kalla krypbjörnbär på olika 
hybrider mellan äkta björnbär och blåhallon 
R. caesius, någon gång hallon R. idaeus. Rubus 
tuberculatus Bab. återfinns under R. flexuosus × 
caesius – med vita blommor och med lokaler i 
Frankrike, Tyskland, England och Belgien.

Figur 7. Knölbjörnbär på Bråtö. Rikligt glandelhåriga foderblad, årsstam med tretaligt blad och lancettlika 
stipler, håriga delfrukter, få i varje bär. Foto: Tore Mattsson & Olle Molander (årsstam).
Rubus tuberculatus at Bråtö. Sepals coated with glandular hairs, stem with a ternate leaf and lanceolate stip-
ules, fruit with only a few berries, all covered with hairs.
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Vad växer mer där nykomlingarna finns?
Lundbräken, blodrot, ljung, pillerstarr, fårsving-
el, kruståtel, vårbrodd och stagg (Dryopteris dila-
tata, Potentilla erecta, Calluna vulgaris, Carex 
pilulifera, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, 
Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta) finns på 
båda lokalerna för de nya björnbären. 

Tillsammans med franskt björnbär växer 
dessutom bergsyra, vårspärgel, rotfibbla, klipp-
fibblor, bergven, rödven och knägräs (Rumex 
acetosella, Spergula morisonii, Hypochoeris radi-
cata, Hieracium sect. Oreadea, Agrostis vinealis, 
A. capillaris, Danthonia decumbens). 

Knölbjörnbär omges av träjon, strandglim, 
sötbjörnbär, rönn (juv.), klockljung, veketåg, 
knippfryle, hundstarr och blåtåtel (Dryopteris 
filix-mas, Silene uniflora, Rubus plicatus, Sorbus 
aucuparia, Erica tetralix, Juncus effusus, Luzula 
campestris, Carex nigra, Molinia caerulea). 

För att vara på en skärgårdsö i mellersta 
Bohuslän är ingen av de 24 antecknade arterna 
särskilt märkvärdiga. Där franskt björnbär 
växer är pH-värdet 6,6 mot 5,3 på lokalen för 
knölbjörnbär. Skillnaden återspeglas knappast i 
artsammansättningen.

När och hur kom de till Bråtö?
En septemberkväll 2008 visade Tore bilder från 
Bråtö för Ivar Patriksson, eftersom det var han 
som haft kor där senast. Han kände omedelbart 
igen platsen där franskt björnbär växer: “Det 
är ju alldeles intill den lilla dammen som aldrig 
torkar ut”. Björnbäret hade han lagt märke till 
första gången tidigt på våren år 2000: ”Den där 
röda stjälken med dom långa raka taggarna kän-
ner jag igen!” Däremot kände Ivar Patriksson 
inte igen knölbjörnbär, men väl platsen där det 
växer. Kanske för att det är ett simpelt kryp-
björnbär, kanske för att kreatursbetet på Bråtö 
upphörde två år innan Tore fann arten?

De senaste decenniernas globala uppvärm-
ning kanske är en förutsättning för att nya 
björnbär ska kunna etablera sig i Sverige. Före-
komsten på Bråtö av såväl franskt björnbär som 
knölbjörnbär är såpass begränsad att båda arter-
na mycket väl kan ha kommit in så sent som på 
1990-talet. På Bråtö växer både franskt björnbär 

och knölbjörnbär bland klippor nära havet. 
Såvida det inte är en ren tillfällighet eller kan 
förklaras av ett särskilt gynnsamt mikroklimat 
en bit upp på land, pekar det mot ett samband 
med sjöfarten. Fast vi får heller inte glömma att 
det finns fler än vi som estimerar höstens svarta 
läckerheter ...

Förlist timmer …
Frankrike genomfors 1990 av flera vinterstormar, 
vilka i Centralmassivet kom upp i över hundra 
kilometer i timmen (www.meteo.fr). Norge 
importerade trävaror (tømmer, tre og kork) från 
Frankrike till ett årligt värde av mer än tio mil-
joner norska kronor, dels 1987, dels 1991–1998, 
med en topp 1995 på 34,9 miljoner (SSB 
1985–2006). En liknande puckel uppvisar Sve-
riges import av furumassaved från Västtyskland 
efter att Niedersachsen-orkanen svept fram över 
norra Tyskland i november 1972. Tio för Sverige 
nya arter äkta björnbär återfanns på en ö utan-
för Västervik där massaved lagrats och barkats 
(Oredsson 2006).

Enligt Jörgen Zachau (muntligen), haveri-
utredare på Sjöfartsverket, är det inte helt ovan-
ligt att fartyg under färd förlorar en del av sin 
däckslast, i synnerhet av trävaror, som sedan 
kan driva långa sträckor. Längs västkusten 
registrerades över trehundra stormar 1990–2000, 
de flesta under vinterhalvåret (Olsson 2002). På 
Måseskär är den dominerande vindriktningen 
sydlig till västlig. Franskt björnbär växer intill 
en sydvänd klippvägg fem meter över havet, fyr-
tio meter från stranden och knölbjörnbär i en 
sänka fjorton meter över havet och femtiofem 
meter från stranden. För långt för ett stycke 
rundvirke att dansa, men inte för lossliten bark 
att flyga.

Väster om Bråtö går en av fritidsbåtar livligt 
trafikerad farled. Förutom svenska båtar ser man 
här sommartid många båtar från Norge, Dan-
mark och andra västeuropeiska länder. Bråtö 
erbjuder båtfolket flera utmärkta naturhamnar. 
På senare år har även havskajakpaddlare, såväl 
inhemska som utländska, i allt större skaror 
sökt sig till den bohuslänska skärgården. De slår 
gärna nattläger i skyddade vikar ute på öarna. 
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För att kunna njuta av utsikten över skärgården 
går man helst ett stycke upp på klipporna för att 
tända sin kvällsbrasa – av drivved som man tagit 
med upp från stranden!

 … eller annat ilandflutet bråte
Sedan 1988 är det förbjudet att släppa ut fast 
avfall i Nordsjön (Castberger m.fl. 1991). Ändå 
fortsätter fast avfall under vinterstormarna att 
spolas upp på den svenska västkusten. Merpar-
ten av avfallet på havsstränderna kommer från 
andra länder, från yrkessjöfarten eller oljeutvin-
ning i Nordsjön.

På Skagerack är det tät trafik av handels- och 
i viss mån även kryssningsfartyg, vilka ohämmat 
lämpar sitt avfall överbord. Kommunerna utmed 
kusten har varje år arbetslag ute för att städa 
upp allt bråte. Texten på mjölkpaket och annat 
avslöjar att det kommer från kontinentala eller 
brittiska båtar.

Sträckande fågel
Franskt björnbär är ett storvuxet äkta björnbär 
som har få motsvarigheter i norra Europa, så 
man tycker att arten skulle ha uppmärksammats 
om den förekommer hitom Centralmassivet, 
dit det är 130 mil. Krypbjörnbär plockar ingen 
vettig människa, men kanske en trast på höst-
flyttning eller någon från England återsträck-
ande trut som varit över och kalasat på tidiga 
björnbär?

Svarthättan är allmän i södra och mellersta 
Sverige, liksom utmed Norrlandskusten. Den 
häckar i tät skog och bygger boet i låga buskar. 
Under sommaren är insekter stapelföda, på hös-
ten övergår svarthättan till att äta bär – gärna 
fläder eller björnbär, om så bjuds. Vintertid 
återfinns en del av de svenska svarthättorna i 
östra Afrika, medan andra nöjer sig med att vara 
i Medelhavsområdet.

De senaste trettio åren har emellertid svart-
hättor från kontinenten flyttat åt nordväst för 
att tillbringa vintern på Brittiska öarna (Arons-
son 2006). Det finns också svarthättor som på 
hösten beger sig från mellersta Europa (via Jyl-
land?) mot Göteborg och vidare norrut till södra 
Norge (Thord Fransson, muntl). På en natt kan 

en fågel ta sig 30–40 mil innan den landar för 
en tidig morgontoalett.

Det händer att svarthättor under höstflytt-
ning är alldeles lila i ansiktet av bär. Frön fast-
nar mellan fjädrarna och helt omöjligt är det väl 
inte att de kan sitta fast under hela den långa 
färden från Frankrike till Bohuslän, där det på 
kusten vankas mer svartfruktig rubus för den 
fortsatta färden norrut (Thomas Liebig, muntl.).

Planterad i trakten …
En stort uppslagen artikel i Sunnmørsposten i 
Ålesund på norska västkusten fick Mary Godø 
att ringa till tidningen och berätta att hon strax 
efter andra världskriget hade gift sig i Norge 
och tagit med sig en björnbärsplanta från Eng-
land för att kunna fortsätta njuta sin kära paj 
i det nya landet. Det var så engelskt björnbär 
Rubus echinatus kom till Godøy (Holtan m.fl. 
2003).

Inspirerad av denna berättelse vände sig Tore 
till ST-tidningen, som på tisdagar delas ut gratis 
till alla hushåll i Orust, Tjörn, Stenungsund 
och delar av Uddevalla. Den 27 november 2007 
kom en dubbelsidig, rikt illustrerad artikel om 
fyndet av Rubus gillotii på Bråtö i tryck. Arti-

Figur 8. Ung svarthätta – misstänkt för smuggling 
av knölbjörnbärskärna till Sverige från kontinen-
ten! Foto: Thomas Liebig.
Young blackcap – suspected of smuggling seed of 
Rubus tuberculatus into Sweden!
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keln avslutades med en uppmaning till läsarna 
att höra av sig med teorier om hur detta björn-
bär kan ha kommit till Bråtö.

Tore fick ett antal trevliga telefonsamtal från 
personer som hade björnbär i sin trädgård. Ett 
av tipsen avsåg flikbjörnbär R. laciniatus, medan 
en annan inringare berättade att för omkring 
sjuttio år sedan hade en man tagit med sig en 
björnbärsplanta från Persien och planterat i sin 
trädgård i Ellös. Tore, som jobbar i Ellös, har 
bara sett flik- och armeniskt björnbär i trädgår-
darna där.

 … fast knappast för fruktens skull
Laxton Brothers Bedford Ltd introducerade 
Rubus-sorten ’Bedford Giant’ på marknaden 
1933. Trots att den måste spaljeras och är för-
sedd med långa sylvassa stamtaggar var sorten 
ännu 1961 den i Sverige mest rekommenderade 
på grund av sina tidigt mognande, stora och 
mörka frukter med god smak (Oredsson 2005). 
Nu odlas den inte mer utan har i hemträdgår-
darna fått ge vika för menlösa men taggfria, 
upprätta kultivarer med ursprung i Nordame-
rika. Förutom att taggarna är raka och väl så 
långa som hos ’Bedford Giant’ mognar franskt 
björnbär betydligt senare.

Den kyliga och regniga väderleken hade 
fått Bråtös sötbjörnbär att skrumpna och börja 
mögla, när Tore 13 september 2008 möttes av 
ett halvt dussin spiror med franskt björnbär 
i knopp, med nyutslagna djuprosa och äldre 
blekare blommor, kart och fräscha bär. Tore 
samlade tillräckligt mycket solvarm frukt för att 
familjen skulle kunna provsmaka. Man enades 
om att franskt björnbär visserligen inte är oävet, 
men att sötbjörnbärets arom och sting av syra 
saknas. Smaken påminner mer om armeniskt 
björnbär, som mognar tidigare och har betydligt 
större frukt.

Diskussion 
Om det är den globala uppvärmningen som 
öppnat upp för nya arter att etablera sig i vårt 
land borde slumpen göra att de första att anlän-
da är arter som är vanliga där de kommer ifrån. 
Franskt björnbär finns överallt i Centralmassivet 

och knölbjörnbär verkar inte vara svårt att hitta 
varken på Brittiska öarna eller det europeiska 
fastlandet. 

Återstår så frågan hur de nya björnbären tog 
sig till Bråtö. Om de kom samtidigt, på samma 
sätt och kanske till och med från samma plats. 
Har de följt med timmer från Frankrike eller 
kommit med annat ilandflutet bråte är det 
ganska många led som måste klaffa. Tanken på 
fåglar som höststräcker mot norr är spännande, 
men kräver att de är många och att de tappar 
frön lite hur som helst.

Det har påståtts att vilda björnbär, till stort 
förtret för boskapsskötarna i det nya landet, 
tagit sig från England till Australien i syltburkar. 
Skröna eller ej, vi vågar inte utesluta möjligheten 
att fritidsfolket ätit fil med björnbärssylt från 
Auvergne. Inte ens att de gjort det på förra stäl-
let och sedan använder klipphyllan som avträde.

Även om nya arter fortfarande beskrivs är 
kunskapen om krypbjörnbär i Sverige tillräck-
lig för att vi ska våga påstå att Tores fynd av 
knölbjörnbär i Bohuslän är det första i landet. 
Synd bara att vi varken fick se typmaterial av 
arten eller andra insamlingar bestämda av C. C. 
Babington. Det är framförallt den knölformade 
basen på taggarna vi undrar över.

Trots att Tore och Olle Molander letat efter 
björnbär i varenda hundrametersruta på Bråtö 
och öarna där omkring är det förstås inte omöj-
ligt att franskt björnbär eller knölbjörnbär finns 
på fler håll i den bohuslänska skärgården. Till-
sammans med andra medlemmar i Föreningen 
Bohusläns flora fortsätter de sökandet både norr 
och söder om Orust.  

•  Vi vill tacka Botaniska Föreningen i Göteborg 
för frikostigt bidrag ur Harald Fries och äldre 
medlemmars fond till inventeringen av björnbär 
i Bohusläns mellersta skärgård, övriga redan 
nämnda personer, samt vår polyglott i Paris 
Wolfgang Lund som hjälpt oss med kontakterna 
i Frankrike, Göran Wendt som jobbat med 
bilderna, Håkan Wittzell som översatt Nicolais 
Boulays diagnos och sist men inte minst Thomas 
Liebig för det osannolika tipset om svarthättor 
som drar norrut på hösten.
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ABSTRACT
Mattsson, T. & Oredsson, A. 2009. Franskt björn-
bär och knölbjörnbär nya för Sverige. [Rubus gillotii 
and R. tuberculatus new for Sweden.�� – Svensk Bot..�� – Svensk Bot. 
Tidskr. 103: 13–23. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The first find of Rubus gillotii N. Boul. outside France 
was made in 2004 on Bråtö, a small, non-forested, 
gneissic islet southwest of the island Orust in the 
province of Bohuslän on the Swedish west coast. In 
2007, another bramble, presumably R. tuberculatus 
Bab., was also discovered on Bråtö, c. 600 m from 
R. gillotii.

Theories as to how the species might have 
reached Bråtö are discussed. An intriguing explana-
tion is the recent change in the migratory pattern 
of blackcaps Sylvia atricapilla. Instead of migrating 
southwards, a small part of the Central European 
population of this bird now winters in Bohuslän and 
southern Norway.
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De avvikande nyckelblomster som förgyller 
Knisa mosse på norra Öland har kallats för 
både mossnycklar och sumpnycklar. Utrustade 
med den allra modernaste molekylära tekniken 
har nu tre lundaforskare tagit sig an problemet.

MIKAEL HEDRÉN, SOFIE NORDSTRÖM  

& DAVID STÅHLBERG

Bill Ericsson beskrev och illustrerade 
1982 en population av hybridnycklar 
Dactylorhiza majalis s.l. (sensu lato, i 

vid mening) från Knisa mosse på Öland som 
han uppfattade som mossnycklar D. majalis 
ssp. sphagnicola (Ericsson 1982). Orkidén har 
även behandlats i Sterner (1986) och Moss-
berg & Lundqvist (1994) (figur 1). Populatio-
nen studerades senare av Per Bjurulf (Bjurulf 
2005a, b), som emellertid med ledning av 
stödbladskantens utseende och vilka följeväxter 
som förekommer på lokalen drog slutsatsen att 
populationen inte kunde föras till mossnycklar 
utan snarare till sumpnycklar D. majalis ssp. 
traunsteineri.

Vi har sedan några år tillbaka arbetat med 
molekylära markörer för att kunna beskriva 
släktskap och evolution inom orkidésläktet 
handnycklar Dactylorhiza. Inom ramen för detta 
arbete har vi nu studerat många populationer av 
såväl mossnycklar som sumpnycklar från olika 
delar av Skandinavien. I den här uppsatsen ana-
lyserar vi material från Knisa mosse och jämför 
det med ett urval av det material som vi tidigare 
har undersökt. För förklaring av begrepp och 
taxonomi som används hänvisas till Hedrén 
(2005) och till rutan på nästa sida.

Hybridnycklar Dactylorhiza majalis s.l. 
omfattar ett flertal allotetraploida former som 
uppkommit från hybrider mellan ängsnycklar i 
vid mening D. incarnata s.l. och Jungfru Marie 
nycklar i vid mening D. maculata s.l. (inkl. 

skogsnycklar D. maculata ssp. fuchsii), eller nu 
utdöda former som har tillhört dessa två utveck-
lingslinjer, men som kan ha sett något annor-
lunda ut än dagens representanter.

Mossnycklar och sumpnycklar är sådana 
hybridnycklar som har uppkommit oberoende 
av varandra, vilket återspeglas i deras molekylära 
karaktärer. Andra exempel på hybridnycklar är 
majnycklar D. majalis ssp. majalis, strandnyck-
lar D. majalis ssp. purpurella, och baltnycklar 
D. majalis ssp. baltica (Hedrén 2005).

Mossnycklar tycks ha uppkommit ur en 
hybrid som haft ängsnycklar som pollenförälder 
och en västeuropeisk form av Jungfru Marie 
nycklar i snäv mening (D. maculata ssp. macula-
ta; jämför Ståhlberg 2007) som fröförälder 
(Hedrén 2003, Pillon m.fl. 2007). Sumpnycklar 
kan ha haft flera ursprung, och då snarast med 
fröföräldrar som liknat skogsnycklar (Hedrén 
m.fl. 2008).

Vi har två syften med den här uppsatsen. 
Det första är att härleda ursprunget till den 
allotetraploida populationen på Knisa mosse, i 
det följande kallade knisanycklar. Dels under-
söker vi om knisanycklarna tillhör mossnycklar 
eller sumpnycklar, dels undersöker vi om knisa-
nycklarna kan ha uppkommit oberoende av 
någon av dessa. I det senare fallet kan de ha 
utvecklats ur lokala former av föräldralinjerna, 
eller också kan de ha utvecklats ur någon 
redan existerande form av hybridnycklar som 
förändrats till följd av hybridisering eller lokal 
differentiering. För att kunna skilja mellan dessa 
hypoteser har vi undersökt karaktärer från både 
plastidgenomet (som nedärvs från fröföräldern 
hos orkidéer) och det nukleära genomet (som 
nedärvs från både pollen- och fröföräldern).

Det andra syftet är att mer allmänt illustrera 
vad som krävs för att kunna besvara en så pass 
alldaglig fråga som vilken art en viss population 
inom ett artkomplex kan tänkas tillhöra.

Knisanycklarna härstammar  
från mossnycklar
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Metodik
Knisa mosse är belägen i Persnäs socken på 
norra Öland. Knisanycklar växer där tillsam-
mans med ängsnycklar på den öppna myren och 
nära skogsnycklar som förekommer på fastmark 
i kanten av myren. Några exemplar av Jungfru 
Marie nycklar i snäv mening kunde inte påträf-
fas i området. 

Tjugoen individ av handnycklar studerades 
från Knisa mosse. Tretton av dessa bedömdes 
som rena knisanycklar, fyra som eventuellt 
påverkade av hybridisering med ängsnycklar, tre 
som skogsnycklar och en som otvetydig hybrid 
mellan knisanycklar och skogsnycklar. Den 
senare växte på den öppna myren tillsammans 
med knisanycklar.

Som referensmaterial av sumpnycklar gjordes 
ett urval av data från fem tidigare undersökta 
lokaler i södra Sverige: Rågöl nära Eksjö, Jätte-
ned strax norr om Falköping, Kärna mosse nära 
Linköping, Harudden på norra Gotland, samt 
Vedborms träsk på norra Öland (enda lokalen på 
Öland som ännu hyser några typiska sumpnyck-
lar). Som referensmaterial av mossnycklar valde 
vi en population från sydvästra Småland, Gölsjö 
mosse, samt tre populationer från östra Småland, 
Jonsbo fly, Sjömaden och Berghem (tabell 1).

Eftersom knisanycklar växer tillsammans 
med skogsnycklar på Knisa mosse och kanske 
kan ha uppkommit genom lokal hybridisering 
mellan denna och ängsnycklar redovisar vi även 
några referenspopulationer av skogsnycklar från 
Öland. En population, Knisa, samlades från en 
igenväxande hagmark strax öster om Knisa by, 
medan tre populationer, Kåtorp, Torp och Tveta, 
samlades på södra delen av ön nära Färjestaden. 

