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STYRELSEN HAR ORDET

Delaktighet

Ulla-Britt Andersson är läkare och hängiven amatörbotanist. I sitt 
arbete i SBF:s styrelse ansvarar hon bland annat för Årets växt och 
temaexkursionerna.

”Varför lägger du ner så mycket tid på växter?”  
Känns frågan igen? Ofta får jag den från arbetskamrater 
eller personer i bekantskapskretsen. Ja, varför tillbringar 

jag det mesta av min fritid med att inventera och leta rara växter 
och svampar? Det finns förstås inget enkelt svar men för min del 
har intresset funnits sedan barnsben. Det är en förhållandevis billig 
hobby, åtminstone så länge man håller sig på hemmaplan. Många 
positiva hälsoeffekter kommer på köpet. Man får en massa motion 
och frisk luft, samtidigt som man behåller sin smidighet genom ta 
sig över eller under alla elstängsel som numera omgärdar intressanta 
betesmarker. Sällan behöver man fundera över vad man ska företa 
sig på fritiden. Det finns alltid outforskade miljöer att besöka.

Genom att tvingas hålla 114 olika artkaraktärer för släktet Carex 
i huvudet får man dessutom en välbehövlig hjärngympa! Modern 
forskning har visat att detta motverkar demenssjukdom. 

Synen är viktig för en botanist. Att ta in de olika gröna nyanserna 
i ett bestånd med sju olika daggkåpor gör att man finslipar blicken 
och skärper förmågan. Men även övriga sinnen tränas: Lukten av en 
solvarm tallskog, ljudet från höskallrans mogna frökapsel, smaken 
hos mogna smultron och känslan hos fodervallörtens sträva borst.

Just kontakten med naturen är viktig för dagens stressade män-
niskor. Där finns möjlighet till reflektion och tid att formatera hård-
disken i hjärnan. Betänk att vi genetiskt härstammar från ett samlar- 
och jägarsamhälle. Det är kanske därför man blir så lycklig när man 
i ett öländskt hässle finner mängder med blek kantarell?

Men den allra bästa utmaningen är att gå ut på en okänd lokal 
och tänka: ”Här borde arten X finnas”. När jag finner just denna 
växt eller svamp faller pusselbitarna på plats och jag känner mig del-
aktig i naturen.



Genom bildandet av nätverk kan många personer samverka om 
ett intresseområde. När alla dessa människor sedan agerar i en fråga 
blir resultatet kraftfullt. Vad kan vara bättre än nätverket med de 
snart 3000 likasinnade i Svenska Botaniska Föreningen? Jag ser näs-
tan dagligen bevis på hur viktig kunskapen om floran är när beslut 
om exploateringar ska fattas av kommuner och länsstyrelser. Ofta är 
det vi ”amatörer” som bidrar till den kunskapsbank som olika myn-
digheter lutar sig mot i sitt beslutsfattande.

ULLA-BRITT ANDERSSON, ledamot i SBF:s styrelse

ulla-britt_andersson@telia.com

Jag vill passa på att tacka 
de lokala botaniska för-
eningarna och alla flitiga 
inventerare för alla uppgif-
ter som ni samlat in under 
åren om till exempel maj-
viva, skogsklocka och 
andra Årets växter. Har 
du förslag på arter som du 
tycker vi borde fokusera 
extra på ska du höra av dig 
till mig. Det ska helst inte 
vara en redan rödlistad 
art då de förhoppningsvis 
ändå får extra uppmärk-
samhet av floraväktarna.

När det gäller våra 
temaexkursioner tar jag 
också tacksamt emot för-
slag. Har du något släkte 
eller någon grupp som 
du tycker förtjänar extra 
uppmärksamhet? Vet du 
dessutom någon person 
som skulle vara lämplig 
som ledare är det extra 
värdefullt. De senaste åren 
har vi ägnat oss åt maskro-
sor, björnbär, kransalger, 
rosor, vattenväxter, orm-
bunkar och dunörter.
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Under fjolårets botanikdagar i Västergötland 
var ett av utflyktsmålen naturreservatet Nohl-
marken på Billingens sydöstra sluttning. Under 
två timmar guidades deltagarna genom ett av 
det svenska fastlandets mest exklusiva orkidé-
områden. Nohlmarken har under de senaste 
drygt tjugo åren genomgått en mycket stor för-
vandling, från kraftigt igenväxt till en nästan 
helt öppen slåtteräng. Kurt-Anders Johansson 
har varit initiativtagare och den drivande kraf-
ten bakom förvandlingen.

Text: KURT-ANDERS JOHANSSON

Foto: PETER NILSSON

Dagens Nohlmarken har mycket höga 
botaniska värden. Här kan man finna 
ungefär 350 olika kärlväxter varav cirka 

femtio är hävdgynnade. Sammanlagt har sedan 
1986 ungefär 420 arter observerats. En del av 
dessa har dock varit av mer tillfällig natur. Fyra 
hotade arter på den nationella rödlistan för 
kärlväxter finns i området, nämligen grådådra 
Alyssum alyssoides, honungsblomster Herminium 
monorchis, källgräs Catabrosa aquatica och stor 
ögontröst Euphrasia rostkoviana. Från länets 
egen hotlista från 1980-talet har 26 arter påträf-
fats.

Hela 17 olika orkidéer förekommer regelbun-
det på Nohlmarkens 6,5 hektar. Det torde inte 
finnas någon annan plats i Sverige där så många 
arter kan ses på en så begränsad yta. Nohlmar-
ken är verkligen unikt!

Kalkrikt underlag
Nohlmarken är beläget strax söder om Skultorps 
samhälle söder om Skövde (figur 1). Reservatets 
6,5 hektar sträcker sig från Loringavägen i öster 
400 meter västerut till en tvärväg mellan Fal-

köpingsvägen och Loringavägen i väster. Från 
Loringavägen i öster utbreder sig ett ganska slätt 
område västerut för att strax efter kraftledning-
arna som löper över området stiga svagt upp 
mot Falköpingsvägen. I söder finns några låga 
moränkullar.

De västgötska platåbergen som Billingen till-
hör är uppbyggda av bergarter som ligger i tret-
tio à fyrtio meter tjocka lager. På urberget längst 
ner ligger först ett sandstenslager, följt av alun-
skiffer, kalksten, lerskiffer och längst upp diabas. 
Nohlmarken som ligger på en höjd av 140–160 
meter över havet ligger på alunskifferlagret, men 
inte på något ställe i reservatet kan man se berg 
i dagen. Väster om Nohlmarken finns tre gamla 
kalkbrott. Här kan man studera kalkstenens 
olika lager, men här påträffas också alunskiffer.

Nohlmarken är ett mycket varierat område 
med såväl kalkfattiga som kalkrika miljöer. I 
området finns moränrika backar i söder, rika 
kalkfuktängar i öster, ett rikkärr i centrala delen 
och en kalkrik torräng i väster. Genom området 
rinner två bäckar. Jordlagren i området består 
av blockrik morän, grusblandad sand och kärr-
torv.

Industriell epok
I norr och söder begränsas Nohlmarken av mäk-
tiga slagghögar, rester från en industriell epok 
som varade från 1870-talet till cirka 1950. I de 
tre brotten väster om reservatet bröts kalksten. 
En del användes för byggnadsändamål, men det 
mesta användes till jordbrukskalk. Denna fram-
ställdes genom att kalken först brändes i stora 
tegelugnar i närheten av kalkbrotten. Bränslet 
till ugnarna utgjordes av ved som man blandade 
med alunskiffer. Skiffern innehåller mycket 
organiskt material, bland annat olja, varför den 
var lämplig som bränsle. Som restprodukt åter-

Nohlmarken – Västergötlands 
unika orkidéparadis
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stod stora mängder bränd alunskiffer som lades i 
stora högar. Sådana kan man se på många plat-
ser kring våra platåberg. Eftersom den brända 
alunskiffern fick en rödaktig färg gick den under 
namnet rödfyr.

Många av arbetarna som bröt kalk i brot-
ten ovanför Nohlmarken bodde strax öster om 
Skultorp. För att ta sig till arbetet passerade 
många av dem genom Nohlmarken. Vi kan idag 
ännu se spåren efter dessa vandringar i form av 
de kalkstensbroar som anlagts över våta partier 
längs den så kallade Kalkbruksvägen genom 
Nohlmarken upp till kalkbrotten.

Kalkrikt vatten
Under de tusentals år som gått sedan den senas-
te istiden har vatten strömmat ner för Billingens 
sluttning i bäckar och åar. I den västra delen av 
Nohlmarken ses spåren av forntida bäckrännor. 
Dessa vattendrag förde med sig kalkrikt vatten 
nedför sluttningen. En del av kalken fälldes ut 
och har bildat mäktiga kalktuffer. En av Sveri-
ges största tuffbildningar fanns alldeles norr om 
reservatet. Tyvärr har den dock fallit ihop och 
delvis förstörts.

De två bäckar som idag rinner genom områ-
det håller vatten även under torra somrar. I 

Figur 1. Nohlmarken sedd från ovan. Bokstäverna och siffrorna på kartan betecknar de fållor och punk-
ter som hänvisas till i rundvandringen (se s. 217). Lämpliga promenadstigar genom området anges i gult.

Nohlmarken ligger strax söder om Skultorps samhälle söder om Skövde. Man når området genom att 
från södra delen av Skultorps samhälle ta in på vägen åt öster mot Loringa. Efter 1,3 km kommer man 
till parkeringsplatsen som ligger på höger sida (vid siffran 3 på kartan). Karta: Gunnar Gröning. Copyright 
2005/2007 Skövde kommun. Spridningsgodkännande Försvarsmakten 2004-06-17 MD 10,S beteckn 830:52757.
Map of the nature reserve Nohlmarken just outside Skultorp in Västergötland, SW Sweden. Letters and 
figures are referred to in the description to the walk through the area beginning on p. 217.
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sluttningen rinner på många platser ytligt kalk-
rikt grundvatten. Detta kan ibland få märkliga 
konsekvenser för floran. På nästan samma ställe 
där man hittar torrbacksväxter som till exempel 
jordtistel Cirsium acaule kan man också finna 
majviva Primula farinosa och kärrknipprot Epi-
pactis palustris.

I fållan närmast Loringavägen i öster grävdes 
två små dammar i slutet av 1980-talet. Kring den 
ena av dessa har en fin översilningsmark skapats.

Sen slåtter är viktigt
Hela Nohlmarken är idag slåttermark. Ingen 
betesdrift har förekommit i området under sena-
re år. Vi planerar eventuellt att efterbeta några 
områden i reservatet i framtiden.

Det unika med skötseln av Nohlmarken är 
den sena slåttern som i regel inleds i slutet av 
augusti eller början av september och avslu-
tas någon eller några veckor in i oktober. De 
före detta åkermarkerna som finns i den östra 
delen slås först. Områden med förekomster av 
slåtterblomma och ängsvädd slås sist. Detta 
är ett medvetet val för att ge alla arter, såväl 
tidigblommande som senblommande, maximal 
möjlighet till frösättning. Detta tror jag är en av 
de viktigaste anledningarna till den stora rike-
domen på orkidéer och andra arter i området.

Historia
Skifteskartan 1841 
År 1841 gjordes laga skifte i Regumatorps by 
i Sjogerstads socken. Enligt skifteskartan från 
denna tid bestod det vi idag kallar för Nohl-
marken framför allt av ängs- och kärrmarker. 
Ett mindre parti i den östra delen var åkermark. 
Ängsmarkerna slogs och troligen också kärren. 
Om marken då var trädtäckt framgår inte av 
denna karta.

Ekonomiska kartan 1878–1882
Kartan visar att större delen av Nohlmarken var 
ängs- eller betesmark. Nu ser vi också att större 
delen av betesmarken var trädbevuxen. I öster 
var det åker. Det är troligt att ängshävden upp-
hörde i början av 1900-talet och att ängarna i 
stället blev betesmarker.

Ekonomiska kartan 1955
Från denna tidpunkt finns förutom flygbilder 
och kartor även mänskliga vittnesbörd om hur 
området såg ut. Markerna i den östra delen bru-
kades som åker ännu fram till början av 1950-
talet, varefter de omfördes till betesmarker.

Det mesta av markerna väster om de gamla 
åkrarna var vid denna tidpunkt betesmarker 
men snart upphörde hävden i större delen av 
området. Det skulle dröja mer än trettio år 
innan hävden återupptogs.

På flygbilden från denna tid (figur 2) ser vi 
att mellersta delen av Nohlmarken är täckt med 
barrskog. I väster kan man se enstaka lövträd 
och en del buskar.

Flygbild 1983
De enda marker som hävdades vid denna tid-
punkt var de gamla åkermarkerna i öster och 
nordöst samt ett område med fuktängar på unge-
fär ett halvt hektar väster om dessa. På flygbilden 
från 1983 (figur 2) ser man tydligt vad som skett 
med området sedan hävden upphörde i mitten 
av 1950-talet. I stort sett hela området väster om 
den befintliga betesmarken är täckt av sly, skog 
eller mäktiga videbuskage. De enda större öppna 
partierna man kan se i denna del är en liten 
öppning i torrängen längst i väster samt rikkärrs-
området i den centrala delen. I den del som fort-
farande betades hade också igenväxningen och 
beskogningen gått långt. Under kraftledningen 
ser man att avverkning nyligen har skett.

Restaureringen startar
Under en botanikkurs 1986 tog jag vid ett till-
fälle deltagarna till den igenväxta Nohlmarken. 
I de öppna delarna kunde ett fåtal orkidéer och 
andra rara växter studeras. Vi insåg att de väx-
ter som fanns här levde farligt och snart skulle 
försvinna om inget gjordes. Jag föreslog därför 
att vi skulle röja i området så växterna fick en 
chans att leva vidare. Några i gruppen tyckte 
det var en god idé varför vi kom överens om att 
starta en restaurering. Detta förutsatte givetvis 
att markägaren var med på det. Markägare var 
och är Skövde kommun så det var inte svårt att 
få ett nyttjanderättsavtal av kommunen.
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Så var det bara att sätta igång och den 26 juli 
1986 startade ett mer än tioårigt framgångsrikt 
restaureringsprojekt av Nohlmarken.

Det första året 1986
Det första året koncentrerade vi oss på att öppna 
upp fuktängarna i den mellersta delen och 
torrängen i den västra delen av Nohlmarken. 
Mängder av buskar och sly röjdes. Ett problem 
uppstod när vi skulle röja torrängen i väster. 
Vi fick gå långa omvägar för att komma dit 
eftersom det var så tätt med sly. En av de första 
åtgärderna vi vidtog var därför att röja fram en 
gata mellan den västra och östra delen. 

När året var slut hade vi röjt bort det mesta 
av videbeståndet i den mellersta delen. Riset 
samlades upp och brändes på plats. Det blev 
åtskilliga rishögar som eldades upp. Något som 
vi inte tänkte på vid denna tidpunkt var att 
skydda marken från hettan från de brinnande 
högarna. Därför kunde vi under flera år se fläck-
arna efter våra brända rishögar. Vi avverkade 
också enstaka träd på flera platser.

Rikkärret i den centrala delen var 1986 fort-
farande nästan helt öppet och hyste mycket av 
den värdefulla flora som vi ville värna om. Vi 
beslöt därför att detta område skulle bli slåt-
termark. För detta ändamål lånade vi en liten 

Figur 2. Nohlmarkens naturreservat.  
1955: Hela området betas. Åkrarna i öster lades 
igen cirka 1950. Lägg märk till skogsområdet i den 
västra delen av området och att inget sly kan ses. 
1983: Nu hävdas bara den östra delen. Igenväx-
ningen har i övrigt gått mycket långt. Endast några 
små partier i den ohävdade delen är ännu öppna. 
2000: Nohlmarken efter restaureringen. Området 
är till stora delar trädfritt, sly förekommer inte 
och hela området slåttras årligen. Numera häv-
das även några små områden utanför reservatet i 
nordväst och sydväst.
Photographs of Nohlmarken illustrating the trans-
formation from a grazed open area in 1955 via the 
overgrown phase to the restored reserve in 2000.

1955 1983

2000
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slåtterbalk från Falköpings naturskyddsförening 
som redan hävdade en del slåttermarker.

När vi summerade första årets ideella arbete 
hade vi lagt ner mer än 500 arbetstimmar och 
totalt hade 50 personer deltagit vid åtminstone 
något tillfälle.

Naturvårdsverket besöker området
Strax efter att restaureringen startat besökte en 
tjänstemän från Naturvårdsverket Nohlmarken 
tillsammans med Birgitta Gärdefors från läns-
styrelsen i Skaraborgs län. Syftet var att se om 
det var någon idé att satsa några medel för att 
få igång hävden i området igen. Tjänsteman-
nen från Naturvårdsverket tyckte inte det, men 
Birgitta lyckades övertyga honom att det trots 
allt kunde vara en bra idé. Medel anslogs och 
stängsling av området kunde påbörjas.

1987
Våren 1987 stängslade ett arbetslag från Skogs-
vårdsstyrelsen in hela Nohlmarken. Mer än en 
kilometer stängsel drogs och området indelades 
i sju fållor. Kostnaden för stolpar och stängsel 
blev cirka 20 000 kronor. De torrare delarna 
stängslades med fårnät, de fuktigare delarna 
med vanlig taggtråd. Nu hade det åter blivit 
möjligt att hävda hela området.

Året efter de omfattande röjningarna kom det 
massor med sly. För att hålla efter det så släpp-
tes får på i de torrare delarna. Djuren lyckades 
hålla efter slyet ganska bra, men de åt ju inte 
bara sly utan även orkidéer och andra arter vi 
värnade om. För att skydda dessa växter lät vi 
därför tillverka ett antal portabla hagar som sat-
tes kring de rara växterna. Vi lät även uppföra 
ett litet hägn för att skydda ett rikt bestånd med 
bland annat brudborste Cirsium helenioides och 
kärrknipprot.

I de fuktiga delarna betade första året några 
kvigor, men de kunde inte hålla efter slyet sär-
skilt bra, varför vi själva fick röja dessa marker. 
Slåttermarken i den centrala delen utvidgades 
något. Nu kunde vi använda vår egen nyinköpta 
slåtterbalk.

När 1987 var till ända hade vi lagt ner mer 
än 1000 timmar i området.

1988
I början av 1988 avverkades en stor del av skogs-
beståndet. Mycket tid togs i anspråk för att 
städa upp efter avverkningarna. 

Detta år prövade vi med att släppa på kvi-
gorna i fuktängarna tidigt på säsongen. Tanken 
med detta var att djuren skulle hålla efter slyet i 
området. Detta visade sig dock inte vara någon 
bra lösning. Djuren ratade för det mesta slyet 
och tuggade i stället i sig både orkidéer och 
andra växter vi värnade om. Hur skulle vi nu 
göra? Tanken väcktes då att vi skulle börja med 
slåtter även i detta område och vissa delar av 
fuktängen slogs redan detta år.

Vi slöt ett så kallat NOLA-avtal (Naturvård-
insatser i odlingslandskapet) med länsstyrelsen. 
Avtalet inkluderade även några andra områden 
så det gav oss en hel del pengar, en bra grund-
plåt för inköp av en ny och bättre slåtterbalk.

1989
Den nya slåtterbalken var betydligt effektivare 
än den gamla maskinen. Bland annat hade den 
en bredare slåtterkniv (max 160 cm) och var 
betydligt snabbare. Nu trodde vi att vi kunde 
utvidga slåttern avsevärt, men det visade sig 
vara svårt. I de nyligen röjda fuktängarna fanns 
fortfarande massor med stubbar som gjorde att 
slåtterbalken körde fast gång på gång. För att 
ta bort stubbarna lånade vi en stubbfräs från 
Skövde kommun, men maskinen var avsedd för 
plana gräsmattor så försöket misslyckades.

1990 
Detta år skedde återigen stora avverkningar i 
skogsområdet. Hävden var densamma som året 
innan. Nöt betade i den östra delen, får i den 
västra och slåtter bedrevs i rikkärret och i delar 
av fuktängarna. 

Slåtterarbetet var mycket tidskrävande på 
grund av alla stubbar. Höet krattades ihop och 
fick transporteras långa sträckor till en bilsläp-
kärra för vidare transport. För att underlätta 
uppsamlingen inköptes en fyrhjuling och en 
kärra. Dessa hade ett mycket lågt marktryck 
och kunde därför ta sig fram överallt. Nu blev 
det betydligt lättare att transportera bort höet. 
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Fortfarande fick vi dock räfsa ihop höet för 
hand.

1991–92
År 1991 förlöpte arbetet som året innan, men 
1992 köpte vi äntligen en traktorräfsa som fick 
byggas om för att passa till vår slåtterbalk. Fort-
farande var dock alla stubbar ett stort problem. 
Vi körde gång på gång in i dem, vilket gjorde att 
slåttermaskinen gick sönder.

Något radikalt måste göras. Vi var tvungna 
att ta bort stubbarna om vi ville bedriva slåtter 
på en större del av Nohlmarken. En grävskopa 
togs dit under julen 1992 och under en hel dag 
drogs de flesta stubbarna upp ur marken. När vi 
ändå hade grävskopan på plats passade vi på att 
jämna till marken och ta bort en del stenblock. 
Arbetet utfördes framför allt i den fuktiga och 
plana delen av Nohlmarken, men även på några 
ställen i den torrare sluttningen.

Under dessa år avverkades dessutom ytter-
ligare några träd och området fick ungefär det 
träd- och buskskikt som det har idag. Även 
omfattande röjningar utfördes i området. 

När 1992 var till ända hade vi sammanlagt 
gjort 4000 ideella arbetstimmar sedan starten 
1986.

1993
De omfattande markarbetena 1992 gjorde att en 
del mer eller mindre djupa håligheter bildades. 
Under året var vi därför tvungna att fylla igen 
dessa för att underlätta slåttern i fuktängarna. 
Nu kunde större delen av fuktängarna hävdas 
genom slåtter. Fortfarande var det dock svårt 
eller omöjligt med slåtter i de torrare delarna.

1994
År 1994 tog vi därför åter till grävskopan. 
Denna gång för att jämna till de torrare mar-
kerna och bryta upp en del stubbar som fanns 

där. Nu fanns det för första gången möjlighet att 
slå även de torrare delarna.

1996
Efter nästan tio års intensivt arbete blir Nohl-
marken den 28 maj ett kommunalt naturreservat.

1997
Under 1997 gjordes en mycket noggrann inven-
tering av floran. Vart och ett av 24 delområden 
besöktes minst två gånger. Totalt tog inven-
teringen 75 timmar i anspråk, så jag tror att 
Nohlmarken blev mycket välinventerat. Under-
sökningen resulterade i att 350 olika kärlväxter 
blev funna.

1998
År 1998 slogs en allt större del av Nohlmarken. 
Efter slåttern skedde efterbete. Den torra, västra 
delen betades enbart. Här krävdes också en hel 
del röjningsinsatser. Slåttern inleddes som van-
ligt i slutet av augusti månad i de mindre artrika 
delarna och avslutades först i oktober i områden 
med senblommande arter. Tidigare på säsongen 
slogs icke önskvärd vegetation som till exempel 
hallon Rubus idaeus, hundkäx Anthriscus syl-
vestris och älggräs Filipendula ulmaria.

1999 
År 1999 slogs för första gången hela Nohlmar-
ken. Större delen av slåttern skedde med en slåt-
terbalk, men en del kantzoner, steniga partier 
och mycket fuktiga partier slogs med lie. 

Figur 3. Steglitsen ses ofta proviantera på kärrtist-
lar och andra korgblommiga växter i Nohlmarken 
under hösten. Foto: Kent-Ove Hvass.
The Goldfinch is often seen in the autumn thistles.
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Detta år utvidgades Nohlmarken genom att 
ett skogsparti i det nordvästra hörnet avverka-
des och införlivades i reservatets skötsel. Detta 
område kommer troligen att läggas till reservatet 
i framtiden. För att förbättra allmänhetens till-
träde grusades en del stigar med kalkstenskross 
och över de fuktiga delarna lades spänger. En 
vandringsled drogs genom reservatet.

2000
I januari månad kom för tredje gången en gräv-
skopa till Nohlmarken. Nu återställdes en min-
dre kalktäkt alldeles utanför reservatet. En del 
för slåttern besvärliga stenar och kvarvarande 
stubbar togs bort inne i reservatet. Vi var dock 

noga med att ett stort antal värdefulla stenblock 
fick vara kvar.

Efter dessa åtgärder kunde större delen av 
Nohlmarken slås med maskin utan att man ris-
kerade att köra sönder utrustningen. Vid samma 
tillfälle flyttade vi in stora kalkstenblock från 
omgivande marker för att skapa några minialvar.

Stängslen runt reservatet reparerades och på 
fyra platser sattes informationsskyltar upp.