Jungfru Marie nycklar i snäv mening har inte 
påträffats på Knisa mosse och vi har därför inget 
skäl att tro att denna vore direkt inblandad om 
knisanycklar hade uppkommit lokalt. Vi har 
emellertid god kunskap om variationen inom 
Jungfru Marie nycklar sedan tidigare (Ståhlberg 
2007) och kommer att referera till dessa studier 
i diskussionen.

Vi redovisar inte heller data från något mate-
rial av ängsnycklar i den här uppsatsen. Detta 
motiveras dels av att vi redan vet att plastid-

Figur 1. Bo Mossbergs tolkning av nycklarna på 
Knisa mosse. Ur Mossberg & Lundqvist (1994).
The enigmatic marsh orchid on Knisa mosse, north-
ern Öland.
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Ordförklaringar
allel (pl. alleler) – här: en viss variant av ett givet 

utsnitt av genomet.
amplifiera – att förmera ett givet DNA-fragment 

(vanligen genom PCR).
cykel – här: sluten ögla i ett haplotypnätverk där de 

haplotyper som ingår i cykeln kan ha uppkommit ur 
varandra på olika, men lika sannolika sätt. Exempel: 
I det haplotypnätverk som återges i den här artikeln 
(Fig. 2) utgör haplotyperna L, N, P, och Q en sådan 
cykel. Haplotyperna N och P hänger ihop med varan-
dra genom en mellanliggande haplotyp som antingen 
är L eller Q. I det första fallet hänger Q ihop med 
antingen N eller P och i det senare fallet hänger L 
ihop med antingen N eller P. I exemplet sammanfat-
tar alltså cykeln fyra alternativa haplotypträd som är 
lika långa.

fixerad för – en grupp individ, t.ex. en viss popula-
tion, som av något skäl har förlorat alla andra alleler 
än den enda kvarvarande (alternativt alla andra 
karaktärsstadier än det enda kvarvarande). Alla indi-
vid i gruppen kommer därmed att vara lika med avse-
ende på denna allel (detta karaktärsstadium).

genom – (uttalas ”jenå'm”) genmaterialet i en cell; 
kärnans och de olika cellorganellernas genom kan 
särskiljas som det nukleära genomet, mitokondrie-
genomet och plastidgenomet.

genotyp – här: en given kombination av alleler vid de 
loci som studerats.

haplotyp – här: en given kombination av alleler i 
enkelt genom, t.ex. plastidgenomet. (Eftersom plas-
tidgenomet nedärvs från fröföräldern hos orkidéer, 
finns endast en variant av genomet i ett enskilt indi-
vid. Varje gen förekommer därmed i enkel uppsätt-
ning och man betecknar genomet som ett haploitt 
genom, därav benämningen. Det nukleära genomet 
hos ett enskilt individ är däremot sammansatt av 
gener från bägge föräldrarna.)

hypervariabelt locus – ett locus som varierar starkt 
mellan olika individ, i vissa fall även mellan olika indi-
vid inom en population och som kan antas ha en hög 
mutationsfrekvens.

icke ordnad karaktär – en karaktär (locus) där ett 
visst karaktärsstadium (allel) kan förändras (mutera) 
till vilket annat karaktärsstadium som helst, utan att 
behöva gå över något mellanliggande stadium – jäm-
för ordnad karaktär.

ITS – internal transcribed spacers. Områden i kärnans 
DNA som är inbäddade i gener som kodar för ribo-
somalt DNA. Dessa gener finns i tusentals kopior 
i varje enskild cell. Arter som uppkommit genom 
hybridisering innehåller till en början alleler från 
bägge föräldraarterna, men kan med tiden komma 
att fixeras för alleler från endera föräldern. ITS är 
inte kodande områden, utan varierar ofta mellan 
närbesläktade arter och kan användas att spåra släkt-
skap på låg taxonomisk nivå. Varianter av ITS kallas 
här ITS-alleler. Hos unga polyploider, som mossnyck-
lar, speglar ITS bägge föräldraarterna.

ITS-sekvens – DNA-sekvens vid ITS.
locus (pl. loci) – här: ett specifikt område i genomet 

som studeras för längdvariation; olika längdvarianter 
vid ett locus betecknas alleler.

längdvariation – variation i längden av ett DNA-
utsnitt (locus) vid vilket olika individ jämförs.

median-joining – en metod som förbinder de funna 
haplotyperna i ett näverk där noderna är haplotyper 
och grenarna är hypotetiska mutationsvägar. Direkt 
förbundna haplotyper kan antas vara nära besläk-
tade med varandra, medan haplotyper som förbinds 
av flera mellanliggande haplotyper är mer avlägset 
besläktade.

medianvektor – hypotetisk haplotyp med en viss för-
modad kombination av karaktärsstadier vid olika loci. 
Sådana haplotyper medger att de funna haplotyperna 
som ingår i nätverket förbinds på bäst möjliga sätt.

microsatellitlocus –  Ett locus där allelerna varierar 
i antal repeterade korta genavsnitt (genavsnitt som 
är upp till 6 baspar långa).

nukleärt genom – kärnans genom; se genom.
ordnad karaktär – en karaktär (locus) vid vilken olika 

möjliga stadier (alleler) kan ordnas i en given sekvens. 
Förändringar (mutationer) mellan ett stadium och 
ett annat anses därvid förlöpa över mellanliggande 
stadier. Exempel: om man i ett släkte där arterna har 
antingen små, mellanstora, eller stora blommor drar 
slutsatsen att arter med små blommor har uppkom-
mit ur arter med stora blommor, måste förändringen 
ha skett via en art med mellanstora blommor.

PCR – polymeraskedjereaktionen (polymerase chain 
reaction), en molekylärbiologisk teknik att skapa 
många kopior av av givet utsnitt av genomet.

PCR-produkt – det DNA som förmeras genom PCR.
plastid – typ av cellorganeller som omfattar bl.a. 

kloroplaster. Plastiderna förekommer i ett stort antal 
kopior i varje cell och har sitt eget DNA. Plastiderna 
nedärvs från fröförälderna hos orkidéer och de flesta 
andra högre växter. Plastid-DNA kan därför använ-
das för att spåra fröföräldern.

plastid-DNA – det DNA som ingår i plastidens 
genom.

plastidgenom – plastidens genom.
plastidhaplotyp – en given kombination av alleler i 

plastidgenomet.
plastidlocus – här: ett specifikt område i plastid-

genomet som studeras för längdvariation.
principalkoordinatanalys – en matematisk teknik 

som sammanfattar parvisa jämförelser sammanställda 
i en avståndstabell till ett mindre antal axlar där så 
stor del som möjligt av den totala variationen åter-
speglas. Vanligen redovisas variationen längs de två 
första axlarna som därvid kan återges i ett plan.

restriktionslocus – klippställe för restriktionsenzym. 
Ett restriktionsenzym är ett bakterieenzym som 
klipper sönder DNA-strängen vid specifika sekven-
ser om mellan fyra och sex baser. Om någon bas är 
annorlunda i sekvensen klipper inte enzymet. Vi har 
undersökt om enzymet klipper eller inte.



KNISANYCKLAR

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:1 (2009) 27

Tabell 1. Lokaldata för alla populationer. Antal individ som undersökts för plastidhaplotyp respektive ITS-
alleler från varje lokal har angivits.
Locality data. Numbers of individuals studied for plastid haplotype and ITS alleles, respectively, have been 
given.

Population Lokal Position

Antal under-
sökta individ

Plastid-
DNA

ITS

Knisanycklar (Knisa mosse  
allotetraploid)

Knisa mosse, Öland 57°03´N, 16°50´O 13 13

Mossnycklar D. majalis ssp. 
sphagnicola

Gölsjö mosse, Småland 56°47´N, 14°04´O 9 8
Sjömaden, Småland 56°53´N, 15°52´O 13 13
Jonsbo fly, Småland 57°03´N, 15°50´O 13 13
Berghem, Småland 56°48´N, 15°48´O 10 10

Sumpnycklar D. majalis ssp.  
traunsteineri

Vedborms träsk, Öland 57°12´N, 17°03´O 2 1
Rågöl, Småland 57°38´N, 14°46´O 3 3
Jättened, Västergötland 58°19´N, 14°41´O 17 17
Kärna mosse, Östergötland 58°25´N, 15°32´O 11 11
Harudden, Gotland 57°55´N, 18°42´O 17 17

Skogsnycklar D. maculata ssp. 
fuchsii

Knisa mosse, Öland 57°03´N, 16°50´O 3 3
Knisa, Öland 57°03´N, 16°51´O 10 10
Kåtorp, Öland 56°38´N, 16°32´O 6 6
Torp, Öland 56°36´N, 16°37´O 10 10
Tveta, Öland 56°39´N, 16°33´O 3 0

sphagnicola (× incarnata?) Knisa mosse, Öland 57°03´N, 16°50´O 4 4

sphagnicola × fuchsii Knisa mosse, Öland 57°03´N, 16°50´O 1 1

genomet hos hybridnycklar nästan undantags-
löst nedärvs från Jungfru Marie nycklar i vid 
mening och dels av att ängsnycklar varierar 
mycket lite i de karaktärer vi studerat här. Vi har 
god kunskap även om ängsnycklar sedan tidi-
gare (Hedrén, under arbete) och kan därför utan 
problem identifiera eventuella plastidhaplotyper 
eller ITS-alleler med ursprung från ängsnycklar. 

Totalt redovisas data för 145 individ. Samt-
liga analyserades för plastidhaplotyp, medan 140 
undersöktes för ITS (tabell 1).

Det material som samlades in bestod av några 
få blommor. Den mängd material som samlades 
bedömdes inte äventyra de undersökta indivi-
dens långsiktiga överlevnad.

Plastidgenomet undersöktes för tolv loci, 
elva loci med mikrosatellit- eller annan typ av 
längdvariation, och ett restriktionslocus. Varia-

tionen inom varje enskilt individ beskrivs av en 
haplotyp, som alltså är en given kombination 
av varianter över alla tolv loci. Varje individ kan 
bara innehålla en enda haplotyp. De haplotyper 
som påträffats i det material som beskrivs här 
har betecknats med versaler (se tabell 2).

Det nukleära genomet undersöktes för längd-
variation i ITS (internal transcibed spacers) och 
olika längdvarianter urskildes som alleler med 
samma beteckningar som i Pillon m.fl. (2007). 
ITS förekommer i tusentals kopior i kärnans 
DNA och ett enskilt individ kan alltså innehålla 
flera olika alleler samtidigt. De relativa mäng-
derna av olika alleler kan sannolikt förändras 
ganska snabbt från generation till generation 
och olika individ inom en population innehål-
ler ofta starkt varierande frekvenser av enskilda 
ITS-alleler. Vi har mätt de relativa mängderna 
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av olika alleler från de PCR-produkter som bil-
dades vid analysen.

Släktskapet mellan olika plastidhaplotyper 
beskrevs genom ”median joining” (Bandelt 
m.fl. 1999), en metod som kopplar samman 
alla haplotyper i ett nätverk (figur 2). Ett sådant 
nätverk har ingen evolutionär riktning och kan 
också innehålla cykler där haplotyperna kopplas 
samman i ringstrukturer som anger alterna-
tiva mutationsvägar. Haplotyper kan antingen 
uppträda ytterst på grenarna i nätverket, eller 
uppträda som länkar mellan andra haplotyper 
inne i nätverket. De senare kan uppfattas som 
föräldrahaplotyper som ännu lever kvar tillsam-
mans med yngre haplotyper som de givit upphov 
till. Inne i nätverket finns också placerade några 
medianvektorer, vilka kan tolkas som hypote-
tiska haplotyper som visserligen inte påträffats 

under studien, men som kopplar samman olika 
delar av nätverket på enklast möjliga sätt. Vid 
analysen betraktade vi varje plastidlocus som en 
ordnad karaktär där längdvarianter som följer 
direkt efter varandra i storlek är nära besläktade, 
medan längdvarianter som åtskiljs av andra 
längdvarianter är mer avlägset besläktade.

Vi har också beskrivit hur allotetraploida 
populationer som helhet differentierats i såväl 
ITS som i plastid-DNA. För ITS räknade vi 
först ut det genetiska avståndet (Rogers 1972) 
mellan alla par av populationer baserat på ITS-
frekvenserna. Detta resulterade i en avstånds-
tabell som i sin tur användes i en principal-
koordinatanalys (PCA). I en sådan söker man 
sammanfatta en så stor del som möjligt av varia-
tionen längs några få axlar, och vi har valt att 
visa de två första axlarna (figur 4b).
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Knisanycklar − Knisa mosse allotetraploid
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Figur 2. Nätverk som visar släktskapet mellan de funna haplotyperna. Symbolernas storlek visar antalet 
individ som bär en viss haplotyp. Avståndet mellan haplotyperna är proportionellt mot antalet mutatio-
ner som skiljer dem. Sektorernas färger visar hos vilka taxa en viss haplotyp påträffats. mv markerar så 
kallade medianvektorer, hypotetiska knutpunkter i nätverket.
Haplotype network based on Median Joining. The size of each symbol is proportional to the number of 
individuals carrying the particular haplotype and the distance between haplotypes is proportional to the 
number mutational steps. Colours denote different taxa, mv denote median vectors.
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För plastidhaplotyperna räknade vi först ut 
medelantalet skillnader mellan haplotyperna 
i varje par av populationer och sammanställde 
dessa parvisa skillnader i en avståndstabell. Här 
betraktade vi varje locus som en icke ordnad 
karaktär och beaktade enbart andelen loci där 
haplotyperna skilde sig åt. Därefter gjorde vi en 
principalkoordinatanalys på samma sätt som för 
ITS-datat (figur 4a). 

Resultat
Tjugo haplotyper kunde urskiljas i det under-
sökta materialet (tabell 2). Knisanycklar var 
fixerad för haplotyp M, som också påträffades i 
misstänkta hybrider med ängsnycklar samt i den 
enda undersökta hybriden med skogsnycklar på 
Knisa mosse. Haplotyp M förekom också som 
dominerande eller ensam haplotyp i samtliga 
undersökta populationer av mossnycklar, men 
inte i någon population av sumpnycklar eller 
skogsnycklar.

Haplotyper besläktade med M (figur 2) 
påträffades dock i andra populationer av moss-
nycklar och i skogsnycklar. I sumpnycklar före-
kom helt andra haplotyper. Vissa av dessa fanns 
även hos skogsnycklar.

Vid ITS hittades sex alleler (tabell 2, figur 3). 
Fyra var relativt vanliga sett över hela materialet. 
ITS-I påträffades huvudsakligen i knisanycklar, 
i de misstänkta hybriderna med ängsnycklar, i 

hybriden med skogsnycklar, samt i alla popu-
lationer av mossnycklar. Därutöver påträffades 
den i ytterst låg frekvens i sumpnycklar från 
Rågöl och i en av populationerna av skogsnyck-
lar. ITS-III påträffades i samtliga populationer 
av alla taxa i måttlig till hög frekvens. ITS-V 
förekom i hög frekvens i samtliga populatio-
ner av skogsnycklar, i måttlig till relativt hög 
frekvens i sumpnycklar, i låg frekvens i hybri-
den mellan knisanycklar och i skogsnycklar, 
men däremot inte alls i rena knisanycklar, i 
misstänkta hybrider med ängsnycklar eller i 
mossnycklar. ITS-X förekom i relativ hög till 
hög frekvens i knisanycklar, i de misstänkta 
hybriderna med ängsnycklar, i samtliga popu-
lationer av mossnycklar och i populationen av 
sumpnycklar från Rågöl. Allelen var emellertid 
sällsynt eller förekom inte alls i resterande popu-
lationer av sumpnycklar eller i skogsnycklar. De 
två sällsynta allelerna påträffades i låg frekvens 
i en population vardera, ITS-VI i mossnycklar 
från Jonsbo fly och allel ITS-XI i sumpnycklar 
från Harudden. 

Den ordination som baserades på allelfrek-
venser av ITS visas i figur 4a. Populationerna 
av sumpnycklar är väl samlade till vänster, med 
undantag för populationen från Rågöl som åter-
finns långt ner. Populationerna av mossnycklar 
hamnar alla långt till höger, men är utspridda 
längs axel 2. Knisapopulationen befinner sig till-

Knisanycklar – Knisa mosse allotetraploid
Knisanycklar (x incarnata?)
sphagnicola, Gölsjö mosse

sphagnicola, Sjömaden
sphagnicola, Jonsbo fly

sphagnicola, Berghem
traunsteineri, Vedborms träsk

traunsteineri, Rågöl
traunsteineri, Jättened

traunsteineri, Kärna mosse
traunsteineri, Harudden

fuchsii, Knisa mosse
fuchsii, Knisa

fuchsii, Kåtorp
fuchsii, Torp

Knisanycklar x fuchsii

I
V

VI
X

XI

III

Figur 3. Frekvensen av sex 
ITS-alleler i alla undersökta 
populationer. 
Relative frequencies of six ITS 
alleles in all studied populations.
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sammans med mossnycklar och närmast popula-
tionerna från Berghem och Sjömaden.

I den ordination som baserades på plastid-
haplotypdata (figur 4b) är återigen sumpnycklar 
och mossnycklar åtskilda längs axel 1. Här är 
emellertid populationen av sumpnycklar från 
Harudden, uppe till vänster, väl skild från övri-
ga populationer som är samlade i figurens nedre 
del. Populationerna från Kärna mosse, Ved-
borms träsk och Rågöl är fixerade för haplotyp 
C och hamnar därmed i samma punkt. Popu-
lationerna av mossnycklar är något utspridda 
till höger. Knisanycklar hamnar i samma punkt 
som populationen från Berghem eftersom de 
bägge är fixerade för haplotyp M.

Diskussion
Innan vi diskuterar knisanycklarnas status vill vi 
först beskriva den utbredning som de karaktärer 
vi studerat har hos de potentiella föräldraarterna.

De plastidhaplotyper vars släktskap återges 
i figur 2 kan sorteras i tre olika grupper. Haplo-
typerna A–H har vi valt att benämna grupp 
I-haplotyper. Sådana haplotyper dominerar 
inom sumpnycklar, är vanliga i skogsnycklar, 
men är sällsynta i Jungfru Marie nycklar i snäv 
mening i södra Skandinavien och i Västeuropa i 
övrigt. De är vidare de vanligast förekommande 
haplotyperna i hybridnycklar som förekommer 
i Skandinavien, undantaget mossnycklar. Vissa 
grupp I-haplotyper, här representerade av haplo-

Tabell 2. Haplotypfördelning och ITS-allelfrekvenser i det undersökta materialet. För varje haplotyp och 
population har angivits antal individ som har haplotypen i fråga. Under ITS-alleler har angivits medel-
frekvens av varje allel uttryckt i procent.
Plastid haplotype distribution and ITS allele frequencies in the investigated material. For each haplotype and 
population, numbers of individuals carrying the particular haplotype is reported. ITS allele frequencies are 
reported as mean population values given in per cent.

Taxon Lokal Haplotyp ITS-alleler (%)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I III V VI X XI

Knisanycklar 
[Knisa mosse 
allotetraploid��

Knisa mosse 13 54 7 0 0 39 0

Mossnycklar 
D. majalis ssp. 
sphagnicola

Gölsjö mosse 6 1 2 7 20 0 0 73 0

Sjömaden 1 1 9 2 66 9 0 0 26 0

Jonsbo fly 3 2 8 24 24 0 4 48 0

Berghem 10 25 34 0 0 41 0

Sumpnycklar  
D. majalis ssp. 
traunsteineri

Vedborm 2 0 71 26 0 3 0

Rågöl 3 1 8 57 0 34 0

Jättened 17 0 46 51 0 3 0

Kärna mosse 11 0 66 33 0 1 0

Harudden 14 1 1 1 0 66 33 0 0 1

Skogsnycklar  
D. maculata 
ssp. fuchsii

Knisa mosse 3 0 20 80 0 0 0

Knisa 3 1 2 4 0 15 85 0 0 0

Kåtorp 4 1 1 0 64 36 0 0 0

Torp 7 1 1 1 1 55 43 0 0 0

Tveta 1 – – – – – –

sphagnicola  
(× incarnata?)

Knisa mosse 3 1 41 11 0 0 48 0

sphagnicola  
× fuchsii

Knisa mosse 1 61 15 12 0 12 0
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typerna F–H, har vi dock inte påträffat hos 
Jungfru Marie nycklar i vid mening, utan bara i 
vissa av allotetraploiderna. Detta visar sannolikt 
att allotetraploiderna innefattar material av gan-
ska hög ålder och att de aktuella haplotyperna 
förlorats inom de representanter för Jungfru 
Marie nycklar-linjen som finns kvar idag.

Haplotyperna I–R har vi kallat grupp II-
haplotyper. Dessa återfinns framför allt i Jung-
fru Marie nycklar i snäv mening, men är heller 
inte sällsynta i skogsnycklar. Vissa grupp II-
haplotyper förekommer också hos mossnycklar, 
men inga av dessa är unika för denna. Anled-
ningen till att både grupp I- och grupp II-haplo-

typer förekommer inom bägge underarterna av 
Jungfru Marie nycklar tror vi beror på att de två 
haplotypgrupperna hade uppstått redan innan 
underarterna uppkom och att det observerade 
mönstret därmed är en ursprunglig polymorfi 
(Ståhlberg 2007). 

Haplotyperna R och S betecknar vi ängs-
nycklar-haplotyper. Sådana haplotyper karaktä-
riserar ängsnycklar i vid mening men förekom-
mer ibland även i hybridnycklar, synbarligen till 
följd av lokal hybridisering och introgression.

Av ITS-allelerna är ITS-I vanlig inom Jung-
fru Marie nycklar i snäv mening i Västeuropa 
(Ståhlberg 2007), liksom i den besläktade 

Figur 4. Ordination av allotetraploida 
populationer. Analysen åskådliggör 
vilka populationer som hör ihop 
baserat på olika kriterier. Blå prickar: 
sumpnycklar; rosa prickar: mossnyck-
lar; röd prick: knisanycklar.
a) Ordination baserad på ITS-allel-
frekvenser.
b) Ordination baserad på medelantal 
olika loci mellan plastidhaplotyper. 
Populationer som är fixerade för 
samma haplotyp ligger i samma 
punkt.
Principal coordinates analysis of 
allotetraploid Dactylorhiza populations 
based on a) ITS allele frequencies 
and Rogers’ genetic distances, and b) 
mean pairwise haplotype differences 
between populations. Populations 
fixed for the same haplotype are 
located in the same point.  
Blue dots: D. majalis ssp. traunsteineri ; 
pink dots: D. majalis ssp. sphagnicola ; 
red dot: Knisa mosse allotetraploid.
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Madeira-endemen D. foliosa (Pillon m.fl. 2007). 
Allelen är också vanlig i mossnycklar i Skandi-
navien samt i ytterligare ett par västeuropeiska 
hybridnycklar. Den förekommer dock knappast 
alls i sumpnycklar eller några andra skandina-
viska hybridnycklar än mossnycklar. Allelerna 
ITS-III och ITS-V är vanliga inom bägge 
underarterna av Jungfru Marie nycklar, liksom 
i de flesta hybridnycklar. ITS-V förekommer 
dock uppenbarligen inte alls i mossnycklar i 
östra Småland, men finns i andra populationer 
i Sverige. ITS-VI är en sällsynt allel med ojämn 
spridning. Den påträffas främst i den sydöst-
europeiska D. maculata ssp. saccifera, men även 
i viss utsträckning inom Jungfru Marie nycklar 
i snäv mening. ITS-X är den helt dominerande 
allelen inom ängsnycklar och återkommer i olika 
hög frekvens hos olika hybridnycklar. Skandi-
naviska populationer av mossnycklar har en hög 
frekvens av allelen, men hos andra hybridnyck-
lar är den sällsynt. ITS-XI är en allel som inte 
påträffats i tidigare studier (jämför Pillon m.fl. 
2007), men som vi hittat i några få populationer 
av sumpnycklar från Gotland och Estland.

Knisanycklarnas ursprung
Vi kan konstatera att knisanycklar såväl i plastid-
DNA som i ITS överensstämmer fullständigt 
med mossnycklar från Småland, och att knisa-
nycklar omöjligt kan ha något att göra med 
sumpnycklar. Innan vi slutligt identifierar knisa-
populationen som mossnycklar vill vi emellertid 
också diskutera möjligheten att knisanycklar (i) 
har uppkommit oberoende av de bägge namn-
givna underarterna av hybridnycklar, eller (ii) att 
populationen uppkommit till följd av sekundärt 
genflöde mellan en ursprunglig hybridnyckel 
lik mossnycklar och någon representant för de 
diploida föräldralinjerna som växer på lokalen.

(i) Kan knisanycklar ha uppkommit oberoen-
de av andra hybridnycklar? Eftersom knisanyck-
lar innehåller allelen ITS-I (tabell 2) måste den i 
så fall ha uppkommit ur kombinationen Jungfru 
Marie nycklar i snäv mening × ängsnycklar. 
Knisanycklar kännetecknas emellertid också av 
haplotyp M i plastid-DNA. Denna haplotyp är 
en dominerande haplotyp inom mossnycklar, 

medan den är långt mindre vanlig inom Jung-
fru Marie nycklar i snäv mening, vilken också 
innehåller en lång räcka av andra haplotyper. 
Vi kunde heller inte hitta någon Jungfru Marie 
nycklar i snäv mening på Knisa mosse och vi har 
därmed inga belägg för att knisanycklar skulle 
kunna ha uppkommit lokalt på detta sätt. Sanno-
likheten att knisanycklar skulle ha uppkommit 
oberoende av mossnycklar snarare än att den 
härstammar direkt från mossnycklar förefaller 
därmed vara liten.

(ii) I vilken grad kan knisanycklar ha påver-
kats av lokal hybridisering med skogsnycklar 
eller ängsnycklar? Populationen av skogsnycklar 
på Knisa mosse hade allelen ITS-V i likhet med 
övriga öländska populationer, medan denna allel 
saknades hos knisanycklar (tabell 2). Omvänt 
förekom ITS-I hos knisanycklar, men saknades 
hos skogsnycklar på lokalen. Vidare hade knisa-
nycklar och skogsnycklar genomgående olika 
haplotyper. Det finns därmed ingenting som 
tyder på att knisanycklar skulle vara påverkade 
av hybridisering med skogsnycklar. 

Ängsnycklar och knisanycklar delar ITS-X 
och denna allel kan därför inte användas som 
skiljekaraktär. Vidare har knisanycklar en 
plastidhaplotyp som aldrig förekommer hos 
ängsnycklar, men eftersom plastiderna nedärvs 
från fröföräldern kan det inte uteslutas att det 
förekommer genflöde från ängsnycklar via pol-
len. Det finns emellertid inget skäl att tro att 
hybrider bara skulle bildas i en riktning. Av de 
misstänkta hybriderna mellan knisanycklar och 
ängsnycklar finns ett individ med ängsnyckel-
haplotyp. Detta individ har även allelen ITS-I 
och måste därför säkert vara en hybrid. De övri-
ga tre misstänkta hybriderna har haplotyp M. 
De har inte högre andel ITS-X än fullt typiska 
knisanycklar och det finns därmed inget stöd 
för att de verkligen skulle vara hybrider, utan de 
kan lika gärna vara klent utvecklade exemplar av 
knisanycklar. Sammanfattningsvis kan det inte 
uteslutas att viss hybridisering med ängsnycklar 
förekommer på Knisa mosse, men inget tyder 
på att sådan hybridisering skulle ha påverkat 
populationen av knisanycklar i någon större 
utsträckning. 
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Knisanycklar bör uppenbarligen knytas ihop 
mossnycklar, i enlighet med Ericsson (1982). 
Mossnycklar från andra delar av Sverige varierar 
i de molekylära karaktärer som studerats här och 
det finns populationer som har andra haplotyper 
eller en högre frekvens av ITS-V. Knisanycklar 
är emellertid mest lik populationer från östra 
Småland och det är troligt att den ursprungligen 
kommer från detta område.

De argument som Bjurulf anförde (2005a, b) 
att knisanycklar inte kunde räknas till moss-
nycklar var dels ståndorten, som han ansåg hysa 
alltför många rikkärrsväxter för att kunna passa 
mossnycklar, dels stödbladens tandning som 
avvek från typiska mossnycklar och som snarast 
påminde om den hos sumpnycklar. Vi har inga 
ytterligare data när det gäller dessa två obser-
vationer, men mot bakgrund av vår slutsats att 
knisanycklar måste sorteras med mossnycklar, 
kan vi konstatera (i) att mossnycklar ibland kan 
växa i kärr av medelrikkaraktär i enlighet med 
Bjurulf & Thorell (2005) och (ii) att stödbla-
dens tandning lika lite som andra morfologiska 
karaktärer kan användas för att säkert skilja 
mellan olika former av hybridnycklar. Knisa-
nycklar är fixerad för en enda haplotyp i plastid-
genomet, vilket antyder att populationen kan 
ha genomgått en genetisk flaskhals då de först 
etablerades på Knisa mosse. Ett sådant scenario 
kan också förklara varför den kommit att avvika 
i stödbladstandning från populationer av moss-
nycklar i östra Småland.

Slutsatser
Molekylära karaktärer visar att hybridnycklar 
på Knisa mosse med all sannolikhet har sitt 
ursprung ur mossnycklar. Det är fullständigt 
uteslutet att den tillhör sumpnycklar, och det 
är knappast troligt att den uppkommit lokalt 
genom hybridisering och kromosomtalsfördubb-
ling ur de potentiella föräldrar som växer på 
lokalen, skogsnycklar och ängsnycklar. Det finns 
heller inget som tyder på att de har ett regionalt 
ursprung ur dessa taxa. Några av de undersökta 
exemplaren skulle kunna ha påverkats av lokal 
hybridisering med ängsnycklar, men graden av 
genflöde från ängsnycklar tycks vara låg och det 

finns därmed inget skäl att tro att populationen 
som helhet skulle ha uppkommit genom hybri-
disering och återkorsning mellan mossnycklar 
och ängsnycklar. Knisanycklar har en avvikande 
stödbladstandning, men vi uppfattar inte skill-
naden gentemot typisk mossnycklar som särskilt 
stor i andra karaktärer och föreslår därför att 
knisanycklar helt enkelt räknas som mossnycklar.

Allmän problemställning
När det gäller starkt variabla växtsläkten, som 
till exempel handnycklar, är det mycket vanligt 
att man ställer frågan vilket beskrivet taxon (art, 
underart, eller varietet) en viss given population 
tillhör eller är närmast besläktad med. Detta 
gäller inte bara grupper som innehåller polyplo-
ider, utan också många andra växtgrupper med 
till exempel småarter som förökar sig asexuellt, 
grupper som hybridiserar, arter som präglas av 
ekotypdifferentiering, eller arter med stor feno-
typisk plasticitet. Problematiska eller ”kritiska” 
växtgrupper har naturligtvis engagerat botanister 
sedan lång tid tillbaka och har delats in i taxa av 
olika rang som beskriver och systematiserar den 
variation som kan iakttas för blotta ögat. Det tar 
tid och är dyrt att reda ut sådana grupper med 
moderna metoder och för de flesta grupper finns 
ännu ingen kunskap om hur deras systematik 
stämmer överens med de släktskapsmönster 
som kan åskådliggöras med genetiska data. I de 
fall man har genetiska data kan man emellertid 
ofta se att systematik och släktskapsmönster 
stämmer dåligt överens. Så är även fallet inom 
Dactylorhiza, där det skrivits spaltkilometrar om 
morfologiska variationsmönster och släktets sys-
tematiska indelning. 

I den här uppsatsen har vi åskådliggjort hur 
mycket data som faktiskt krävs för att kunna 
beskriva ursprunget till en enda population. För 
det första krävs bra genetiska markörer som 
varierar tillräckligt mycket på låg taxonomisk 
nivå (inom artkomplex). Sådana markörer 
måste oftast tas fram specifikt för varje given 
växtgrupp. För det andra krävs ett omfattande 
referensmaterial av såväl snarlika populationer 
som möjliga föräldrataxa för att kunna utvär-
dera olika mer eller mindre rimliga alternativa 
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hypoteser. Frågan om vilken underart av hybrid-
nycklar som knisanycklar egentligen tillhör är 
därför bara rimlig att besvara inom ramen för 
ett forskningsprojekt där man tagit fram lämp-
liga referensdata av andra skäl. Med den här 
uppsatsen hoppas vi att vi har kunnat förmedla 
något av dessa insikter till läsaren.  

•  Vi vill rikta ett varmt tack till Per Bjurulf som 
fäst vår uppmärksamhet på den problematiska 
populationen av hybridnycklar på Knisa mosse 
och vi vill också tacka Kenneth Erlandsson som 
väglett oss på lokalen. Studien har utförts inom 
ramen för ett anslag från Formas till MH.
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ABSTRACT
Hedrén, M., Nordström, S. & Ståhlberg, D. 2009. 
Knisanycklarna härstammar från mossnycklar. 
[The allotetraploid marsh orchid at Knisa mosse,The allotetraploid marsh orchid at Knisa mosse, 
Öland, has been derived from Dactylorhiza majalis 
ssp. sphagnicola.�� – Svensk Bot. Tidskr. 103: 24–34. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
The enigmatic allotetraploid marsh orchid popula-
tion at Knisa mosse, northern Öland, was char-
acterized for variation at 12 hypervariable plastid 
DNA loci and for nuclear ITS alleles in an attempt 
to trace the origin of the population. Comparison 
with other members of Dactylorhiza on Öland and 
southern Sweden reveals that the Knisa population 
agrees genetically with populations of D. majalis ssp. 
sphagnicola in eastern Småland. We also show that 
the Knisa population cannot belong to D. majalis 
ssp. traunsteineri and that it cannot be derived from 
hybridization between local D. maculata ssp. fuchsii 
and D. incarnata. Furthermore, we regard it unlikely 
that the morphological features of the Knisa popu-
lation are derived by introgression from local D. 
incarnata, in spite of the fact that one indisputable 
hybrid with this species was identified at the locality. 
The hypothesis that it evolved independently from 
D. majalis ssp. sphagnicola by hybridization between 
D. maculata s.l. and D. incarnata somewhere outside 
its present locality is unlikely. We conclude that the 
allotetraploid at Knisa mosse is best regarded as a 
deviating form of D. majalis ssp. sphagnicola.
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Vårslinke är en liten oansenlig kransalg som 
inte setts i Sverige sedan 1915. Men den som 
söker han finner! Åke Widgren fick specialupp
draget att försöka återföra vårslinket till den 
svenska floran.

ÅKE WIDGREN

Vårslinke Nitella capillaris är en av norra 
Europas sällsyntaste kransalger. Under 
2008 gjordes ett försök att återfinna arten, 

som inte setts i Sverige på nästan hundra år. En 
inventering genomfördes i trakten kring Kristi-
anstad där den senast sågs. Undersökningsområ-
det ligger helt inom Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike. Inventeringen var lyckosam och vår-
slinke hittades på två lokaler, dels i ett kärr med 
öppet vatten, dels i en gammal tegelbruksdamm. 
I den senaste rödlistan är arten klassad i katego-
rin kunskapsbrist (DD). Den ingår i ett färskt 
åtgärdsprogram för hotade kransalger i små-
vatten och periodiska vatten (Blindow 2008).

Kännetecken
Vårslinke är en liten och späd art. Den har 
skilda han- och honplantor och fortplantnings-
organen (gametangierna) är omgivna av ett 
slemhölje. I litteraturen uppges att slemhöljet är 
otydligt och därför osäkert som artkaraktär. På 
de exemplar som hittades i Skåne 2008 var dock 
slemhöljet tydligt. 

Vårslinke kan främst förväxlas med höst-
slinke Nitella syncarpa som också har slemhöljda 
gametangier. Höstslinke utvecklas dock under 
sensommaren och hösten då vårslinket redan är 
nedvissnat vilket gör en sammanblandning min-
dre sannolik. Säkrast skiljs de på att vårslinkets 
oosporer är mörkbruna med tydliga spirallister, 
medan höstslinket har svarta oosporer med 
otydliga spirallister.

Arten kan även förväxlas med småvuxna och 
fintrådiga exemplar av mattslinke N. opaca som 
även den är skildkönad. Mattslinke saknar dock 
slemhölje. För mer utförliga detaljer hänvisas till 
Blindow m.fl. (2007).

Vårslinke återfunnet i Sverige

Figur 1. Ett nyss uppräfsat exem-
plar av vårslinke vid Herculesdam-
marna strax utanför Kristianstad i 
Skåne. Foto: Bertil Möllerström, 4 juni 
2008.
Nitella capillaris is one of the rarest 
stoneworts in northern Europe. 
It is a small and slender dioecious 
species.
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Utbredning
Vårslinke förekommer enbart på norra halvklo-
tet och är känd från Nordafrika, Nordamerika, 
Asien och Europa. Den europeiska utbredningen 
sträcker sig från Portugal i söder till Skandina-
vien i norr, samt når österut till Ungern, Rumä-
nien och Balkanområdet (Blindow 2008) samt 
Ukraina (Palamar-Mordvintseva m.fl. 2006). 

I Norden har vårslinke hittats i Danmark, 
bland annat på Själland (Blindow 2008) och 
Bornholm (Danmarks Fugle og Natur 2008). 
Arten uppgavs i slutet av 1800-talet från Norge, 
men omnämns inte i den nuvarande norska röd-
listan. Den saknas i Finland. 

I Sverige finns äldre fynd från Bohuslän 
(Ytterby), Jämtland (utan lokaluppgift), Uppland 
(Uppsala och Mälaren vid Stockholm) samt 
Skåne (Eslöv och Svedala samt flera lokaler i 
anslutning till Helgeå i Kristianstadstrakten). 
Osäkra uppgifter finns dessutom från Örtofta 
och Alnarp i Skåne. Senaste gången arten sågs 
i Sverige, innan återupptäckten, var 1915 (Blin-
dow 2008).

I Europa är vårslinke numera utgånget på 
sina flesta tidigare lokaler, men har också hittats 
på helt nya växtplatser. Sammantaget har dock 
arten minskat kraftigt i hela Europa. I Storbri-
tannien är vårslinke klassad som försvunnen, 
i Tyskland och Litauen som akut hotad och i 
Polen som sårbar (dessa länder har egna rödlist-
ningssystem ej jämförbara med det svenska). 

Arten har i begränsad omfattning och utan 
framgång eftersökts på sina tidigare lokaler i 
Kristianstadstrakten men har trots frånvaron av 
aktuella fynd inte blivit klassad som förvunnen. 
Misstanken om att den kunde vara förbisedd 
har gjort att den i nuvarande rödlista är placerad 
i kategorin kunskapsbrist (DD) (Gärdenfors 
2005).

Inventeringen i Skåne
Våren 2008 blev jag kontaktad av Gabrielle Ros-
quist på Länsstyrelsen i Skåne, som frågade om 
jag kunde hjälpa till med en inventering av små-
vatten i Kristianstadstrakten i ett försök att åter-
finna vårslinke. Arten ingår i ett åtgärdsprogram 
för hotade kransalger i småvatten och periodiska 
vatten. Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för koor-
dineringen av programmet och eftersök av arten 
var angeläget. Jag tackade ja till att avsätta några 
dagar i fält men kände samtidigt stor osäkerhet 
över hur jag skulle lägga upp inventeringen. Det 
kändes som att leta efter en nål i en höstack, 
men samtidigt var det en spännande utmaning. 
Eftersom arten främst är känd från småvatten 
inriktades inventeringen på anlagda våtmarker 
(dammar), men även några naturliga vatten val-
des ut.

Inventeringen genomfördes under tre dagar 
i maj och juni. Den första inventeringsdagen, 
den 22 maj, inriktades nästan helt på mer eller 
mindre nyanlagda småvatten. Som hjälpmedel 
använde jag en kratta med skaft, med vars 
hjälp jag kunde fiska upp både kransalger och 
andra makrofyter. Inget vårslinke påträffades. 
Däremot hittade jag andra kransalger som busk-
sträfse Chara vulgaris, gråsträfse C. contraria och 
borststräfse C. hispida.

Den andra inventeringsdagen, den 30 maj, 
inriktades främst på naturliga vatten. Jag börja-

Figur 2. Vårslinke på tre decimeters djup i Pulken. 
I det något grumliga vattnet ser vårslinkets slem-
höljda gametangier nästan självlysande ut. I bildens 
nedre del skymtar ett exemplar av skörsträfse. 
Foto: Roland Bengtsson.
Nitella capillaris at a depth of 0.3 m in Pulken. The 
slimy gametangia seem to glow in the slightly turbid 
water. 
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de med Pulken-området (nära Egeside vid nedre 
delen av Helgeå), som innehåller flera näralig-
gande grunda småvatten.

Vid det första, ett öppet kärr med mjukbot-
ten, hittade jag inga kransalger men artrikedo-
men av andra makrofyter var stor. Bland annat 
påträffades dyblad Hydrocharis morsus-ranae, 
krypfloka Apium inundatum (känd från Pulken-
området sedan 1930-talet) och stor andmat 
Spirodela polyrhiza. I ett något större vatten 
strax intill hittade jag dagens första kransalg, 
skörsträfse Chara globularis. Efter ytterligare ett 
par räfstag fick jag upp en småvuxen kransalg 
som jag inte hade sett tidigare. Det var utan tve-
kan ett slinke och jag misstänkte direkt att det 
kunde vara vårslinke. Vid varje räfstag fick jag 
upp flera exemplar av arten vilket innebar att jag 
snabbt fick rikligt med material för artbestäm-
ning. Arten växte på dyblandad sand i stövel-
djupt vatten. Hur mycket det fanns av den kan 
man bara gissa men sannolikt var det åtskilliga 
hundra exemplar, kanske mer. Utöver vårslinke 
hittades i samma kärr även glansslinke Nitella 
flexilis, skörsträfse (rikligt) och taggsträfse 
Chara aspera. Färskt material skickades till Erik 
Ljungstrand för artbestämning och till Roland 
Bengtsson för fotografering.