2001–2008
Hela Nohlmarken har slagits varje år sedan 
1999. De första åren hade vi betesdrift i fållan 
närmast Loringavägen men efter 2002 har ingen 
betesdrift förekommit. Givetvis skulle det vara 
önskvärt med efterbete, men eftersom vi slår 
så sent är det ganska ointressant för de flesta 
djurhållare att då släppa på djuren. Slåttern 
har under denna period utförts av ett arbetslag 
från Skogsstyrelsen. Nohlmarken har blivit ett 
Natura 2000-område

Framtiden
Förhoppningen är att hela reservatet även fort-
sättningsvis kan skötas som slåttermark. Det 
största problemet med slåttern är den stora tids-
åtgången. Förhållandet mellan slåtter, räfsning 
och uppsamling/borttransport är för närvarande 
1:1:6. Det sista momentet tar alldeles för lång tid. 
Vi undersöker nu möjligheten att skaffa en bal-
maskin som skulle kunna förenkla detta moment.

Slåtterarbetet
Slåttern utförs med två så kallade enaxlade 
slåtterbalkar med en kniv som är cirka 120 
cm. Kantzoner och partierna närmast buskar, 
stenblock och träd slås med en röjsåg med 
gräsklinga. Röjsåg med plastsnöre används inte.

Det slagna höet strängläggs med en gam-
mal ombyggd traktorräfsa som vi monterar på 
en gammal slåtterbalk. En del hö samlas ihop 
med vanliga räfsor. Höet lastas på en kärra med 
breda däck. Kärran rymmer två kubikmeter och 
dras med en fyrhjuling.

Höet deponeras på Skövde soptipp. Vi under-
söker möjligheten att i framtiden blanda höet 
med gödsel och använda det på åkrarna intill.

Figur 4. Det i Västergötland sällsynta puktörnet 
kan hittas vid parkeringsplatsen alldeles utanför 
reservatet.
Ononis spinosa ssp. maritima is rare in Västergöt-
land but can be seen just outside the Nohlmarken 
reserve.
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Förändringar i floran
Sedan 1986 har många dramatiska förändringar 
av floran skett i Nohlmarken. Mer än hundra 
arter har tillkommit sedan den första artlistan 
publicerades (Johansson 1987) och många arter 
har blivit mycket vanligare (se tabell 1).

Anledningen till denna stora ökning är flera. 
Framförallt har den nuvarande skötseln gynnat 
väldigt många hävdberoende arter. Den första 
inventeringen var ganska översiktlig varför 
ett antal arter säkert aldrig observerades, till 
skillnad mot inventeringen 1997 då området 
genomsöktes minutiöst. Dessutom har området 
utvidgats vilket medfört att arter tillkommit.

Nohlmarken ligger nära Skultorps samhälle. 
Flera av de nya arterna i området är trädgårds-
flyktingar som med största sannolikhet spritts 
till området med fåglar. Natt och dag Melam-
pyrum nemorosum har troligen kommit med 
myror från någon närbelägen trädgård.

Två arter har medvetet införts, nämligen 
korskovall Melampyrum cristatum och stor ögon-
tröst. Anledningen var att säkra dessa arters 
fortsatta existens kring Billingen respektive 
i Västergötland. Korskovallen såddes in med 
frön från en liten förekomst i en vägkant vid 
Ryds ängar norr om Skövde, medan frön av stor 
ögontröst togs från en rik lokal vid Skogastorps 
kvarn i Högstena socken, cirka 11 km åt sydväst. 

Omedveten införsel av arter kan inte ute-
slutas. Samma slåttermaskiner och kärror har 

använts i flera andra blomsterrika områden, vari-
från frön kan ha kommit med till Nohlmarken. 
Omvänt kan nämnas att höskallran Rhinanthus 
serotinus – som är mycket vanlig i Nohlmarken 
(figur 5) – spridit sig till de flesta ställen där vi 
bedriver slåtter.

En vandring genom Nohlmarken
Vi kommer nu att göra en vandring genom 
Nohlmarken i senare delen av juni månad (se 
karta i figur 1). Upplägget följer det som jag 
brukar använda vid mina guidade turer, men vi 
kommer också att möta några områden som vi 
sällan eller aldrig besöker vid dessa vandringar.

Som hjälp att beskriva vart vi går används de 
fållor som fortfarande finns kvar i Nohlmarken. 
Dessa fållor användes för att kunna sköta delar 
av reservatet på olika sätt, men nu när allt är 
slåttermark har de ingen funktion längre.

Parkeringsplatsen 
Vi börjar botanisera redan vid parkeringsplatsen 
som till stora delar består av hårdpackad rödfyr, 
men i kanterna finns en del luckra områden, 
jord- och skifferhögar. Här finner vi många 
intressanta arter, bland annat blåeld Echium 
vulgare, färgkulla Anthemis tinctoria, nattljus 
Oenothera biennis och småsporre Chaenorhinum 
minus (1; siffrorna i fetstil inom parentes hän-
visar till figur 1). På jordhögar alldeles norr om 
p-platsen växer harklöver Trifolium arvense och 

Figur 5. Höskallra ses numera årligen 
i tiotusentals exemplar, mest i den 
östra delen.
Rhinanthus serotinus is very common 
at Nohlmarken, mostly in the eastern 
parts.
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det sällsynta puktörnet Ononis spinosa ssp. mari-
tima (figur 4). På en skifferhög i närheten finns 
gatkrassing Lepidium ruderale och här har även 
fältkrassing L. campestre observerats (2).

På den östra delen av p-platsen växer några 
hundtungor Cynoglossum officinale (3) och söder 
om p-platsen kunde man 2008 inom en kvadrat-
meter jämföra de tre snarlika arterna baldersbrå 
Tripleurospermum perforatum, kamomill Matrica-
ria recutita och åkerkulla Anthemis arvensis (4).

Fålla A
Den första fållan har några enstaka björkar 
Betula pendula och någon asp Populus tremula i 
kanten. Buskar saknas helt. Den östra delen är 
mycket blöt, medan den västra är betydligt torr-
rare. Den blöta delen var innan restaureringen 
nästan helt täckt av älggräs. Älggräs som i stora 
mängder antyder ohävd ser vi inte mycket av 
idag, varken i detta område eller i någon annan 
del av Nohlmarken.

Nästan genast när vi går in i detta område 
möter vi de första orkidéerna alldeles intill sti-
gen. Det är skogsnycklar Dactylorhiza maculata 
ssp. fuchsii (5). Den är en av Nohlmarkens 
vanligaste orkidéer och vi kommer att se den på 
åtskilliga ställen under vår vandring. Detsamma 
gäller den vackra kovallen natt och dag som här 
växer i några få exemplar. Natt och dag sågs 
första gången på 1990-talet och har sedan dess 
spritt sig över stora delar av Nohlmarken. Arten 
ses ibland insådd i trädgårdar. Det troliga är att 
den spridit sig hit från någon sådan.

Lite längre fram tittar vi på gökblomster 
Lychnis flos-cuculi och ängsbräsma Cardamine 
pratensis som växer i den blöta delen av fållan. 
Snart blir det torrare igen och då finner vi arter 
som mandelblom Saxifraga granulata och ruggar 
av det vackra gräset luddtåtel Holcus lanatus.

Till vänster finns områdets första spång. Den 
leder till den västra delen av fållan. Vi går dock 
inte in där nu. Där är floran annorlunda och 

Tabell 1. Orkidéer i Nohlmarken. +++: mycket stor ökning, ++: stor ökning, +: svag ökning, 0: oföränd-
rad, –: minskning från 1986 till 2008. För fållornas läge se figur 1.
Orchid species found in the Nohlmarken nature reserve. The first column [Ökning] indicates changes in 
abundance from 1986 to 2008 as a result of the restoration.

Ökning Art 1986 2008 Fålla

+++ Praktsporre Gymnadenia conopsea var. densifolia ej känd 10000-tal F
++ Brudsporre G. conopsea var. conopsea få 1000-tal F,G
++ Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 10-tal 100-tal A,K
++ Kärrknipprot Epipactis palustris 100-tal 1000-tal D,F,H
++ Sankt Pers nycklar Orchis mascula ej känd 100-tal F,G
++ Tvåblad Listera ovata 100-tal 100-tal D,F,G
++ Ängsnycklar Dactylhoriza incarnata var. incarnata 40 100-tals B,D,F,H
+ Adam och Eva D. sambucina ej känd fåtal F,G
+ Flugblomster Ophrys insectifera 100-tal 100-tal D,H
+ Honungsblomster Herminium monorchis 2 7 D,H
+ Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri få 20 H
+ Vaxnycklar D. incarnata var. ochroleuca ej känd 50 D
0 Blodnycklar D. incarnata var. cruenta få få D
0 Korallrot Corallorhiza trifida 10-tal 10-tal B,K
0 Ängsnattviol Platanthera bifolia ssp. bifolia ej känd 1 el. 2 C,K
0 Skogsknipprot Epipactis helleborine 10-tal 10-tal D,G,K
0 Skogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii 1000-tal 1000-tal Alla
– Nästrot Neottia nidus-avis 4 0 D
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där växer många arter som normalt förekommer 
i fattigare markområden, exempelvis borsttåg 
Juncus squarrosus, gråstarr Carex canescens, kråk-
klöver Comarum palustre, kärrviol Viola palustris, 
stagg Nardus stricta, stjärnstarr Carex echinata 
och vitsippa Anemone nemorosa. Här växer också 
en del grönvit nattviol Platanthera chlorantha.

Fålla B – södra delen
Vi lämnar nu stigen och tar en sväng in i den 
södra delen av den fålla som sträcker sig längs 
med Loringavägen. Detta område var åkermark 
fram till början av 1950-talet, vilket bland annat 
flera tvärgående diken vittnar om. Efter 1950 
har området betats nästan årligen men från och 
med år 2000 slås hela fållan.

I söder finns en av Nohlmarkens få skogs-
dungar, huvudsakligen klibbal Alnus glutinosa 
och sälg Salix caprea. Markfloran i skogen är 
inte så artrik och domineras av strandlysing 
Lysimachia vulgaris. Letar man noga kan man 
kanske finna några enstaka exemplar av den lilla 
orkidén korallrot Corallorhiza trifida (6). Efter 
att ha varit inne i skogen gör vi en kort färd 
runt några jolster- och svartvidebuskar (Salix 
pentandra och myrsinifolia) som finns lite norrut.

Den gamla betesmarken domineras av lågväx-
ande starrarter och gräs, såsom darrgräs Briza 
media, harstarr Carex ovalis, hundstarr C. nigra 
och kamäxing Cynosurus cristatus. Andra arter 

här är humleblomster Geum rivale, ängsskallra 
Rhinanthus minor och höskallra. Höskallran 
gynnas av slåtter och verkar sprida sig lätt med 
maskiner och kärror.

På våren lyser de gamla dikena gula av kabb-
leka Caltha palustris och i den norra delen av 
området finns stora ruggar med smörbollar Trol-
lius europaeus (7). Letar man noggrant i partier 
med extra låg vegetation nära Loringavägen kan 
man finna det ovanliga halvgräset plattsäv Blys-
mus compressus samt stubbtåg Juncus compressus.

Fålla C
Vi fortsätter norrut. Längs med stigen lyser ett 
rikt bestånd med smörbollar. Här har vi också 
bra möjligheter att jämföra hö- och ängsskallra; 
höskallran har ljusgula blommor, ängsskallran 
mörkgula (8).

Denna fålla är till största delen helt öppen 
med bara några få buskar, och består mest av 
mindre kalkrika, friska starrängar där hundstarr 
dominerar. Här finns vissa år också rikligt med 
kärrtistel Cirsium palustre.

På sommaren besöks kärrtistelns blommor 
av massor med fjärilar och lite senare på hösten 
när fröna mognar kan man ibland se brokiga 
steglitser hänga i grenarna (figur 3). Steglitsen 
lägger man ofta märke till när man vandrar i 
Nohlmarken på sommaren så det är väl ganska 
troligt att den häckar i närheten.

Figur 6. I Nohlmarken finns Väster-
götlands största förekomst av 
gräsull.
The largest population of Eriopho
rum latifolium in Västergötland can 
be found at Nohlmarken.
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Fålla B – vid bäcken
Vi följer stigen framåt, men innan vi kommer 
fram till en bro viker vi av in i fållan längs med 
Loringavägen igen. Vi går fram till bäcken och 
möter för första gången den rika flora som finns 
i stora delar av Nohlmarkens centrala delar.

Bäcken har sitt ursprung i berget ovanför 
Nohlmarken och för med sig kalkrikt vat-
ten med högt pH-värde vilket gynnar många 
arter. Här finner vi arter som näbbstarr Carex 
lepidocarpa, kärrspira Pedicularis palustris och 
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata. Här bland 
tuvorna i bäckkanten kan man också hitta en 
stor raritet, källgräs (9). Källgräset gynnas av 
djurens tramp varför artens framtid här är hotad. 
Det är troligt att man i östra delen av Nohl-
marken i framtiden blir tvungen att återinföra 
betesdriften.

Längs med bäcken finns en damm som anla-
des i slutet av 1980-talet men som nu är helt 
igenväxt med flaskstarr Carex rostrata.

Fålla C 
Vi går tillbaka och kommer snart ut på stigen 
igen och följer den gamla kalkbruksvägen väs-
terut. Längs med vägen träffar vi på de första 
exemplaren av tätört Pinguicula vulgaris som 
vi sedan kommer att möta flera gånger under 
vandringen. Här växer också darrgräs med sina 
vackert hjärtformade småax. Det är en art som 

förekommer i finare gräsmarker, ofta i ganska 
små mängder, men här i Nohlmarken finns den 
i mycket rika bestånd.

En annan art som växer rikligt längs med 
vägen är kummin Carum carvi (10). Det är en 
växt vars frön man kan använda som krydda. 
En bekant till mig samlade för några år sedan 
in kumminfrön och blandade dem med bränn-
vin som gavs namnet Nohlmarksbrännvin. Det 
smakade inte gott!

En egendomlighet med Nohlmarken är före-
komsten av trädformade buskarter. Längs med 
kalkbruksvägen står ett ovanligt stort och hög-
rest exemplar av brakved Frangula alnus.

Fålla D – södra delen 
Vi viker nu av åt höger och går in i ett stort 
område med artrika kalkfuktängar. Innan 
restaureringen var detta område till stora delar 
igenväxt med videbuskar. I den centrala delen 
fanns en skogsdunge och här och var enstaka 
träd. De flesta träden och buskarna är idag 
borta. En del har huggits ner men många har 
också dött eftersom området blivit blötare.

I denna del finns flera spänger som gör att 
man kan gå torrskodd genom fuktängarna och 
slipper trampa ner orkidéerna som här finns i 
stort antal.

Det vi först lägger märke är ett vitt hav av 
ulltofsar över stora delar av fuktängen (11). Det 

Figur 7. Rika bestånd av ängsnyck-
lar kan numera beundras efter 
den lyckade restaureringen.
Dactylorhiza incarnata has increased 
considerably as a result of the res-
torations efforts.
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är gräsull Eriophorum latifolium, en ovanlig 
släkting till de allmännare arterna ängsull och 
tuvull (E. angustifolium och vaginatum). Gräsull 
förekommer bara i kalkrika områden. Den är 
inte speciellt vanlig någonstans i Västergötland, 
men här i Nohlmarken är den allmän (figur 6).

Här börjar nu flera orkidéarter dyka upp. 
Skogsnycklar har vi redan sett på många stäl-
len. Detsamma gäller ängsnycklar som vi såg 
vid bron. Här finns dock rika bestånd av arten 
(figur 7). Här ses också den gulvita variant som 
kallas vaxnycklar (var. ochroleuca) och en tredje 
typ som kallas blodnycklar (var. cruenta). Andra 
orkidéer som kan ses här är enstaka flugbloms-
ter Ophrys insectifera och kärrknipprot (figur 8). 
Kärrknipproten blommar något senare än de 

flesta andra orkidéer, varför man sällan ser några 
blommande exemplar kring midsommar. Flug-
blomstret ser vi här lite på avstånd några meter 
från spången. Vi kommer senare att kunna stu-
dera den på närmre håll.

Kärrspira är en art som varierar mycket i 
antal år från år och som ibland finns här i 
mycket stora mängder. En art som också för-
kommer i stora mängder vissa år är strätta 
Angelica sylvestris, men den ser vi inte mycket av 
kring midsommar.

Vi viker strax av till höger och vandrar längs 
med spången först österut och sedan norrut. 
Längs med spången kan man på mycket nära 
håll studera några av de orkidéer vi redan sett, 
men också flädervänderot Valeriana sambucifolia. 

Figur 8. Kärrknipprot är en av Nohlmarkens vanligaste orkidéer som finns i flera tusen exemplar. Det lilla 
väldoftande honungsblomstret är däremot en av reservatets sällsyntaste orkidéer. I år (2009) hittades 
dock 15 blommande plantor på ett nytt ställe i fålla D.
Epipactis palustris grows in the thousands at Nohlmarken, whereas Herminium monorchis is very rare.
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Skulle vi vandra här någon månad senare skulle 
vi få njuta av mängder med blommande slåtter-
blomma Parnassia palustris.

Snart viker spången av åt vänster. Här stan-
nar vi nästan genast upp och tittar ner åt höger 
(12). Där, på en kvadratmeter stor yta kan man 
om man är uppmärksam hitta flera sällsynta 
starrarter som hårstarr, loppstarr och nålstarr 
(Carex capillaris, pulicaris och dioica). Men de 
flesta besökare bryr sig inte om dessa ganska 
oansenliga arter utan det är något annat som 
väcker deras intresse.

Här växer nämligen en mycket liten gul orki-
dé med en sötaktig doft, honungsblomster (figur 
8). Man brukar kunna se fem eller sex exemplar 
här. Den är en av Nohlmarkens sällsyntaste 
orkidéer och den finns bara på ytterligare två 
ställen i reservatet, med sammanlagt ca 25 ex.

Lite längre fram längs spången finns rikligt 
med kärrknipprot på den högra sidan och här 
brukar de första blommande exemplaren för året 
kunna ses. Ytterligare lite längre fram träffar 
vi åter på några exemplar av blodnycklar (13). 
De påminner om ängsnycklar, men bladen och 
blommans foderblad täcks av mörkröda ”blod-
fläckar”. Blodnycklar är sällsynta i Nohlmarken 
och finns i ungefär tjugo exemplar.

Vi fortsätter vår vandring norrut. Kärr-
knipprot blir allt vanligare. Arten förekom-
mer i tusental i reservatet och är en av de 
vanligare orkidéerna. Öster om spången ser vi 
även flera exemplar av den vackra majvivan 
(figur 9). Den finns spridd på många ställen i 
Nohlmarken och har ökat på senare år. Den 
skulle antagligen vara ännu vanligare om man 
betade större områden, eftersom den gynnas 
av markstörningar. Det är dock troligt att det 
tramp som sker vid slåttern på några ställen kan 
ersätta kornas tramp (14).

Fålla D – mellersta delen
De starrarter vi såg vid honungsblomstret finns 
även här, men vi kan här också se en annan 
art i släktet, nämligen ängsstarr Carex hostiana. 
Vandrar vi här på sensommaren lyser marken 
blåviolett av tusentals ängsvädd Succisa pratensis. 
Ängsvädden är en viktig art för många insekter 

och soliga dagar kan man se mängder av fjärilar 
som söker näring i blommorna.

I detta område gjorde Arne Gunnefur, tidi-
gare ordförande i Skaraborgs läns naturskydds-
förening, i slutet av 1990-talet ett fint fynd, den 
sällsynta sumpgentianan Gentianella uliginosa. 
Det är en liten art med mycket små blommor, 
vilket gör den väldigt svår att finna. Jag har inte 
sökt efter arten på några år, men jag hoppas den 
fortfarande finns kvar.

Snart lämnar vi spången och kommer ut 
på stigen igen. Till höger om oss fanns förr en 
skogsdunge. Alla träd utom ett är nu borttagna 
och stubbarna har frästs bort. I kanten spara-
des en ek Quercus robur som senare hamlades. 
Tyvärr verkar den inte må så bra, så vi får väl 
se hur länge den klarar sig. Buskarna i området 
mår inte heller bra, troligen för att marken blivit 
för blöt för dem.

Vi kommer snart fram till en ny spång och en 
bro, men nu viker vi av åt höger och följer stigen 
mot Loringavägen.

Figur 9. Majviva har ökat under senare år och finns 
nu i många delar av Nohlmarken.
Primula farinosa has been favoured by the restoration 
and is nowadays rather common at Nohlmarken.
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Fålla D – norra delen
Till vänster om oss finns den del av Nohlmarken 
som var åker fram till 1950. Efter det brukades 
marken som betesmark i många år.

Detta delområde var vid restaureringen ett 
av Nohlmarkens orkidétätaste områden. Här 
fanns framför allt tusentals skogsnycklar men 
även andra arter. Rikedomen är inte lika stor 
idag men fortfarande ses hundratals skogsnyck-
lar, kärrknipprot, vaxnycklar och ängsnycklar 
här. Här träffar vi också på en ny orkidéart, 
några småväxta tvåblad Listera ovata. Längre 
fram kommer vi att få se betydligt praktfullare 
exemplar av arten. Området domineras annars 
av olika starrarter, rika förekomster av darrgräs, 
humleblomster, höskallra och ängsvädd.

Bland mer sällsynta arter kan nämnas stor 
ögontröst, plattsäv, vitpyrola Pyrola rotundifolia 
och ormtunga Ophioglossum vulgatum. Orm-
tungan är en mycket speciell ormbunke (15) 
som är ganska svår att få syn på, men letar man 
ett tag så brukar man snart finna några exem-
plar. Den består av ett tjockt blad med ett orm-

liknande ax på. Axet består av 10–40 sporgöm-
men. Är det barn med på vandringen brukar jag 
föreslå att växten ser ut om den lömske ormen 
Sir Vääs som vaktar prins Johns penningpåsar i 
Robin Hood-avsnittet i Kalles Ankas jul.

Fålla B – norra delen
Vi fortsätter nu åter till den fålla som ligger när-
mast Loringavägen och går in i ett område som 
vi sällan eller aldrig besöker vid våra vandringar 
i Nohlmarken. Vid infarten till denna fålla finns 
ett fuktdråg. Vatten kommer här in från fukt-
ängarna västerut för vidare transport till diket 
längre fram.

Här hittar vi det sällsynta gräset blågrönt 
mannagräs Glyceria declinata och i diket finns 
en del träjon Dryopteris filix-mas. Kring diket 
växer rikligt med skogsnycklar och tvåblad (16).

Vi viker nästan genast av mot norr. Här gräv-
de vi i slutet av 1980-talet en damm och ska-
pade en översilningsmark intill. I dammen växer 
bland annat storigelknopp Sparganium erectum 
och i översilningsmarken finns gökblomster, 
sumpförgätmigej Myosotis laxa och ängsbräsma. 
Längs med staketet i öster finns ett rikt bestånd 
med fackelblomster Lythrum salicaria.

Vi passerar bron över bäcken och kommer in 
i en ganska torr del. I detta område återfinns 
bland annat prästkrage Leucanthemum vulgare, 
rödklint Centaurea jacea och revfibbla Pilosella 
lactucella. Vi går mot norr och strax är vi inne i 
den nordligaste fållan i Nohlmarken.

Fålla E
Denna lilla fålla var inte med vid den första fasen 
av restaureringen utan lades till några år senare. 
Då var området mycket igenväxt. Här rinner en 
bäck som delar området i två delar, en skogs-
bevuxen i öster och en helt öppen del i väster. 
Den östra domineras helt av strandlysing medan 
den andra är betydligt mer varierande. Marken 
domineras av åkerfräken Equisetum arvense men 
här förekommer också många andra arter, till 
exempel majviva, skogsnycklar och smörbollar.

Den intressanta delen av denna fålla är dock 
bäcken och diket i söder. Här växer många i 
våra trakter vanliga arter som bäckveronika 

Figur 10. Blåhallon förekommer i reservatets 
utkanter i norr och väster.
Dewberries Rubus caesius occur along the perimeter 
of the reserve.
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Veronica beccabunga och rosendunört Epilobium 
hirsutum, men vi finner också många sällsynt-
heter som bäckmärke Berula erecta, kåltistel 
Cirsium oleraceum, luddunört Epilobium parvi-
florum och vattenmynta Mentha aquatica. Bäck-
märket är en flockblomstrig art som förekommer 
rikligt i bäcken men som sällan blommar. Den 
förekommer bara på några få ställen i Västergöt-
land. Detsamma gäller vattenmyntan (17).

Vi går nu söderut igen och är snart ute på 
stigen. Vi viker nu av åt höger och når en ny bro 
och en ny spång.

Fålla D – nordvästra delen
Längs med spången ser vi några majvivor och 
mycket orkidéer. Två tallar Pinus sylvestris finns 
på vår vänstra sida. Strax bortanför dem finns 

några mycket blöta partier där bland annat 
strandklo Lycopus europaeus och vattenklöver 
Menyanthes trifoliata har påträffats.

Strax når vi torrare marker igen och floran 
ändras dramatiskt. Området var skogklätt innan 
restaureringen. Idag återstår endast några askar 
Fraxinus excelsior, en oxel Sorbus intermedia och 
några buskar.

Precis där vi lämnar spången står en enbuske 
Juniperus communis (18). Här sågs på 1980-talet 
orkidén nästrot Neottia nidus-avis. Tyvärr finns 
den inte kvar eftersom den vill ha betydligt 
skuggigare miljöer för att trivas.