Den tredje inventeringsdagen, den 4 juni, fick 
jag inventeringshjälp av Bertil Möllerström som 
har god lokalkännedom i trakten. Vi började 
med att inventera ett par småvatten vid Åsums 
ängar väster om Hammarsjön, som dock visade 
sig vara kraftigt övergödda och helt olämpliga 
som växtplatser för kransalger.

Jag bad Bertil om förslag på lämpliga dam-
mar med finare vattenkvalitet och gärna med 
sandbotten. Han föreslog att vi skulle undersöka 
Herculesdammarna nordost om Hammarsjön. 
Det visade sig vara ett gott val. Dammarna var 
mycket artrika, med sandiga bottnar och klart 
vatten. Snabbt hittades kransalger som busk-
sträfse, gråsträfse och skörsträfse. Det dröjde 
inte länge förrän även ett exemplar av misstänkt 
vårslinke, identisk med den som jag fann vid 
Pulken, påträffades. Ett par hundra meter från 
den första växtplatsen hittades ytterligare flera 
exemplar av arten. Jag kände mig nu nästan helt 

säker på att det var vårslinke. Hur mycket det 
fanns av arten är omöjligt att bedöma, särskilt 
som bara mindre delar av dammarna undersök-
tes, men intrycket var att den växte betydligt 
glesare än vid Pulken. För att kunna göra en 
någorlunda säker beräkning av mängden krävs 
sannolikt snorkling eller inventering med vat-
tenkikare. 

Efter besöket vid Herculesdammarna under-
sökte vi ytterligare ett par småvatten, bland 
annat en för arten gammal växtplats vid Black-
an intill Helgeå norr om Kristianstad. Platsen 
var dock kraftigt påverkad av humusutfällningar 
och sedimenterade döda växtdelar, och därför 
i det närmaste vegetationslös. Senare samma 
dag ringde Erik Ljungstrand och bekräftade art-
bestämningen av kransalgen från Pulken. Det 
var verkligen vårslinke!

Ekologi
Kunskapen om vårslinkets ekologi är mycket 
bristfällig. Arten växer enligt åtgärdsprogram-
met på grunt vatten. Den uppges vara ljuskrä-
vande och mycket känslig för konkurrens från 
andra växter. I Sverige har vårslinke tidigare 
oftast hittats i småvatten av olika slag såsom 
dammar (främst nyanlagda), kärr, vattensam-
lingar vid tegelbruk och i grustag, diken samt 
lugna bäckpartier, men endast undantagsvis i 
sjöar. Arten kan även förekomma i periodiska 
småvatten som vattenpölar i åars översväm-
ningszoner och i vattenfyllda hjulspår. Vattnet 
kan vara både mjukt och hårt, näringsfattigt 
och näringsrikt, men aldrig bräckt (Blindow 
2008). Sannolikt föredrar den dock basiskt 
(kalkrikt) vatten (Ljungstrand 2007).

Till skillnad från de flesta andra kransalger är 
vårslinke mycket kortlivad. Arten gror på hösten 
eller tidigt på våren, mognar under försomma-
ren och vissnar därefter snabbt ner. Strategin är 
densamma som för uddrufse Tolypella intricata 
och kan vara en anpassning till periodiska små-
vatten som torkar ut under sommaren. I sådana 
miljöer kan vårslinke uppträda beståndsbildande 
som enda undervattensväxt och slipper då 
konkurrens från annan vegetation. Arten är en 
pionjärväxt som i andra länder flera gånger har 
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hittats i nyanlagda vatten, vilket tyder på god 
spridningsförmåga, men den har försvunnit efter 
bara något år när andra växter hunnit breda 
ut sig (Blindow 2008). Vid Bremen i norra 
Tyskland har vårslinke påträffats i nyanlagda 
sjöar (vattenfyllda gamla grustäkter) under de 
första två åren, men har sedan försvunnit. Ännu 
intressantare är dock att arten i samma trakt har 
uppvisat stabila förekomster i täktsjöar som är 
mer än tjugofem år gamla (Trapp 2008).

Växtplatsen vid Pulken utgörs av ett litet kärr 
med öppet vatten (ca 0,1 hektar) i en betesmark 
(figur 3). Kärret ingår i ett större våtmarks-
område som genomflyts av Helgeå, och som 
oftast översvämmas under vinterhalvåret. Under 
sommartid försörjs det med all sannolikhet med 
lokalt grundvatten och kan under torra somrar 
torka ut nästan helt (Hans Cronert muntl.). Det 
ingår i Natura 2000-området Egeside-Pulken-
Yngsjön.

Herculesdammarna har uppkommit i sam-
band med lertäkt till Ler- och Tegelindustri AB 
Hercules. Bruket lades ner 1968 och dammarna 
vattenfylldes sannolikt vid den tidpunkten. De 
ligger nära Hammarsjöns nordöstra sida och är 
sedan länge en välbesökt fågellokal. Dammarna 
har ett kulverterat utlopp som leder till Ham-
marsjön. Vid extrema högvatten händer det att 
vatten från sjön strömmar in i dammarna. Nor-
malt tillförs dammarna vatten genom dikessys-
tem från omkringliggande åkerlandskap (Hans 
Cronert muntl.). De ingår i naturreservatet Her-
cules (bildat 1999) som även är Natura 2000-
område. Dammarna är mycket större än kärret 
i Pulken och utgör ett system av vattenytor av 
varierande storlek. Den största, där vårslinket 
hittades, är ungefär åtta hektar stor.

I såväl Pulken som i Herculesdammarna 
växer vårslinket på dyblandad sand på 30–50 
centimeters djup. På båda växtplatserna fanns 

Figur 3. Kärret i Pulken där vårslinke hittades. Foto: Hans Cronert, 20 augusti 2008.
The wetlands at Pulken where Nitella capillaris was found in 2008.
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vid inventeringen gott om öppna sandytor och 
även om floran var artrik så var ingen art domi-
nerande.

Vid Pulken växte vårslinket tillsammans med 
bland annat glansslinke, skörsträfse, borststräfse, 
axslinga Myriophyllum spicatum, dyblad, grop-
nate Potamogeton berchtoldii (rikligt), gräsnate 
P. gramineus, korsandmat Lemna trisulca, vat-
tenblink Hottonia palustris och vattenpest Elodea 
canadensis. I Herculesdammarna noterades 
bland annat busksträfse, gråsträfse, skörsträfse, 
axslinga, borstnate Potamogeton pectinatus, grop-
nate, krusnate P. crispus, hjulmöja Ranunculus 
circinatus, hornsärv Ceratophyllum demersum, 
vattenpest och rikligt med stor näckmossa Fonti-
nalis antipyretica.

Både Pulken och Herculesdammarna över-
ensstämmer med beskrivningen av de vatten-
miljöer som arten tidigare är känd från. Vi har 
ingen aning om hur stabil förekomsten av vår-
slinke är i dammarna, men biotoptypen (gam-
mal täktsjö) överensstämmer väl med Trapps 
(2008) beskrivning från norra Tyskland.

Vattenkemi
I augusti 2008 tog Hans Cronert från Biosfär-
område Kristianstads Vattenrike prover av 
vattnet på lokalerna. Analysvärdena framgår av 
nedanstående tabell.

Pulken
Hercules-

dammarna

Surhetsgrad (pH) 8,0 8,1
Alkalinitet (mekv/l) 2,79 2,95
Kalcium (mekv/l) 2,39 2,74
Totalkväve (mg/l) 2,1 0,79
Totalfosfor (mg/l) 0,045 0,020
Färg (mg Pt/l) 80 20

Sammantaget kan man beskriva de båda 
växtplatserna som basiska, välbuffrade och 
med kalkhaktigt vatten. Båda två är också att 
beteckna som meso- eller eutrofa. Pulkens vat-
ten är mer näringsrikt än Herculesdammarnas. 
De högre halterna av kväve och fosfor beror san-
nolikt på en övergödningspåverkan från Helgeå 
och från närliggande jordbruksmarker, medan 
det fyra gånger högre färgtalet sannolikt härrör 

från humusämnen som transporterats med vatt-
net från norra Skåne och Småland. 

Hot
Finns det några hot mot vårslinket på de nyupp-
täckta lokalerna? I åtgärdsprogrammet anges 
eutrofiering, som leder till ökad konkurrens 
från näringsgynnade växtarter, samt utdikning 
och annan förstörelse av artens livsmiljö som de 
största hoten. 

Pulken ingår i Natura 2000 medan Hercu-
lesdammarna är både naturreservat och Natura 
2000-område, vilket innebär att livsmiljön på 
de två platserna har ett starkt skydd mot exploa-
tering. Konkurrensen från annan växtlighet ser 
idag inte hotfull ut, men en ökad övergödning 
skulle på längre sikt säkert kunna bli ett pro-
blem. Även stora översvämningar och ökad 
utfällning av bland annat humus och järn skulle 
kunna skada eller förstöra växtplatserna, fram-
förallt i Pulken som årligen översvämmas av 
Helgeå. Växtplatsen i Pulken tycks visserligen 
inte ha skadats av de extrema flödena sommaren 
2007, men många andra strandbiotoper och 
våtmarker i anslutning till Helgeå och Hammar-
sjön är än idag starkt påverkade och delvis över-
täckta av humus och annat organiskt material. 

En viktig förutsättning för artens långsiktiga 
överlevnad i Pulken är sannolikt beteshävden. 
Om den upphörde skulle igenväxning och 
anhopning av onedbrutna växtdelar snabbt 
kunna förstöra växtplatsen.

Åtgärder
I åtgärdsprogrammet förslås nyanläggning av 
småvatten som en viktig åtgärd (Blindow 2008). 
Visserligen hittades inte vårslinke i något nyan-
lagt vatten 2008, men det är ingen tvekan om 
att fler grunda småvatten – helst med sandiga 
stränder och bottnar – i området kring Kristi-
anstad skulle öka artens möjligheter att överleva 
långsiktigt samtidigt som många andra växter 
och djur skulle gynnas.

Att de nyfunna växtplatserna skulle vara vår-
slinkets enda förekomster i Sverige är osannolikt. 
Arten bör eftersökas noggrant de närmaste åren, 
främst i Kristianstadstrakten men även i andra 
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lämpliga delar av landet, något som framhålls i 
åtgärdsprogrammet. Det är mycket viktigt att 
eftersöket sker under senvåren eller försommaren 
(maj – början av juni). De båda växtplatsernas 
utseende vid Pulken och Herculesdammarna 
och resultaten av vattenanalyserna antyder att 
arten främst bör sökas i kalkrika vatten med 
bra vattenkvalitet, någorlunda klart vatten och 
inslag av sandbotten. Inventeringen bör omfatta 
både nyanlagda småvatten och äldre anlagda 
eller naturliga vatten som liknar de två beskriv-
na växtlokalerna.  

•  Ett stort tack till Roland Bengtsson som lånat 
ut bild till artikeln, till Irmgard Blindow för vär-
defulla synpunkter på manuskriptet, till Hans 
Cronert som bland annat tipsade om småvattnen 
i Pulken-området och tog vattenprover från de 
två växtlokalerna och lånade ut en bild, till Erik 
Ljungstrand som bekräftade artbestämningen av 
vårslinket, till Bertil Möllerström som tipsade 
om Herculesdammarna och som har lånat ut en 
av bilderna till artikeln, samt till Gabrielle Ros-
quist vid Länsstyrelsen i Skåne som övertalade 
mig att ta inventeringsuppdraget och som dess-
utom försåg mig med kartmaterial och tips på en 
mängd olika småvatten.
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Slimy-fruited stonewort Nitella capillaris is one of 
the rarest stoneworts in northern Europe. The 
species has not been seen in Sweden since 1915. In 
2008 it surprisingly was found at two localities near 
Kristianstad, in the province of Skåne, southern 
Sweden. Both localities are small water bodies with 
alkaline, calcareous water where the slimy-fruited 
stonewort grows on sand at a depth of 0.3–0.5 
metres.
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Floran i det nordvästra hörnet av Ångerman
land redovisades utförligt av Göran Wester
ström i SBT nr 5/2008. Här presenterar Göran 
en av traktens okända pärlor, Råberget strax 
norr om Hoting.

GÖRAN WESTERSTRÖM

I Ångermanlands nordvästspets, vid basen 
av dess giraffhals, vänder Råbergets basiska 
bergmassiv sitt sydvända, branta och 1500 

meter breda stup mot Sundsjön, ett sel i övre 
Rörströmsälven. Dess mäktiga anblick märks 
tydligast, när man åker från Hoting mot byn 
Sund(et). Gränsen mellan Bodums och Tåsjö 
socknar löper snett över bergets södra del, varför 
större delen av massivet ligger inom Tåsjö. Men 
här betraktas det som en helhet utan hänsyn till 
sockengränserna.

Råberget (402 meter ö.h.) ingår som domi-
nerande berg i Hoting–Dorotea-komplexet, ett 
av Mellannorrlands större basiska massiv. Kom-
plexet är tolv km brett och med sin långa tunga 
som skjuter söderut ner till Brattforsbergen är 
det två mil långt. Dessutom fortsätter det långt 
in i Lappland på Doroteasidan i nordost.

De viktigaste bergarterna är gabbro och ultra-
mafiter men i ett kilometerbrett band i området 
nordväst Rensjön även granodioriter, alla både 
kalk- och magnesiumrika.

Bland områdets berg finns några med lod-
räta branter som vetter mot älvarna, så kallade 
flyggberg. De råkade stå i vägen, när istidernas 
glaciärmassor trycktes ut i dalgångarna och 
kapades på sina utskjutande delar, ofta utefter 
sprickzoner mellan olika bergartslager. Hit hör 
Råbergsklippan, Nördtjärnsklippen sydost om 
Hoting och Brattforsbergen, liksom Miltall-
berget mittemot, en mil söderut.

Här och där i de lodräta hamrarna syns tyd-
liga gränser mellan olika bergartsinsmältningar 
som ljusa eller mörka gångar. I dessa branter 
kan man upptäcka många ovanliga växter, men i 

regel bara där fukten mörkfärgar klippan. Både 
hammarväggen och dess bas, där det nedrasade, 
mera finkorniga och fuktiga vittringsmaterialet 
ligger som en tillplattad limpa innan den bran-
tare och mer grovblockiga rasbranten vidtar, 
verkar vara optimala drivbänkar för de mer 
krävande arterna. Men även i bergkomplexets 
bäckraviner, förkastningar och strandskärningar 
där berggrunden ligger blottad, kan de svårvitt-
rade bergarterna eroderas ner till finare partiklar. 
Och när nederbörd och markvatten sedan löst 
ut mineralsalterna, blir även dessa miljöer vik-
tiga växtlokaler.

Råbergets natur och flora

Figur 1. Råbergets sydbrant mot Rubbertjärn, en 
vang av Sundsjön i Rörströmsälven. Foto: Göran 
Westerström.
The south-facing wall of Råberget in Tåsjö, north-
western Ångermanland.
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Råbergets sydöstsluttning
Första gången jag närmade mig Råberget var en 
vårdag i slutet av maj år 2000. Jag hade långt 
tidigare anat att berget kunde vara en förnämlig 
växtlokal, då jag på en berggrundskarta upp-
täckt att Råberget hörde till ett basiskt kom-
plex. Men jag visste inte att området besökts av 
botanister tidigare. Det insåg jag först när jag 
en månad senare i ”Ångermanlands flora” skulle 
kontrollera utbredningen av den fjällbräcka 
Saxifraga nivalis, som jag just funnit där. Jag 
hade trott mig vara först om den, men fann att 
Stefansson och Mascher m.fl. varit före.

Jag hade kommit från Hoting, i bil via Valån 
och Sund(et) och när jag passerat bron vid Flyn, 
tog jag av till vänster mot norr längs en smal 
och delvis dåligt underhållen skogsbilväg. När 
jag passerat den lilla Kvarntjärnbäcken tog jag av 
till vänster igen, nu mot väster längs Sundsjöns 
nordöstra strand. Och väl framme vid vägs ände 
vid ödetorpen i Klippsta på Råbergets sydöstra 
sluttning, insåg jag snart områdets potential.

Sluttningen ner mot Klippstaviken i Sund-
sjön var visserligen täckt av slyskog med viden, 
björk och gran, men mellan träden växte rödblä-
ra Silene dioica, midsommarblomster Geranium 

Figur 2. Ovanligare arter som har hittats i eller vid Råbergets sydbrant.
A. Övre hammaren (”Granklippan”): Örnbräken, skogsnarv, underviol, skogsviol, grönpyrola, vitpyrola, 
stinksyska, nordisk stormhatt, fjällbräcka, dvärghäxört, trolldruva, fjällbräken.
B. Nedre hammaren (”Takdroppsklippan”): Träjon, fjällhällebräken, blågröe, stickelfrö, fjällnejlika, fem-
fingerört, liten ärtstarr, fjällbräcka, dvärghäxört, trolldruva.
C. ”Bergsängen: Nattviol, lapsk getväppling.
D. ”Contorta-hygget”
E. Strandkärr öster ”Rubbertjärn”: Relativt trivial myrflora med bl.a. kung Karls spira och vasstarr.
F. ”Rubbertjärn” (Rö(d)bergstjärn): Dvärgnäckros (ev. hybrid).
G. Rullstensuddarna utanför Rubbertjärn: Älvfräken (skavfräken × smalfräken), liten ärtstarr.
Interesting plant localities at Råberget.
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sylvaticum, nordisk stormhatt Aconitum lycocto-
num ssp. septentrionale och fyrkantig johannes-
ört Hypericum maculatum. 

Snett ner genom slyskogen rann en liten berg-
bäck, men områdets nedre del mot Sundsjöns 
strand var öppen och delvis gräsbeväxt, och här 
fanns en liten köksväxtodling nära den stuga 
som var under uppförande och även ett timrat 
förråd. Inne i slyskogen upptäckte jag också en 
upphöjd överväxt kulle, som jag tolkade som 
rester av husgrunden till det torp som enligt 
kartan skulle ha legat där. Runt kullen växte 
också typiska gårdsväxter som akleja Aquilegia 
vulgaris och trädgårdsstormhatt Aconitum ×stoer-
kianum.

När jag i kvällningen lämnade platsen, visste 
jag att jag snart skulle vara tillbaka.

Råbergets spännande sydbrant
Drygt en månad senare parkerade jag åter bilen 
vid Klippsta och med Jan Lindskog i sällskap 
skulle jag bestiga Råbergsbranten från söder. 
Då det var folk i sportstugan, knackade jag på 
för att informera om vårt syfte med intrånget. 
Jag fick reda på att det enligt hörsägen skulle 
finnas en gammal ”kyrkstig” från Klippsta till 
Rörström, men exakt var den började visste de 
inte. Men Jan och jag fann i alla fall en gammal 
körväg några hundra meter från stranden som vi 
följde i bergets längdriktning. Men efter ett par 
hundra meter smalnade vägen till en stig som 
snart försvann i uppväxt slyskog mellan de grova 
granarna. Vi letade upp stigen, men snart var 
den försvunnen igen och så höll vi på. Och inte 
såg vi någon skymt av vare sig Råbergets lodräta 
klippvägg eller Sundsjöns vatten.

Efter nästan en kilometers stigfinning pas-
serade vi en fuktsänka med hög örtvegetation av 
brunrör Calamagrostis purpurea, nordisk storm-
hatt, torta Cicerbita alpina, brudborste Cirsium 
helenioides och fjällskära Saussurea alpina mitt 
i ett stort bestånd med planterad contortatall 
Pinus contorta. Då förstod vi vad stigen använts 
till cirka tjugo år tidigare. Som timmerkörväg! 
Detta var alltså inte kyrkstigen. Då vek vi tvärt 
av och började bestigningen av rasbranten upp 
genom contortabeståndet.

De slätbarkade och barrbehängda stammarna 
stod kraftigt bågböjda i branten, böjda och ner-
pressade under vintern och våren av det mäktiga 
snölagrets tyngd och skredbenägenhet. Den 
nordsvenska tallen, som växer betydligt lång-
sammare och är mindre vattenhållande, skulle 
inte ha böjt sig en centimeter i samma läge. Vil-
ken flopp för skogsägaren och skogsplanteraren 
– inte en enda timmerstock, bara massaved. Här 
och där låg större nerrasade klippblock i den 
höga vegetationen. 

Efter tjugo minuters ”klättring” var vi uppe 
vid klippkantens sluttande östdel, som här bara 
var tio meter hög och helt skogbeväxt. Här var 
marken mycket torrare och vegetationen gles 
och lågväxt, så klippans regnvatten rann troli-
gen rakt igenom raskappan som en underjor-
disk fuktström. Här uppifrån var utsikten över 
Sundsjön riktigt storslagen, en passande plats 
för fika.