En ovanlig buske som växer här är blåhal-
lon Rubus caesius som täcker ett stort område 
nära staketet i norr. Kommer man hit sent på 
säsongen kan man gärna smaka på de goda 
bären (figur 10). På Gotland kallas blåhallon för 
salmbär och många gotlandsresenärer har säkert 
smakat eller köpt med sig salmbärssylt hem.

Nu viker vi av till vänster och går över en torr 
bäckfåra till nästa fålla. I bäckfåran ser vi en ny 
art, kärrfibbla Crepis paludosa.

Fålla F – östra delen
Även denna fålla var skog innan restaureringen. 
Idag förekommer bara några få träd, mest i 
det nordvästra hörnet, och spridda buskar som 
getapel Rhamnus cathartica, hagtornar Crataegus, 
hassel Corylus avellana och olvon Viburnum opu-
lus. Större delen av denna fålla består av torrare 
moränmarker men i den östra kanten finns på 
några ställen fuktängar.

När vi kommit in i fållan går vi rakt fram 
och tar sikte på några hasselbuskar trettio meter 
bort. I närheten av dessa finns ett stort bestånd 
med storrams Polygonatum multiflorum (19). 
Storrams är en lundart som normalt föredrar 
betydligt skuggigare miljöer, men trots att växt-
platsen nu är helt öppen trivs den väldigt bra 
här.

Nu tar vi sikte på en bänk som är placerad 
uppe på en moränkulle väster ut. På väg dit 
passar vi på att notera en del vanliga arter som 
blåsuga Ajuga pyramidalis, fyrkantig johannesört 
Hypericum maculatum, äkta johannesört H. per-
foratum och vitmåra Galium boreale.

Figur 11. Adam och Eva är en av Nohlmarken 
sällsyntaste orkidéer. Några få exemplar hittas i 
fållorna F och G.
Just a few Dactylorhiza sambucina can be found at 
Nohlmarken. Both colour morphs are represented.
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Fålla F – Paul Appells bänk
Väl framme vid bänken kan vi sätta oss ner och 
njuta av utsikten innan vi fortsätter vidare. Bän-
ken har satts upp av Skultorpsbon Paul Appell 
som ofta brukar besöka Nohlmarken.

På moränbacken har en rik flora etablerats 
efter restaureringen. På den plana delen av 
backen finner vi både vanliga och mindre van-
liga arter som backsippa Pulsatilla vulgaris, brud-
bröd Filipendula vulgaris, buskviol Viola hirta, 
gullviva Primula veris, gökärt Lathyrus linifolius, 
jungfrulin Polygala vulgaris, stånds Senecio jaco-
baea, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, stor blå-
klocka Campanula persicifolia och tjärblomster 
Viscaria vulgaris för att bara nämna några (20).

I detta område möter vi också två nya 
orkidéarter. En är Sankt Pers nycklar Orchis 

mascula. Den förekommer rikligt här på back-
ens plana del och har ökat på senare tid. Nu 
hittar man den på flera ställen i de områden 
som tidigare varit skog. Den andra orkidén är 
Adam och Eva Dactylorhiza sambucina (figur 
11). Den är mycket sällsynt i Nohlmarken men 
man brukar kunna se några exemplar bland 
alla Sankt Pers nycklar på backens plana del. 
Ett exemplar brukar också stå strax söder om 
Pauls bänk. Man får besöka Nohlmarken redan 
i maj månad för att få uppleva dessa praktfulla 
orkidéer.

Fålla F – nordvästra delen
Vi forstsätter nu en liten stig mot nordväst och 
tar sikte mot en öppning i stängslet lite längre 
fram. På ömse sidor om stigen breder stora 

Figur 12. En rik förekomst av den illaluktande stall-
örten finns i nordvästra delen av fålla F.
Ononis spinosa ssp. arvensis was awoken from the 
seed bank in connection with landscaping work.

Figur 13. Praktsporre är Nohlmarkens vanligaste 
orkidé och förekommer i tiotusentals.
Gymnadenia conopsea var. densiflora is the most 
common orchid at Nohlmarken.
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bestånd av det kalkälskande gräset backskafting 
Brachypodium pinnatum ut sig. De bär sällan ax, 
men vissa år kan varenda planta blomma.

Vi viker snart av åt vänster och går ett litet 
stycke upp i slänten (21). Här växer rikligt med 
sötvedel Astragalus glycyphyllos och den illaluk-
tande men vackra stallörten Ononis spinosa ssp. 
arvensis (figur 12). Den fanns inte här 1986, 
men frön i marken fick tydligen liv när vi gjorde 
en del markarbeten här i slutet av 1990-talet.

Lite längre upp i sluttningen ligger två kalk-
stenar, den ena på den andra. På den platta över-
sidan trivs ett litet bestånd med vit fetknopp 
Sedum album och i mellanrummet mellan de två 
blocken har murruta Asplenium ruta-muraria 
etablerat sig.

Fålla D – närmast fabriken
Efter denna utvikning vandrar vi tillbaka och 
kommer strax fram till en bro (22). Från denna 
kan man se sex olika orkidéarter, varav några 
är nya för vår rundtur. Kärrknipprot, skogs-
nycklar och tvåblad har vi sett tidigare men nu 
tillkommer brudsporre Gymnadenia conopsea, 
praktsporre G. conopsea var. densiflora (figur 13) 
och skogsknipprot Epipactis helleborine. Brud-
sporrarna blommar ganska sent på säsongen, 
men i närheten av bron brukar man se de första 
utslagna exemplaren kring midsommar.

Vi går ner en kort tur ner i sluttningen igen 
och beundrar en trädformig getapel. Marken i 
sluttningen domineras av slankstarr Carex flacca 
som täcker en stor del av ytan. Bland andra 

Figur 14. Gullviva kan ses här och 
var i de torrare partierna
Cowslips Primula veris are common 
in the drier parts.
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arter kan nämnas bergslok Melica nutans, gull-
viva (figur 14), lundstarr Carex montana och 
rosettjungfrulin Polygala amarella. I kanten står 
Nohlmarkens enda bestånd med vass Phrag-
mites australis. Orkidérikedomen i området är 
mycket imponerande. Här förkommer enstaka 
kärrknipprot och skogsknipprot, rikligt med 
skogsnycklar och tvåblad och massförekomster 
av brudsporre och praktsporre.

Fålla G – aspdungen
Vi vandrar uppför sluttningen igen och kommer 
in i ett av Nohlmarkens kvarvarande skogsom-
råden. Aspdungen har medvetet sparats, dels för 
att gynna en del lundväxter, dels för att gynna 
fågellivet. Asparna är fortfarande ganska unga 
men kan med åldern bli fina hålträd. I väntan 
på att så ska bli fallet har vi satt upp några fågel-
holkar.

I detta område finns bland annat två av 
Nohlmarkens få återstående granar Picea abies. I 
söder finns några stora hasselbuskar och några 
andra buskar. En av dessa är tibast Daphne 
mezereum (figur 15). Denna vårblommande art 
har minskat starkt i Nohlmarken sedan 1986 
eftersom den trivs bäst i skuggiga miljöer, men 
också för att många exemplar trampades ner av 
djuren de första åren.

I aspdungen finner vi flera lundväxter som 
blåsippa Hepatica nobilis, midsommarblomster 

Geranium sylvaticum, trolldruva Actaea spicata 
och vispstarr Carex digitata. För några år sedan 
växte en korallrot alldeles intill stigen men den 
har inte setts på några år.

Nohlmarken ligger nära Skultorp och nära 
vägen mot Falköping. Det har gjort att många 
arter från samhället och vägkanterna har vand-
rat in i Nohlmarken, spridda av fåglar, män-
niskor eller av egen kraft. En sådan art är sparris 
Asparagus officinalis som man brukar se i flera 
exemplar i aspdungen (23).

Fålla G 
Detta område är till stora delar uppbyggt av 
parallella ryggar med kalkrik morän och block-
rika sänkor däremellan. Ibland finns tjocka 
lager med kalk som för länge sedan fällts ut när 
vatten för flera tusen år sedan rann över slutt-
ningen.

Området hävdades som betesmark till några 
år in på 1950-talet. Därefter var det ohävdat till 
1987. Under denna tid växte stora delar av områ-
det igen. Idag har området ett glest trädskikt 
och ett rikt buskskikt. Oxel dominerar bland 
träden och getapel bland buskarna.

Fålla G – norra delen
Första stoppet i detta område gör vi vid en bro 
över en gammal bäckfåra. Här växer en dof-
tande trädgårdsflykting: äppelmynta Mentha 

Figur 15. Tibast förekommer bara 
i ett fåtal exemplar vid staketet 
i nordöstra delen av fålla G och 
södra delen av fålla F.
Just a few Daphne mezereum can 
be found at Nohlmarken. It flowers 
very early in spring.
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longifolia × suaveolens. Den blommar ganska 
sent på säsongen. På samma plats sågs för några 
år sedan också mariaklocka Campanula medium 
(24).

Lite längre fram står ytterligare ett träd av en 
art som vi vanligtvis brukar se som buske, näm-
ligen trubbhagtorn Crataegus monogyna. Intill 
trädet ser vi några mycket kraftiga exemplar 
av tvåblad och på den andra sidan stigen växer 
lundväxten trolldruva. En annan lundväxt som 
finns lite längre fram är liljekonvalj Convallaria 
majalis. Man ser dock sällan några blommande 
exemplar, förmodligen beroende på att området 
är för ljusöppet för denna skuggälskande växt.

Längs med stigen fram till en tämligen grov 
oxel ser man rikligt med enar, getapel, hagtorn 
och olvon. Här finns också buskar som kom-
mit hit med fåglarnas hjälp, såsom häckberberis 
Berberis thunbergii och spärrgrenigt oxbär Cotone-
aster divaricatus.

Fålla G – mellersta delen
Vid oxeln finns ett 2,5 meter vid cirkel med 
fet och näringsrik jord (25). Anledningen är 
att det här tidigare låg en stor hög med grenar, 
kvistar, multnande löv och växter. Högens 
kvävehalt har gynnat arter som annars inte före-
kommer i Nohlmarken. Här hittar vi triviala 
arter som brännässla Urtica dioica, stormåra 
Galium album och hesperis Hesperis matronalis. 
I närheten växer också akleja Aquilegia vulgaris, 
bergmynta Satureja vulgaris och ett femtiotal 
Sankt Pers nycklar. Under en häckberberis växer 
ett litet exemplar av Nohlmarkens sällsyntaste 
buskart, rött oxbär Cotoneaster scandinavicus. 
Inte långt därifrån står en annan ovanlig buske, 
nämligen berberis Berberis vulgaris.

Vi går nu tillbaka några meter och viker av 
mot vänster. Sluttningen lyser här vackert gul 
och blå av en massförekomst av natt och dag 
(figur 16). I denna sluttning eller i närheten bru-

Figur 16. Natt och dag förekommer allmänt i större delen av Nohlmarken, mest på de torrare partierna.
Melampyrum nemorosum is widespread in the drier parts of the Nohlmarken reserve.
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kar Nohlmarkens största förekomst av denna art 
påträffas (26).

Lite längre upp i slänten finner vi ett ganska 
stort bestånd med korskovall, natt och dags 
ovanligare släkting. Alla exemplar som finns här 
är ljusgula, tyvärr saknas den vackra rödfärgade 
varianten av arten i Nohlmarken. Ytterligare 
något längre upp växer också en annan art med 
två färgformer, nämligen Adam och Eva. Tyvärr 
har förekomsten minskat under senare år och år 
2008 sågs bara blad här.

Fålla G – Norr om reservatet
Vi går nu mot norr och lämnar för en stund 
reservatet och går fram till en kulle som är upp-
byggd av kalkstenar och kalkkross (27). Här 
fanns förr ett kalkbrott. På högen växer mäng-
der med blåeld, gråfibbla Pilosella officinarum 
och palsternacka Pastinaca sativa samt några 
exemplar av stånds. Tillfälligt har även stenkras-
sing Hornungia petraea observerats här. Öster 
om kullen fanns till slutet av 1990-talet en 
tallskog som avverkades för att ta fram en brant 
kalkrik sydsluttning lite längre norrut.

Floran skiljer sig inte mycket från den i 
reservatet. En vanlig art är sötvedel som växer i 
ringar som täcker stora arealer. I detta område 
finns även några exemplar av skogsklocka Cam-
panula cervicaria. I den kalkrika sydsluttningen 
påträffas kungsljus Verbascum thapsus, rödkörvel 
Torilis japonica och väddklint Centaurea scabiosa.

Fålla G – västra delen
Vi går tillbaka in i reservatet och kommer snart 
ut på stigen igen. Snart passerar vi en tall där 
blixten slog ner 2004. Trädsplitter från denna 
urladdning spred sig vida omkring i fållan. 
Lyckligtvis fanns ingen människa i närheten.

Längs med stigen växer rikligt av det sirliga 
vildlinet Linum catharticum med sina små vita 
blommor. Här växer vissa år också rikligt med 
stor ögontröst. Den blommar dock inte kring 
midsommar utan en månad senare (28).

På den vänstra sidan om stigen växer stora 
bestånd av ängshavre Helictotrichon pratensis och 
på den andra sidan ser vi åter rika bestånd med 
backskafting. Andra arter som förekommer här 

är rosettjungfrulin, rödkämpar Plantago media 
och vitmåra.

Lite längre fram längs med vägen högra sida 
växer ett stort bestånd med kungsmynta Origa-
num vulgare. Stanna gärna till och dra försiktigt 
händerna genom bladen. En angenäm väldoft av 
pizzakryddan oregano sprids snart i händerna.

Fålla G – södra delen
Nu viker vi av åt vänster och vandrar ner för 
sluttningen igen. I sluttningen finns en mycket 
märklig blandning av arter. Här växer några 
av kalkfuktängens vackraste växter såsom maj-
viva, kärrknipprot och ängsvädd alldeles intill 
torrbacksväxter som jordtistel, rödkämpar och 
spåtistel Carlina vulgaris (29). Lite längre bort 
längs staketet i söder ser vi rikligt med prakt-
fulla skogsnycklar.

Vi fortsätter nedför sluttningen fram till ett 
nytt staket och en nygammal fålla och stannar 
vid övergången. Här kan vi studera stora bestånd 
av den vackert höggula sommarfibblan Leonto-
don hispidus. Här växer också hundratals med 
skogsnycklar och tvåblad. Ett spännande inslag 
är ett stort exemplar av en orkidé som troligen är 
en hybrid med skogsnycklar som den ena föräld-
ern. Vi brukar kalla den för en hybridnyckel.

Fålla F – södra delen
Den fålla vi nu kommer in i var före restaure-
ringen så igenväxt av buskar, sly och träd att 
man inte kunde passera genom området. En av 
de första åtgärderna vi gjorde 1986 var att röja 
fram en stig så vi kunde komma fram. Mark-
floran i området var trivial och bestod mest av 
lundarter. 

Idag är området nästan helt trädfritt för-
utom några häggar Prunus padus och sötkörsbär 
P. avium. Buskskiktet är glest och domineras 
av enstaka hasslar och hagtorn. Markfloran 
har givetvis förändrats dramatiskt när skogen 
försvunnit. Lundväxterna har minskat men 
fortfarande finns till exempel en del skogsbingel 
Mercurialis perennis kvar. I stället har många 
ljusälskare vandrat in och idag finner vi enstaka 
Sankt Pers nycklar och rikligt med brud- och 
praktsporrar.
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Fålla F – gammal inhägnad
Vi fortsätter nerför sluttningen, passerar en fyra 
meter lång spång och kommer fram till en stol-
pe. Fram till för några år sedan fanns här en tio 
kvadratmeter stor inhägnad (30). Anledningen 
var att det redan vid restaureringens inledning 
växte brudborstar och rikligt med kärrknipprot 
här. För att hålla efter allt sly som fullkomligt 
sprutade upp ur marken de första åren efter 
restaureringen var vi tvungna att ta hjälp av får. 
För att inte fåren även skulle äta upp de växter 
som vi värnade om hägnades området in.

Där hägnaden fanns växer fortfarande brud-
borste och kärrknipprot. En annan art som 
förekommer här är stenbär Rubus saxatilis. Den 
fanns tidigare bara inom hägnaden, men spred 

sig sedan. Vid staketet i söder växer en stor 
tibastbuske.

Vi fortsätter nedför slänten. Innan bron viker 
vi av åt vänster och följer staketet mot norr. Här 
passerar vi en hel del praktfulla orkidéer, men 
vi stannar efter några meter och tittar ner längs 
staketet (31). Efter en stund hittar vi det vi letar 
efter, flugblomstret (figur 17).

Här vid staketet är den säkraste platsen för 
arten och här kommer vi så nära att vi kan stu-
dera de märkvärdiga blommorna. Flugblomst-
rets blomma härmar ifråga om form, färg och 
doft en grävstekelhona. Stekelhannarna lockas 
till blomman och försöker para sig med den. På 
så sätt förs blommans pollen från blomma till 
blomma och det blir frön och kanske så små-
ningom nya flugblomster. 

Fålla H 
Den fålla som finns innanför stängslet går vi 
inte in i. År 1986 var detta område ännu nästan 
helt öppet trots att det varit ohävdat sedan länge. 
Eftersom området var artrikt och kunde utgöra 
ett spridningscentrum för många arter i Nohl-
marken beslöt vi redan från början att det skulle 
skötas som slåttermark.

Området är en kalkfuktkäng, men det finns 
även vissa partier med rikkärr och i den södra 
delen av fållan slingrar sig bäcken fram. I fållan 
förekommer flera sällsynta arter, till exempel 
agnsäv Eleocharis uniglumis, flugblomster, hår-
starr, höstspira Pedicularis palustris ssp. opsiantha, 
sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri, svinrot 
Scorzonera humilis och tagelsäv Eleocharis quin-
queflora (32).

Fålla I 
Vi går vidare söderut och går fram till den sned-
ställda bron (33). På vår högra sida finns en liten 
inhägnad som kom till för att undvika djur-
tramp i den känsliga miljön. Här, där bäcken 
kommer fram ur rödfyrhögen, finns vackra mat-
tor av tuffmossor (Cratoneuron, Palustriella) som 
skulle ha förstörts om vi hade tillåtit djuren att 
trampa här.

Bäckens källor finns i kalkbergen ovanför 
Nohlmarken. Där sipprar vatten ut på flera stäl-

Figur 17. Flugblomster förekommer spridd i fukt-
ängarna. Den ses bäst vid staketet mot väster i 
fålla H.
Ophrys insectifera can be found in the wet meadows 
at Nohlmarken.
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len och ger så småningom upphov till en bäck 
som via ett grävt dike når en liten damm strax 
söder om Nohlmarken. Från dammen letar sig 
sedan vattnet på något sätt under rödfyrhögen 
och mynnar här. Vid mynningen ser vi ett 
bestånd av majbräken Athyrium filix-femina. 
Längs med bäcken växer bland annat bäck-
bräsma Cardamine amara, kärrsälting Triglochin 
palustris och näbbstarr. På de fuktiga stenblock-
en i bäcken sitter många vackra exemplar av tät-
ört. Tätörtens blad är oljigt klibbiga och tjänar 
som fångst- och matsmältningsorgan.

Fålla K – rödfyrhögen
Efter att vi passerat bron kommer vi upp på 
första moränkullen i denna fålla. Innan vi 
bekantar oss med denna nya miljö gör vi en 
avstickare till rödfyrhögen lite längre fram (34). 
Den magra rödfyrhögen ger plats åt en del nya 
arter. Här växer i övrigt vanliga arter som berg-

gröe Poa compressa, blåeld, färgkulla, getväpp-
ling Anthyllis vulneraria, humlelusern Medicago 
lupulina, knölsmörblomma Ranunculus bulbosus, 
revfibbla, sandnarv Arenaria serpyllifolia och 
sandtrav Cardaminopsis arenosa. Här växer 
också det sällsynta vårskärvfröet Thlaspi perfo-
liatum i ett rikt bestånd. Tillfälligt har också 
fältkrassing och låsbräken Botrychium lunaria 
observerats.

Fålla K – västra delen
Vi lämnar rödfyrhögen och går tillbaka till 
moränkullen igen. Nu möts vi av en flora som vi 
sett mycket lite av tidigare, med arter som man 
ofta träffar på i ordinär svensk natur med till 
exempel blåbär Vaccinium myrtillus och vitsip-
por. 

Men här växer också en av svensk naturs 
absoluta värstingväxter, hundkäx. Den är en 
kvävegynnad art som tyvärr vandrat in och tagit 

Figur 18. Slåttergubben är en av de klassiska slåtterängsväxterna. Den trivs bäst på surare underlag och 
är därför inte vanlig i Nohlmarken.
The acidophilous Arnica montana is found at only one place at Nohlmarken.
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över i många svenska hagar och ängar. Den har 
också koloniserat åtskilliga vägkanter runt om i 
landet. Hundkäx tillåts inte i Nohlmarken utan 
alla exemplar som vi ser dras upp med rötterna. 
Trots att detta sker årligen så kommer nya exem-
plar varje år på några få ställen i reservatet. Det 
är inte lätt att utrota den! 

Snart passerar vi en asp som sett sina bästa 
dagar (35). Den är på väg att dö och har kanske 
redan gjort det i skrivande stund. I aspen finns 
massor med sprickor, små och stora hål. Hösten 
2007 flödade det rikligt med sav ur dessa sprick-
or vilket gav många fjärilar och andra insekter 
ett dukat bord. Vid flera tillfällen kunde då ett 
tiotal amiraler och några exemplar av grön asp-
vedbock skådas.

Vi går vidare och passerar en olvonbuske på 
vår högra sida. Nästan varje år angrips just detta 
exemplar av insekter. Trots detta brukar den få 
några vackra röda bär var höst.

Fålla D – kort spång
Strax efter olvonbusken går vi in i fålla D igen 
och följer en kort spång ut i fuktängen. Spången 
slutar tvärt några meter bort (36). På ett ganska 
begränsat område kunde man för några år sedan 
här se närmare hundra exemplar av flugblomster, 
men nu finns inte så många kvar.

Fålla K – norra och östra delen
Vi går tillbaka ut på stigen igen. Vid foten av 
rödfyrhögen växer några små exemplar av skogs-
knipprot. Sedan fortsätter vi framåt längs med 
kalkbruksvägen och går snart över en liten bro 
byggd av kalkhällar. Här växer eller har växt 
en del konkurrenssvaga små örter som nagelört 
Erophila verna, grustrav Arabidopsis suecica och 
grådådra.

Vi viker snart av till höger och följer den 
östra sluttningen mot söder. Efter några meter 
stannar vi och tittar närmare på de många 
nattviolerna som finns här. De flesta tillhör 
den grönvita arten men man kan också hitta 
något enstaka exemplar av äkta nattviol Platan-
thera bifolia (37). Den äkta nattviolen är Nohl-
markens sällsyntaste orkidé och ibland växer 
den alldeles intill den grönvita nattviolen. De 

är ganska lika men tittar man närmare ser 
man att den äkta nattviolen har något mindre 
blommor, tätare ax och längre sporre än den 
grönvita. Skulle man fortfarande vara osäker på 
bestämningen får man titta in i blomman. Den 
äkta nattviolen har två närstående parallella pol-
lensamlingar i blomman, medan den grönvita 
har pollensamlingar som är väl åtskilda och 
vinklade mot varandra.

Vi går tillbaka igen och följer stigen mot 
söder och passerar en vacker hagtornsbuske på 
vår vänstra sida.

Fålla C – västra delen.
Strax efter gör vi en kort avstickare in i fålla C 
igen. Den viktigaste anledningen till detta är att 
det här finns ett litet bestånd med slåttergubbe 
Arnica montana (38) (figur 18).

Fålla K – södra delen
Vi går tillbaka till stigen igen och går söderut. 
Vid övergången som vi snart passerar blommar 
tidigt på våren några vita exemplar av kungs-
ängslilja Fritillaria meleagris, troligen en inkom-
ling från någon trädgård i närheten. Längre 
fram växer det mycket av det styva gräset stagg, 
en art som inte finns i kalkrika marker. Här 
finns också rikligt med grönvit nattviol.

Vi fortsätter färden söderut och kommer snart 
fram till ett fuktigt och något skuggigt parti 
längst i söder. Här brukar varje år ses några 
exemplar av korallrot men vissa bra år kan den 
räknas i femtiotal (39). Lite längre fram längs 
med stigen ganska nära rödfyrhögen växer en 
stor krans med vitpyrola. I mitten av denna 
krans stod 2008 några skogsnycklar (40).

Fålla K – mellersta delen
Vi går sedan uppför backen. I södra delen växer 
en del torrmarksväxter som backstarr Carex 
ericetorum, backtimjan Thymus serpyllum och 
vårstarr Carex caryophyllea, och lite längre bort 
vid en stor tall kan man se några exemplar av 
rödfibbla Pilosella aurantiaca. Där växer också 
ett exemplar av druvfläder Sambucus racemosa. 