Den låga klippkanten växte allt högre ju 
längre västerut vi drog oss, men vegetationen 
var fortfarande relativt trivial, utom i vissa 
fuktsvackor, där vi fann stora bestånd av rödblä-
ra och liljekonvalj Convallaria majalis men även 
nattvioler Platanthera bifolia och ståtliga lapska 
getväpplingar Anthyllis vulneraria ssp. lapponica 
alldeles nära Tåsjögränsen.

Den övre hammaren
Och helt plötsligt, skuggad av några stora granar, 
visade sig den mäktiga lodräta hammaren rakt 
framför oss, minst tjugo meter hög, fuktdry-
pande och svart – min drömlokal! Och när jag 
vid bergroten fick syn på örnbräken Pteridium 
aquilinum ssp. latiusculum, min första i norra 
Ångermanland och den första lokalen i Tåsjö, 
ett stort bestånd, skrek jag rätt ut: ”Bingo!” Min 
följeslagare som inte är biolog, undrade om jag 
hittat uran (han är kärnfysiker). Och tätt intill 
flera stora bestånd av stinksyska Stachys sylvatica, 
det andra fyndet inom Tåsjö. Och framme vid 
hammarroten, såg jag direkt några fjällbräckor 
i mindre sprickor två meter upp på den mörk-
glänsande hammarväggen. På de smala klipphyl-
lorna klängde också vispstarr Carex digitata och 
brantgröe Poa glauca × nemoralis.
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Tjugo meter längre bort längs den just här 
mycket blöta hammarroten växte bestånd av 
skogsnarv Moehringia trinervia och dvärghäxört 
Circaea alpina, båda helt nya fynd i socknen, 
tillsammans med grässtjärnblomma Stellaria 
graminea, lundelm Elymus caninus och troll-
druva Actaea spicata. Tio meter nedanför, i 
rasbrantens översta, lätt fuktiga lager, fann vi 
skogsviol Viola riviniana, underviol V. mirabi-
lis, backdunört Epilobium collinum, vitpyrola 
Pyrola rotundifolia, kanelros Rosa majalis och 
rödblära. Rasbranten verkade här fylla ut en 
sprickdal nedanför hammaren. Längre ner i 
rasbranten blev det allt torrare och vegetatio-
nen glesare.

Duschhammaren
Sommaren 2001 inventerade jag en västligare 
och lägre liggande hammare. Då ”fiskarstigen” 
från Östra Rörström till Klippsta längs foten 
av bergets västsida var kraftigt översvämmad 
denna sommar, fick jag låna motorbåten av John 
Ingelsson i Östra Rörström. Nedanför Råber-
gets sydbrant utbreder sig en avlång och nästan 
instängd ”vang”, en avsnörning av Sundsjön, 
som här kallas ”Rubbertjärn”; i översättning  
Rödbergstjärn (Råberget heter på äldre kartor 
Röberget, kanske för att berget glänser rött i 
morgonsolen). Efter att ha styrt in genom den 
ungefär tio meter breda öppningen i den däm-
mande rullstensåsen, ankrade jag rakt nedanför 
Råbergsklippan, som reste sig ur strandskogen 
cirka hundra meter längre in. Rasbranten bör-
jade direkt och snart hindrades min framfart av 
nedrasade jätteblock staplade huller om buller, 
ett svårforcerat grott- och blocklandskap. Den 
ljusgrå, torra hammarväggen rakt ovanför upp-
lyste mig på långt håll om att här klarade sig 
bara de mest torkhärdiga växterna.

Jag följde hammarväggen västerut. Efter 
femtio meter stannade jag upp. Skvalande vat-
ten? När jag passerade ett utskjutande klipphörn 
överraskades jag av regnstänk i ansiktet. Femton 
meter framför mig reste sig den svartglänsande 
höga hammaren, dekorerad från golv till tak 
med ett meterbrett vitt band av en infiltrerande 
gångbergart. Ovanför mig, tio meter upp, sköt 
ett överliggande, cirka tre meter tjockt takblock 
ut flera meter från den överliggande hammaren 
vars närvaro bara kunde anas, dold som den 
var av takblocket. Taket var kanske tolv meter 
långt och fem meter brett och i stort sett fritt 
hängande, med stöd bara på ena kortsidan (och 
naturligtvis i bakkanten där den var förenad 
med den övre hammaren). Trots att solen flödat 
hela dagen rann en smal rännil, från en osynlig 
grundvattendepå högre upp, via takkanten i 
innerhörnet ner på berghällen med ett plaskande 
ljud. Duschen jag fått var rikoschetterade vat-
tendroppar från detta vattenfall.

Denna brantbergslokal skulle verkligen 
kunna utnämnas till den ultimata biotopen! 
Uthålligt vattenstänk uppifrån, som formligen 

Figur 3. Jan Lindskog vid foten av Råbergets övre 
hammare bland örnbräken, första lokalen i Tåsjö 
socken. Foto: Göran Westerström, juni 2000.
The first find of Pteridium aquilinum in Tåsjö parish 
was found beneath the upper wall on Mt Råberget.
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dränker hällen nedanför vars svaga lutning ger 
en perfekt dränering. De basiska närsalter som 
lakas ur klippan gynnar krävande och sällsynta 
växter medan klippöverhänget ger skydd för 
kalla vindar och snöanhopning. Den högväxta 
granskogen framför och nedanför skyddar mot 
kylande vindar och ger lagom skugga. Närheten 
till Sundsjön, sjuttiofem meter därifrån och bara 
trettio meter nedanför, borgar också för en hög 
och jämn luftfuktighet. Sydläget garanterar även 
en maximal uppvärmning av klippan.

På en yta av tio gånger tio meter på den vat-
tendränkta hällen fanns en säregen blandning av 
ovanliga sydväxter och fjällväxter: Träjon Dryo-
pteris filix-mas, fjällhällebräken Woodsia alpina, 
fjällnejlika Viscaria alpina, trolldruva, fjällbräcka, 
femfingerört Potentilla argentea, dvärghäxört, 
stickelfrö Lappula deflexa, klofibbla Crepis tec-
torum, blågröe Poa glauca, lundelm och liten 
ärtstarr Carex viridula var. pulchella.

Ett flertal av dessa var redan tidigare rappor-
terade från Råberget (E. Stefansson 1942, Jan 
W. Mascher 1978). Dock inte träjon, fjällhälle-
bräken och femfingerört, alla ovanliga utom på 
Tåsjöberget. Inte heller blågröe, som dessutom 
är en ny art för Tåsjö socken. För dvärghäxört 
finns en tidigare lokal angiven, 1888 på Tåsjö-
berget. Då den aldrig återfunnits och när rap-
portören var erkänt tvivelaktig kan nog Råbergs-
lokalen anses som det enda säkra fyndet i Tåsjö.

Hur har det egendomliga klipptaket bildats? 
Det enda säkra som kan konstateras är att ett 
sentida ras har fått några meter av hammarväg-
gen att rasa och att en övre bit (taket) blev kvar. 
Sprickor i klippväggen fyllda med smältvatten, 
som vid frysning vidgar sprickorna allt eftersom, 
är väl den troliga orsaken till att klippan brus-
tit. Och förmodligen har detta skett under den 
sista istiden, även om många ras också har skett 
betydligt senare. Ett naturligt led i naturens 
långsamma nedbrytningsarbete, som för tanken 
vidare till hela områdets bildning och senare för-
ändringar – dess geologiska genes.

Jag skissar här en tänkbar utveckling: För 
2000–1800 miljoner år sedan bildades områdets 
revsundsgraniter och veckade gnejser (det äldsta 
urberget). För 1600 miljoner år sedan väller vul-
kanisk gabbro fram ur jordens inre. Det var då 
som Råbergsmassivet skapades. I samband med 
olika vulkaniska berggrundsrörelser uppstod 
stora sättningar i jordskorpan med kraftiga nivå-
förskjutningar på hundratals meter som följd. 
Många av våra vattendrag kom att söka sig till 
dessa förkastningslinjer och ytterligare fördjupa 
dem. Många av älvarnas brantberg är rester av 
sådana förkastningsbranter, som till exempel 
Råberget, Brattforsberget och Miltallberget. 
Under kvartärtidens fyra istider fick de sin nuva-
rande form, när de enorma landisarna pressades 
fram genom området.

Figur 4. Den undre hammarens fuk-
tiga rot är bevuxen med en matta 
av dvärghäxört (första lokal i Tåsjö) 
och hultbräken. Foto: Göran Wester-
ström, 2001.
At the base of the lower wall on Mt 
Råberget, carpets of Circaea alpina 
and Phegopteris connectilis are found.
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Rubbertjärn
Tjärnen är en lagunartad avsnörning, en vang, i 
Sundsjön i Råbergets skugga. Den bildades tro-
ligen när isälven (eller älven) i istidens slutskede 
skar sig ner mellan berget och den remformade 
rullstensåsen utanför. Åsen återfinns även på 
småholmarna utanför udden och på udden och 
den skogklädda holmen utanför Klippsta.

Tjärnens sydände övergår i ett strandkärr 
som når ner till Klippsta. Tjärnens norra strand 
är brant och bergsklipporna når ner till vattnet. 
Utanför trivs djupälskande näckrosor, Både den 
vita nordnäckrosen Nymphaea alba ssp. candida 
och den gula dvärgnäckrosen Nuphar pumila 
finns här. Där tjärnen övergår i kärret växer ett 
fint bestånd av kung Karls spira Pedicularis scep-
trum-carolinum.

Strandremmern
Denna rullstensås utanför Rubbertjärn är helt 
skogbeväxt med tallar. Bara närmast vattnet 
kan gråalar och videarter klara sig. Längs hela 
åsen löper en väl nernött stig som använts av 
fiskare och flottare i forna tider. Stranden utåt 
mot Sundsjön består av rullstensgrus. Typväxter 
där är hundstarr Carex nigra, styltstarr C. nigra 
ssp. juncella, knagglestarr C. flava och vasstarr 
C. acuta. Ovanliga är inte heller strandranun-
kel Ranunculus reptans, kärrbräsma Cardamine 
pratensis ssp. paludosa och liten ärtstarr Carex 
viridula ssp. pulchella. Den mest sällsynta arten 
är älvfräken, en hybrid mellan skavfräken och 
smalfräken Equisetum hyemale × variegatum, det 
fjärde fyndet i landskapet.

Rörström Östra
Här bor John Ingelsson, 82 år. En legendarisk 
jordbrukare, jägare och skogskarl, tillika en 
stark kämpe för bevarandet av Råbergsnaturen. 
Gården har ett mycket naturskönt läge nedanför 
Råbergets nordsluttning med utsikt över Rör-
strömssjön där ängsbackarnas sluttningar ner 
mot sjön täcks av en örtrik och färggrann flora. 
Bland örterna kan nämnas ängssyra Rumex ace-
tosa, bergsyra R. acetosella, rödsyra R. acetosella 
ssp. tenuifolius, korallrot Corallorrhiza trifida, 
grässtjärnblomma Stellaria graminea, hönsarv 

Cerastium fontanum ssp. vulgare, rödblära, nord-
isk stormhatt, åkerbär Rubus arcticus, humle-
blomster Geum rivale, midsommarblomster, 
strätta Angelica sylvestris, vitpyrola, stormåra 
Galium album, teveronika Veronica chamaedrys, 
ängskovall Melampyrum pratense, kung Karls 
spira, blåklocka Campanula rotundifolia, präst-
krage Leucanthemum vulgare, röllika Achillea 
millefolium och torta.

Dominerande gräs och halvgräs är tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa, ängskavle Alopecurus pra-
tensis, ängsgröe Poa pratensis, vårbrodd Anthox-
anthum odoratum, fjälltimotej Phleum alpinum, 
säterfryle Luzula multiflora ssp. frigida och 
svartfryle L. sudetica.

Från Råbergets norra sida rinner en liten bäck 
ut ur skogen ner genom ängarna och ut i sjön. I 
den skuggade bäcksänkan i skogsbrynet trivs 
strutbräken Matteuccia struthiopteris och taigastarr 
Carex norvegica ssp. inferalpina. Troligen det första 
dokumenterade fyndet av strutbräken inom Tåsjö.

Det bevarade ödetorpet i Klippsta 
Klippstavägens vändplats ligger mittemellan de 
två övre torpen. Det östra torpet är nu helt dolt 
av uppväxande skog och hög örtvegetation och 
troligen finns bara husgrunden kvar. Det västra 
torpet, byggt i slutet av 1800-talet rakt under 
berget på ängsbackens krön, är däremot helt 
intakt och bebos på somrarna av en åldrig son 
till de ursprungliga nybyggarna, som lämnade 
torpet kanske redan före 1950. Torpets exteriör 
är oförändrad och interiören har i stort sett 
bevarats. Trasmattorna, tapeterna, takfärgen, 
väggklockan, bordet och kökssoffan är original. 
Och några gamla och gulnade tidningssidor 
uppsatta på köksväggen berättar de sista ägarnas 
historia. Även lagårn och någon lada är i gott 
skick.

Själva torpstugan omges av gamla prydnads-
växter som häckspirea Spiraea salicifolia, akleja, 
blågull Polemonium caeruleum, buskrosor Rosa 
sp., en sibirisk ärtbuske Caragana arborescens 
och en stor hägg Prunus padus. Och trots att 
igenväxningen krupit in från kanterna, blommar 
ängarna fortfarande, men nu mest i ljusviolett 
och vitt av midsommarblomster och hundkäx 
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Anthriscus sylvestris. Dessa två är både kväveäls-
kande och högresta, varför de med tiden kon-
kurrerat ut många typiska ängsväxter som röd-
klöver, prästkrage, smörblomma och blåklocka.

Den gamla kyrkstigen slingrar sig uppför 
backarna och fortsätter genom skogen längs 
Råbergets nordsida mot gården Rörström Östra 
och vidare till Rörström. Till kyrkan i Bodum 
var det (efter stig och väg) säkert fyra och en 
halv mil, men om de rodde från Rörström Östra 
till Kyrkviken förkortades vägen med nästan en 
mil. Klippstatorpen hörde ju till Bodums socken 
och kyrka, medan Rörströmsborna hade Tåsjö 
kyrka som sockenkyrka och dit var det nästan 
lika långt. Så det blev långa resor med häst och 
kärra till den egna kyrkan, när barnen skulle 
döpas eller någon anförvant jordfästas.

Torpet är i dag smått unikt, både ur kul-
turhistoriskt och botaniskt perspektiv och 
Strömsunds kommun borde dokumentera detta. 
Varför inte i samråd med Jämtlands museum 
och hembygdsföreningarna i Bodum och Tåsjö/
Rörström. Men i första hand med ägarna, ätt-
lingarna till nybyggarna.

Fågelhasberget är massivets högsta punkt
Via en ganska igenväxt skogsbilväg som en kilo-
meter öster om Klippstatorpet letade sig fram 
utefter en bäckravin tog vi oss fram mot bergens 
inre. Förutom berättaren var det vännerna Björn 
Lundqvist, botanisten från Östervåla i Uppland 
och Erik Nord, stigfinnaren från Holmsund, 
men uppväxt vid Råbergets fot. När bilen inte 
längre tog sig fram emellan träden, övergav vi 
den och började marschen mot Fågelhasbergets 
topp, 462 meter över havet. Regnet duggade 
från en mörkgrå himmel och dimman hängde 
lågt över träden. Erik hade med tanke på min 
dåliga kondition valt en väg som inte innebar 
några brantare stigningar men var desto längre. 
Vi rundade en tjärnlok på sockengränsen mellan 
Bodum och Tåsjö och via serier av myrstråk tog 
vi oss upp på allt högre nivåer på bergets nord-
östra sida.

När vi nått toppen, där vresiga tallar inrama-
de de mjukt avrundade och renlavstäckta klip-
porna, berättade Erik hur man trodde att ber-

gets egendomliga namn hade uppkommit. Uppe 
på topplanet hade många hönsfåglar en skyddad 
tillvaro. Tjäder och dalripa hade spelplatser här 
och på småmyrarna längre ner spelade orrarna. 
När de ibland skrämdes upp av smygande rov-
djur eller människor, hördes bara vingbraket 
när de lyfte och sekunderna efteråt lämnade de 
klippstupet på sydsidan. Det enda räven eller 
människan möjligen hann se i morgondimman 
var deras bakben och utspärrade stjärtar. Alltså: 
Berget där man bara ser fåglarnas hasor när de 
lyfter över klippkanten. Längre tillbaka var det 
ett berömt fågeljaktberg, men i dag har både 
fågelbestånd och jägare minskat. Tyvärr söker 
sig också internationella boplundrare och souve-
nirjägare hit upp, så fjällvråkar, falkar och uvar 
har minskat, men troligen inte bara av den orsa-
ken. Erik, som verkligen var på sin barndoms 
gata, beskrev också många egna minnen från 
ungdomliga vaknätter här uppe bland ripor och 
tjädrar.

Vi hade hoppats hitta en givande växtlokal, 
som en sydbrant, en kalkrik myr eller en bäck-
ravin som skurit sig ner genom vittrad gabbro. 
Men vi fick ge upp utan att ha funnit vårt eldo-
rado. Förvisso fanns det växter, men inte dem 
vi hade hoppats på. Floran var genomgående av 
relativt trivial typ, kanske med dragning åt det 
alpina hållet, som den ripvide Salix glauca och 
den hybrid mellan fjällögontröst och späd ögon-
tröst Euphrasia frigida var. frigida × stricta var. 
tenuis, som vi upptäckte.

Några växtlokaler i områdets utkanter
Kolkomarkmyren med genomflytande bäckar, 
700 meter väster om Rensjöns norra spets. En 
rätt blöt blandmyr med inslag av vitmossor, 
brunmossor, starr och ris. Odonvide Salix myr-
tilloides var det bästa fyndet här efter en regnvåt 
snabbkoll på tjugo minuter.

Blötmyren 500 meter öster om Rensjön, käll-
flöde för bäcken till Rensjötjärnen. Många flar-
kar men inga tydliga strängar och relativt fast 
botten. Här var floran helt trivial. Längs skogs-
bilvägen som går förbi östra myrkanten finns 
en delvis igenväxt plats med tydliga kulturdrag. 
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Här fann vi ett flertal höstlåsbräken Botrychium 
multifidum.

Det gamla timmeravlägget vid Sundsjön, tre 
km sydost Klippsta. Det sandhedsartade och 
delvis igenvuxna avlägget har en körväg och en 
del gläntor som ännu är öppna, där över hund-
ratalet höstlåsbräken blommade. Den rikaste 
lokalen i Bodum. 

Vid stranden av Sundsjön växte älvfräken och 
längre ut fann vi sumpbläddra Utricularia stygia.

Återbesök till den undre hammaren
Den heta sommaren 2003 hade torkat ut det 
mesta och tidpunkten i augusti var alldeles för 
sen. Men vi fann en ny lokal för träjon, ungefär 
150 meter öster om lokalen från 2001. En fuktig, 
rätt grund ravin direkt under den här ganska 
låga hammaren, med säkert ett tjugotal kraftiga 
stånd.

Återbesök till den övre hammaren
I juli 2006 hittade Erik direkt en betydligt min-
dre ansträngande led än den vanliga klättringen 
uppför rasbranten, som jag tidigare valt. Från 
Klippstatorpet gick vi på skrå längs bergssidan 
tills vi nådde Råbergsstupet.

Min avsikt var att kolla majbräkenbeståndet 
vid hammarens rot. Vid mitt andra besök där 
sex år tidigare fann jag några kortare majbrä-
ken med avvikande utseende. De hade drag av 
fjällbräken, men då inga tydliga sporgömme-
samlingar under bladen ännu hade utvecklats 
gick det inte att avgöra underarten. Och allt föll 
i glömska – tills denna gång som var den 30 juli 
och då alla ormbunkars sporgömmen borde ha 
mognat. 

De tre första exemplaren jag kollade hade 
halvmånformade sporgömmesamlingar; alltså 
majbräken. Jag letade därefter bara efter de allra 
kortaste och på fyra av dem fann jag vad jag 
hoppats: runda och svarta sporgömmesamlingar.  
Heureka! Äntligen min första fjällbräken Athy-
rium distentifolium i Tåsjö!

Men man ska inte ropa hej förrän man är 
över bäcken. För belägget var inte helt enty-
digt, så det underkändes. Det fanns i stark 

lupp tillstymmelse till svepefjäll på ett ex, alltså 
majbräken. Men fjällbräken har ibland också 
svepefjäll, som i regel faller av. Sporgömme-
samlingarna har en viss förmåga att efter 
torkning ramla isär, så jag får försöka att göra 
ytterligare en bergsbestigning kommande säsong 
efter ännu tydligare belägg. Kampen står mellan 
yttre form plus små, runda, svarta sporgömme-
samlingar mot eventuellt kvarvarande svepefjäll.  

•  Under 2002, 2003 och 2006 har Erik Nord, 
Holmsund, infödd Råbergskännare, varit min 
ciceron och följeslagare. Hans förtrogenhet med 
områdets natur och vägförhållanden har varit 
till stor hjälp. Han har bland annat upptäckt 
flera lokaler för norna Calypso bulbosa här i ber-
gen.