På den plana delen av moränkullen är floran 
ganska alldaglig, med arter som inte kräver ett 
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högt mark-pH, exempelvis blåbär, bockrot Pim-
pinella saxifraga, fårsvingel Festuca ovina, gullris 
Solidago virgaurea, gulmåra Galium verum, gök-
ärt, kruståtel Deschampsia flexuosa, teveronika 
Veronica chamaedrys och ängssyra Rumex acetosa. 

En art som också finns här är natt och dag 
och den kan väl vara en lämplig blomma att 
avsluta denna vandring runt Nohlmarken med. 
Vi går fram till fikaborden lite längre fram och 
avnjuter vår medhavda matsäck (41)!  

•  Tack till alla som deltog i restaureringen av 
Nohlmarken 1986–1996. Tack till alla anställda 
från Skogsstyrelsen och kommunens arbetslag 
som har utfört den tidskrävande slåttern av 
Nohlmarken de senaste tio åren. Tack till Gun-
nar Gröning som gjort vandringskartan runt 
Nohlmarken och till Peter Nilsson som ställt 
många av sina bilder till förfogande.
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In 1986, the author took the initiative to restore 
Nohlmarken, a formerly grazed but now overgrown 
6.5-ha area on the lower slopes of Mt Billingen in E 

Västergötland, SW Sweden. After much voluntary 
work Nohlmarken is today a nature reserve and a 
Natura 2000 site. The whole reserve is managed by 
mowing in August, which has been very favourable 
for biodiversity. Nohlmarken today harbours ca 350 
vascular plant species, 17 of which are orchids.
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Per Wahlén vet det mesta om natearterna i 
Halland. Bland annat har han funnit spädnate 
som ny för landskapet och återfunnit spetsnate 
i närheten av dess gamla lokal.

Text och foto: PER WAHLÉN

Halland är tack vare den rikliga neder-
börden rikt på vattensamlingar av olika 
slag. Det innebär att många olika nate-

växter har goda möjligheter att etablera sig.

Märgelgravar
Märgelgravarna är ett exempel på småvatten 
som gynnar både fauna och flora – däribland 
olika natearter. De natar som växer rikligast 
i denna miljö är gropnate Potamogeton berch-
toldii och gäddnate P. natans. Även trubbnate 
P. obtusifolius kan man ofta finna i södra Hal-
lands märgelgravar och sällsynt även rostnate 
P. alpinus, som annars trivs bäst i järnhaltigt 
vatten i magrare trakter.

Långnate P. praelongus kan så vitt jag vet 
strykas från listan över natar från våra märgel-
gravar. Ett fynd av mig från 1986 vid Restad, 
Laholm, bör strykas då belägget nu blivit ombe-
stämt till en avvikande form av rostnate. En 
art som emellertid tillkommit i denna miljö är 
spetsnate P. acutifolius (se nedan).

Näringsrika sjöar
I näringsrika sjöar tillkommer några arter som 
inte verkar trivas i märgelgravar, bland annat 
den – åtminstone i södra Halland – mindre 
vanliga gräsnaten P. gramineus, samt krusnate 
P. crispus och den märkligt nog ganska ovanliga 
ålnaten P. perfoliatus. Även den sällsynta lång-
naten kan hittas i denna miljötyp. 

Näringsrika floder och åar
Detta är en miljö som erbjuder livsutrymme åt 
alla de tidigare nämnda arterna, inklusive den 
nygamla arten spetsnate P. acutifolius som har 

två lokaler i eller i nära anslutning till denna 
miljötyp.

Spädnate P. pusillus (syn. P. panormitanus), 
som mig veterligen inte tidigare noterats från 
Halland, samt borstnate P. pectinatus finns i 
samma miljö men då mest nära havet och ofta i 
bräckt vatten (figur 1).

Strömkänsliga arter som till exempel grop- 
och trubbnate finner man främst i vikar och 
korvsjöar. 

Näringsfattiga trakter
Det är inte många natar som trivs i näringsfatti-
ga miljöer. De man hittar är främst rostnate och 
bäcknate P. polygonifolius. Den senare växer även 
i rännilar och hällkar utmed kusten. Gäddnaten 
minskar något i frekvens i näringsfattiga miljöer, 
medan svältformer av gräsnate och gropnate kan 
påträffas sällsynt.

Natar i Halland

Figur 1. I detta avsnörpta os till Genevadsån i södra 
Halland har spädnate funnit en lämplig växtmiljö.
Potamogeton pusillus (syn. P. panormitanus) thrives  
in this cut-off mouth of the river Genevadsån in 
southern Halland.
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Nyanlagda dammar
Även idag grävs dammar för olika syften, bland 
annat som kvävefällor där de fyller en viktig 
funktion. I dessa har natarna goda förutsätt-
ningar, och här har de flesta av Hallands nate-
arter inklusive flera av sällsyntheterna påträffats.

Natar i Halland
Potamogeton acutifolius – spetsnate (figur 2)
Åter funnen som halländsk i anslutning till 
lokalen där den först noterades av G. R. A. ��eo-
rin, från Hasslövs socken i mitten av 1800-talet. 
I Hallands flora står olyckligtvis att ”belägg sak-
nas och uppgiften är sannolikt felaktig”.

Mitt första fynd av arten var dock i Mölle-
gård, Söndrums socken: lösa exemplar flytande 
i anslutning till kvarndammen juli 1989 (RN 
6286379, 1313218; alla uppgifter om rikets nät 
gäller RT 90). Belägg i eget herbarium som kon-

firmerats av Erik Ljungstrand och Zdenek Kap-
lan. Om den växer i dammen eller uppströms är 
inte klart då det är nästintill omöjligt att komma 
åt utan flytetyg av något slag. Det kan ju vara en 
spännande sak för hågade att undersöka.

Det andra fyndet tog plats i Skummeslövs 
socken: 700 m NO Skottorps slott, märgelgrav 
(RN 6260414, 1326260), 4 oktober 1992. Det 
mesta av belägget är sänt till Lunds herbarium 
(Sven Snogerup), belägget var dock i bedrövligt 
skick (se nedan). Ytterligt lite kvar i eget herba-
rium – enligt Zdenek Kaplan ej möjligt att helt 
säkert bestämma. Men rimligtvis handlar det 
om samma art.

Omständigheterna kring fyndet var märk-
liga. I märgelgraven fanns mängder av änder 
under uppfödning. Följaktligen var märgeln 
helt bemängd av foder, säd och även rikligt 
med träck. I denna sörja såg jag genast några 

Figur 2. Här kan man se att bladet hos spetsnate verkligen har en tydlig spets. Den platta stjälken och 
det speciella bladfästet är andra karaktärer hos spetsnate.
The leaf of Potamogeton acutifolius has a prominent tip. The flattened stem and the characteristic leaf-base 
are other distinctive features.
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löst flytande blad av något som jag trodde var 
bandnate. Att märgeln var i detta skick gjorde 
att belägget såg ut därefter. Sökte senare år arten 
men återfann den inte. Kan kanske finnas kvar!

I samband med efterforskningarna efter 
naten vid denna lokal letade jag i allt vidare 
svängar. Lokal nummer tre blev därför Skum-
meslövs socken, 450 m O Pråmhuset – nygrävda 
kvävefällor (RN 6260475, 1324596). Många 
belägg har tagits och ett belägg, från privat her-
barium 27 juni 2004, konfirmerades av Zdenek 
Kaplan. Lokalen är belägen bara cirka tjugo 
meter från gränsen till Hasslövs socken, där 
��eorin först fann den!

I alla år har den varit steril och färskt material 
är sänt till Zdenek Kaplan för genetisk undersök-
ning, för att utröna om även hybriden Potamoge-
ton acutifolius × compressus kan finnas på lokalen. 

Att det var en av länsstyrelsens grävda kväve-
fällor var en överraskning, och då arten fanns i 
rikliga mängder bör den ha funnits flera år på 
platsen – men samtidigt måste det ju vara en 
relativt ny lokal. Avståndet till den andra loka-
len är cirka 1750 meter. När kvävefällan anlades 
vet jag inte, men den var redan rikligt bevuxen 
av många trevliga arter som vattenstäkra Oenan-
the aquatica, dyblad Hydrocharis morsus-ranae, 
kransslinga Myriophyllum verticillatum, smal-
kaveldun Typha angustifolia, stor andmat Spiro-
dela polyrhiza och korsandmat Lemna trisulca.

Runt dammen finns rikligt med vass och 
vattenytan är svår att nå. Men det är mödan 
värt då det finns spetsnate i mängder.

Potamogeton alpinus – rostnate
Tillkommer i Hallands flora i rutorna 13, 29, 53, 
60, 62, 82, 92, 121, 137, 140, 157, 168 och 170. 
Ingen märkbar förändring då det troligen hand-
lar om förbigångna lokaler.

Potamogeton berchtoldii – gropnate
Tillkommer i Hallands flora i rutorna 14, 16, 45, 
75, 79, 92, 121, 169, 185 och 205. Ökar stadigt, 
inte minst i numerär och i många nygrävda 
dammar.

Potamogeton crispus – krusnate
Tillkommer i rutorna:

7. Gräsryd, Östra Karups socken, märgel-vat-
tenhål (RN 62589641, 324670), Eget herbarium 
27 oktober 1992.

23. Glänninge sjö, Laholm, källsjö (RN 
6266989, 1330514). 22 september 2000.

28. Hökhult, Laholm, vattensamling kärr 
(RN 6272171, 1324904). 27 september 1992.

35. Genevadsåns mynning, avsnörpt åutlopp, 
Eldsberga socken (RN 6277419, 1323654). 
Medexkurrent var Lars-Erik Magnusson. Eget 
herbarium 28 juni 2006.

121. Sjönevadssjön, klarvattensjö, Vessige 
socken (RN 6321225, 1314203). 4 oktober 1996.

Kanske ökar arten svagt.

Potamogeton gramineus – gräsnate
Tillkommer i rutorna 24, 33, 53, 55, 64 116, 
127 och 159. Ingen märkbar förändring då det 
troligen handlar om förbigångna lokaler.

Potamogeton obtusifolius – trubbnate
Tillkommer i rutorna. 11, 13, 35, 36, 45, 59, 
70, 71, 91, 92, 109, 114, 118 och 121. En klar 
ökning, inte minst i nygrävda vattenhål av 
skilda slag.

Potamogeton pectinatus – borstnate
Tillkommer i rutorna: 

28. Hökhult, Lagans mynning, sandig 
åstrand, Laholm (RN 6272466, 1324397). Eget 
herbarium 13 juli 2008. 

35. Genevadsåns mynning, Eldsberga socken, 
avsnörpt åutlopp (RN 6277419, 1323654). Med-
exkurrent, Lars-Erik Magnusson. Eget herba-
rium 21 juli 2006.

43. SO Köpenhamn, Snöstorps socken, 
nygrävd damm (RN 6282847, 1322076). 11 
september 2002. Här växte också enorma mäng-
der av strandlummer Lycopodiella inundata.

52. Utfyllnadshamnen, Halmstad, skapad 
damm (RN 6284233, 1320048). Observerad 
tidigare men fertilt exemplar i eget herbarium 31 
augusti 2002.

96. Ätran nära utloppet, Falkenberg (RN 
6312451, 1298238). 20 september 1987.

185. V. Kärra, Värö socken, vattenhål i 
strandäng (RN 6358095, 1280590). 29 juli 
1988. 
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185. Löftabro, Stråvalla socken, dyigt åutlopp 
(RN 6359651, 1280763). Medexkurrent Henry 
Gudmundson. 16 september 1995.

189. Näsbokroks reservat, Ölmevalla socken, 
damm i strandäng (RN 6363196, 1274864). 11 
juli 2006.

195. Harestorp, Ölmevalla socken, skona i 
strandäng. 29 juli 1988 och 30 juni 2008 RN 
6367986, 1278866). Medexkurrent Henry Gud-
mundson.

201. Norr Tjolöholms kyrka, Fjärås socken. 
Göl i kärrig strandäng (RN 6370678, 1277895). 
29 juli 1988.

Ökar, åtminstone i södra Halland.

Potamogeton perfoliatus – ålnate
Tillkommer i ruta 127 och 169. Ingen föränd-
ring

Potamogeton polygonifolius – bäcknate
Tillkommer i ruta 14, 43, 148, 193, 195, 213 
och 216. Ingen förändring.

Potamogeton praelongus – långnate
Ingen förändring utom att en lokal stryks – den 
felbestämda växten vid Laholm, märgelgrav NO 
om Restad. Eget herbarium.

Potamogeton pusillus (syn. P. panormitanus) –  
spädnate (figur 3)

Mig veterligen ny för landskapet. Första fyn-
det skedde vid Ugglarps kvarn, Eftra socken, 
september 1985 (RN 63021, 13048). Damm i 
kärrmark med rännil. Här hade jag ingen aning 
om vad jag hittat utan det har först blivit känt 
nu, dessutom är exakt växtplats bortglömd. Eget 
herbarium.

Nästa gång jag träffade på arten var vid 
Himleåns utlopp norr Lassatorpet, Varberg (RN 
6339649, 1284974), 13 augusti 1992. Göl i kärr 
vid strandbete nära oset. Här plockade jag för 
första gången ett belägg med misstanke om att 

det rörde sig om en annan art än gropnate. Eget 
herbarium. Återbesökte lokalen 21 september 
1996 och tog nytt belägg.

Tredje lokalen var vid Löftabro, Frillesås och 
Stråvalla socken. Dyig strand vid åutlopp (RN 
6359651, 1280763), 16 september 1995. Fyn-
det skedde tillsammans med Tyresöbon Henry 
Gudmundson. Vi diskuterade huruvida det 
kunde vara en annan art än gropnate och miss-
tanken att det var spädnate fanns, men det föll i 
glömska. Eget herbarium.

Lokal 4: Utteros, Tvååkers socken, 8 septem-
ber 1996 (RN 6327554, 1289108). Dyig mean-
der vid åutloppet. Eget herbarium.

Lokal 5: Genevadsåns utlopp på dypålagrad 
sand i en avsnörpt stillastående del, Eldsberga 
socken (RN 6277081, 1323882), augusti 2004 
(figur 1). Massförekomst. På denna lokal visade 
jag växten för Anders Svenson och andra upp-
länningar som är väl bekanta med arten. De höll 
med om att det troligen var spädnate det var 
frågan om. Oberoende av varandra tog Anders 
belägg till Karin Martinsson och jag sände till 
Zdenek Kaplan. Nu blev arten säkert identifie-
rad och jag sände även övriga misstänkta belägg 
till Kaplan (= denna lokalförteckning).

Figur 3. Den sällsynta spädnaten har på senare år 
hittats på ett flertal lokaler i Halland.
Potamogeton pusillus (syn. P. panormitanus) has 
recently been found at several localities in Halland.
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Lokal 6: Kristineberg, Halmstad, nygrävt, 
dyigt dike i lokalt affärscentrum (RN 6287335, 
1316431). Växte här tillsammans med bland 
annat hårsärv Zannichellia palustris.

Lokal 7: Trönninge fågelreservat, Trönninge 
socken, 18 juli 2006 (RN 6281525, 1322938). 
Nyskapad damm i betesmark. Här växte arten 
i enorma mängder men i sterila bestånd vilket 
gjorde att jag felaktigt trodde det handlade om 
en hybrid. 

Lokal 8: I skonor på en betad strandäng söder 
Stora Ävens utlopp (RN 6352226, 1278528), 
Värö socken, 1 juli 2007. Växte tillsammans 
med bland annat grodmöja Ranunculus aquatilis 
var. diffusus.

Lokal 9: Nu hade jag kläm på miljön – 
bräckt vatten i näringsrik miljö – och gjorde ett 
aktivt sök vid Lagans mynning, Laholm (RN 
6272466, 1324397), 13 juli 2008. Arten fanns 
även på denna lokal i rikliga mängder.

Lokal 10: Den 8 augusti 2008 fann jag ytter-
ligare en kulturskapad lokal. Nygrävda dammar 
söder Villmanstrand, Snöstorps socken (RN 
6282835, 1322766). Här växte den tillsammans 
med bland annat rikliga mängder av borstsäv 
Isolepis setecea. Vid återbesök på lokalen 2009 
fann jag även en rugge av blåtåg Juncus inflexus 
– en art som veterligen tidigare i Halland bara 
samlats (1942) av E. Lindh i Mellbystrand.

Man kan fundera på om spädnate alltid fun-
nits i Halland eller om den är nyinvandrad. De 
tidigare lokalerna tyder ju på att den har varit 
förbigången. Men en sak är säker – arten är på 
spridning, och då till och med nyskapade dam-
mar duger bör den kanske finnas på många 
liknande lokaler.

För bandnate Potamogeton compressus, tråd-
nate P. filiformis, grovnate P. lucens, gäddnate, 
uddnate P. friesii och tätnate Groenlandia densa 
noteras inga förändringar jämfört med Hal-
lands flora trots ivrigt eftersök av de försvunna 
arterna.  

•  Först och främst vill jag tacka Zdenek Kaplan 
vid tjeckiska vetenskapsakademins botaniska 
institut i Průhonice, som med ett vänligt bemö-
tande och stor effektivitet granskat mina ibland 

inte helt vackra belägg. När det gällde några av 
mina bestämningar har han tagit ner mig på 
jorden – men samtidigt givit positiva besked om 
andra ovanliga natar.

Jag vill också tacka Erik Ljungstrand som 
granskat många av mina belägg och korrektur-
läst denna essä. Henry Gudmundson och Krist-
offer Stighäll får ett tack för tips om att låta en 
expert titta på den nate (P. acutifolius) som då 
gick under arbetsnamnet P. compressus. Slutligen 
vill jag tacka Anders Svenson för all hjälp och 
Karin Martinsson som granskat och verifierat 
spädnate från Genevadsåns utlopp.
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Denna kvartett har det gemensamt att de alla 
är mer eller mindre hygroskopiska, alltså att 
flikarna är ihoprullade i torka och utslagna 
i väta. Alla fyra är sällsynta och rödlistade. 
Hittar du en hygroskopisk jordstjärna har du 
garanterat gjort ett spännande fynd!

Text: ULLA-BRITT ANDERSSON

Foto: THOMAS GUNNARSSON

Fältjordstjärna Geastrum campestre
Fältjordstjärna är en liten art som mäter 1–2,5 
cm mellan flikarnas spetsar (i utrullat tillstånd). 
Exoperidiet spricker upp i 6–11 flikar. Arten är 
mer eller mindre subhygroskopisk. Det innebär 
att flikarna rullar sig inåt vid torka men att 
de sällan täcker själva rökbollen. Det pseudo-
parenkymatiska lagret (det köttiga skiktet) är 
från början ljust beige till färgen men mörknar 
med tiden och blir svartbrunt. Skiktet är mot-
ståndskraftigt; det sitter kvar ännu efter 1–2 
säsonger och täcker det sklerenkymatiska lagret 
(det fibrösa skiktet). Mycelielagret sitter också 
länge kvar och är täckt med förnarester. Rökbol-

len mäter 0,5–1,5 cm i diameter och har ett kort 
men tydlig skaft. Ytan på rökbollen är täckt av 
små vårtor vilket ger den ett knottrigt, strävt 
utseende. Färgen på rökbollen är ljust till mörkt 
gråaktig. Peristomet är tydligt fårat.

Fältjordstjärna är en mycket sällsynt art som 
är rödlistad i hotkategori CR (akut hotad). 
Den liknar sträv jordstjärna G. berkeleyi som 
också har en sträv och skaftad rökboll med 
fårat peristom. Sträv jordstjärna kan dessutom 
ibland te sig hygroskopisk då flikarna rullar sig 
inåt men inte så tydligt som hos fältjordstjärna. 
Sträv jordstjärna är dock normalt en större art 
som oftast växer i skogar, under buskar och på 
liknande ställen. När den växer på öppen mark 
blir den mindre och tenderar att bli subhygro-
skopisk. DNA-studier för att utröna släktskapen 
mellan dessa snarlika jordstjärnor pågår.

Aktuella fynd finns enbart från Skåne. Där 
växer den på sandig, kalkrik mark med ett visst 
markslitage. Eftersom arten har en så begränsad 
utbredning kan den hotas av exploatering som 
skulle ödelägga artens fortsatta existens. Igen-
växning och utebliven hävd utgör också hot.

Jordstjärnor i Sverige
3. Fältjordstjärna, stäppjordstjärna,  
rulljordstjärna och blomjordstjärna 

Figur 1. Fältjordstjärna Geastrum 
campestre. Lägg märke till småvårtig 
rökboll och fårat peristom. Arten är 
subhygroskopisk. – Hantháza, Ungern, 
14 april 2009. Kalkrik sand med något 
slitet växttäcke. Lokalen är fårbetad.
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Stäppjordstjärna Geastrum pseudolimbatum
Stäppjordstjärna är en liten till medelstor art 
som mäter 3–6 cm mellan flikarnas spetsar. 
Exoperidiet spricker upp i 6–10 flikar. Arten 
är subhygroskopisk; flikarna böjer sig inåt 
mot rökbollen vid torka men täcker den inte 
helt. Vid väta kan de ånyo veckla ut sig. Det 
pseudoparenkymatiska lagret är mycket mot-
ståndskraftigt och sitter länge kvar. Färgen är 
från början ljust beige men mörknar något med 
tiden. Mycelielagret är också länge kvarsittande 
och täckt med förnarester. Rökbollen mäter 1–2 
cm i diameter och har ett kort men tydlig skaft. 
Färgen är ljust beige men mörknar något med 
tiden. Rökbollen har i färskt tillstånd små vårtor 
som försvinner efter hand. Peristomet är tydligt 
avsatt, fransat och ofta ljusare än övriga delar av 
rökbollen.

Stäppjordstjärna är en mycket sällsynt art 
som är rödlistad i hotkategori CR (akut hotad). 
Arten har aktuella fynd från Skåne och Öland. 
Tidigare är arten funnen i Västergötland där 
den är eftersökt men inte återfunnen. Stäppjord-
stjärna kan växa i sandstäpp, en miljö där nya 
ytor med kalkrik sand exponeras kontinuerligt. 
Tofsäxing Koeleria glauca är en karaktärsart för 
biotopen. Ofta hyser dessa lokaler också andra 
ovanliga jordstjärnor. Men stäppjordstjärna kan 
också växa i andra sandiga, välhävdade marker 
som betas av får, häst eller nöt. Arten är tydligt 
kvävegynnad. På några av de öländska lokalerna 
växer arten på en barrmatta av svarttall Pinus 
nigra, tall P. sylvestris eller en Juniperus com-
munis. Stäppjordstjärna är tydligt beroende av 
kontinuerlig hävd för att kunna fortleva på sina 
lokaler.

Figur 2. Stäppjordstjärna Geastrum pseudolimbatum. Fransat peristom som är välavgränsat. Arten är 
subhygroskopisk. Ett färskt och ett fjolårsexemplar. – Sandby s:n, Öland, 21 oktober 2008. Sandstäpp 
med viss kvävepåverkan, nötbete.
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Rulljordstjärna Geastrum corollinum
Rulljordstjärna är en liten till medelstor art 
som mäter 2–4 cm mellan flikarnas spetsar. 
Den är kraftigt hygroskopisk; i torka rullas 
flikarna in och täcker rökbollen fullständigt. I 
väta rullas flikarna ut och exoperidiet ter sig då 
skålformat. Detta innebär att sporerna sprids 
när väderleksförhållandena är som mest gynn-
samma. Antalet flikar är vanligen 6–11. Det 
pseudoparenkymatiska lagret är även på denna 
art mycket motståndskraftigt; det kan sitta kvar 
på 3–4 år gamla fruktkroppar. Färgen är från 
början beige till ljusbrun men blir med tiden 
mörkbrun. Mycelielagret saknar förnarester. 
Rökbollen är oskaftad och slät. Färgen är brun-
grå till gråbrun och den har en diameter på 1–2 
cm. Peristomet är välavgränsat och fransat. 

Rulljordstjärna är en sällsynt art som är röd-
listad i hotkategori EN (starkt hotad). Den är 
funnen i Skåne samt på Öland och Gotland. 
Arten växer på kalkrik mark som är välhävdad 
genom bete. Växtplatserna är torra och varma. 
Ofta finner man rulljordstjärna i närheten av 
enbuskar eller ibland växande på barrmattan 
inne i buskarna. Den kan också växa på lövförna 

under hagtornar Crataegus eller syren Syringa 
vulgaris. Rulljordstjärna kan också ses på helt 
öppen mark. Arten hotas av minskad eller ute-
bliven hävd. Bortröjning av enbuskar där arten 
växer är också ogynnsamt.

Blomjordstjärna Geastrum floriforme
Blomjordstjärna är en mycket liten till medelstor 
art som mäter 1–4 cm mellan flikarnas spetsar. 
Den är kraftigt hygroskopisk; i torka rullas 
flikarna in och täcker rökbollen helt. I inrullat 
tillstånd är diametern på fruktkroppen 7–25 
mm. Flikarnas antal är 6–11 och exoperidiet 
är skålformat i väta när flikarna är utrullade. 
Det pseudoparenkymatiska lagret, som även 
på denna art är motståndskraftigt, har först en 
ljus och med tiden mörkbrun färg. Mycelie-
lagret har förnarester men de faller snart av. De 
flesta fruktkroppar man finner saknar därför 
förnarester. Rökbollen är slät, oskaftad och har 
en diameter på 0,5–2 cm. Färgen är gråbrun 
till brungrå. Peristomet är fransat och inte alls 
avsatt. Den skiljs från rulljordstjärna främst 
på det otydligt avsatta peristomet. Sporerna är 
större än hos rulljordstjärna.