ABSTRACT
Westerström, G. 2009. Råbergets natur och flora. 
[Botanical visits to Mt Råberget, NW Ångerman-Botanical visits to Mt Råberget, NW Ångerman-
land, central Sweden.�� – Svensk Bot. Tidskr. 103:.�� – Svensk Bot. Tidskr. 103: 
41–48. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Mt Råberget is situated in NW Ångermanland, cen-
tral Sweden. The botanically most prominent part 
is its steep south-facing wall, at the foot of which 
many species that are uncommon or rare in the 
region have been found. Both alpine species such as 
Woodsia alpina and Saxifraga nivalis, as well as more 
southerly species, e.g., Pteridium aquilinum and Cir-
caea alpina, can be seen here.
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När Sune Zachrisson gick igenom linné
lärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling 
i Uppsala hittade han en lista med växter som 
noterats i Lillhärdal. Det visade sig vara den 
äldsta kända uppteckningen av växter från 
Härjedalen. Bakom listan stod den botaniskt 
självlärde Erik Andersson Bång.

SUNE ZACHRISSON  

& ÖRJAN NILSSON (artkommentarer]

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver 
i Kungl Vetenskapsakademiens Hand-
lingar 1838 att 

Herjedalen har längre än någon annan Svensk 
provins utgjort en botanisk terra incognita; 
ty för 20 år sedan kände man ej en enda växt 
derifrån, och det är blott på de sista åren man 
fått veta något sammanhängande om dess 
vegetation.

Han åsyftade därvid Magnus Gustaf Sjöstrands 
artikel i samma handlingar 1833 vilken lämnar 
en kortfattad beskrivning av huvuddragen i flo-
ran om Härjedalen, allt enligt Bengt Danielsson 
(1994).

Men det var tillfälligheter som gjorde att inte 
en sådan presentation lades fram redan 1787. 
Bland ”den enkla allmogen” i Lillhärdal fanns 
nämligen tre generationer bönder, med familje-
namnet Bång, som märkligt nog besatt impone-
rande kunskaper om flora och fauna.

Den yngste, Erik Andersson Bång, presen-
terade år 1819 en fyra sidor lång redovisning 
av träd och växter i hembygden för Carl Peter 
Thunberg, alltså cirka tjugo år före någon bota-
niskt kunnig person börjat inventera Härjeda-
len. Man skulle därför egentligen kunna skylla 
detta dröjsmål på den store Thunberg! De tre 
Bångarna är mycket väl värda en kort presenta-
tion.

Erik Eriksson Bång omkring 1717–1769, Sun-
nanå, Lillhärdal
I kyrkboken beskrevs han som mångkunnig och 
framför allt som en duktig djurläkare, ”ja der-
före helt omistlig i sin konst”. Bouppteckningen 
upplyser om att han hade böcker ”Om djurens 
kännedom, Kreaturs läkebok, en Hästläkare 
bok” och ”en läderväska med varjehanda saker 
uti, hörer till hästars botande och hästkryddor 
som ingen förstår sig på”. Detta och mycken 
muntlig lärdom fick sonen Anders ärva.

Anders Ersson Bång 1749–1822, Sunnanå och 
Blekberg, Lillhärdal
Denne Anders Bång bröt upp från Sunnanå, 
som var svårt frostlänt och flyttade med famil-
jen ut en och en kvarts mil till fäboden Blek-
berg 1791. Han hade som yngling en väldig 
kunskapstörst som grundlagts av fadern och 
av denne hade han fått insikt både om sjuk-
domar, läkeväxter och mediciner. Troligen var 
det genom fadern som han fick kännedom om 
handboken Socken-Apotek (första upplaga 1760). 
Denna handbok hade han stor nytta av då han 
som 25-åring drabbades av det som bör ha varit 
reumatisk feber (själv kallade han det gikt). Med 
bokens hjälp lyckades han bota sig själv och han 
blev snart en uppskattad ”husläkare” i bygderna.

Faderns kunskap om växters nyttighet var 
naturligtvis begränsad så i sin iver att få lära 
sig naturens växter tog han mod till sig, skrev 
till professor Abraham Bäck och bad om hjälp. 
Denne var uppvuxen i Söderhamn och hela 
sitt liv hjälpsam mot läshungriga ungdomar, 
en hjälpsamhet som sträckte sig ”ända in i 
Härjeådalens willmarker”. Abraham Bäck var 
Linnés bäste vän, preses i Collegium Medicum 
(dåtidens medicinalstyrelse där han byggde 
upp provinsialläkarorganisationen) och arkiater 
(kunglig husläkare). Han skickade Anders Bång 

Nyupptäckt florainventering i 
Lillhärdal från 1819
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boken Anwisning til Wäxtrikets kännedom (första 
upplaga 1768), författad av hovmedicus, profes-
sor Carl Fredrik Hoffberg. Det var en mycket 
pedagogisk lärobok som propagerade för Linnés 
binära namnsystem och uppmanade ivrigt läsa-
ren att lära sig latinska namn och grunderna i 
att examinera växter, allt för att vinna kunskap 
om nyttiga växter i naturen, lämpliga att samla, 
odla och att brukas inom läkekonsten. Boken 
blev Anders Bångs husbibel.

År 1787 begav sig Anders till fots de 23 milen 
till Söderhamn för att uppsöka provinsialläkare 
Per C. Tilleus. Bång gjorde honom perplex 
genom att artbestämma krukväxten i hans 
fönster till en ”Receda odorata”. Med detta inled-
des en långvarig vänskap dem emellan. Tilleus 
skrev till sin studiekamrat i Uppsala Carl Peter 
Thunberg och vädjade om att han skulle hjälpa 
Bång. Samma år skickade Thunberg frö av flik-
rabarber Rheum palmatum till Bång. Efter sex år, 
1793, tilldelade Patriotiska Sällskapet Bång en 
skådepenning i silver att bäras på rocken samt 
12 riksdaler. Eftersom den framstående profes-
sorn Abraham Bäck och den store Carl Peter 

Thunberg båda tillhörde Patriotiska Sällskapet 
måste det ha varit dessa två som tagit initiativ 
till belöningen. Bäck mindes kanske att han 
hade skickat ynglingen Anders Bång läroboken 
om växter. 

Genom provinsialläkaren i Söderhamn fick 
en journalist som skrev under signaturen LH i 
Inrikes Tidningar träffa den enkle odalmannen 
och skrev 1793 en mycket intressant artikel om 
Bång. När friherre Claes Alströmer läste artikeln 
skrev han spontant brev till preses i Vetenskaps-
akademien, samme Abraham Bäck, med förslag 
att även akademien borde uppmärksamma den 
märklige bonden. Det ledde till att akademien 
innan året var till ända anvisade Bång 25 riks-
daler årligen så länge odlingen fortgick och pro-
ver visade att den äkta rabarberns jordstammar 
höll kvalitet. I samband med upphöjelsen fram-
gick det att Anders Bång var ”scientifice bekant 
med alla Örter och wäxter i sin bygd, och äfwen 
i stånd at efter Linnei system examinera til och 
med utländska Örter och finna deras nomen 
specificum”. Han skulle alltså ha kunnat sända 
Carl Peter Thunberg en förteckning av traktens 
alla växter, men tanken föll honom kanske inte 
in.

M. B. Swederus i Svenska trädgårdsförening-
ens tidskrift (1882) uppger felaktigt att Thun-
berg tog initiativ till rabarberodlandet i Härje-
dalen. Thunberg levererade som sagt endast frö 
till odlingen. Anders Bång kom snabbt igång 
med produktionen av allroundmedicinen äkta 
Rabarberrot. När en dysenteriepidemi, på den 
tiden kallad rödsot, bröt ut i bygden drabbades 
som vanligt främst de fattiga. Radix rheum med 
sin adstringerande verkan på blödande tarmar 
visade sig framgångsrik, trots att Bång måste 
skörda endast tvååriga rabarberstånd; den all-
männa uppfattningen var att man måste vänta i 

Figur 1. Familjen Bång flyttade ut till Blekberg 1791, 
den forna fäboden. Här byggde Anders Bång en 
gård med en tvåvånig timrad parstuga och elegant 
farstukvist. Foto: Sune Zachrisson.
The Bång family moved in 1791 to their summer 
farm at Blekberg where a handsome house was 
erected.
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tolv år innan en planta skattades på sina tjocka 
jordstammar (P. J. Bergius, om Stockholmska 
rhabarber-plantagen i Veckoskrift för läkare och 
naturforskare 1783).

Mycket snart blev Anders allt kunnigare i 
att bota sjukdomar. Doktor Tilleus undervisade 
honom i läkekonsten och hjälpte honom också 
ekonomiskt. I en egenhändigt skriven memo-
rialbok har Anders Bång excerperat litteratur 
som Tilleus lånat honom. Det blev cirka 200 
sidor om sjukdomars beskrivning, diagnoser och 
lämpliga botemedel. Den handskrivna boken 
finns ännu i privat ägo i Lillhärdal. Sonen Erik 
fick den på sin 21-årsdag 1795 och jag tycker 
mig kunna se att Anders Bång då sakta började 
dra sig tillbaka.

Erik Andersson Bång 1774–1841, Blekberg, 
Lillhärdal
Familjen Bång flyttade ut till Blekberg 1791, 
den forna fäboden. Här byggde fadern en gård 
med en tvåvånig timrad parstuga och elegant 
farstu (figur 1). I hemmet fanns kopparstick av 
den store Carl von Linné och läkaren Rosén von 
Rosenstein, på bokhyllor stod Thunbergs rese-
beskrivning, säkerligen en personlig gåva från 
författaren, en liten geografi för att kunna följa 
Thunbergs resvägar, en handskriven bok om 
botemedel för människor, en handskriven bok 
om boskap, en bok kallad ”Djurens kännedom”, 
ett Perspectiv, ett litet mikroskop, två anatomis-
ka verk, tre botaniska arbeten, 26 medicinska 
skrifter samt en lagbok och ett herbarium.

Erik tog över faderns husläkarsyssla och där-
med även ”veterinärverksamheten”. Snart hade 
han nått aktad ställning i länet och utsågs till 
riksdagsman, första gången 1817–1818, vilket 
innebar att han i Stockholm kunde bli personli-
gen bekant med sina och faderns beskyddare. I 
Uppsala träffade han Carl Peter Thunberg och 
fick bese Botaniska trädgårdens frömagasin, 
vara gäst i hans hem och fick även övernatta där 
1818. Året därpå sände han i tacksamhet en fyra 
sidor lång förteckning över allmänna och rara 
växter i Lillhärdals socken till Thunberg.

Mellan Erik Bång och Thunberg pågick brev-
växlingen ända till Thunbergs bortgång 1828. 

Denne sände Bång fröer av en rad växter och 
träd för provodling. Erik Bångs brev är beva-
rade i Thunbergs brevsamling i Uppsala medan 
Thunbergs egna brev till Blekberg tyvärr inte 
finns kvar. Det är i denna brevsamling som Erik 
Bångs artförteckning ingår vilken jag påträffade 
under mina forskningar om rabarberodlandet 
i Sverige. Det skall anmärkas att han inte har 
redovisat fjällfloran, den som väckte det största 
intresset i Stockholm. Men Thunberg verkar ha 
tillfrågat Bång om saken eftersom denne efter 
midsommaren 1822 gjorde en flera dagar lång 
vandring i fjällen. Resultatet blev mycket magert. 
Som Örjan Nilsson påpekar är fjällområdet i den 
sydvästra delen av Härjedalen kalkfattigt och 
därför växtligheten mycket fattig, Bång skriver: 

Jag var gående mitt öfver Wedonge fjäll och på 
södra sidan om Varghöjdefjäll samt på norra 
sidan af Lillukuvåle fjäll och tvärt öfver stor 
ucuvålefjäll, samt på södra sidan om Lång-
fånnefjäll och däri från väst öfver till Häxber-
get vid Fjet-älfven, samt där ifrån väst öfver till 
Nipfjällen hvilka ännu äro med snö öfvertäckta, 
och till foten af Skrållested – Inga andra väx-
ter kom jag öfver, utan en sort förändring af 
Empetrum Nigrum som växer öfverst på fjäl-
len. Vid Elfven Stor Fjeten fant jag en föränd-
ring af Pedicularis Sceptrura – och lärer vara 
Pedicularis Flammea. Inga djur af något slag 
såg jag, icke en gång Lemlar (Fjällmöss].

Förmodligen kan hans uppräkning av namnen 
på berg och fjäll väcka intresse hos ortnamns-
forskare.

Beskrivningen av vandringen i fjällområdet 
ger oss anledning förstå att detta inte var Bångs 
vanliga marker. De odlingsbara områdena i Lill-
härdal var han däremot synnerligen bekant med 
och det botaniska intresset gjorde att han hade 
en överlägsen kännedom om växternas vanlig-
het och utbredning. En genomresande forskare 
kunde inte alls på samma sätt bedöma en växts 
utbredning eller sällsynthet. 

Thunberg har så vitt jag vet inte kommenterat 
eller låtit ge ut Bångs florainventering. Det är 
därför nu första gången den publiceras och med 
kommentarer av kännaren av den norrländska 
fjällfloran, Örjan Nilsson, före detta chef för 
Botaniska trädgården i Uppsala.
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Den inledningsvis omtalade apotekaren 
Thedenius besiktigade på uppdrag av Vetenskaps-
akademien rabarberodlingen på Blekberg 1842. 
Erik Bång hade avlidit året dessförinnan och 
akademien ville ha ett utlåtande om odlingens 
framtid. Thedenius slutsats blev att odlingen 
inte tillförde någon ny kunskap, att förökning 
med stambitar inte tillämpats varför blandning-
ar av arter uppstått. Akademiens penningmedel 
kunde användas bättre på andra projekt.

Erik Bångs växtförteckning
Det var den första september 1819 Erik Bång 
skrev till sin beskyddare Carl Peter Thunberg 
och bifogade en lista över de växter han funnit 
i Lillhärdal ”som här mäst förekomer eller är 
mäst finnandes”. I listan är arterna ordnade efter 
Linnés sexualsystem. De har även Linnés veten-
skapliga namn. Efter artnamnen ger han kom-
mentarer (a eller allmän, r rar, pl. planterad som 
han genomgående använder om odlade växter, v. 
växer). Vanligen är det inte svårt att läsa nam-
nen, men pappret är tunt och bläcket har ibland 
slagit igenom, vilket försvårar tydningen. Listan 
omfattar fyra tätt handskrivna sidor (figur 2).

Här presenteras listan med Bångs artnamn och 
kommentarer samt inom hakparenteser växtens 
nuvarande vetenskapliga artnamn och svenska 
namn och eventuella tilläggsuppgifter. Flera refe-
renser och jämförelser görs med Bengt Daniels-
sons flora över Härjedalens kärlväxtflora (1994), 
vår modernaste översikt över landskapets flora. 

Lemna Minor r. [Lemna minor, andmat; ingen före-
komst är känd från landskapet, Danielsson 1994. 
Närmast finns arten i Storsjöområdet i Jämtland]
Weronica Serpyllifolia a. [Veronica serpyllifolia, maj-
veronika]
dito Camaedrys a. [Veronica chamaedrys, teveronika] 
Pingvicula Wulgaris alment [Pinguicula vulgaris, 
tätört; arten trivs bäst på kalkrika marker, som det är 
sparsamt med i Lillhärdal]
Scirpus Lacustris a. [Schoenoplectus lacustris, säv; 
även om en förekomst i Lillhärdal har uppgivits, 
Danielsson 1994, är arten långt ifrån allmän]
Eriophorum Alpinum r. [Trichophorum alpinum, 
snip]
Nardus Stricta rar. [Nardus stricta, stagg; anses vara 
en av Härjedalens vanligaste växter, Danielsson 1994] 
Phalaris Arundinacea r. [Phalaris arundinacea, rör-
flen]
Arundo Phragmites a. [Phragmites australis, vass; 
Danielsson anmärker dock att den inte är vanlig]
Melica Nutans r. [Melica nutans, bergslok]
Bromus Secalinus r. [Bromus secalinus, råglosta; väx-
ten hör till de numera mycket sällsynta åkerogräsen 
som tidigare haft stor spridning, äldre uppgift finns 
från Lillhärdal, enligt Danielsson 1994]
Triticum Repens a. [Elytrigia repens, kvickrot]
Hordeum vulgare planteras, [Hordeum vulgare, korn; 
Bång använder genomgående planteras om odlade 
växter]
Galium Boreale r. [Galium boreale, vitmåra]
Plantago Major r. [Plantago major, groblad]
Urtica urens r. [Urtica urens, etternässla; numera 
mycket ovanlig i landskapet]

Figur 2. En avsnitt ur Erik Bångs förteckning över växter han funnit i Lillhärdal. Växtlistan ingår i ett brev 
från 1819 till Carl Peter Thunberg och förvaras i Thunbergs brevsamling i Uppsala universitet.
A small part of the list of plants that Erik Bång had noted from Lillhärdal and which he sent in 1819 to Carl 
Peter Thunberg in Uppsala.
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Urtica Dioica a. [Urtica dioica, brännässla; av arten 
urskiljs numera två underarter, fjällnässla är känd 
från en lokal i Lillhärdal, Danielsson 1994]
Alchemilla Wulgaris, almänt, [Alchemilla spp., dagg-
kåpor] 
Cuscuta Europaea, enbart namnet [Cuscuta euro-
paea, nässelsnärja; linsnärja är känd från en äldre 
förekomst i Lillhärdal, Danielsson 1994, på Bångs tid 
skildes ej de båda] 
Montia Fontana r. [Montia fontana, källört]
Empetrum Nigrum allmänt, [Empetrum nigrum, 
kråkbär; delas numera i två raser, båda har förekom-
ster i Lillhärdal, vilket Bång uppmärksammade på 
sin fjälltur]
Myosotis Scorpioides r. [Myosotis scorpioides, äkta 
förgätmigej]
Menyanthis Trifoliata a. [Menyanthes trifoliata, vat-
tenklöver]
Polemonium Tuberosum r. [Polemonium caeruleum, 
blågull; artepitetet troligen en sammanblandning 
med följande art]
Solanum Tuberosum planteras. [Solanum tuberosum, 
potatis]
Campanula Rotundifolia a. [Campanula rotundifolia, 
liten blåklocka]
Rhamnus Frangula rar. [Frangula alnus, brakved; en 
utpräglat östlig art i Härjedalen, Danielsson 1994]
Rubes Rubrum r. [Ribes rubrum, trädgårdsvinbär; 
släktnamnet felstavat, oklarhet om arten, ingen upp-
gift om odlad]
Parnassia palustris r. [Parnassia palustris, slåtter-
blomma]
Gentiana amarella r. [Gentianella amarella, ängsgen-
tiana; numera ovanligare än förr]
Chenopodium Viride – r. [Chenopodium suecicum, 
svenskmålla; en kritisk art]
Humulus Lupulus pl. [Humulus lupulus, humle]
Cannabis Sativa r. [Cannabis sativa, hampa; ingen 
notis om odlad]
Selinum Palustris r. [Peucedanum palustre, kärrsilja]
Angelica Arcangelica alment [Angelica archangelica 
ssp. archangelica, fjällkvanne; når i Lillhärdal syd-
gränsen för sin utbredning i Härjedalen]
Dito Sylvestris a. [Angelica sylvestris, strätta]
Pimpinella Saxifraga r. [Pimpinella saxifraga, vanlig 
bockrot]
Drosera Rotundifolia r. [Drosera rotundifolia, rund-
sileshår, vanlig]
Alium Sativum, pl. [Allium sativum, vitlök]