Figur 3. Rulljordstjärna Geastrum corollinum. Fransat peristom som är tydligt avsatt. Arten är hygrosko-
pisk. – Räpplinge s:n, Öland, 17 oktober 2008. I kanten av enbuske, på kalkrikt underlag, välhävdat (nöt).
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Blomjordstjärna är en mycket sällsynt art 
som är rödlistad i hotkategori CR (akut hotad). 
Den är funnen i Skåne, Halland, Västergötland, 
Jämtland (lokalen förstörd) och på Öland och 
Gotland. Liksom stäppjordstjärna är blomjord-
stjärna kvävegynnad. På ett par av lokalerna i 
Sverige växer den tillsammans med läderboll 
Mycenastrum corium, som föredrar mer kväve-
rika marker. Lokalerna för blomjordstjärna är 
välhävdade, varma och underlaget är sandigt 
och kalkrikt. Arten förefaller gynnas av ett visst 
markslitage. På ett par av lokalerna växer arten i 
övergivna tuvmyrstackar. Den är också funnen 
växande i en rabatt. För sin fortlevnad är arten 
beroende av fortsatt hävd. Eftersom blomjord-
stjärna är så sällsynt kan enstaka exploateringar 
vara förödande för artens fortlevnad.  

ABSTRACT
Andersson, U.-B. 2009. Jordstjärnor i Sverige 3. 
Fältjordstjärna, stäppjordstjärna, rulljordstjärna 
och blomjordstjärna. [Swedish earthstars (Geast-
raceae) 3.�� – Svensk Bot. Tidskr. 103: 239–242. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.ISSN 0039-646X.
Geastrum campestre, G. pseudolimbatum, G. floriforme 
and G. corollinum are described in an ongoing series 
presenting all 19 Swedish species of earthstars.
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Figur 4. Blomjordstjärna 
Geastrum floriforme. Fransat 
peristom som inte alls är avsatt, 
exoperidet bildar en skål på den 
utslagna svampen. Som synes 
är arten tydligt hygroskopisk. 
– Egby s:n, Öland, 1 november 
2008. Sandig mark, slitet växt-
täcke med viss kvävepåverkan, 
hästbete.
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Vresboken är i Sverige känd enbart från Skåne. 
Kerstin och Lennart Segerbäcks inventering 
visar att beståndet som har sitt centrum kring 
Torna Hällestad förmodligen är det största i 
Europa.

KERSTIN & LENNART SEGERBÄCK

Vresbok Fagus sylvatica f. tortuosa är en 
mutationsform av den vanliga boken. 
Mutationen kan ta sig lite olika uttryck: 

trädet kan få en paraplylik krona (”paraplybok”), 
det kan få ormlikt vridna stammar och grenar 
(”ormbok”) och det kan bilda flera stammar, för-
greningar som utgår strax under eller strax över 
marknivån. Ofta ser man en kombination av de 
olika formerna.

Vresboken kom till Skåne efter istiden till-
sammans med den vanliga, mer rakstammiga 
boken. Vandringsvägen har antagligen gått över 
Danmark, via Jylland eller de danska ”söder-
havsöarna” till Själland (där de få danska vres-

bokarna finns idag) och vidare till Skåne. Här 
växer vresboken naturligt nästan bara på Romele-
åsen och dess utlöpare samt sydväst härom till 
Svedala (Tyler m.fl. 2007).

Tidigare inventeringar 
Enligt Georges Parent (2006) finns vresbok i 
tre huvudområden i Europa: Süntel i Nordrhein-
Westfalen i Tyskland (ca 330 individ), Verzy i 
Marne i Frankrike (ca 800 individ) samt Skåne i 
Sverige (ca 300 individ).

Dessutom finns enligt Parent enstaka före-
komster i Tyskland (Baden-Württemberg och 
Moseldalen), Frankrike (Lorraine och Argonne) 
och Själland i Danmark (Jægerspris, Farum, 
Klampenborg och Taarbæk). Eventuellt finns 
vresboken även i Polen.

John Kraft (1968) nämner i sin inventering 
av skånska vresbokar de stora förekomsterna i 
Torna Hällestad–Södra Sandby men koncen-
trerar sig på den sydöstra delen av utbrednings-
området kring Svedala, där han detaljstuderat 

Europas största bestånd av vresbok

Figur 1. Vresbok på 
Måryds fälad. Den låg-
växande vresboken utgör 
en verklig kontrast till de 
höga bokar som vi nor-
malt förknippar med Skå-
nes bokskogar. Vresboken 
utmärks av sin i regel 
paraplyformade krona och 
sina ormlikt vridna grenar 
och stammar. Ungefär 
en tredjedel av träden är 
flerstammiga. Foto: Lennart 
Segerbäck, 30 april 2009.
Dwarf beech Fagus sylva
tica f. tortuosa at Måryds 
fälad in south-western 
Skåne.
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vilka uttryck mutationen tagit hos enskilda 
träd. Han nämner förekomster i följande sock-
nar: Svedala 6 individ, Börringe 13, Gärdslöv 4, 
Skurup 2, Veberöd 1 och Fru Alstad 2 individ. 
Många av dessa vresbokar står solitärt på åkrar 
och längs vägar. Några av dem har fallit i senare 
tiders stormar eller på grund av ålder.

Vår inventering
Under vintrarna 2006–2009 inventerade vi före-
komsten av vresbok mellan Södra Sandby och 
Torna Hällestad i Lunds kommun. Vi invente-
rade området som täcks av Lunds Orienterings-
klubbs Skryllekarta i skalan 1:15 000.

Vi noterade varje träds omkrets i brösthöjd 
(130 cm). En omkrets mindre än 20 cm ansåg 
vi tyda på att trädet fortfarande stod under 
tillväxt. I de fall trädet hade flera stammar har 
huvudstammen eller en representativ stam mätts. 
Huvudparten av träden hade en omkrets på 

80–150 cm. De allra grövsta träden nådde över 
300 cm.

På utbredningskartan (figur 2) och i tabell 
1 betecknas de större förekomsterna av vresbok 
som delområden benämnda 1–19. Enstaka, 
solitära träd utanför delområdena markeras på 
kartan med kryss.

Vi inventerade även ett område strax öster 
om Björnstorps slott (tabell 1), beläget några 
kilometer söder om undersökningsområdet. 
Området består av en plan blandlövskog, och 
utgör förmodligen en före detta park till slottet. 
Träden ska ha planterats in i början på 1800-
talet.

Vi har dessutom noterat 70 träd på privat 
mark i trädgårdar eller i sommarstugeområden 
kring Torna Hällestad. En del träd såg ut att 
vara äldre än husen de växte vid. De flesta var 
dock av betydligt yngre datum och har med 
säkerhet planterats på tomten.

Skåne

Figur 2. Huvuddelen av de skånska 
vresbokarna finns i området strax 
väster om Torna Hällestad, cirka 15 
km öster om Lund i den sydvästra 
delen av landskapet. De 19 områ-
dena i tabell 1 är markerade i rött 
på kartan. Enstaka solitärer är mar-
kerade med kryss.
Distribution of the main part of the 
dwarf beeches in Skåne.
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Flest vresbokar finns i Skåne
Enligt vår sammanställning (tabell 1) innehål-
ler alltså den skånska (och därmed den svenska) 
populationen sammanlagt 1191 vresbokar. 
Beståndet kring Torna Hällestad bör vara ett 
av Europas största, eller till och med det allra 
största.

Ganska snart insåg vi att vi funnit avsevärt 
fler vresbokar i varje del av inventeringsområ-
det än vad som redovisades av Parent (2006). 
Anledningen är förmodligen att vi har haft 
betydligt bättre lokalkännedom och mer tid till 
vårt förfogande, samt att vi arbetade vintertid 
när löven är fällda och vresbokarna är lättare att 
hitta.

Kriterierna efter vilka vi skiljt ut vresbokarna 
från vanliga bokar (vilket någon gång kan vara 
intrikat) tror vi är ungefär desamma som Krafts 
och Parents, vilket deras bildmaterial vittnar om. 
Inte så sällan hittar man en ung ”vresig” bok 
från roten av en rakstammig bok; denna då ofta 
av ganska grov dimension. Man kan även finna 
mellanformer där till exempel en ormlik, knotig 
nedre stam utvecklas till en rakt uppskjutande 
krona. Vi har undvikit sådana tveksamma fall 
och bara tagit med fritt växande träd med typis-
ka vresbokskaraktärer.

Vresbokarna växer ofta i utkanten av träd-
bestånden (som oftast består av vanlig bok), i 
skogsbryn, gläntor och gränsområden till fuk-

Tabell 1. Antal träd i de olika delområdena inom undersökningsområdet (figur 2).
Number of dwarf beeches (“Antal träd”) in the investigated area. The three rightmost columns present, 
respectively, the percentage of the trees with a circumference < 20 cm, > 100 cm, and the percentage of 
trees with more than one stem.

Delområde Antal träd

Andel träd 
med omkrets 
< 20 cm (%)

Andel träd 
med omkrets 
> 100 cm (%)

Andel träd 
med mer än 
en stam (%)

1 45 9 31 58
2 11 9 45 45
3 37 35 24 13
4 29 13 26 10
5 41 12 49 22
6 92 14 12 53
7 46 28 2 41
8 42 31 14 38
9 156 3 39 54
10 34 6 29 29
11 80 8 53 25
12 129 13 43 65
13 16 13 6 19
14 10 10 10 20
15 35 11 46 20
16 29 14 31 55
17 69 13 16 45
18 41 7 56 37
19 58 9 39 41
Solitärer 45

Utanför inventeringsområdet
Björnstorp 34 3 77 3
Abusa 6
Trädgårdar 70
Svedala 31
Solitärer 5
Summa 1191
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tigare mark, vilket kanske kan bero på konkur-
rens från de högväxta rakstammiga bokarna. 
Eventuellt kan vresbokarna ha gallrats bort inne 
i de mera värdefulla bestånden.

Notabel är skillnaden i tillväxt hos träden i 
delområdena 9, 10 och i Björnstorp i jämförelse 
med övriga områden. Andelen växande träd är 
några få procent i dessa områden jämfört med 
ett genomsnitt på 14 procent i övriga. Förmod-
ligen beror skillnaden på att dessa områden nära 
bebyggelsen mer behandlats som parker och 
rensats och ”städats” på ett annorlunda sätt. Vill 
man ha träden kvar även i dessa områden får 
man kanske hjälpa till med återväxten.

Man kan också notera att andelen flerstam-
miga träd – som i genomsnitt ligger på 36 
procent – också är förryckt i Björnstorp, som 
bara har ett enda flerstammigt träd. Med största 

sannolikhet ville man ha dekorativa, enstam-
miga ”paraplybokar” i parken, och valde därför 
ut lovande objekt vid inplanteringen. Eventuella 
självsådda, flerstammiga träd tillkomna senare 
har antagligen rensats bort.

Då man ser hela bilden av utbredningen på 
kartan anar man att det tidigare kan ha varit en 
sammanhängande utbredning av vresbok mellan 
Mårydsområdet (1–3) i nordväst och Hällestads-
området i sydost. Mellanområdet var fram till 
början av 1900-talet betesmark (varom stengär-
dena vittnar), kanske av den typ som Måryds 
fälad är idag, med plats för smådungar med 
vresbok. Under 1900-talet blev området utsatt 
för omfattande granodlingar där bara enstaka 
vresbokar har levt kvar. Efter de senare årens 
stormar är nu mycket av granodlingarna borta 
och har ersatts med lövskog.

Figur 2. Vresboken framför gården Gryteskog strax utanför Torna Hällestad torde vara den grövsta 
boken i trakten. Den har blivit mätt upprepade gånger (omkrets i brösthöjd: 1921 – 397 cm, 1929 – 413 
cm, 1953 – 430 cm, 1966 – 440 cm och 2009 – 511 cm). Foto: Lennart Segerbäck, 30 april 2009.
One of the thickest dwarf beeches in Skåne is found at Gryteskog. Its circumference has been measured 
several times; in 2009 it was 511 cm.
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Vresboken och människorna 
Vresbokarnas märkliga utseende har i alla tider 
attraherat människor och stimulerat deras 
fantasi. Man kan förstå varför vresboksdungen 
utanför Hällestad har kommit att kallas ”Troll-
skogen”.

Georges Parent (2006) beskriver hur traktens 
ungdomar i franska Lorraine i gången tid sam-
lades på kvällarna under någon särskilt utvald 
paraplybok och sjöng, dansade och spelade. 
Man kallade trädet ”L’arbre des Dames”, feernas 
träd. Kyrkan tog klokt nog till sig traditionerna 
och anpassade dem för sina syften: ”Det skulle 
kunna handla om en gammal gallisk kult som 
återanpassats av katolska kyrkan och gjort ’Feer-
nas träd’ till en plats för pilgrimsfärder”.

I de beståndskanter och på de öppna platser 
där man finner vresbokar borde dessa framhävas 
såsom traktens särart genom att sly och buskage 
kring träden röjs bort. I synnerhet borde man 
frigöra vresbokarna utmed vandringsleder och 
vägar, i gläntor och runt öppna platser. Så är 
tyvärr i regel inte fallet. 

Redan John Kraft (1968) påpekade den 
bedrövliga synen av tall- och granridåer som 
började skymma vresbokarna längs vägen mel-
lan Hällestad och Dalby. Åsarna kring Björkens 
dal i Hällestad hyser många underbart vackra 
paraplybokar, tyvärr kringrända av slån och 
hallon. På Måryds fälad i Dalby tvingas en del 
vresbokar trängas med enebuskar och hallon-
snår.

Figur 3. Vresbok på Mårydsfäladen, cirka femtio meter från boken i figur 1 och fotograferad vid samma 
tillfälle. I mer ogynnsamma lägen kommer lövsprickningen senare. När löven väl slagit ut är det betydligt 
svårare att se knotigheten och de vridna stammarna hos trädet. De solitärt stående träden blir ofta till-
flykt för betesdjuren som söker skugga och regnskydd under dem. Träden blir då gärna avbetade så högt 
upp som djuren bekvämt når. Foto: Lennart Segerbäck, 30 april 2009.
Dwarf beech ca 50 m from the tree in Fig. 1, illustrating differences in the timing of leafing. Solitary trees 
are commonly used as refuge for cattle, and a distinct grazing line can often be seen.
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Även i Sverige finns vittnesmål från gamla 
tider om dans och lek under vresbokarna (Kraft  
om ”Kurraboken” på Hallandsås).

Parent skriver vidare: ”I södra Sverige, i 
Skåne, har vresboken blivit föremål för bevaran-
deåtgärder av en klostergemenskap, augustiner-
munkarna i Dalby, och senare av invånarna.”

John Kraft citerar Christoffersson (1903): 
”Enligt sägen, som går i trakten om skogens 
[trakten och skogarna vid Lindholmen] upp-
komst tros det, att Drottning Margareta skall 
hava sått skogen, eller som folket uttrycker det, 
Drottning Margaritta har red och såd Synger-
skov. Skulle denna sägen vara sann, så är ju sko-
gen från slutet av 1300-talet. Att drottning Mar-
gareta har bott på Lindholmens slott omtalas i 
Sveriges historia. Ruinerna av det forna slottet 
ligger cirka 3 km från hängbokarne”.

Åtskilliga vresbokar har grävts upp och 
planterats in på gårdar runtom i Skåne. I Häl-
lestad finns som nämnts många villaträdgårdar, 
gårdar och sommarstugetomter med en eller 
flera pampiga vresbokar. John Kraft har doku-
menterat hur vresbokar satts in som vårdträd i 
bland annat Svedala, Börringe, Gärdslöv, Svane-
holm, Tjörnarp, Malmö och Oxie. I en del fall 
finns dessa vresbokar fortfarande kvar. Särskilt 
i området kring Lindholmen i Svedala har det 
grävts upp vresbokar, men även Trollskogen 
i Hällestad (våra områden 5 och 6) har varit 
utsatt.

Slottsparken vid Björnstorps slott som nämn-
des ovan blev planterad med vresbokar 1812. 
Många av vresbokarna står kvar än idag i den 
övergivna och igenväxande parken bland rodo-
dendronbuskarna. Inskriptionen på minnesste-
nen vid vresboksbeståndet lyder: ”Wälkommen 
wandringsman. Hvila dig en stund men haf icke 
omilda händer emot de träd som här gifver dig 
skugga. Planteringen börjad anno MDCCCXII”. 

De flesta av Skånes vresbokar befinner sig 
idag inom reservat av olika dignitet. Reservatet 
kan ha bildats just för att skydda vresbokarna 
(Trollskogen i Hällestad) eller så råkar förekom-
sterna av vresbok befinna sig i reservat som bil-
dats av andra anledningar.  

•  Göran Mattiasson tackas för hjälp vid arti-
kelns färdigställande. Stig Olsson, Lunds OK, 
tackas för hjälp med kartmaterial samt gedigen 
hjälp i fält.
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harbours over 1100 trees and is believed to the 
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E-post: lennart.segerback@tele2.se
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Allt fler studier från senare tid verkar tyda på 
att det är möjligt att ganska väl upprätthålla 
mångfalden på artrika gräsmarker enbart 
genom en årlig bränning. Här kommer ett 
exempel från Västergötland.

LENNART SUNDH

Naturliga fodermarker som traditionellt 
hävdats och hållits öppna genom slåt-
ter, bete och buskröjningar har sedan 

många decennier minskat kraftigt i antal och 
areal. Höga naturvärden i form av en mycket rik 
biologisk mångfald inom en rad organismgrup-
per som kärlväxter, evertebrater, svampar, mos-
sor och lavar håller på att omvandlas till triviala 
marker med få arter som gynnas av ohävd, upp-
luckrade grässvålar och förhöjda näringshalter.

I Sverige har det under de senaste decen-
nierna lagts ner mycket arbete på att återuppta 
hävden i dessa marker. Olika stöd och miljö-
ersättningar har bidragit till att minsknings-
takten bromsats och ökat chanserna att bevara 
fodermarkernas rika mångfald.

På en åkerholme strax söder om Falköping i 
Västergötland där bränning varit den enda sköt-
selmetoden under nästan femtio år, har artrike-
dom och biologisk mångfald i hög utsträckning 
bevarats.

Inventeringarna
Inom ramen för den regionala miljöövervak-
ningen i Västra Götalands län har jag deltagit 
i övervakningen av våra stäppartade torrängar. 
Övervakningen startade i slutet på 1970-talet 
som specifika inventeringsprojekt för att sedan 
successivt införlivas i länsstyrelsens program för 
miljöövervakning.

Åkerholmen vid gården Grimskullen strax 
söder om Falköpings tätort på Falbygden i östra 
Skaraborg, besökte jag första gången i juni 1987 
i samband med inventeringen för Västergötlands 
flora. Vid detta tillfälle inventerades kullen med 
utgångspunkt att notera samtliga arter, alltså att 
upprätta en så kallad A-lista enligt metoden för 
inventering av Västergötlands flora. På uppdrag 
av länsstyrelsen i Skaraborgs respektive Västra 
Götalands län besöktes åkerholmen även 1998, 

Bränning som hävdmetod 
 – 50 års bränning av en åkerholme på Falbygden

Figur 1. Åkerholmen vid 
Grimskullen som den ser 
ut idag. Foto: Lennart Sundh, 
1 september 2009.
The midfield islet at Grims-
kullen has been managed 
exclusively by burning 
every spring for the last 
fifty years.
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2003 och 2007. Inventeringen vid dessa tillfäl-
len inriktades på torrängsarter typiska för kalk-
rika torrängar i allmänhet och den stäppartade 
torrängen i synnerhet. Även ohävdsarter och 
arter som gynnas av hög näringshalt noterades.

Vid besöket 2007 överraskades jag av att 
åkerholmen i så hög utsträckning bevarat sin 
torrängsflora trots att det gått så många år av 
ohävd. Jag bestämde mig för att besöka holmen 
i bästa blomningstid 2008 och då upprätta en 
ny fullständig artlista för att kunna jämföra med 
resultatet från 1987 (tabell 1).

Åkerholmens hävdhistoria
Lokalen utgörs av en typisk åkerholme. Den 
är mager och torr och har av flera generationer 
brukare bedömts som oduglig till annat än bete 
eller möjligen slåtter. På den häradsekonomiska 
kartan från cirka 1880 (figur 2) framgår att 
åkerholmen var helt öppen och betecknades 
som betesmark/hedmark. Den grusväg som idag 
löper intill holmen fanns inte då. 

Ekonomiska kartan från 1960 med flygfoto 
från 1955 visar att en grusväg anlagts rakt ige-
nom den då betydligt större åkerholmen. Någon 
gång mellan mitten av 1950-talet och slutet av 
1980-talet odlades så åkerholmen upp norr om 
den nyanlagda grusvägen. Uppodlingen innebar 
att ungefär fyrtio procent av torrängen försvann.

Holmen har traditionellt hävdats genom bete 
med nöt och troligen även slagits. Holmens 
läge i åkern innebar att den vissa år sköttes mer 
extensivt eftersom djuren inte kunde släppas på 
förrän efter skörden. Denna milda hävdregim 
kan förklara varför där finns en rad arter som vi 
brukar beteckna som slåttergynnade.

Ägarna till Grimskullen som köpte gården 
1962 har dock aldrig låtit beta eller slå kullen. 
För att värna om den rika floran började man 
istället bränna kullen varje vår, och fram till 
idag så har bränningen varit den enda hävdfor-
men och störningen. Ägarna berättar också att 
man aldrig behövt röja eller ta bort träd och att 
endast några få buskar har bekämpats manuellt. 
Bränningen utförs tidigt på våren så snart snön 
smält undan och gräset torkat, oftast i april.

Vad har hänt?
Resultatet av inventeringarna framgår av tabell 
1. Av stäppängens flora har blodnäva, brudbröd, 
flentimotej, ängshavre och hällveronika note-
rats vid samtliga besök under perioden, medan 
prästkrage, stor blåklocka, backsippa, luddhavre 
och svinrot har noterats vid fyra av fem besök. 
Torrängsarter som minskat eller försvunnit är 
backglim, slåtterfibbla, vårstarr, darrgräs och 
getväppling. Av dessa sågs alla utom backglim 
enbart 1987, alltså ganska snart efter att betes-

Figur 2. Åkerholmen omkring 1880. 
Åkerholmen är belägen vid pilen, 
nordväst om torpet Heden. Beige är 
betesmark/hed, grönt är slåtterängar 
och orange åkermark. Utdrag från Härads-
ekonomiska kartan 1877–1882.
As deduced from this land-use map 
from c. 1880, the midfield islet (arrow) 
formerly had almost twice the area com-
pared with its present extent.
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driften upphörde. Dessa arter kan – förutom att 
de är konkurrenssvaga när betet eller slåttern 
upphör – kanske också ha det gemensamt att 
vara brandkänsliga.

Torrängsarterna bockrot, stor blåklocka, gull-
viva, prästkrage, rödklint och väddklint sågs 
inte 1987. Det är rimligt att anta att åtminstone 
de tre första ändå fanns på plats redan då. Däre-
mot kan prästkrage, rödklint och väddklint 
mycket väl ha invandrat från grusvägens väg-
renar i ett senare skede.

Av stäppängsarter som brukar betecknas som 
typiska betesmarksindikatorer bör backsippa 
framhållas. Av arter som kan betecknas som 
både betes- och slåttergynnade och som påträf-

fats på åkerholmen bör nämnas gökärt, slåt-
tergubbe, slåtterfibbla, gullviva och brudbröd. 
Av arter som gynnas av extensivt bete och som 
brukar betecknas som slåtterarter vill jag fram-
hålla darrgräs, backruta, stor blåklocka, svinrot, 
backsmörblomma, blodnäva och rödklint.

Som nämnts ovan har vissa arter sannolikt 
ökat och gynnats under perioden av årlig brän-
ning. Hällveronika, vitmåra och flentimotej 
uppvisar enligt min subjektiva bedömning den 
tydligaste ökningen under perioden. Andra 
arter som har gynnats eller klarat den nya hävd-
regimen med glans är ängssyra, tjärblomster, 
blodrot, gökärt, skogsklöver, midsommarbloms-
ter, fyrkantig johannesört, teveronika, åkervädd, 

Tabell 1. Artförteckningar för åkerholmen vid Grimskullen upprättade 1987 och 2008.
Vascular species found on the midfield islet at Grimskullen in 1987 and 2008.