Convallaria Majalis a. [Convallaria majalis, liljekon-
valj]
Dito. Bifolia a. [Maianthemum bifolium, ekorrbär]
Juncus Pilosus r. [Luzula pilosa, vårfryle, vanlig i 
Härjedalen]
Scheuchzeria Palustris r. [Scheuchzeria palustris, kall-
gräs]
Epilobium Angustifolium r. [Epilobium angusti-
folium, mjölkört; numera vanlig i landskapet]
Dito. Palustre a. [Epilobium palustre, kärrdunört; 
mångformig]
Geranium Pratence a. [Släktnamnet mycket svårläst, 
sannolikt avses Geranium sylvaticum, midsommar-
blomster som är vanligt i Härjedalen. Geranium pra-
tense är ibland odlad och sällan förvildad]
Pyrola Rotundifolia a. [Pyrola rotundifolia, vitpyrola]
Dito. Uniflora r . [Moneses uniflora, ögonpyrola]
Trientalis Europaea a. [Trientalis europaea, skogs-
stjärna]
Ledum Palustre r. [Rhododendron tomentosum, 
skvattram; anträffad i Lillhärdal men ovanlig, 
Danielsson 1994]
Daphne Mezereum a. [Daphne mezereum, tibast; 
knappast allmän]
Waccinium Myrtillius, uliginosum o vitis a [Vacini-
um myrtillus, V. uliginosum och V. vitis-idaea, blåbär, 
odon och lingon]
Arbutus uva ursi a [Arctostaphylos uva-ursi, mjölon]
Chrysosplenium Alternifolium r. [Chrysosplenium 
alternifolium, gullpudra]
Polygonium Vivipara och Vulgare och Convolvulus 
allmänt. [Bistorta vivipara, Fallopia convolvulus, orm-
rot och åkervinda. Någon Polygonum vulgare tas inte 
upp av Linné och kan vara en felskrivning]
Polygonium Crispus och Acetosa, r. do. Acetocella r. 
[Rumex crispus, R. acetosa, R. acetosellaR. acetosella, krusskräppa, 
ängssyra och bergsyra]
Rheum Rhaponticum, och undulatum Subvilosum 
och Palmatum samt Compactum Planterar jag. 
[Rheum rhaponticum, R. rhabarbarum, R. palmatum, 
R. officinale, munkrabarber, rabarber, flikrabarber och 
ev. läkerabarber; viss osäkerhet finns beträffande den 
sista artens namn] 
Cucubalus Behn a. ett förträteligt ogräs. [Silene vul-
garis, smällglim]
Lychnis Dioica: a. [Silene dioica, rödblära]
Stellaria Graminea r. [Stellaria graminea, grässtjärn-
blomma]
Alsine Media, r. [Stellaria media, våtarv, nu allmän]
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Spergula arvensis. a. [Spergula arvensis, åkerspärgel]
Paris Quadrifolia, allmän, har misstankt lukt. [Paris 
quadrifolia, ormbär]
Oxalis acetocella a. [Oxalis acetosella, harsyra]

I 8de Class: 
Prunus Padus. a. [Prunus padus, hägg]
Sorbus Hybrida pl. jag [Sorbus intermedia, oxel]
Sorbus Aucuparia v. allmänt [Sorbus aucuparia, rönn]
Spiraea Ulmaria, nytjas i stället för fläderblommor, a. 
[Filipendula ulmaria, älggräs]
Rosa Canina v: almänt [sannolikt avses kanelros 
Rosa majalis eftersom R. canina saknas i Härjedalen, 
medan kanelrosen har förekomster i Lillhärdal.]
Rubus Idaeus, Rubus Saxatilis, ariticus, 
Chamaemorus, allmänt. [[Rubus idaeus, R. saxatilis, R. 
arcticus, R. chamaemorus, hallon, stenbär, åkerbär och 
hjortron]
Fragaria Vesca, rar. [Fragaria vesca, smultron]
Potentilla Werna. r. [Potentilla crantzii, vårfingerört]
Tormentilla Erecta a. [Potentilla erecta, blodrot]
Geum Rivale r. [Geum rivale, humleblomster]
Comarum Palustre a: [Comarum palustre, kråkklö-
ver] 
Nymphaea Lutea almän [Nuphar lutea, gul näckros; 
den likaledes gulblommiga dvärgnäckros har före-
komster i Lillhärdal, så har även gul näckros]
Dito alba, rar [Nymphaea alba, vit näckros; förekom-
mer i området i två raser]
Talictrum Flavum, a. [Thalictrum flavum, ängsruta; 
det uppges att arten saknas i Härjedalen, Danielsson 
1994. Förväxling med backruta?]
Anemone Wernalis r. [Anemone vernalis, mosippa]
Sagittaria Sagittifolia rar. [Sagittaria sagittifolia, pil-
blad; har inga säkra förekomster i Lillhärdal, däremot 
har hybriden S. natans × sagittifolia förekomster vid 
kyrkbyn]
Ranunculus Reptans, almän [Ranunculus reptans, 
strandranunkel] 
Flera Ranunculus såsom: Auricomus, Repens och 
Acris, al. [Ranunculus auricomus, R. repens och R. 
acris, majsmörblomma, revsmörblomma och smör-
blomma; majsmörblomma förkommer med flera små-
arter i landskapet]
Trollius europaeus, r. [Trollius europaeus, smörbollar]
Caltha Palustris al. [Caltha palustris, kabbleka] 
Betula alba, a. [Linnés namn Betula alba kom att 
täcka båda våra svenska trädartade björkarter vilket 

är otillåtet efter regelboken varför namnet förklarats 
ogiltigt. I Härjedalen förkommer båda dessa träd]
Betula Nana a. [Betula nana, dvärgbjörk]
Betula Alnus, a. [även Linnés Betula alnus omfat-
tar två svenska arter men i detta fall har han varit 
medveten om förhållandet och gett dem skilda namn 
och de är följaktligen giltiga: Alnarna förs numera 
till ett eget släkte, Alnus, Bång avsåg sannolikt gråal 
A. incana, eftersom klibbal är mycket sällsynt i Härje-
dalen, Danielsson 1994]
Salix Caprea. a. [Salix caprea, sälg]
dito Incubacea och Myrtilloides, almänna [S. repens 
ssp. repens och S. myrtilloides, krypvide och odonvide; 
krypvide är sällsynt i landskapet]
Populus Tremula, a. [Populus tremula, asp]
Pinus Sylvestris, a. [Pinus sylvestris, tall]
Pinus Abies, a [Picea abies gran]
Juniperus Communis, al. [Juniperus communis, en]
Orchis Maculata, a. [Dactylorhiza maculata, Jungfru 
Marie nycklar; arten uppdelas i dag på två underarter, 
vilken som avses är oklart, båda har förekomster i 
Härjedalen]
Galeopsis Ladanum a. och Tetrahit a. [Galeopsis 
ladanum och G. tetrahit, mjukdån och pipdån; mjuk-
dån är sällsynt i Härjedalen, men är tidigare känd 
från Lillhärdal kyrkbyn, Danielsson 1994]
Prunella Vulgaris, r. [Prunella vulgaris, brunört]
Rhinathus Crista galli, r. [Linnés art omfattar 
numera två arter, höskallra och ängsskallra, vilken av 
dessa som Bång avsåg är oklart]
Euphrasia Odontites, rar. [sannolikt åkerrödtoppa 
Odontites verna som har tidigare förekomster i Lill-
härdal, Danielsson 1994]
Melampyrum Pratence och Sylvatica, almänt. 
[Melampyrum pratense och M. sylvaticum, ängskovall 
och skogskovall]
Pedicularis Palustris och Sceptrum Carolin al. Kung 
Karls Spira [Pedicularis palustris och P. sceptrum-caro-
linum, kärrspira och kung Karls spira]
Linnaea Borialis, Linnaei ört fins almänt [Linnaea 
borealis, linnea]
Myagrum Sativum, r [troligen Camelina microcarpa 
sanddådra; tidigare känd som åkerogräs från Lillhär-
dal, Danielsson 1994]
Thlaspi Arvence, a [Thlaspi arvense, penningört]
och Bursa Pastoris, [Capsella bursa-pastoris, lomme; 
liksom föregående allmän]
Brassica planteras, kål, rova och kålrötter [Brassica, 
kål, värdefull upplysning om vad som odlades] 
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Fumaria Officinalis, r. [Fumaria officinalis, jordrök]
Wicia Cracca, r. [Vicia cracca, kråkvicker; numera 
vanligare]
Trifolium Meliloti planterar jag. [Melilotus officinalis, 
sötväppling, Danielsson 1994]
Trifolium Repens och Pratence, växer alm. [Trifo-
lium repens och T. pratense, vit- och rödklöver, ingen 
notis om odling]
Medicago Sativa r. [Medicago sativa, blålusern; ingen 
notis om odling] 
Leontodon Taraxacum, a. [Taraxacum officinale, 
maskros; omfångsrikt släkte, vanligast är gruppen 
ogräsmaskrosor, som Bång kanske avsåg]
Leontodon autumnale r. [Leontodon autumnale, höst-
fibbla; betraktas numera som allmän i landskapet] 
Leontodon Paludosum r. [Crepis paludosa, kärrfibbla]
Sonchus Alpinus a. [Cicerbita alpina, torta]
Arcetium Lappa r. [Arctium lappa, stor kardborre; 
inga sentida uppgifter, Danielsson 1994]
Carduus Palustris r. [Cirsium palustre, kärrtistel]

Tanacetum Wulgare, pl. [Tanacetum vulgare, renfana; 
intressant uppgift, den är som sannolikt förvildad 
numera spridd i landskapet] 
Artemicia Absinthium A, pl. [Artemisia absinthium, 
malört]
och Artemicia Wulgaris, växer almänt. [Artemisia 
vulgaris, gråbo]
Gnaphalium Dioica och alpinum, a. [Antennaria dio-
ica, kattfot, men knappast A. alpina fjällkattfot som 
enbart finns i Härjedalens högfjällsområden, något 
annat måste ha avsetts]
Solidago Wirgaurea nytias som Arnica Montana 
[Solidago virgaurea, gullris som användes som Arnica 
montana, slåttergubbe, som var en ansedd medicinal-
växt]
Senecio Vulgaris, r. [Senecio vulgaris, korsört; även 
numera ganska sällsynt, Danielsson 1994]
Tussilago Farfara och Frigida, r. [Tussilago farfara, 
hästhov och Petasites frigidus, fjällskråp, se Daniels-
son 1994] 
Chrysanthemum Leucanthemum, a. [Leucanthemum 
vulgare, prästkrage]

Figur 3. Bång uppger i ett brev till Thunberg (se sid 51) att han funnit en avvikande form av kung Karls 
spira (till vänster). Kanske kan det ha varit en gullspira (till höger) han hittade, som då knappast kan ha 
varit känd för Bång. Tanken får dock ändå anses tveksam med tanke på de kalkfattiga fjäll han vandrade i. 
Foto: Örjan Nilsson.
Erik Bång wrote in a letter to Thunberg that he had found a deviant form of Pedicularis sceptrum-carolinum 
(left). Maybe it was the rare P. oederi (right), which at that time was probably not known to him.
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Anthemis Cotula, r. [möjligen en förväxling med A. 
arvensis, åkerkulla, som tidigare är känd från Lillhär-
dal, Danielsson 1994]
Achillea Millefolium, alm. [Achillea millefolium, röl-
lika]
Centaurea Chyanus, r. [Centaurea cyanus, blåklint]
Wiola Hirta, Montana, Tricolor och Canina, a. laxe-
rar [Viola hirta, buskviol förekommer ej i Härjedalen, 
förväxling?, V. tricolor, styvmorsviol, V. canina, ängs-
viol, V. montana, norrlandsviol, den senare behandlas 
numera som en underart av ängsviol]
Equisitum Arvenci och Sylvaticum, Palustre och 
Fluviatile, a. Equisetum Hiemale, r. [Equisetum 
arvense, E. sylvaticum, E. palustre och E. fluviatile, 
åker- skogs- kärr- och sjöfräken allmänna, E. hiemale, 
skavfräken, sällsynt, jämför Danielsson 1994.]
Polypodium Wulgare, r. [Polypodium vulgare, sten-
söta]
Lycopodium Selago, Annotinum, Clavatum och 
Complanatum, a. [Huperzia selago, Lycopodium 
annotinum, L. clavatum, Diphasiastrum complanatum, 
lopp-, rev-, matt- och plattlummer]
Mnium Hygrometicum, a. [Funaria hygrometrica, 
spåmossa]
Polytricum commune al. [Polytrichum, björnmossa]
Hypnum Parietinum och proliferum, r [Pleurozium 
schreberi, väggmossa; gäller för båda namnen]
Lichen Saxatillis [Parmelia saxatilis, färglav] och 
Physodes [Hypogymnia physodes, blåslav], Islandicus 
[Cetraria islandica, islandslav], Nivalis [Flavocetraria 
nivalis, snölav], Pulmonarius [Lobaria pulmonaria, 
lunglav], Arcticus [Nephroma arcticum, norrlandslav], 
Aphtosus [Peltigera aphthosa, torsklav], Caninus [Pel-
tigera canina, filtlav], Cocciferinus [Cladonia coccifera, 
kochenillav], Rangiferinus [Cladonia rangiferina, grå 
renlav]. Pascalis [Stereocaulon paschale, påskrislav], 
Barbatus [Usnea, skägglav] och Jubatus [Bryoria 
fuscescens, manlav].
Boletus Suberosus [Piptoporus betulinus, björkticka], 
och Poser [?], a.

Bångs lista omfattar ungefär 160 taxa, här i 
fetstil, varav ett drygt tiotal betecknades som 
odlade av honom eller i socknen. Något pres-
sat beläggmaterial är inte känt, men i boupp-
teckningen efter honom anges att han ägt ett 
herbarium. Att belägg saknas omöjliggör en 
kontroll. Hur hans insamlings- och bestäm-
ningsarbete gått till kan man bara spekulera i, 
men det är känt från bouppteckningen att han 

ägt ett mikroskop. Som bestämningslitteratur 
och handledning nämner Bång själv att han 
använt ”C. F. Hoffbergs Wäxtrikets kännedom”, 

”Liljedals Flora” (vilken av de två utgåvorna är 
osäkert) och Linnés ”Flora Suecica” som han i 
ett senare brev kallar ”Flora Scandinavica”. Av 
artlistan framgår att han uteslutit eller kring-
gått vissa växtgrupper som brukar betraktas som 
svåra eller kritiska, till exempel i släktena Carex, 
Festuca och Poa och att antalet arter i släktet 
Salix är begränsat.

Anmärkningsvärt är att flera i Lillhärdal van-
liga arter saknas i listan, såsom ljung, tranbär 
och rosling. Ett mindre antal felbestämningar 
är uppenbara. Trots dessa brister ger oss listan 
en god belysning av florans historiska utveckling 
i Lillhärdal, vilket ytterligare framgår av hans 
brevväxling med Thunberg där även årstidernas 
påfrestningar på växtligheten beskrivs. Land-
skapsdelens artfattigdom förefaller inte ha påver-
kat hans intresse negativt. Åtskilliga av hans 
uppgifter är de första för landskapet. Bång hade 
ett uppenbart intresse för floristiken och förvå-
nansvärda kunskaper i ämnet, som uppmärk-
sammades och stöddes av bland andra Thunberg.

Bångs uppgifter ger i flera fall intressanta 
hortikulturella upplysningar. En idag så vanlig 
art som renfana Tanacetum vulgare anger han 
som odlad. Redan i unga år intresserade han sig 
för växten, som användes till foder för boskapen, 
fadern visste inte någon annan användning. 
Det var därför han sökte hjälp att få lära sig ur 
böcker. Det är således inte någon felskrivning 
när han anger att renfana odlades på 1700-talet 
och kanske använde han den som maskmedel 
eller för att dämpa svullnader och åderbråck.

Bång hade ett också ett intresse för försöks-
odlingar och prövade åtskilligt, inte enbart 
rabarber. Han fick ek- och bokfrö, tobak, solros 
och lyckades åtminstone få äppleträd att överleva 
några år. Han ville pröva berglin Linum perenne 
eftersom han hört att det växte i Sibirien. Men 
det hårda klimatet i Lillhärdal var ett hinder och 
omintetgjorde hans försök vid åtskilliga tillfällen. 
Hans ambition tycks ha varit att söka utvidga det 
odlingsbara sortimentet och hans brev till vän-
ner och bekanta innehöll ofta önskemål om fröer 
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och sticklingar. Han beklagar sig också över sina 
misslyckanden, mest på grund av vintervädret.

Bångs förhållandevis omfattande inventering 
är den tidigaste för landskapet. Bengt Daniels-
son hade inte kännedom om den, gömd som den 
var i Thunbergs väldiga brevsamling. Geogra-
fiskt omfattar den Lillhärdal och där i huvud-
sak kyrkbyn och dess närmaste omgivningar. 
Listan kan ses som ett preliminärt bidrag till 
en flora över Härjedalen, som han enligt brev 
till Thunberg planerade. I det sammanhanget 
försökte han vidga sitt undersökningsområde 
och besökte sommaren 1822 ett antal närlig-
gande fjällområden som dock blev en floristisk 
besvikelse. De besökta områdena hör till de 
florafattigaste i vårt land. Vid ”Stor Fjeten” fann 
han möjligen gullspira Pedicularis oederi, som 
han uppfattade som en avvikande form av kung 
Karls spira P. sceptrum-carolinum (jfr ovan sid. 
51 och figur 3). Hade han fortsatt mot nordväst 
hade säkert resultatet blivit annorlunda. Det 
är där de kalk- och florarika områdena finns. 
Men vägförbindelserna i den riktningen hade 
vid den tiden sina brister och Bång gjorde sina 
utfärder till fots. En höst ursäktar han sig inför 
Thunberg att ej ha svarat på brev, uppdrag åt 
landstinget gjorde att han hade måst gå 119 mil 
i olika uppdrag och ärenden.  
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by the farmer Erik A:son Bång from Lillhärdal in 
the province of Härjedalen. He and his father were 
both self-made botanists and used the Linnaean sys-
tem. Bång was particularly interested in medicinal 
and other useful plants. The list is the oldest floristic 
report from the southwestern part of the province 
and is for the first time published here. The list was 
included in a letter that was presented to his men-
tor Carl Peter Thunberg and is kept in the Thun-
berg archive at the Uppsala University library.
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Utanför Öregrund i nordöstra Uppland fick 
Örjan Nilsson för elva år sedan syn på några 
vita skogsknipprötter. De finns ännu kvar på 
platsen.

ÖRJAN NILSSON

Väster om Öregrund ligger det lilla samhäl-
let Sund. Far man landsvägen söderut 
från den nu nedlagda handelsboden i byn 

passeras ett barrträdsparti, mest tall. I dess norra 
del finns ett ganska individrikt bestånd med 
skogsknipprot Epipactis helleborine. För tolv år 
sedan for jag förbi söderifrån och observerade 
då på vägens västra sida ett par vita exemplar av 
skogsknipproten. De var i knopp men fotografe-
rades (figur 1). Ett par veckor senare besökte jag 
platsen igen men då hade exemplaren försvunnit.

Jag har senare nästan årligen besökt platsen 
och då iakttagit vita exemplar men nu på andra 
sidan vägen. I fjol (2008) var där två blomman-
de exemplar, det ena med tre stjälkar.

I den litteratur jag haft tillgänglig har jag 
inte sett några uppgifter om klorofyllfria former 
av skogsknipprot i Sverige. Från Finland lär ett 
par sådana förekomster vara kända, en individ-
rik (Salmia 1986, 1989). Jag har här betonat att 
exemplaren i Sund är klorofyllfria men inte helt 
färglösa. Hos fruktämnena kan man ana en rosa 
ton och även hos blombladen kan samma färg 
förekomma som enstaka fläckar.

I den grupp orkidéer som skogsknipproten 
tillhör är samlivet med en svamppartner ofta 
livsnödvändigt. Det gäller inte minst exempla-
ren i Sund.  

Citerad litteratur
Salmia, A. 1986. Chlorophyll-free form of Epipactis 

helleborine (Orchidaceae) in SE Finland. – Ann. 
Bot. Fenn. 23: 49–57.

En form av skogs-
knipprot utan  
klorofyll

Salmia, A. 1989. General morphology and anatomy 
of chlorophyll-free and green forms of Epipactis 
helleborine (Orchidaceae). – Ann. Bot. Fenn. 26: 
95–105.

ABSTRACT
Nilsson, Ö. 2009. En form av skogsknipprot utan 
klorofyll. [Chlorophyll-free form ofChlorophyll-free form of Epipactis helle-
borine in E Sweden.�� – Svensk Bot. Tidskr. 103: 58. – Svensk Bot. Tidskr. 103: 58. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
A small population of chlorophyll-free Epipactis 
helleborine was found in Uppland, E Sweden, some 
ten years ago. A few white individuals have been 
observed almost every year since then.

Örjan Nilsson är docent 
i botanik och har skrivit 
böcker om allt från träd-
gårdsskötsel till floror om 
fjäll- och kustväxter.
Adress: Bellmansgatan 
166, 754 26 Uppsala

Figur 1. De klorofyllösa skogsknipprötterna stod 
vid fototillfället fortfarande i knopp. Foto: Örjan 
Nilsson, juli 1997.
Chlorophyll-free Epipactis helleborine outside Öre-
grund in the province of Uppland, eastern Sweden.
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BOTANISK LITTERATUR

Egentligen skulle jag kunna beskriva den 
här boken med en enda mening: En 
modern blivande klassiker som ger läsaren 

en gedigen kunskap i ämnet botanik på det tyd-
ligaste och mest inspirerande sätt. Men ”Botanik 
– systematik, evolution, mångfald” förtjänar fler 
ord än så.

I många år har det funnits ett behov av en 
modern bok om botanik på svenska, inte minst 
bland universitetslärare och studenter. De flesta 
läroböcker i botanik som använts på svenska 
universitet och högskolor de senaste åren har 
varit amerikanska. Jag, som nyss har läst bota-
nik på universitetet och numera undervisar i 
ämnet, märker att de ofta är tröglästa, lite för 

”pratiga” böcker som allt som oftast skapar fler 
frågetecken än vad de rätar ut. Många av dagens 
unga studenter är nya i ämnet och för att bevara 
och öka deras intresse för botanik krävs en lätt-
tillgänglig bok. En bok på svenska som tar upp 
väsentligheterna har därför funnits på både 
lärarnas och studenternas önskelista sedan länge. 