1987 2008
Arter typiska för kalkrika torrängar
Backglim Silene nutans 1 0
Backsippa Pulsatilla vulgaris 1 1
Backsmörblomma Ranunculus polyanthemos 1 1
Backruta Thalictrum simplex 1 1
Brudbröd Filipendula vulgaris 1 1
Getväppling Anthyllis vulneraria 1 0
Blodnäva Geranium sanguineum 1 1
Bockrot Pimpinella saxifraga 0 1
Gullviva Primula veris 0 1
Vitmåra Galium boreale 1 1
Hällveronika Veronica longifolia × spicata 1 1
Rödkämpar Plantago media 1 1
Stor blåklocka Campanula persicifolia 0 1
Prästkrage Leucanthemum vulgare 0 1
Väddklint Centaurea scabiosa 0 1
Rödklint C. jacea 0 1
Slåtterfibbla Hypochoeris maculata 1 0
Knippfryle Luzula campestris 1 0
Vårstarr Carex caryophyllea 1 0
Lundstarr C. montana 1 1
Darrgräs Briza media 1 0
Luddhavre Helictotrichon pubescens 1 1
Ängshavre H. pratensis 1 1
Flentimotej Phleum phleoides 1 1
Arter gynnade av hög näringshalt
Brännässla Urtica dioica 0 1
Krusskräppa Rumex crispus 0 1
Hundkäx Anthriscus sylvestris 1 1
Stormåra Galium album 0 1
Renfana Tanacetum vulgare 1 1
Åkertistel Cirsium arvense 1 1
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Ruderalia 0 1
Hundäxing Dactylis glomerata 1 1
Ängssvingel Festuca pratensis 1 1
Ängsgröe Poa pratensis 1 1
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 1 0

1987 2008
Övriga arter
Åkerfräken Equisetum arvense 0 1
Ängssyra Rumex acetosa 1 1
Fältarv Cerastium arvense 1 0
Tjärblomster Viscaria vulgaris 1 1
Smällglim Silene vulgaris 0 1
Kärleksört Hylotelephium telephium 0 1
Stenbär Rubus saxatilis 1 1
Blodrot Potentilla erecta 1 1
Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens 1 1
Kråkvicker Vicia cracca 1 1
Gökärt Lathyrus linifolius 1 1
Gulvial L. pratensis 1 1
Skogsklöver Trifolium medium 1 1
Rödklöver T. pratense 1 0
Käringtand Lotus corniculatus 1 1
Midsommarblomster Geranium sylvaticum 1 1
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 1 1
Ängsviol Viola canina 1 1
Sibirisk björnloka Heracleum sphondylium 1 1
Gulmåra Galium verum 1 1
Teveronika Veronica chamaedrys 1 1
Svartkämpar Plantago lanceolata 1 1
Åkervädd Knautia arvensis 1 1
Blåklocka Campanula rotundifolia 1 1
Gullris Solidago virgaurea 1 1
Röllika Achillea millefolium 1 1
Gråfibbla Pilosella officinarum 1 1
Svinrot Scorzonera humilis 1 1
Liljekonvalj Convallaria majalis 1 1
Grusstarr Carex hirta 1 0
Fårsvingel Festuca ovina 1 1
Kruståtel Deschampsia flexuosa 0 1
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum 0 1
Rödven Agristis capillaris 1 1
Totalt antal arter 55 59
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blåklocka, gullris, röllika, ängsgröe, luddhavre 
och rödven. Alla dessa bedömdes vara vanliga 
2008. Kanske vågar man påstå att dessa arter 
ingår i ett batteri av sydsvenska ”svedjearter”?

Vegetationens utveckling 
Mycket positivt är att vi kan konstatera att 
många ursprungliga torrängsarter finns kvar 
efter nästan femtio års bränning. Artrikedomen 
på åkerholmen är förstås mycket värdefull för 
den biologiska mångfalden, i synnerhet för det 
lägre djurlivet.

Till det negativa hör att balansen förskjutits 
från en helt mager torrbacke till en miljö med 
successivt ökande näringshalter. Övergången 
från bete till bränning är säkerligen inte den 
enda orsaken bakom den här utvecklingen, utan 
även nedfall från luften, läckage från de intill 
liggande åkrarna och kanske i viss mån även 
den trafik som går intill holmen, har bidragit.

Den sammanlagda effekten är att det vi tra-
ditionellt kallar stäppängsarter har minskat på 
bekostnad av trivialare arter. En del av de mest 
skyddsvärda arterna har försvunnit helt.

Arter som gynnas av ohävd som skogsklöver, 
midsommarblomster, vitmåra och liljekonvalj 
har sannolikt ökat, och kvävegynnade arter som 
brännässla, hundkäx, åkertistel, ogräsmaskros, 
hundäxing och ängssvingel är idag, åtmins-
tone i kanterna och där jordlagren är tjockare, 
dominerande inslag. I rapporten från 2007 års 
inventering noterades att omkring en fjärdedel 
av åkerholmens yta nu utgörs av triviala partier.

Bränning utmärkt alternativ
Min slutsats är att bränningen är ett utmärkt 
alternativ när inga andra alternativ är möjliga. 
Bränningens fördelar är att den går snabbt och 
att den sker under en period då vårbruket ännu 
inte kommit igång på allvar. Förutsatt att mar-
kerna inte ligger nära byggnader är också risken 
liten för att olyckan ska vara framme.

Ett stort antal hävdgynnade arter och deras 
följearter kan bevaras under förhållandevis långa 
tidsperioder. Utan årlig bränning hade åkerhol-
men på Grimskullen idag varit igenvuxen med 
buskar och träd och istället utgjorts av en ung 

lövskogsdunge, ett betydligt sämre alternativ än 
dagens torräng.

Bränning är dock inte är en långsiktig lösning 
för skötsel av hotade naturliga fodermarker, även 
om vår åkerholme visar att en del av de biolo-
giska värdena ändå kan upprätthållas. En viktig 
orsak till att arter försvinner eller minskar är att 
etableringen av nya plantor missgynnas av den 
uteblivna markstörningen som bete eller slåtter 
innebär. Den enda markstörning som konstate-
rats på åkerholmen är att marken tidvis bearbe-
tats kraftigt av vattensorkar. På jordhögarna kan 
nyetablering av plantor ske av arter som miss-
gynnas av förnapålagring och igenväxning.

Det vore intressant att utföra ett markstör-
ningsexperiment för att utröna om de stäppängs-
arter som försvunnit går att väcka ur fröbanken. 
Kanske återkommer jag om detta vid ett senare 
tillfälle.  

ABSTRACT
Sundh, L. 2009. Bränning som hävdmetod – 50 års 
bränning av en åkerholme på Falbygden. [BurningBurning 
as a means of preserving grassland flora.�� – Svensk.�� – Svensk 
Bot. Tidskr. 103: 249–252. Uppsala. ISSN 0039-
646X.
The species-rich calcareous grassland flora on a 
small midfield islet south of Falköping in SW Swe-
den has been largely maintained after nearly 50 
years of annual burning, After grazing was aban-
doned, the islet has been burnt every spring, usually 
in April. Many valuable species associated with this 
habitat are still present.

Efter flera år som kom-
munekolog arbetar Len-
nart Sundh sedan 1997 
som miljö- och natur-
vårdskonsult i Falköping. 
Västergötlands stäpparta-
de torrängar ligger Len-
nart varmt om hjärtat 
och han har bland annat 

skrivit ett åtgärdsprogram för dessa miljöer.
Adress: Sundh Miljö, Collegium Park, Oden-
gatan 24, 521 43 Falköping
E-post: sundh.miljo@telia.com
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Korsningen mellan styv och vanlig kvickrot 
har inte setts i Halland på kanske 200 år. 
Men i september 2007 var det dags igen! Per 
Wahlén berättar.

Text och foto: PER WAHLÉN

Det är ju alltid spännande med gamla 
uppgifter om för Sverige sällsynta väx-
ter. En man vid namn Christopher Isak 

Lalin hittade år 1876 styv kvickrot Elytrigia 
atherica i Varberg – men som så ofta på den 
tiden med mycket knapphändiga uppgifter om 
dess växtplats.

Tidigare hade Elias Fries funnit hybriden styv 
kvickrot × kvickrot Elytrigia atherica × repens i 
Halland. Otto R. Holmberg skriver ”(Varberg?)” 
men det finns inget säkert belägg för detta. Det 
bör ha varit någon gång vid tiden före 1820 som 
den hittades, men även där är det osäkert.

Från början var bestämningen av den styva 
kvickroten fel men Tycho Vestergren (1925) 
bringade ordning på saken i en artikel i SBT.

Fyndet
Inte hade jag och min medexkurrent Henry 
Gudmundson, Tyresö, en aning om att vi denna 
vackra sensommardag den 9 september 2007, 
skulle få nöjet att finna en av dessa rariteter. 

Men när vi vandrade ner mot strandlinjen vid 
Gloppe i Värö socken, fick vi se en stor sam-
ling av ”kvickrot” som inte följde det normala 
mönstret. Man kunde genast se att något inte 
stämde då den växte i en tät samling med något 
tuvade grupper – alltså typiskt för hur hybrider 
av olika slag brukar växa. Ganska snart insåg 
jag, med kännedom om Fries och Lalins eskapa-
der, att det var styv kvickrot eller hybriden det 
handlade om.

Det var en grupp på 20–30 kvadratmeter av 
växten som stod på Fågelviksuddens strandäng. 
Den måste på grund av den stora mängden skott 
ha funnits där länge. Men hur länge är svårt att 
uppskatta – det skulle vara roligt att veta om det 
rent av kan vara Fries’ gamla lokal.

Styv kvickrot × kvickrot  
återfunnen i Halland

Figur 1. Här kan man se hur den stora hybrid-
klonen växer i en väl samlad grupp på Fågelviks-
uddens strandäng. Foto taget 30 juni 2008.
A ca 25 m2 large stand of Elytrigia atherica x repens 
was found at Värö on the Swedish west coast on 
September 9, 2007.
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Växtplatsen (koordinater i rikets nät (RT90) 
6355834, 1277462) kan enkelt beskrivas som 
en helt ordinär strandäng på klapper och grus 
med följeväxter som trift Armeria maritima, 
strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima, strandkål 
Crambe maritima, stinknäva Geranium rober-
tianum, gulkämpar Plantago maritima, havssäv 
Schoenoplectus maritimus, blåsäv S. tabernaemon-
tani, klibbkorsört Senecio viscosus, strandmalört 
Seriphidium maritimum, strandglim Silene uni-
flora och flädervänderot Valeriana sambucifolia.

Bestämningen
Jag visste som sagt att styv kvickrot och dess 
hybrid tidigare varit funna i Halland så det 
borde handla om en av dem. På var sitt håll 
gick Henry och jag igenom alla kännetecken 
och skiljelinjer det finns mellan arterna och 

hybriden. Man skulle bland annat kontrollera 
strävprickar och hakborst för att komma till 
rätt bestämning. Strävprickar förekommer väl 
knappast nu för tiden i litteraturen, men någon 
modernare litteratur på svenska då det gällde 
hybriden, stod inte att finna. Vi fick använda 
Otto R. Holmbergs ”Skandinaviens flora” 
(1926). Efter noggranna studier blev det som 
fällde avgörandet för hybriden (som tidigare 
nämnts förstaförslag redan på växtplatsen på 
grund av växtsättet) var att slidorna hade spar-
samt med kanthår och att axen var omatade.

Omgivningarna i Värö socken
Om någon vill se hur växten ser ut och tänker 
exkurrera på platsen vill jag gärna propagera för 
området. Värö socken är även i övrigt mycket 
väl värt ett besök. Ni kan till exempel besöka 
ett för Hallands vidkommande ovanligt medel-
rikkärr vid Gloppe (RN 6354845, 1278038) 
som jag och Henry fann 1996. 

I kärret växer arter som trindstarr Carex 
diandra, Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza 
maculata ssp maculata, ängsnycklar D. incarnata, 
nattviol Platanthera bifolia, vildlin Linum cathar-
ticum, tagelsäv Eleocharis quinqueflora, snip Tri-
chophorum alpinum, lopp- och ängsstarr (Carex 
pulicaris och hostiana) samt en näbbstarr C. lepi-
docarpa av vad som jag kallar ”halländsk” modell. 
Mikael Hedrén bekräftar att det är näbbstarr det 
är frågan om. Men i materialet jag sände kan det 
enligt honom finnas ”exemplar som är påverkade 
av en närstående art inom gruppen” (grönstarr 
C. demissa eller ärtstarr C. viridula).

Ett annat besöksmål är Krogstadsudde där 
Henry och jag – samma år och exkursion som 
den föregående – fann den i Halland bara 
sporadiskt förekommande strandvallmon Glau-
cium flavum. Tyvärr var den försvunnen ett par 
år senare då jag skulle förevisa lokalen under 
en exkursion till norra Halland. Lokalen var 
en grusig–sandig vik med koordinaterna RN 
6351743, 1276053. Växten stod på en skalgrus-
bank i övre delen av stranden.

Även om strandvallmon försvann på just 
denna lokal, kanske ni har tur och kan återfinna 
arten för Halland!  

Figur 2. Ett ensamt ax av hybriden flankerad av 
vanlig kvickrot och med strandmalört i bakgrun-
den. Foto taget 30 juni 2008.
A spike of the hybrid Elytrigia atherica × repens sur-
rounded by Elytrigia repens and with Seriphidium 
maritimum in the background.
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•  Belägg är sänt till Riksmuseets herbarium 
och jag vill härmed tacka ��omas Karlsson som 
kontrollerat och konfirmerat bestämningen. 
Tack också till Mikael Hedrén som i relativ 
brådska ändå tog sig tid att granska kollekter av 
näbbstarren i Gloppe. Även Erik Ljungstrand 
och Anders Svenson tackas för sina värdefulla 
synpunkter på denna uppsats.
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ABSTRACT
Wahlén, P. 2009. Styv kvickrot × kvickrot återfun-
nen i Halland. [Elytrigia atherica × repens found in 
Halland, southwest Sweden.�� – Svensk Bot. Tidskr. 
103: 253–255. Uppsala. ISSN 0039-646X.
A ca 25 m2 large stand of Elytrigia atherica × repens 
was found at Värö in the province of Halland on the 
Swedish west coast in September 2007. The only 
previous known record from Halland is from the 
early 1800s. 

The locality is an otherwise rather ordinary 
seashore meadow with, e.g., Armeria maritima, Beta 
vulgaris ssp. maritima, Crambe maritima, Geranium 
robertianum, Plantago maritima, Schoenoplectus marit
imus, S. tabernaemontani, Senecio viscosus, Seriphidium 
maritimum, Silene uniflora and Valeriana sambucifolia.
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Barbro på kansliet (018-471 28 91, barbro.
beck-friis@sbf.c.se). Portokostnader tillkom-
mer. På vår hemsida (www.sbf.c.se) hittar du 
övriga böcker till försäljning.

Pris, kr

• Atlas över Skånes flora, 640 s. 25
• Flora över Dal, 358 s. 25
• Floran i Habo kommun, 256 s. 50
• Floran i Oskarshamns kommun, 328 s. 50
• Halle- och Hunnebergs flora, 184 s. 25
• Härjedalens kärlväxtflora, 368 s. 25
• Nordic lichen flora, vol. 1, 94 s. 50
• Skyddsvärda lavar i sydv. Sverige, 276 s. 50
• Sörmlands flora, 776 s. 50
• Västergötlands flora, 743 s. 100
• Västmanlands flora, 669 s. 100
• Ölands kärlväxtflora, 400 s. 50
• Östergötlands flora, 224 s. 25

Kom på konferens!
Vi inbjuder till en konferens om hotad biolo-
gisk mångfald i odlingslandskapet i ett sam-
arrangemang mellan SBF, SOF, SMF och 
SEF. Det blir lägesrapporter om hur det står 
till med odlingslandskapets alla träd, blom-
mor, svampar, fåglar och småkryp och vad vi 
kan göra för att förbättra deras situation.  
Konferensen är gratis och inkluderar lunch 
och fika båda dagarna.

Tidpunkt: 14–15 november 2009
Plats: Sörängens folkhögskola, Nässjö
Se sidan 271 för mer information, prelimi-
närt program och hur man anmäler sig!
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Europas största och finaste blomsterängar finns 
i Rumäniens bergstrakter. Ålderdomligt jord-
bruk har konserverat landskapet som det såg ut 
förr även i Sverige.

KARIN BOJS

Orkidéexperten och pensionerade bank-
direktören Sven Hansson kryper ner 
på marken för att bestämma en trolig 

majnyckel. Professorn i växtodlingslära Bodil 
Frankow-Lindberg zoomar in en särskilt näpen 
blomma med sin kamera.

En stor del av Sveriges botaniska elit är på 
grönbete i Rumäniens blomsterängar. Här bru-
kar bönderna jorden med ungefär samma meto-
der som de har gjort i flera hundra år. 

Resultatet är ett mycket vackert landskap: 
ljust, omväxlande och fullt av blommor.

Norra Rumäniens bergstrakter liknar i hög 
utsträckning Sverige som det såg ut i början av 

1900-talet – innan mörka granplaneringar och 
vallodlingar tog över. Klimat och berggrund ger 
ungefär samma förutsättningar som vi har.

Därför åker nu en strid ström av svenska 
biologer, naturvårdare och bönder hit på studie-
besök. Inte minst till byn Botiza, där ungefär 
3 000 människor lever i stort sett på självhushåll, 
med lite tillskott från bondgårdsturism.

– Bara i den här byn finns mer slåtterängar 
än i hela Sverige, säger Roger Svensson som är 
forskare på Centrum för biologisk mångfald i 
Uppsala.

Han är ledare för denna resa, som anordnas 
av Svenska Botaniska Föreningen.

En slåtteräng är den mest artrika naturform 
som finns på jorden. Inventeringar har visat över 

Vidsträckta slåtter- och betesmarker som sköts på 
gammalt vis finns ännu i norra Rumäniens bergs-
trakter, som här i byn Botiza. Foto: Tomas Larsson.

Liar formar Europas största 
blomsterängar
Botaniker gör tidsresa till Rumäniens ängar
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sextio arter på kvadratmeter – många fler än 
motsvarande yta i en regnskog.

De allra finaste slåtterängarna i Botiza ligger 
högst uppe i bergen. Här växer minst en orkidé 
för varje meter. Bara på någon timme räknar vi 
till nio olika orkidéarter som alla blommar. Det 
finns också fullt av nejlikor, jungfrulin, slåtter-
gubbe och ängsklockor, för att nämna några 
arter – botanikerna skriver ner långa listor med 
latinska namn.

I Sverige finns ett fåtal slåtterängar bevarade. 
Några av de största är Ängsö nationalpark och 
Häverö prästäng i Uppland, Bendes strandänge 
på Gotland och Nohlmarken i Skövde.

För den senare ansvarar Kurt-Anders Johans-
son, brevbärare och ordförande i Skövde Natur-
skyddsförening.

Han jämför Nohlmarkens 6,5 hektar med 
Botizas milsvida odlingslandskap.

– Hos oss är slåtterängarna bara små öar i 
landskapet. Här nere finns ängar överallt, det 
är en sådan kontinuitet. Jag skulle ju vilja att vi 
hade en sådan blomsterprakt i Sverige.

Ängarna, som slås med lie mot slutet av som-
maren, är till för att ge djuren hö för vintern när 
de står inne i ladorna.

Lite längre ned på bergssluttningen finns 
betesmarkerna där kor, hästar och får håller till 
under sommaren. Här är blomsterprakten inte 
lika stor. I hagarna växer framför allt blommor 
som djuren inte gillar att äta. Ängsgentianan 
med sina lila klockor är en sådan.

Ännu en nivå längre ner återkommer de 
blomsterrika slåttermarkerna. Där finns också 
gott om odlade fruktträd och lövträd – främst 
ask och lönn.

– Ett självhushållningslandskap blir ju väldigt 
varierat. Man behöver olika växter till olika 
funktioner. Ask används till exempel till lieskaft, 
säger Roger Svensson.

Nere i dalen närmast byn bryts ängarna upp 
här och där av små åkerlappar. Framför allt 
odlas potatis och majs. Brödsäd har Botizaborna 
slutat med. Den är lättare att köpa in.

Men grönsaker odlar de själva. Vid varje hus 
byn finns en prydlig liten täppa.

Det finns några få bilar i Botiza, men de 
flesta transporter går med häst eller cykel.

Gunnar Weimarck, professor emeritus i 
botanik, är entusiastisk. Inte bara över den fina 
blomsterprakten, utan också för samhällets miljö-
vänlighet:

– Energimässigt är det näst intill ett noll-
summespel. En häst är ju soldriven, den får sin 
näring från marken.

Men det finns ju förstås ett pris, och det 
är att människorna måste jobba hårt och leva 
under förhållandevis enkla omständigheter.

– Det är ju fattigdomen som har hållit det här 
landskapet kvar. Det är unikt i Europa. Spanien 
och Italien har också haft fina slåtterängar. Men 
de växer igen nu, eftersom människorna har bli-
vit för rika, säger Roger Svensson.

Han betonar att han inte vill hålla Rumäni-
ens bönder kvar i fattigdom. Men han hoppas 
att europeiska bidrag och mekaniska hjälpmedel 
ska kunna upprätthålla åtminstone en del av 
ängarna, även om människorna får en högre 
levnadsstandard.

– Man får sköta det musealt. Det är ju ett 
världsarv. Vi behöver det här landskapet som 
referens och inspiration.

Guide slåtterängar
De mest artrika ängarna har hävdats utan 
avbrott i många år. Hävden innebär att man slår 
av gräs och örter i slutet av sommaren. Höet 
måste sedan räfsas bort så att näringen försvin-
ner från marken. Då gynnas arter som annars 
har svårt att konkurrera.

Traditionellt använder man lie eller slåtter-
balk för att skära av höet. Men ny forskning av 
Roger Svensson visar att en trimmer eller röjsåg 
med plastsnöre duger lika bra, åtminstone på 
sju års sikt.

Slåttern brukar börja i mitten av juli och kan 
pågå hela sommaren. Forskning av Brita Svens-
son vid Uppsala universitet visar att ängarna blir 
ännu mer blomsterrika om man slår ytterligare 
en gång, framåt hösten. Då försvinner ännu mer 
näring från marken.

Den nyutkomna boken ”Europeiska kultur-
landskap” av Urban Emanuelsson vid Sveriges 
lantbruksuniversitet har en hel del information 
om det rumänska odlingslandskapet.
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Roger Svensson är ändå pessimistisk för slåt-
terängarnas räkning:

– Framtidsutsikterna är nog inte så goda.
Men han får mothugg av vår rumänska 

guide: botanikern Irina Goia från universitet 
i Cluj och från George Iurca som organiserar 
lantgårdsturismen i Botiza.

– I Botiza finns det goda framtidsutsikter, 
tack vare turismen. Människorna här ser att 
främmande människor kommer hit och beund-
rar deras blommor och deras odlingsmetoder. 
Då förstår de att deras traditionella metoder har 
ett värde, säger Irina Goia.

George Iurca tror också att några från den 
yngre generationen – om än inte alla – vill fort-
sätta med slåtter och självhushåll.

Och han vill inte kalla livet med självhushåll 
för ”fattigt”.

– Det är ett enkelt liv, men det behöver inte 
vara ett fattigt.

Lite EU-bidrag skulle lyfta livskvalitén i 
Botiza från ”enkel” till rent fantastisk, menar 
George Iurca.

EU har ett bidrag för traditionella slåtter-
marker, och Rumänien har nyligen anslutit sig 
till EU. Men George Iurca verkar inte förstå att 
man själv måste söka på komplicerade blanket-
ter. Han tycker att en tjänsteman från Stras-
bourg borde komma hit, titta på ängarna och 
betala ut pengar.

Deltagarna i Svenska Botaniska Föreningens 
resa har nästan bara lovord för Botizas självhus-
hållningssystem.

Den mest kritiska rösten kommer från Bodil 
Frankow-Lindberg som är professor i produk-
tionsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Hon är skeptisk till hö från slåtterängar.

– Det fodret är inte dugligt. Det fungerar om 
djuren bara ska överleva, men inte för produk-
tion, säger hon.

Med produktion menar Bodil Frankow-Lind-
berg exempelvis kor som ska producera mjölk 
eller kalvar. Då duger det inte med ängshö, som 
innehåller ungefär en tredjedel mindre energi än 
modernt vallfoder.

– Visst är det sorgligt, för blomsterängarna 
är ju fantastiska att se på. Men det vi ser här i 
Botiza är produktion för husbehov. Våra bönder 
ska producera mat åt stadsbefolkningen också. 
Då får ängarna skötas av entusiaster och träd-
gårdsodlare.  

•  Detta är en något förkortad version av en text 
som tidigare publicerats i Dagens Nyheter.

Karin Bojs är chef 
för Dagens Nyheters 
vetenskapsredaktion 
och på bilden lyckligen 
hemkommen till Sve-
rige med ett rumänskt 
lieblad.
Adress: Dagens Nyheter, 
105 15 Stockholm
E-post: karin.bojs@ 
dn.se

Negrea Florin visade oss en tidig morgon i Gârda 
de Sus hur man slår med lie i Rumänien. Gârda de 
Sus ligger naturskönt beläget i de transsylvanska 
Apusenibergen. Foto: Tomas Larsson.
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Årets Botanikdagar gick av stapeln i Jämtland 
den 2–4 juli. Brita Svensson hade länge sett 
fram emot att få botanisera i detta vackra land-
skap. Nu var det äntligen dags!

BRITA SVENSSON

En stilla och solig morgon möter oss när vi 
äntrar bussarna för färd mot våra första 
lokaler. Kvällen före hade vi inlogerat oss 

och beundrat både salskrake och vitkindade gäss 
i den vik av Storsjön som vi har utanför våra 
fönster på Avagarden i Dvärsätt där vi bor.

Rekordår för brunkullan
I bussen surrar det av förväntan och längtan 
till vårt första stopp. Det dröjer inte länge. Vi 
besöker Ängsmon, en liten slåttermark i Brunflo 
socken strax söder om Östersund. Samhället 
Torvalla omgärdar Ängsmon och vi ser nybygg-
da hus åt flera håll. En rest av slåttermarken 

– omkring ett tunnland – har dock räddats och 
sköts nu av Östersunds kommun.

Midsommarblomstren Geranium sylvaticum 
lyser ljust lila och ängsskallrorna Rhinanthus 
minor blinkar gult strax under, här står mycket 
daggkåpa och ormrot Bistorta vivipara. Bengt 
Petterson (ordförande i Jämtlands Botaniska 
Sällskap) berättar om ett rekord: 76 brunkullor 
Nigritella nigra blommar här i år (figur 1). Efter-
som Bengt följer varje planta år från år har han 
här fått göra ett flertal nya bekantskaper! Många 
deltagare får sitt efterlängtade första möte med 
denna vackra orkidé. Vi försöker känna efter 

– doftar den vanilj eller ej? Inom ”brunkulle-
komplexet” finns cirka tio arter, vår brunkulla 
finns bara i Skandinavien.

Den numer allt sällsyntare brunkullan är en 
slåtter- och betesanpassad art. Då och då bör 
slåttern senareläggas eftersom man aldrig fun-
nit brunkullor med mogna frön före 20 augusti. 
Kanske bör man passa på just i år eftersom det 
är så många blommande kullor i ängen? 

Dynamitärt
Bengt säger att vi nu måste fara vidare till Stu-
gun och Sveriges största lokal för vad han kallar 
’dynamitärt’, det vill säga smällvedel Astragalus 
penduliflorus. I Sverige har smällvedeln några 
få utströdda utpostlokaler, långt från artens 
huvudutbredning i Alperna. Hur kom den hit? 
Vägen till Stugun går längs Indalsälven. Miljön 
vi ska besöka är en ung tallskog vid ett övergivet 

Botanikdagarna i Jämtland

Figur 1. Brunkullan Nigritella nigra mötte oss i 
Ängsmon, strax söder om Östersund. Hela 76 
exemplar av den vackra orkidén blommade här i 
år. Foto: Bengt Carlsson, 2 juli 2009.
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grustag där den ytterst rika förekomsten av 
smällvedel upptäcktes så sent som i förfjol.

I år blommar vedeln ovanligt tidigt. Är det för 
vår skull, undrar vi. Plantorna besöks av ängs-
blåvingar som sköter om pollineringen. Bengt 
berättar om hur olika skötselmetoder ska prövas 
för att säkerställa förekomsten: bränning, mark-
omrörning, röjning och utglesning av tallarna.

Långstrandberget ligger vid Ammerån, ett 
numera naturskyddat biflöde till Indalsälven. 
Om vi är snälla och håller ihop så är björnen 
också snäll och kikar bara på oss på håll, lovar 
Bengt. Här bjuds vi på sällsyntheter som norna 
Calypso bulbosa, lappranunkel Ranunculus lappo-
nicus och skogsrör Calamagrostis chalybaea, alla 
inom ett område på kanske 200 kvadratmeter. 
Vi beundrar också lunglaven Lobaria pulmonaria 
som pryder de kringstående granarna.

Skogen är omväxlande med torra och blöta 
partier om vartannat. Ängsfräken Equisetum 
pratense bildar en skir grön slöja över marken 
och en liten bäck strilar fram och ger en stilla 
ljudkuliss till alla fina blommor: ögonpyrola 
Moneses uniflora, nordisk stormhatt Aconitum 
lycoctonum ssp. septentrionale, taigastarr Carex 
norvegica ssp. inferalpina, guckusko Cypripedium 
calceolus, grönkulla Coeloglossum viride och spin-
delblomster Listera ovata.

Vi hade måhända ögonpyrolans fina aromer 
av citron och vanilj med oss in i bussen efter 
besöket i denna sköna skog, men de övermanna-
des strax av beckolja och andra myggmedel!

Prästberget
Vid Prästberget nedströms Hammarstrand ser 
vi många exemplar längs vägen av något som är 
mycket likt blekbinka Erigeron acer ssp. decolora-
tus, annars i Norden endast känd från Kuusamo 
i nordöstra Finland. Är detta en nyupptäckt 
svensk växt?

Vid älvstranden växer ganska rikligt med 
klådris Myricaria germanica tillsammans med 
kanelros Rosa majalis och unga tallar. Men klåd-
riset är konkurrenssvagt och behöver hjälp med 
att hålla undan omgivande växtlighet. Närmast 
älven sköts detta av vårflodens isgång. Klådrisets 
blomningsbiologi är speciell. Första omgångens 

blommor sitter på särskilda blomskott. När 
dessa går i frukt kommer nya blommor, nu på 
årsskotten.

Längre uppströms finner vi mängder av vack-
ra bollar av jämtlandsmaskros Taraxacum cro-
codes i frukt. En skötselplan bör därför utformas 
så att både maskros och klådris gynnas.

Barfota i älven upptäcker deltagarna bland 
annat klubbstarr Carex buxbaumii och kärrspira 
Pedicularis palustris längs stranden. Spirorna 
kallas halvparasiter eftersom de har gröna 
blad men huvudsakligen tar sin näring från de 
värdväxter som angrips via särskilda organ på 
rötterna, haustorier. Längs stranden växer också 
mandelpil Salix triandra och pors Myrica gale, 
en art som i Jämtland inte är alldeles vanlig.

Det knakar och brakar när en busslast 
botanister försöker ta sig uppför Prästbergets 
sydvästra brant. Vi klänger så gott vi kan och 
håller oss fast i buskarna medan vi försöker kon-
centrera oss på fina sydbergsarter som harmynta 
Satureja acinos och stickelfrö Lappula deflexa. 
Längst upp blir det tvärbrant och där finner vi 
både tuv- och klippbräcka (Saxifraga cespitosa 
och S. adscendens). Vanligtvis växer de tämligen 
ostört här!

Extremrikkärr och kolbullar
Nästa morgon är det mörka moln vid horison-
ten och frågan vi ställer oss är “Blir det regn?”. 
Djärva beslut fattas: “Jag lämnar minsann 
regnkläderna i bussen”. En del oro finns i bak-
huvudet men snart tar Brattmyrarna väster om 
Hammerdal över vår uppmärksamhet. Blicken 
vänds ner mot marken och dess invånare, främst 
den håriga finnstarren Carex atherodes, en trevlig 
bekantskap. Vanliga arter i skogen här var torta 
Cicerbita alpina, fjällskråp Petasites frigidus och 
kransrams Polygonatum verticillatum.

Strax väster om Solbergsvattnet finns ett 
kalkbarrskogsområde, Hagamarken. Vi stiger 
in i en John Bauer-tavla med stora stenblock, 
mjuka mossmattor, höga granar och blåsipps-
blad. Vi återser guckuskon i ett stort bestånd 
och finner även den stora låsbräknen Botrychium 
virginianum (fast den var rätt liten!) i den fro-
diga skogen.
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Efter ett tag närmar vi oss en myr som dyker 
upp som en oas mitt i skogen. Myren är i full 
orkidéblom, bland annat med blod- och lapp-
nycklar (Dactylorhiza incarnata var. cruenta, 
D. lapponica), flugblomster Ophrys insectifera, 
brudsporrar Gymnadenia conopsea och vackra 
tuvor av både hårstarr Carex capillaris och 
huvudstarr C. capitata. Här finns också en hel 
del småplantor av tall och gran. Ska vi passa på 
att rycka upp dem, kanske?

Den spännande lunchen – kolbullar – tillagas 
på plats vid Vackermyren av Avagardens perso-
nal som följt med oss ut. ’Bullarna’ blir en succé 
och vi backar både en och två gånger!

Vi fortsätter ut på Vackermyren (ett passande 
namn) där vi bland mycket orkidéer även finner 
den mycket småvuxna dvärgtätörten Pingui-
cula villosa (figur 2) som gömde sig i en tuva av 
rostvitmossa Sphagnum fuscum. Hur kan den 
fånga några insekter med sina fantastiskt små 
blad? Dofttickan Haploporus odorus beundrades 
på en gammal sälg och vi kände tydligt dess 
kumarindoft. Här växte även fina lunglavar och 
skrovellav Lobaria scrobiculata.

På väg hem gör vi ett extrastopp vid Örån 
och bedåras av de blå jungfrusländorna som 
svärmar över den stilla ån. Sländorna är lika 
glada över det återkomna solskenet som vi! Kung 
Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum blom-
mar fint i åkanten. I buskskiktet träder risvide 
Salix arbuscula och glansvide S. myrsinites fram 
och på marken klubbstarr och jämtlandsmask-
ros. Fast mest beundrar vi nog brunkullorna!

På kvällen träffas vi allihop och våra fem 
stipendiater presenterar sig. Arrangörerna med 
Bengt Petterson i spetsen tackas för en fin insats 
av Margareta Edqvist, som därefter hälsar oss 
välkomna till nästa års Botanikdagar i nordöstra 
Småland.

Blomsterfjället Ansätten
På lördagen far ett större sällskap norrut till 
Ansätten medan ett mindre gäng besöker några 
fina lokaler i Storsjöbygden. De får bland annat 
beundra frösöstarr Carex pediformis vid Wilhelm 
Peterson-Bergers sommarhage samt vackra brun-
kullemarker vid Gärde i Bjärme.

På väg till Ansätten berättar Curt Lofterud 
om hur det gick till när områdets artrikedom 
uppmärksammades. Curt är ”Mister Ansätten 
himself” och utan honom hade inte fjället blivit 
så känt och populärt som utflyktsmål. Vi får 
veta att Ansättens artlista upptar hela 384 kärl-
växter men att de gärna vill ha 16 till!

Vi åker till byn Bakvattnet och börjar vår 
vandring. Området är gammal fäbodsbygd som 
när det begav sig hyste ända upp till 300 getter 
om somrarna. De omgivande starrmyrarna var 
av stor betydelse för att säkra vinterfodret. Jag 
skulle tro att områdets rika flora till viss del 
beror på denna långvariga kulturpåverkan som 
bidragit till öppenheten och att konkurrens-
starka arter hållts nere.

Vi följer leden upp mot berget. Vi passerar de 
högresta och C-vitaminrika örterna torta och 
kvanne Angelica archangelica. Dessa blandades 
i gamla tider med mjölk till en nyttig ’gompa’. 

Figur 2. Dvärgtätört Pinguicula villosa är en av vår 
floras allra minsta. Den svårupptäckta blomman 
döljer sig i tuvor av rostvitmossa Sphagnum fuscum. 
Foto: Margareta Edqvist, 3 juli 2009.
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Vi gör en liten avstickare och får se gullspira 
Pedicularis oederi (som jag alltid trott var en 
get!). Av halvgräsen är svedstarr Carex atrofusca 
och svartstarr C. atrata de mest påfallande. 
Mjölkdunörten Epilobium lactiflorum var lätt 
att missa! Leden fortsätter genom skog och över 
myr innan vi kommer fram till Ansättenstugan 
där själva berget möter. Så lunchar vi i solskenet 
på vårt medhavda och beger oss sedan upp mot 
toppen.

I sakta mak, för nu skådar vi på blom-
mor intensivt! Skogen glesnar och snart når vi 
kalfjället. Fjällsipporna Dryas octopetala har 
ovanligt stora blommor tycker vi, de liknar näs-
tan en cistros på håll. Gula och vita mattor av 
käringtand Lotus corniculatus och den sällsynta 
tromsögontrösten Euphrasia hyperborea kantar 
vår väg och strax är vi ute på en fin fjällhed.

Artnamnen ropas hit och dit mellan deltagar-
na, till exempel alla dessa bräckor: gull-, klipp-, 
purpur-, snö- och fjällbräcka (Saxifraga aizoides, 
adscendens, oppositifolia, rivularis, nivalis). Det 

ekar mellan stenblocken och fyra renar stirrar 
förundrat på oss.

Vi tittar hela tiden ner i backen men när jag 
vänder mig om upptäcker jag att hela Jämtland 
ligger för mina fötter. En vidunderlig utsikt! 

Vi strävar vidare mot toppen, solen värmer 
i nacken och vi finner många spännande arter, 
som fjällyxne Pseudorchis straminea och fjällelm 
Elymus alaskanus. Sten Selander citeras: “Man 
skulle ha ögon på knäna!”.

Uppe på toppen möts vi av flera fladdrande 
makaonfjärilar. De söker sig till toppar och 
bergknallar för att där söka sin partner. Är det 
så för människan också? Vi återser den vackra 
gullspiran som häruppe fortfarande står i sitt 
flor (figur 3). Så upptäcker någon polarull Erio-
phorum scheuchzeri. Är den med på listan? Nej! 
Nu bör artlistan uppta 385 namn istället.

På väg ner finner vi stora tuvor av fjällnejlika 
Viscaria alpina. Kamerorna rasslar. Några delta-
gare är lyckliga nog att finna den vackra klipp-
veronikan Veronica fruticans vid en klippbrant. 
Så småningom kommer vi ner till Ansätten-
stugan igen och vandringen längs leden tillbaka 
till Bakvattnet. God middag, kall öl och en 
skön bussfärd hem till Dvärsätt fick avsluta 
dessa mycket lyckade Botanikdagar i Jämtland. 
Ett stort tack!  

•  Tack till Erik Ljungstrand för kommentarer.

Brita Svensson är fors-
kare och lärare på avdel-
ningen för växtekologi 
vid Uppsala universitet. 
Hennes forskning rör 
det gamla kulturland-
skapet och växters 
populationsdynamik. 
Insektsätande och halv-

parasitiska växter är ett annat specialintresse.
Adress: Norrlandsgatan 34 E, 752 29 Uppsala
E-post: brita.svensson@ebc.uu.se

Figur 3. Gullspiran Pedicularis oederi blommade 
vackert vid Ansättens topp. Foto: Bengt Carlsson,  
4 juli 2009.
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Ståndarvånda
Låt oss räkna som Linné
ståndartalet: en, två, tre,

fyra, fem och sex – och sju!
I Heptandria hamnar du

Sju flikar i min krona
Sju hannar runt en hona

Se, lyckotalet bär jag
Poetens älskling är jag

Du ser oss vegetera
sju gånger sju och flera

i skogen

Vi går vidare i boken
(tack och lov för gamle Kroken!)

Är du hästkastanj då, säj?
men hela blad, det passar ej …

Vid rot och blomst och blader
Jag tror ni har fått spader

med era falska nycklar
Totalt ute och cyklar!

Det namn som vart mig givet
i stjärnorna står skrivet

i skogen

… och dess blommor ska va’ snea
Men Trientalis europaea
står därunder på latin

och det passar bättre in …

En utländsk etikett, ju
och rätt på något sätt, ju

för den som kan sin Krok
Naturens egen bok

Så rart att bläddra i den
i skönsta blomstertiden

i skogen
Selma Nidung



Jag vet ej, hvilket blommans behag det är, som 
med sin tjusningskraft så bländar ögat, att 
åskådaren vid dess åsyn tyckes nästan blifva 
förhäxad; kanske beror detta på symmetrien, 
all skönhets moder!

Linnaeus, Flora Lapponica, om duvkulla 
(skogsstjärna)

Systemen ramla
I skolan förvånades vi nog över att på hela 
jorden endast funnos två växter, som hörde 
till klassen Heptandria eller ägde 7 ståndare. 
Den ena var ett stort träd, hästkastanjen, den 
andra en liten skogsört, duvkullan (Trientalis 
europæa). Längre fram i livet fingo vi veta, att 
det inte var så helt med Æsculus’  7 ståndare. 
Den äger nämligen stundom 8 ståndare och 
kunde sålunda vara en oktandrist, eller stå 
i släkt med Tropœolum, Œenothera, Erica. 
Hästkastanjens blomma liknar verkligen ytligt 
Tropœolums och Œnotheras. Men i Æsculus’ 
blomma finnas andra tal än 7 och 8; fodret 
är nämligen 5-tandat och kronan 5-bladig; 
fröhuset trerummigt. Här synas talen 3 och 
5; nästa term i serien vore då 7 och Æsculus 
kunde ha kommit nerifrån Pentandria. 

Men med 8 kan den även komma uppifrån 
10 eller Decandria, och blomställningen liknar 
en pyrolas som äger 8 eller 10 ståndare.

Den lilla Trientalis tyckes hålla envist på 
sitt 7-tal. Foder och krona äro 7-taliga i svens-
ka floror och tyska. Men i franska floran låter 
det annat. Här räknas han till Primulacæ och 
skulle gå på 5-talet, men det gör han icke. Om 
vi skulle söka 7-talet från ett nedstigande 9 så 
komma vi till Enneandria, och där finns verkli-
gen Butomus vars blomma liknar Trientalis.

Nog hör han till Primulacæ enligt boken, 
men någon Primulas habitus äger han inte. Jag 
vet inte vart han skall föras; men någon Hep-
tandria har naturen icke reserverat som klass,  
för dessa två utbördingar.

Strindberg – En Blå Bok III: 969 (1908) 
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Denna behändiga volym i vanligt hand-
boksformat på litet drygt 500 sidor 
utgör en bestämningsnyckel till den 

brittiska floran helt grundad på vegetativa 
karaktärer. Såvitt jag kan se är alla bofasta kärl-
växtarter med, också i stora släkten som starrar 
Carex och tåg Juncus, med många vegetativt 
snarlika arter. Blom-, frukt- och blomställnings-
karaktärer är helt förvisade från nycklarna, men 
ibland har ståndorten måst tas till hjälp, såsom 
myrmark kontra fuktig eller torr mark, till 
exempel inom Carex.

Hur bygger man då upp en sådan flora, så 
långt ifrån att ha sexualsystemet eller blom-
mornas utseende som övergripande stomme? Jag 
skall redovisa stegen ganska utförligt, eftersom 
detta nog är av allmänt intresse.

Allra först i boken, före titelsidan men upp-
repad på sid. 9, kommer ingången till det hela, 
en huvudnyckel som huvudsakligen baseras på 
ökande grad av bladflikighet. Detta resulterar i 
ett antal huvudgrupper A till U, som leder vida-
re till omfattande nycklar. De första fyra huvud-
grupperna, A–D, klarar av fräken, ormbunkar, 
lummer och barrträd och blir förstås konven-
tionella. Sedan följer huvudgrupperna E–U för 
blomväxterna, där en del sorteras undan som 
bladlösa eller med flytande eller nedsänkta blad 
i nycklar som leder direkt till arterna. I regel fal-
ler här – som väntat – arterna i ett och samma 
släkte ut tillsammans. Sedan löper nyckeln från 
helbräddade enkla blad till de sammansatta. Slut-
alternativet inom varje bladtyp blir ofta strödda 
kontra motsatta blad. Här lurar ibland en fall-
grop. Exempelvis midsommarblomstret Gerani-
um sylvaticum måste anses ha motsatta blad för 
att man skall komma rätt – det stämmer långt 
ifrån alltid. Man måste också uppfatta dess 
blad som enkla (simple) och inte sammansatta 

(compound), 
trots den djupa 
flikigheten, 
men det är 
nog klart för 
de flesta med 
botanisk 
erfarenhet.

För varje 
huvud-
grupp 
finns en 
nyckel 
(som vi kan 
kalla andra ordningens) som 
leder till ett antal grupper, betecknade AA, 
AB …, BA, BB … och så vidare. Om man nu 
uppfattat Geranium rätt leds man till huvud-
grupp Q (blad flikiga, motsatta), som omfattar 
nio grupper QA till QG samt GER (Geranium) 
och MIM (Mimulus). För grupperna QA till 
QG finns nycklar (av tredje ordningen) som 
leder direkt till arterna. Störst av dessa är QG 
(15 arter) som inkluderar en del – men långt 
ifrån alla – arter av salvior, vänderötter, vädd-
växter, skäror med mera, en ganska brokig skara. 
Minsta gruppen QB omfattar bara humle, givet-
vis utskild som slingerväxt.

Men lägg märke till att två av grupperna 
(GER och MIM) är släkten, och omfattar samt-
liga arter som floran tar upp i dessa. Ett 35-tal 
släkten behandlas på detta sätt och ingår alltså 
i en fjärde ordningens nycklar. Några av dessa 
nycklar sammanför naturligt nog arter från 
vegetativt snarlika släkten, såsom mållorna i 
Chenopodium och Atriplex (gruppen CHAT).

Längsta nyckeln bland huvudgrupperna fin-
ner man i P (flikiga, strödda blad) med grupp-
nycklar från PA till PX, och därtill återigen 
CHAT samt THIS (tistlar och tistellika), totalt 
26 grupper. I THIS finner vi då förutom taggiga 
kompositer även martorn Eryngium maritimum 
och den införda taggakantusen Acanthus spino-
sus.

Nyckel till växter 
som inte blommar

BOTANISK LITTERATUR
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Tredje och fjärde ordningens nycklar leder 
alltså i regel till enskilda arter, som där får en 
vegetativ beskrivning på fyra, fem rader. Dessa 
beskrivningar är förstås mycket värdefulla i sig, 
oavsett om man använder boken som nyckel 
eller ej. 

Mycket viktigt är att det sist i boken finns 
ett fullständigt artregister. Det gör ju att man 
kan leta upp en art man misstänker och se hur 
karaktärerna stämmer. Man finner av registret 
också att en och samma art kan komma ut i 
flera nycklar, av vilka en markeras med fetstil 
för att visa att det är det sannolikaste alternati-
vet. Nycklarna täcker alltså in en viss variation, 
men givetvis i begränsad utsträckning. Däri lig-
ger förstås en stor svårighet eftersom vegetativa 
karaktärer tenderar att vara betydligt mer vari-
abla än reproduktiva.

Så långt har jag mest talat om bladkaraktärer 
som kan sägas bilda stommen i den vegetativa 
nyckeln. Men givetvis spelar författarna så långt 
som möjligt på hela registret. Hårtyper, nervatur, 
hydatodformer i nervändarna med mera, samt 
naturligtvis färger och konsistens spelar stor roll. 
Här kan man upptäcka karaktärer som man ald-
rig förr lagt märke till hos gamla bekanta arter. 

Inte heller skyggar författarna för anatomin, 
där så blir nödvändigt för att komma till artnivå. 
Det gäller speciellt bland halvgräsen, där ett 
stort antal arters bladtvärsnitt finns avbildade i 
färg. Det är ändå svårt att se något artspecifikt 
i många av dessa illustrationer. Kanske också 
en anvisning om hur man preparerar dessa snitt 
hade varit på sin plats. Men framför allt stöds 
nycklarna av en stor mängd teckningar i svart-
vitt, enkla men instruktiva.

Hur pass väl fungerar nu denna nyckel i 
praktiken? Jag har prövat den på litet av varje 
och funnit att det i regel går bra. Ett undantag 
har jag redan nämnt. Måttuppgifter, som nog 
författarna har försökt undvika, kan trassla till 
det. Så hamnar till exempel toppklockan rätt 
bara om bladen anses vara högst 5 cm långa, 
vilket sällan stämmer, väl knappast heller på 
brittiskt material. Men på det hela taget är 
denna nyckel mycket användbar också i den 
nordiska floran, särskilt i kulturlandskapet i 

söder och väster där den stora mängden av arter 
är gemensam med de brittiska öarnas. Men den 
kräver nog en hel del botanisk erfarenhet för att 
kunna nyttjas med framgång. Man måste kunna 
bedöma rimligheten i de bestämningsresultat 
man kommer fram till. Jag tror att många kom-
mer att använda nyckeln ”baklänges”, alltså från 
registret pröva en hypotes om något icke blom-
mande som man träffat på.

Det är en heroisk pionjärgärning att ha fram-
ställt en vegetativ nyckel med sådan fullständig-
het. Ett mycket stort antal välkända brittiska 
botanister avtackas och man får förmoda att de 
granskat och tipsat ifråga om sina specialiteter. 
Förordet inleds med konstaterandet att denna 
bok uppenbarligen syftar till det omöjliga. Det 
är förstås ett arv från Linné att vi till den grad 
fixerats vid reproduktiva karaktärer, att det 
synts oss omöjligt att konstruera nycklar base-
rade enbart på de vegetativa. Före Linné spelade 
ju faktiskt dessa en större roll. Författarna är 
att gratulera till att ha lyckats med det omöjliga 
(nära nog) och de arbetar redan på en reviderad 
upplaga grundad på alla synpunkter som förvän-
tas strömma in.

❀  BENGT JONSELL

The Vegetative Key to the British Flora
John Poland & Eric Clement 2009.
Botanical Society of the British Isles. 526 sidor.sidor.
ISBN 978-0-9560144-0-5.
Pris: 21,75 GBP exkl. frakt från Summerfield 
Books (www.summerfieldbooks.com), en eng-
elsk internetbokhandel.