Och efter att ha 
läst ”Botanik – sys-
tematik, evolution, 
mångfald” kan jag 
konstatera att nu 
är den äntligen 
här! Det är en 
fantastisk bok på 
många sätt och jag är övertygad 
om att den kommer att underlätta inlärandet 
för studenterna och sannolikt också öka deras 
intresse för botanik.

Därmed inte sagt att boken är till för enbart 
högskolestudenter. Alla som är intresserade av 
växter kommer garanterat att utöka sin kunskap 
och ha stor glädje av boken. Den är rikt och 
pedagogiskt illustrerad och innehåller många 
figurer. Även de otaliga fotografierna förtjänar 
en kommentar. Underbara miljöbilder trängs 
tillsammans med knivskarpa närbilder och 
unika mikroskopfotografier. Boken är helt 
enkelt aptitlig och smakfull.

Efter ett koncist inledande avsnitt om bota-
nikens historia följer två förberedande kapitel 
om systematikens principer och bakgrunderna 
till organismvärldens indelning. Därefter börjar 
äventyret med sex fullmatade kapitel om växt-

Botanik – systematik, 
evolution, mångfald

Figur 1. Saffranskrokusens Crocus sativus tre märkesflikar samlas in och torkas till saffran. För att täcka 
Sveriges årsbehov på tre ton saffran går det åt 600 miljoner blommor.

Muskot Myristica fragrans är ett tropiskt träd som ursprungligen kommer från Indonesien. Kryddan 
muskotnöt är själva fröet medan muskotblomma är det röda hölje (arillus) som omger fröet.
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världens olika grupper. Här tas även de organis-
mer upp som numera inte räknas till växtvärlden 
men som av tradition hänvisats dit (alger, blå-
gröna bakterier, lavar och svampar). Efter följer 
två kapitel som behandlar morfologi och ana-
tomi. De låter kanske mindre spännande men 
är desto mer nödvändiga för förståelsen av och 
kommunikationen inom ämnet och kan med 
fördel användas som uppslagsdel. I de komman-
de två kapitlen får läsaren en mycket bra genom-
gång av pollination, reproduktion, spridning och 
evolution, centrala delar inom botaniken. 

Nu är vi framme vid kapitel 14 och mitt favo-
ritkapitel, nämligen blomväxternas systematik. 
På 86 sidor ges 93 växtfamiljer utrymme. Det 
är kortfattat och faktaspäckat skrivet och precis 
som författarna förutspår tror jag att detta avsnitt 
kommer att berika mina framtida resor runt om 
i världen. Boken avslutas med tre allmänbildande 
kapitel om biogeografi, kulturväxter och jordbru-
ket i Sverige. Allra sist finns viktiga termer för-
klarade och två välbehövliga ordlistor med svensk-
engelska och engelsk-svenska översättningar.

Bokens författare visar stor pedagogisk skick-
lighet. Till exempel förklaras den revolutione-
rande endosymbiont-teorin med en enda enkel 
bild, en teori som annars är krångligt beskriven 

i de flesta andra läroböcker. Ett annat exempel 
på smart pedagogik är illustrationerna av släkt-
skapsträd som följer med genom boken och hål-
ler läsaren påmind om var i systemet man befin-
ner sig och hur olika grupper är besläktade.

Till de starka sidorna hör även att boken är 
modern. En egenskap som naturligtvis försämras 
med tiden, men författarna har löst detta pro-
blem genom att tillhandahålla en ständigt uppda-
terad webbplats. Där finns idag ytterligare fler än 
700 systematiskt ordnade färgbilder för övning.

Bokens nackdelar då? Jag saknar sammanfatt-
ningar i slutet av varje kapitel, det skulle underlät-
ta inläsningen. Sedan är priset högt, men å andra 
sidan inte dyrare än de flesta andra läroböcker. 
Som ni märker har jag svårt att hitta svagheter 
med boken, jag är bara så väldigt glad över att den 
kommit till. Tack alla som har varit inblandade i 
boken för er insats för botaniken i framtiden!

❀  SOFIE NORDSTRÖM

Botanik. Systematik, evolution, mångfald
Marie Widén & Björn Widén (red.) 2008.
Studentlitteratur. 472 sid. ISBN 978-91-44-
04304-3. Pris ca 650 kr. 

Första gången jag såg denna vackra bok var 
på SLU:s parkering i skymningen den 22 
augusti 2008. Vi var på ArtDatabankens 

rödlistningsseminarium och just klara för dagen 
när Janolof Hermansson plötsligt slår upp bilens 
baklucka och avslöjar en kartong med böcker. 
Så var den alltså klar – den bok som man arbe-
tat på i mer än tjugo år. Det blev en sen kväll för 
lavkommittén i läslampornas sken på Sunnersta 
Herrgård.

År 1993 utgav 
Dalarnas Bota-
niska Sällskap 
den första delen 
av ”Hotade och 
sällsynta växter 
i Dalarna”. 
Den boken 
redovisade 
kärlväxterna. 
Föreliggande 
andra del 
beskriver 
hotläget 
för ett urval 
mossor och lavar och i en 
kommande tredje volym får vi veta om svam-
par och alger.

Tung bok om 
Dalarnas hotade 
mossor och lavar 
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Janolof Hermansson är huvudförfattare till 
boken som omfattar mer än 900 sidor. Med-
författare är Lennart Bratt, Bengt Oldham-
mer, Tomas Ljung och Rolf Lundqvist – kända 
namn i Dalarnas naturskyddsarbete. I ett antal 
allmänna kapitel behandlas kryptogamhisto-
rik, ekologi och substratval, miljöförändringar 
och hotbilder, värdefulla moss- och lavlokaler 
i Dalarna, framtidsutsikter med mera. I den 
speciella delen redovisas 573 arter, 189 mossor 
och 384 lavar. 

Varje art presenteras efter en bestämd mall 
i artfaktablad, ungefär som i de nationella 
artfaktaböckerna. Välbekanta rubriker är: 
utbredning och status, kännetecken, ekologi, 
bedömning och hot, erforderliga åtgärder, aktu-
ella växtplatser, tidigare kända växtplatser samt 
referenser. Utbredningskartor jämte ett stort 
antal fotografier i svartvitt och färg illustrerar 
såväl ovanliga mossor och lavar som exkursions-
deltagare och växtplatser. 

De detaljerade ekologiska beskrivningarna 
är mycket nyttiga för den som inte har artens 
sökbild helt klar för sig. Viktiga är också de 
många fotografierna av värdefulla miljöer för 
mossor och lavar samt de pedagogiska värde-
pyramiderna. Däremot kan man irritera sig på 
en rad stavfel och inadvertenser i texten.

Detta torde vara den mest inträngande analys 
av de hotade mossorna och lavarna som gjorts i 
en region i Sverige. Ett unikt tidsdokument och 
en skakande larmrapport. Det är en oerhörd 
mängd data som presenteras. Framställningen 
grundas på alla kända lokaluppgifter för de 
aktuella arterna som finns tillgängliga i littera-
tur, herbarier och inventeringar från 1700-talet 
fram till 2006. Och ibland dignar man under 
all information. Det är till exempel 28 sidor 
lokaluppgifter för violettgrå tagellav och 23 sidor 
dito för lunglav. Sådan information hade man 
kanske kunnat lämna på en CD eller meddelat 
på något annat sätt. Men man kan också vända 
på resonemanget och säga att just det förhållan-
det att alla kända lokaler finns med i boken gör 
den särskilt användbar. 

En genomgående tendens i boken är det 
oerhört starka naturvårdsengagemanget och 

oron för framtiden. De avslöjande kartorna över 
skogsutvecklingen i Säfsnäs socken i Ludvika 
(s. 157–159) vittnar inte bara om hur hårt skogs-
bruket farit fram i landskapet utan också om 
att avverkningarna fortsätter i oförminskad takt 
just nu – och dessutom verkar gå allt snabbare. 
Man har ingenting lärt och oron för framtiden 
är i högsta grad befogad.

Ett annat problem som också belyses är land-
skapets skogliga fragmentering där avstånden 
mellan lämpliga växtmiljöer (läs gammelsko-
gar) blir allt större. Den ökande isoleringen gör 
att spridningsmöjligheterna mellan lämpliga 
växtplatser försvåras. Boken ger också råd om 
hur man skall motverka utarmningen genom 
att 1) använda andra avverkningsmetoder än 
kalhyggen, 2) skydda större arealer skog och 
3) ha en större och mer specifik naturhänsyn i 
det dagliga arbetet i skogen. En rad andra tips 
ges också på hur man bäst värnar de intressanta 
kryptogamerna.

Författaren Dan Andersson citeras på ett för-
sättsblad: ”Då skall tomheten vaka och sorgen 
sjunga i skog”. Låt oss hoppas att det inte skall 
bli så. Denna bok är ett mycket tungt inlägg i 
skogs- och naturvårdsdebatten och borde kunna 
övertyga den mest svårartade skogsägare. Och 
den som inte begriper budskapet är antingen 
starkt underbegåvad eller obegripligt motsträvig 
och skandalöst egocentrisk. Läs och vakna upp! 
Och handla!

Tack Janolof och ni andra för att ni orkade 
igenom detta enorma karteringsarbete!

❀  LARS ARVIDSSON

Hotade och sällsynta växter i Dalarna, del 2 
– lavar och mossor.
Janolof Hermansson, Lennart Bratt & Bengt 
Oldhammer 2008. Dalarnas Botaniska Sällskap. 
925 sid. ISBN 978-91-633-0189-6.  
Pris 300 kr + frakt. Boken kan beställas från 
Märta Ohlsson, marta.ohlsson@pavilionclub.se 
eller 023-22186.
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Naturen kring Bästeträsk på 
norra Gotland innehåller 
vidsträckta kalkhällmar-

ker, alvarområden, kalktallskogar, 
kalkfuktängar, agkärr och sjöar med 
en unik artrikedom och artsam-
mansättning vars motsvarighet inte 
finns på annat håll i Europa. Orörd-
heten har lett till en stor ansamling 
av olika skogliga nyckelbiotoper. I 
detta område vill nu finska Nord-
kalk öppna ett nytt kalkbrott om 
nästan två kvadratkilometer (170 
hektar) för att under 25 år bryta 
kalksten i en täkt omfattande en yta 
som är mer än fyra gånger större än 
Gamla stan i Stockholm.

SBF:s styrelse fick kännedom 
om täktplanerna sommaren 2005 och beslutade 
efter noggrant övervägande att engagera sig i 
frågan, eftersom ett av vårt lands mest värde-
fulla naturområden skulle gå förlorat och skadas 
på ett sätt som aldrig skulle kunna repareras, 
om täktverksamheten kom till stånd. Bästeträsk-
området har så höga naturvärden att vi ansåg 
det motiverat att området borde skyddas som 
nationalpark. Styrelsen samarbetar med Got-
lands Botaniska Förening för att bevara området 
och förhindra ny täktverksamhet. Skrivelser har 
skickats, utredningar och domstolsförhandlingar 
har pågått kontinuerligt men oregelbundet 
under fyra år, 2005–2008.

Nationalparken Bästeträsk
I oktober 2005 inledde styrelsen arbetet med 
att föreslå regeringen att utreda om det fanns 
förutsättningar att bilda en nationalpark kring 
Bästeträsk på norra Gotland. Som svar till 
föreningen gav regeringen Naturvårdsverket i 

uppdrag att utreda frågan i samband med den 
översyn av Sveriges nationalparksplan som då 
pågick. Naturvårdsverket har funnit att området 
väl fyller de internationella kvalifikationer som 
krävs för att bilda en nationalpark och föreslog i 
förslaget till ny nationalparksplan, som presente-
rades i april 2007, att nationalparken Bästeträsk 
omfattande 5 000 hektar, inklusive Nordkalks 
fastighet om 170 hektar, skulle inrättas. Som-
maren 2007 gavs tillfälle att lämna synpunkter 
på förslaget.

Nationalparksplan för Sverige har nu fast-
ställts och presenterades av Naturvårdsverket i 
december 2008. Remissbehandlingen medförde 
inga väsentliga ändringar. Nationalparken Bäste-
träsk är i skyddsarbetet prioriterat och ska enligt 
genomförandeplanen bildas inom fem år. Där-
med har ett första viktigt mål uppnåtts i arbetet 
med att bilda nationalparken Bästeträsk. Parken 
inrättas dock enbart under förutsättning att 
något nytt kalkbrott inte öppnas.

Nationalpark 
eller kalkbrott?

Figur 1. En vidsträckt mosaik av orörda hällmarker, agmyrar, 
glesa kalktallskogar, artrika fuktängar och sjöar breder ut sig 
inom Bästeträskområdet på nordvästra Gotland. Foto: Rolf  
Löfgren.

STYRELSEN INFORMERAR
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BÄSTETRÄSK

Kalkbrott och täkt – första ronden
Miljödomstolen beslutade den 19 december 
2008 att Nordkalk inte får något tillstånd att 
öppna ett nytt kalkbrott öster om Bästeträsk. 
Miljödomstolen finner ”… att tillstånd inte kan 
lämnas till den sökta verksamheten. Såväl lokali-
seringen som risken för påverkan på omgivande 
bevarandeområden och faran för hotade arter 
hindrar att tillstånd kan ges. Dessutom förelig-
ger osäkerhet beträffande möjligheten att skydda 
vattentäkten Bästeträsk. Ansökan ska därför 
lämnas utan bifall.”

Vi kan konstatera att platsen för brottet ligger 
på sluttningen mitt emellan två naturreservat, 
vilka båda skulle dräneras och oåterkalleligt 
skadas av en täktverksamhet. Sveriges regering 
har anmält dessa båda områden – som staten 
äger – till EU för att skyddas som Natura 2000-
områden. Naturtyper som rikkärr och agkärr 
skulle torrläggas och orkidérikedomen skulle 
liksom andra vattenberoende arter försvinna. 
Hällmarkerna med kalktallskogar tillhör de 
mest värdefulla och saknar motsvarighet i landet 
enligt den nationella kartläggningen av Sveriges 
skyddsvärda skogar och det åtgärdsprogram som 
tagits fram för att bevara kalktallskogar.

Hela täktområdet kan betraktas som ett sam-
manhängande nyckelbiotopsområde. Artrikedo-
men är stor inom flera artgrupper med ett bety-
dande antal rödlistade växt- och djurarter. Inom 
och kring brottsplatsen förekommer många i 
landet riktigt sällsynta arter som svärdkrissla, 
gotlandskrissla, kalknarv, gaffelfibbla, tovsippa, 
alvarglim, saffransmaskros, kärrlilja, brun ögon-
tröst, timjansnyltrot, liten sandlilja, murruta 
samt orkidéer som salepsrot, purpurknipprot, 
luktsporre, flugblomster, blodnycklar och vax-
nycklar samt falsk guldskivlav, men också inter-
nationellt hotade fåglar hemmahörande i orörda 
områden av vildmarkskaraktär som trädlärka, 
göktyta, skogsduva, nattskärra, ängshök, kungs-
örn och havsörn. Insektsfaunan är också artrik 

– här ska bara nämnas skönheter som apollofjäril, 
allmän bastardsvärmare, silversmygare, svart-
fläckig blåvinge, väpplingblåvinge och gulfläck-
ig praktbagge. Kalktallskogen är norra Europas 
viktigaste område för trädlevande skalbaggar.

Hela området är av riksintresse för naturvård. 
Styrelsen har i yttranden till Miljödomstolen 
påtalat områdets naturvärden och betonat

att täktområdet är en central del i ett samman-
hängande större naturområde, som i sin helhet 
måste skyddas om naturvärdena ska bestå.

att täktverksamhet skulle strida mot såväl natio-
nella som internationella avtal som bestämmelser i 
gällande lagstiftning.

att öppna täktverksamhet i eller intill område som 
kan skada naturvärden i Natur 2000-området är 
förbjudet såväl enligt svensk lag som EU:s direktiv.

Det planerade kalkbrottet skadar inte bara 
påtagligt naturmiljön utan äventyrar också vat-
tenförsörjningen på norra Gotland, kan dränera 
och torrlägga kvadratkilometerstora områden 
och förhindra vattentillförseln till Bästeträsk, 
som Gotlands kommun vill använda som 
reservvattentäkt. Vattenförsörjningen är redan 
idag ett problem för en stor del av befolkningen 
på ön, särskilt i norr.

Nordkalk anser att vattenförsörjning och 
naturvärden inte kommer att skadas väsentligt, 
om bolaget får tillstånd att öppna den planerade 
täkten och att intrånget i riksintresseområdet 
för naturvård inte är större än att det bör kunna 
uppfattas som försumbart. Hur täktverksam-
heten ska kunna genomföras utan att förorsaka 
stora skador har bolaget dock inte visat.

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands 
län, Svenska Naturskyddsföreningen, Världs-
naturfonden WWF, olika gotländska föreningar 
samt boende på norra Gotland har samtliga 
avstyrkt täktverksamheten. Gotlands kommun 
(kommunstyrelsen men inte miljö- och hälso-
skyddsnämnden) samt fackliga organisationer 
har med hänvisning till behovet av arbetstillfäl-
len tillstyrkt att verksamheten ska få komma till 
stånd.

Rond två
Miljödomstolens beslut har överklagats till Miljö-
överdomstolen. Rond två i kampen om Bäste-
träsk – nationalpark eller kalkbrott – har startat.

STYRELSEN

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
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•

•
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BOTANISKT NYTT

Pris till floraväktare

Floraväkteriet var i fokus under hösten i Trelle-
borg när kommunens miljöpris ”Tångräkan” 

delades ut till floraväktare Majwi Rosquist. Hon 
fick priset för sitt energiska och entusiastiska 
arbete med att bevara kommunens rara flora. 
Man uppskattade den kunskap och förståelse 
för kommunens flora som spreds genom invente-
ringar och floravandringar.

En art som speciellt lyftes fram var luddvår-
löken, som finns på elva platser i kommunen. 
Alla förekomsterna övervakas årligen och åtgär-
der för bevarande vidtas, bland annat har infor-
mation delats ut till samtliga förvaltare av parker 

och kyrkogårdar och en lokal hägnats in för att 
inte ta skada under en nybyggnation.

Många fler arter har följts under de tjugo 
år som floran har övervakats i kommunen, till 
exempel skogsknipprot, klätt och praktnejlika. 
För praktnejlikan har beståndet på den rikaste 
lokalen utvecklats positivt tack vare den goda 
kommunikationen med de ansvariga på den 
lokala golfklubben.

Det är verkligen en fjäder i hatten för landets 
floraväkteri när verksamheten prisas på detta 
sätt!
GABRIELLE ROSQUIST

Inventera i Pite lappmark i sommar!

I sommar har du möjlighet att utforska den 
botaniskt minst kända svenska floraprovinsen, 

Pite lappmark, när ett inventeringsläger arrang-
eras av Föreningen Pite lappmarks flora.

I år kommer vi att botanisera i den vackra 
och spännande Laisdalen som på 1970-talet 
efter stort lokalt motstånd skonades från vatten-
kraftsutbyggnad. Gratis logi kommer att erbju-
das i Laisvall, varifrån vi varje dag åker ut åt 
olika håll.

Det finns en hel del kalkberggrund i Lais-
dalen, men oftast bara små partier som det gäller 
att hitta! Detta plus den växlande topografin gör 
detta till kontrasternas dal med både fjällpartier 
med möjliga fynd av sällsynta fjällväxter som 
lappvedel, svartbinka, fjällarnika, klippveronika, 

lappgentiana och huvudstarr, samtidigt som de 
frodiga skogssluttningarna och bergshamrarna 
kan hysa värmeälskande rariteter som guckusko, 
stickelfrö, klippbräcka och fjällnässla. Och vem 
vet, kanske finner vi mångfingerörten som har 
sin nuvarande sydgräns några mil norrut?

Lägret pågår från kvällen 8 juli till och med 
söndag 12 juli, fyra intensiva och jag kan lova 
mycket givande fältdagar!

Anmälan sker senast 1 juni till Charlotte 
Nordgren, Plåtslagaregatan 11, 930 90 Arjeplog, 
eller per e-post till thure.jo@telia.com.

Du som har lust på botaniska äventyr, slå till 
och följ med! God inspiration ger artiklarna av 
Erik Ljungstrand i SBT nr 1/1999!
MATS G. NETTELBLADT

Stipendier till Botanikdagarna

Är du studerande och intresserad av botanik? 
Då ska du söka ett stipendium till Botanik-

dagarna i Jämtland 1–5 juli (se sid. 2). Botanik-
dagarna är ett fantastiskt tillfälle att under skick-
lig ledning få bekanta sig med floran inom ett 
område och träffa andra botaniskt intresserade.

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.

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).