VEGETATIV NYCKEL
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I Sverige har vi inte så många jordrökar. I 
Uppsalatrakten är vanlig och blek jordrök 
båda allmänna, men i övriga landet ser man 

mycket sällan någon annan art än den vanliga 
Fumaria officinalis. Västerut i Skandinavien 
stöter man på kustjordrök Fumaria muralis; ett 
fåtal ytterligare kan uppträda tillfälligt på skräp-
högar, men blir sällan långlivade. På de Brittiska 
öarna kan man skryta med hela tio arter, en 
femtedel av hela släktet. 

I den utmärkta serien BSBI Handbooks har 
nu Rose Murphy gjort en likaledes utmärkt 
guide till de brittiska jordrökarna, med detal-
jerade utbredningskartor, teckningar och färg-
fotografier och noggranna beskrivningar av 
morfologi och ekologi. Baserat på äldre brittisk 
litteratur urskiljs ett stort antal lokala underarter 
och varieteter, vilket först känns lite främmande 
i en modern behandling, men är en del av hen-
nes filosofi. Där tidigare botanister haft olika 
åsikter, meddelar hon dessa utan att ta ställning, 
vilket nog är klokt.

Med denna lilla 
skrift kan du lätt 
artbestämma jord-
rökarna norr om 
Alperna. Alla arter 
som någon gång 
påträffats i Norden 
utanför botaniska 
trädgårdar finns 
med, så visst kan 
boken ha en viss 
relevans för svenska förhål-
landen, även om ytterst få av oss någonsin 
kommer att se mer än två av dem. En bock i 
kanten sätter jag för de ibland något slarviga 
blomteckningarna.

❀  MAGNUS LIDÉN

Fumitories of Britain and Ireland
BSBI Handbook No. 12
Rosaline J. Murphy 2009.
Botanical Society of the British Isles. 121 sid.
ISBN 978-0-901158-40-6.
Pris: 12,50 GBP exkl. frakt från Summerfield 
Books (www.summerfieldbooks.com), en eng-
elsk internetbokhandel.

En liten bok om 
jordrökar

Fina fynd
I nr 1/2009 av Parnassia kan vi läsa om en för 
Norden ny vildväxande art, nämligen hästsvans-
slinga Myriophyllum hippuroides. Det var Stefan 
Ericsson som under en genomgång av allt pressat 
material av släktet Myriophyllum i de nordiska 
herbarierna stötte på denna nordamerikanska art 
insamlad redan 1986 av Göran Wendt. Arket 
var märkt kransslinga M. verticillatum vilket 
är den svenska art som hästsvansslingan mest 
liknar. Vid ett besök på lokalen – en lugn vik av 
Alsterån nära Blomstermåla i östra Småland – i 
fjol våras konstaterades att där mycket riktigt 

växte rikligt med hästsvansslinga. Till skill-
nad från våra svenska arter har hästsvansslinga 
övervintrande skott. Hästsvansslingan säljs som 
akvarieväxt så det är väl inte omöjligt att någon 
har tömt ett akvarium eller en trädgårdsdamm 
någonstans uppströms växtplatsen.

Åke Svensson, Charlotte Wigermo & Bengt 
Nilsson beskriver i Botaniska Notiser nr 2/2009 
hur boerstånds Senecio inaequidens under senare 
år upptäckts på allt fler lokaler i Sydvästskåne. 
Författarna misstänker att detta är början på 
en mer omfattande spridning i landet. Denna 
ursprungligen sydafrikanska växt har under de 

BOTANISKT NYTT
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senaste decennierna framgångsrikt etablerat sig i 
Västeuropa men även i Amerika och Australien. 
Första fyndet i vårt land skedde redan 1948 i 
Göteborg.

Den nordligaste kända lokalen för getlav Fla-
voparmelia caperata är belägen på Hoverberget 
vid Storsjöns sydspets i Jämtland och återupp-
täcktes i fjol höstas av Fredrik Jonsson och 
Ulrika Nordin. Getlaven rapporterades redan 
1873 från Hoverberget av Ernst & Sigfrid Alm-
qvist men har inte setts sedan dess. De beskriver 
sitt fynd i Rödbläran nr 1/2009. Fredrik Jonsson 
rapporterar där även om nya jämtländska fynd 
av grangytterlav Fuscopannaria ahlneri samt 
amerikansk och liten sönderfallslav (Bactrospora 
brodoi och B. corticola).

Det första fyndet av taggbräken Polystichum 
lonchitis i Gästrikland gjordes vid Göskegruvan 
nära Hofors i maj 2008 av Barbro Risberg och 
beskrivs i Växter i Hälsingland och Gästrikland 
nr 3/2008. Arten är mycket sällsynt nedom 
fjälltrakterna.

Det andra fyndet av den sydliga kåltisteln 
Cirsium oleraceum i Hälsingland beskrivs i nr 
1/2009 av samma tidskrift av Arnold Larsson, 
och i samma nummer beskrivs nya fynd av 
blåtryffel Chamonixia caespitosa väster om Ock-
elbo i Gästrikland. Denna sällsynta svamp som 
färgas vackert blå när den kommer upp i ljuset 
har varit känd i landet sedan 1981. Flest fynd 
har gjorts i Dalarna.

I Natur i norr nr 2/2008 beskriver Sven Hell-
quist och Johanna Reinoja Cunningham hur de i 
augusti i fjol hittade landets två hittills sydligaste 
lokaler för brandspira Pedicularis flammea strax 
öster om Långfjället inom Artfjället-området 
nordväst om Tärnaby i Lycksele lappmark. Växt-
platserna utgjordes av svagt sluttande rikkärr.

I Rindi nr 3/2008 beskriver Lars-Åke Petters-
son ett flertal nya fynd han gjort på Gotland av 
öländsk tegellav Psora vallesiaca. Denna sällsynta 
lav hade tidigare bara en känd lokal i Sverige, på 
Ölands Stora alvar.

Ryktet säger att Lars-Åke även är den lyck-
liga upptäckaren av en ny lokal för mjältbräken 
Asplenium ceterach på Gotland. Fyndet gjordes 
i somras och lokalen ligger cirka en kilometer 

från den gamla välkända växtplatsen på Gro-
garnsberget.

Landets hittills nordligaste lokal för den 
fridlysta och mycket sällsynta stiftärrlaven Sticta 
fuliginosa upptäcktes i fjol våras i Malungs kom-
mun i Dalarna. Ungefär 43 bålar upptäcktes på 
en fuktig klippväg. Fyndet beskrivs i Lavbulleti-
nen nr 1/2008.

Glimmerört Illecebrum verticillatum och 
mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola rappor-
teras som nya för Bohuslän i nr 1/2009 av Vri-
vrånge. Mikael Asplund fann glimmerörten i ett 
gammalt grustag i Hjärtum i fjol höstas, medan 
Kjell Emanuelsson hittade mossnycklarna i juli 
2008 vid Mörtevattnet på Kynnefjäll.

Bert Borgström, Väderstad, meddelar i ett 
brev att han i maj 2009 upptäckte bokarv Stel-
laria neglecta i Holkabergs naturreservat vid 
Vättern i sydvästra Östergötland. Detta är en 
ny art för landskapet och utgör ny svensk nord-
gräns. Bokarven visade sig växa på åtminstone 
fem olika ställen inom reservatet och ej direkt 
sparsamt, så t.ex. Ödeshögs socken, 200 m OSO 
Sjöberga. Rubin 7E8f 4712. Bokarven har sina 
närmast kända förekomster i nordvästra Små-
land, ca 27 km åt SSV och även där växer den i 
Vätterns närhet.  

Brandspiran är en så kallad nordligt unicentrisk 
fjällväxt. Det betyder att den enbart finns i den 
norra delen av vår fjällkedja. Andra välkända 
exempel är kantljung och fjällarnika.

FINA FYND
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Helgen 17–19 juli avhandlades släktet 
dunörter Epilobium i årets temaexkur-
sion. Som kursledare var Alf Oreds-

son engagerad, välkänd expert på detta ibland 
besvärliga släkte. För det praktiska ansvarade 
Göran Wendt, Växjö.

Vi var förlagda på STF:s vandrarhem vid 
Frostavallen utanför Höör i Skåne. På fredags-
kvällen fick vi en första genomgång av de olika 
dunörterna där artskiljande karaktärer och en 
bestämningsnyckel presenterades. Men har man 
två experter på björnbär i kursledningen kom-
mer med nödvändighet en del fokus också att 
läggas på detta trevliga släkte. Vid kvällsprome-
naden till den närbelägna Vaxsjön kunde Göran 
demonstrera taggbjörnbär Rubus senticosus som 
han och Alf hittade där när de förexkurrerade.

På lördagen hade ett envist lågtryck parkerat 
sig över södra Sverige. Men botanister är som 
bekant ett härdigt släkte, även om det var svårt 
att urskilja märkeskaraktärer på de stängda 
dunörtsblommorna. Eventuella glandelhår var 
också svåra att se i vätan.

Vi började i ett ohävdat, sluttande över-
silningskärr nära Klippan. I kärret kunde vi 
studera och jämföra rosendunört Epilobium 
hirsutum och luddunört E. parviflorum, båda 
med fyrflikiga märken och utstående stjälkhår. 
Rosendunört har förutom större blommor även 
nedlöpande stjälkblad; hos luddunört är de kort 
skaftade. Kantdunört E. tetragonum och grådun-
ört E. lamyi kan däremot vara nog så knepiga 
att skilja. De övre stjälkbladens undersida har en 
kal mittnerv hos kantdunört, medan mittnerven 
hos grådunörten är hårig. I kärret växte även 
kärrdunört E. palustre med blad som är smala 
och nästan otandade. Dessutom är den försedd 
med mycket smala utlöpare.

På samtliga lokaler vi besökte under helgen 
hittade vi amerikansk dunört E. adenocaulon. 
Denna konkurrenskraftiga art visade sig vara 
spridd i många olika miljöer och utseendet 
kunde variera en hel del. Huruvida vit dunört 
E. ciliatum säkert kan skiljas från amerikansk 
dunört diskuterades livligt. Även den amerikan-
ska dunörten kan ha vita blommor och avgräns-
ningen mot vit dunört är inte alldeles enkel. Vit 
dunört har mindre blommor och ofta kortskaf-
tade stjälkblad.

Vid Billesholm undersökte vi en ruderatmiljö 
i ett industriområde. På den grusiga men period-
vis fuktiga marken var de flesta dunörtsplantor 
småväxta och svårbestämda. Här tillkom arten 
bergdunört E. montanum med fyrflikigt märke 
och blad som är breda vid basen. Ett överras-
kande fynd var ungefär 150 plantor av klotullört 
Filago vulgaris på en tidigare okänd lokal. Arten 
är rödlistad i hotkategorin Starkt hotad (EN) 
men dyker årligen upp på nya lokaler, främst i 
Skåne.

Utanför Billesholm besökte vi en bokskog 
som är växtplats för det sällsynta slokbjörn-
bäret Rubus flaccidifolius. Vid golfbanan nära 
Risekatslösa där lunchen intogs såg vi också 
klobjörnbär R. lindebergii och hallandsbjörnbär 
R. hallandicus. Vi hann dessutom med ett kort 
stopp vid Stockamöllan där de första exempla-
ren av gullstånds Senecio paludosus höll på att 
slå ut.

Skånska 
dunörter

Figur 1. Trots regnet höll vi humöret uppe. Det är 
kul med dunörter! Foto: Thomas Gunnarsson.
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Dagens sista lokal låg längs en liten bäck 
utanför Höör där grendunört E. roseum växte. 
Arten har ovala stjälkblad som är tydligt skaf-
tade. På kvällen studerade vi i stereoluppen en 
del belägg som samlats under dagen.

Även under söndagen var vädret uselt och 
regnigt. Nära Dagstorpssjön besökte vi ett 
medelrikkärr med hög vegetation. En bäck 
rann genom den tuviga betesmarken, en biotop 
som tyvärr blir allt mer sällsynt i dagens Skåne. 
Efter ett visst letande fann vi mörk dunört 
E. obscurum som har kraftiga utlöpare, vilket är 
den bästa karaktären för att skilja den från grå-
dunört och kantdunört.

Vid Höörs ishall kunde vi ånyo träna att 
skilja småväxta exemplar av olika dunörter från 
varandra. Ett bestånd vallört som påminde om 

fodervallört Symphytum asperum studerades 
också och ett belägg togs.

Färden gick vidare mot norr och våfflor med 
hjortronsylt intogs i Hässleholm. Styrkta av 
detta åkte vi till den sista lokalen nära Löns-
boda. I ett område där man tidigare brutit dia-
bas kunde vi äntligen få se backdunört E. colli-
num. Arten liknade småväxta exemplar av berg-
dunört. Backdunört har dessutom bladpar som 
sitter mer tätt på stjälken och glandler saknas 
helt. Det var en fantastisk miljö med de stora, 
svarta diabasblocken och vattenfyllda gruvhål. 
Blöta men nöjda skildes vi så efter en spännande 
och lärorik helg.

Stort tack till Alf Oredsson och Göran 
Wendt som lagt ner många timmar och kört 
åtskilliga mil för att förbereda helgen! Tack vara 
deras gedigna förarbete fick vi studera hela elva 
arter dunörter och några hybrider. Dessutom 
fick vi som bonus se en del björnbär och andra 
rara arter.  

Figur 2. En lättad exkursionsledare konstaterar att 
den enda backdunörten med ett nödrop klarade 
sig från att bli överkörd. Plantan står helt nära 
vänstra bakhjulet! Foto: Thomas Gunnarsson.

Tack för De vilda blommornas dag!

På De vilda blommornas dag den 14 juni 
bjöds alla, unga som gamla, på botaniska 

vandringar med engagerade och kunniga ledare. 
Ett stort tack till alla ideella krafter som gör 
detta möjligt! För många av ledarna har det bli-
vit en tradition att guida någonstans i sina hem-
trakter på De vilda blommornas dag. I år firas 
som bekant hundraårsjubileum för naturvården 
i Sverige med projektet ”Naturens år” och därför 
valde många att lägga sin vandring i ett natur-
reservat.

Denna gång deltog förmodligen över 3000 
personer i de 160 vandringar som var registre-
rade på vår hemsida. Av dessa har vi fått in rap-
porter från 118 (se tabell på nästa sida). I södra 
och västra Sverige sken solen och bjöd på fina 
förhållanden medan regnet öste ner över östra 
Svealand och delar av Norrland.

Precis som tidigare år är kommentarerna från 
ledarna till övervägande delen mycket positiva. 
Glädjen att upptäcka och känna igen vilda blom-
mor i sin hemtrakt är en upplevelse både för den 
som lär ut och för den som får ny kunskap. 
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Några citat ur ledarnas rapporter:
– De som kom var mycket positiva och intresse-
rade och tackade för vandringen (Göteborg)

– Bra att någon kom över huvud taget i det usla 
vädret (Nordanstig)

– Foldern ”Växter jag mött” gick som smör i sol-
sken. (Eksjö)

– Vi fick draghjälp genom ett samarrangemang 
med kommunens Agenda 21 och länsstyrelsens 
reservatsvandringar (Halmstad)

– Vi hittade både nattvioler, låsbräken, kattfot 
och brudbröd plus många andra vanliga och 
vackra blommor (Köping)

– Vi passade på att fira Svenska Naturskyddsför-
eningen hundra år i min trädgård, sammanlagt 
ca 115 personer kom (Högsby)

– Detta var sjunde gången och det känns bara 
roligare för varje år som går (Göteborg)

– Minst hälften var golfspelare (Kristianstad)

I flera tidningar, som Sydsvenskan, Upsala Nya 
Tidning, Smålandstidningen och Ystads Alle-
handa, publicerades stora och trevliga artiklar i 
samband med De vilda blommornas dag.

Nästa år är det nionde gången och det firas 
den 20 juni. Boka in dagen redan nu!

❀  BARBRO BECK-FRIIS

Crister Albinsson demonstrerar blommornas 
underbara värld för en grupp intresserade i värm-
ländska Molkom. Foto: Stina Eriksson.

Hela Norden:
428 vandringar
8700 deltagare

14
vandringar
152
deltagare

70
vandringar
1000
deltagare

94
vandringar
2000
deltagare

90
vandringar
2500
deltagare

160
vandringar
3000
deltagare

Närmare niotusen människor över hela Norden 
deltog i sammanlagt över fyrahundra vandringar 
under De vilda blommornas dag.

Inrapporterade vandringar från De vilda blommornas 
dag 14 juni 2009. Fem vandringar blev inställda på 
grund av ösregn och ingen dök upp.

Vand
ringar 

Delta
gare

Varav 
under 
18 år Väder

Blekinge 4 96 8 sol
Bohuslän 19 367 21 sol
Dalarna 1 16 0 regn
Gotland 2 46 3 uppehåll
Gästrikland 3 26 13 regn
Halland 10 252 11 sol
Hälsingland 2 8 0 regn
Jämtland 3 4 0 regn
Medelpad 1 7 0 regn
Norrbotten 2 14 0 regn
Närke 4 45 1 sol/regn
Pite lappmark 1 10 0 regn
Skåne 12 333 6 sol
Småland 21 563 18 sol
Södermanland 3 43 0 regn
Uppland 3 5 0 regn
Värmland 4 96 6 sol
Västergötland 17 417 5 sol
Västmanland 2 15 1 regn
Ångermanland 2 12 0 regn
Öland 2 48 0 regn
Totalt 118 2423 93

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:5 (2009) 271

Vi inbjuder till en konferens om aktuella 
naturvårdsproblem i odlingslandskapet. 
Ett samarrangemang mellan Svenska 

Botaniska Föreningen (SBF), Sveriges Ornito-
logiska Förening (SOF), Sveriges Mykologiska 
Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska 
Förening (SEF).

Tidpunkt: 14–15 november 2009
Plats: Sörängens folkhögskola, Nässjö

Program
Lördag den 14 november
10.00 – Registrering – kaffe
10.30 – Inledning
10.45 – Har vi rätt förstått det gamla odlingslandskapet

”Kaos och ordning” i markanvändningen och 
deras ekologiska betydelse – en historisk belys-
ning. Exempel från bl.a. Sverige och Rumänien. 

– Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk 
mångfald.

11.15 – Trender under de senaste årtiondena – läges-
beskrivningar och prognoser för framtiden
Vad har hänt med fåglarna i odlingslandskapet? 
Monitoring (häckfågeltaxering), med reflektioner 
över nya rödlistan. – Ola Olsson, Lunds univer-
sitet.
Hur står det till med sånglärkan i våra odlings-
landskap. – Sören Eriksson, Hushållningssällska-
pet.
Hur ser situationen ut för marklevande everte-
brater i odlingslandskapet? – Håkan Ljungberg, 
ArtDatabanken.
Betesmarkernas utveckling under de senaste 
årtiondena – inventeringsresultat och trender. 

– Martin Sjödahl, Jordbruksverket & Kill Persson, 
MiNa Miljö & Naturpedagogik och SMF.
Effekterna av 50-trädsregeln – resultatet av en stu-
die 2008. – Leif Andersson, Pro Natura och SBF.

•

•

•

•

•

•

Avmaskningsmedlen och den koprofila faunan och 
fungan – vad har hänt? – Dan Christiansson, SVA 
& Håkan Ljungberg, ArtDatabanken.
Vad vet vi om förekomsten av gamla och grova 
träd i odlingslandskapet? – Kjell Antonsson, Läns-
styrelsen i Östergötlands län och SEF.
Utvecklingen hos stor ögontröst och finsk ögon-
tröst under de senaste årtiondena. – Ingvar Claes-
son, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Artrikedomen hos svamp och kärlväxter i gräs-
svålar i ett svenskt och internationellt perspektiv. 

– Mathias Öster, Stockholms universitet.
Hur ser hotbilden ut för svampfloran i södra 
Sveriges kulturpräglade skogar? – Johan Nitare, 
Skogsstyrelsen.

19.00 – Middag på Sörängens folkhögskola

•

•

•

•

•

Hotad biologisk mångfald i 
odlingslandskapet 

Trender, problem och lösningar

•

Den missgynnade spindelörten Thesium alpinum är 
värdväxt för den starkt hotade spindelörtsskinn-
baggen Canthophorus impressus. Vad kan vi göra för 
att rädda dem och deras livsmiljöer? Foto: Margareta 
Edqvist.
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Söndag 15 november
08.30 – Skötselkonflikter 

Man kan inte få allt på samma plats – något om 
skötsel- och målkonflikter. – Håkan Ljungberg, 
ArtDatabanken.
Dårgräsfjäril och gullvivefjäril – exempel på dag-
fjärilar i träd- och buskrika marker. – Karl-Olof 
Bergman, Linköpings universitet.
Var finns blommorna i dagens odlingslandskap? 
– Niklas Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

10.30 – Kunskapsbrister när det gäller att bedöma situa-
tionen för biologisk mångfald i odlingslandskapet
Behövs ett landskapsperspektiv när vi skyddar bio-
logisk mångfald i jordbrukslandskapet? – Henrik 
Smith, Lunds universitet.

11.15 – Håller andra markanvändningar på att ta över 
odlingslandskapets roll som leverantör av lämpliga 
habitat (vägkanter, kraftledningsgator, täkter, mili-
tära övningsfält, tätorternas grönområden)? Hur kan 
dessa anpassas så att de blir mer funktionella för den 
hotade biologiska mångfalden?
Mikrohabitaten – skalproblem och hållbarhet över 
tid. – Mikael Svensson, ArtDatabanken.

13.00 – Vad betyder ökningen av arealen ekologiskt 
odlad mark för den biologiska mångfalden?
Inledning samt några punkter om vad som är vik-
tigt för den biologiska mångfalden vid ekologisk 
odling. – Olof Janson, SBF.
Biologisk mångfald i ekologisk odling. – Jan 
Bengtsson, SLU.

13.45 – Positiva exempel för att bemöta hoten mot den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet
Presentation av projektet ”Fågelskådare och jord-
brukare i samverkan”. – Sönke Eggers, SLU och 
SOF.
Insamling av förekomstdata för hotade kärlväxter 
genom ”floraväkteriet”. – Margareta Edqvist, SBF.
Åtgärdsprogrammet för hotade ängssvampar. 
– Kill Persson, MiNa Miljö & Naturpedagogik 
och SMF.

15.30 – Vilka  är de lämpligaste uppgifterna för de ide-
ella föreningarna?
Paneldiskussion med företrädare för föreningarna.

16.30 – Avslutning

Praktisk information
Konferensen är gratis och inkluderar lunch 
och fika båda dagarna. Resa till och från Näs-
sjö samt logi bekostar och ordnar deltagarna 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

själva. Kostnaden för middagen på Sörängens 
folkhögskola (140 kr exkl. dryck) betalas av 
deltagaren. 

Logiförslag
Lövhults vandrarhem (0380-51 82 03, www.lov-
hult.nu) med 40 bäddar – 170 kr per bädd. Endast 
någon km från Sörängens folkhögskola.
Viebäcks Kursgård och Bed & Breakfast (0380-
66 30 00, 076-281 20 60, www.vieback.nu) med 
40 bäddar – prisexempel 295 kr per bädd, frukost 
ingår. Ligger 14 km från Nässjö.
Hotell Högland (0380-131 00, www.hogland.com) 
med 104 rum – enkelrum 595–625 kr, dubbel-
rum från 990 kr. Frukost ingår. Ligger mittemot 
järnvägsstationen men drygt en km från Söräng-
ens folkhögskola.

Kommunikationer
Till Nässjö finns goda järnvägsförbindelser. Vi 
kommer att ordna med transporter vid tidpunk-
ter då tåg anländer (lördag) eller avgår (söndag).

Till dem som anmält sig kommer vi att 
skicka ut information om busstider mellan järn-
vägsstationen och Sörängens folkhögskola, karta 
över folkhögskolans läge, slutligt program och 
deltagarlista.

Kontaktpersoner från de olika föreningarna  
SBF: Leif Andersson (leif.andersson@pro-natura.
net. 0506-143 01, 070-657 17 46), Anders Jacobson 
(anders.jacobson@artdata.slu.se, a_jacobson05@
yahoo.se, 018-67 24 79, 0704-32 29 87). SOF: Anders 
Wirdheim (anders.w@ornitologerna.se, 035-375 76, 
0705-13 75 76), SMF: Kill Persson (kill.persson@telia.
com, 035-594 63, 070-321 62 22). SEF: Kjell Antons-
son (kjell.antonsson@lansstyrelsen.se, 0143-211 07, 
013-19 62 01). 

Anmälan
Anmälan skickas till Margareta Edqvist (mar-
gareta.edqvist@telia.com) som även kan svara på 
praktiska frågor om konferensen. Du anmäler 
dig genom att skicka en e-post till Margareta 
med följande uppgifter: Namn, fullständig adress, 
telefon, mobiltelefon, ressätt, samt om du önskar 
delta på middagen. Anmälan ska vara inne senast 
den 26 oktober 2009. Deltagarantalet är begrän-
sat till hundra personer. Välkomna!

•

•

•
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