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Lilafotad finger-
svamp Ramaria 
fennica är en av 

våra allra sällsyn-
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är känd från ett 
trettiotal lokaler i 
landet (läs om nya 
rödlistan på sidan 
210). Foto: Michael 

Krikorev.
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STYRELSEN HAR ORDET

Förluster av biologisk mångfald är ett av vår tids största miljö
problem. De naturliga ekosystemens tjänster är livsviktiga för 
människan och kan värderas till ekonomiska belopp som över

träffar all annan verksamhet. För att uppmärksamma problemet och 
för att öka insikten om att vi måste förbättra livsvillkoren för växter 
och djur i alla världsdelar har FN utlyst 2010 som det Internationella 
året för biologisk mångfald. Men växt och djurarter går inte bara 
förlorade i andra länder utan detta är något som i hög grad även gäl
ler här i Sverige.

Den nya svenska rödlistan, som du kan läsa mer om i detta häfte 
av SBT, visar vilka växter som inte har sin framtid säkrad i landet. 
Under de senaste fem åren har 133 kärlväxter, mossor, lavar och alger 
tillkommit – en ökning med femton procent, medan ett fyrtiotal 
(fem procent) utgått. Över 1700 växter och svampar är nu rödlistade.

Rödlistan 2010 bekräftar att situationen för våra växter och svam
par inte blivit bättre de senaste åren. Målen som beslutats av FN, EU 
och Sveriges riksdag att förlusterna av biologisk mångfald skulle vara 
hejdade år 2010 har inte uppnåtts. Det är uppenbart att det krävs 
en styrkesamling och kraftåtgärder för att nå målet. Här krävs såväl 
verksamma insatser från politiker och politiska partier som aktiv 
medverkan från enskilda, organisationer och föreningar. Det räcker 
inte med att världens länder i Nagoya i höst enas om en ny strategisk 
plan för att stoppa fortsatta förluster av arter. Det krävs också att 
besluten omsätts i konkreta åtgärder och handlingar, som verkligen 
leder till positiva och synbara resultat även i vår svenska natur.

Regeringens beslut att minska tilldelningen av medel för att 
skydda värdefull natur i Sverige med hundratals miljoner kronor är 
mot denna bakgrund högst överraskande. Naturvårdsverkets beslut 
att minska tilldelningen av medel 2010 med i storleksordningen en 
tredjedel till arbetet med åtgärdsprogram för att bevara arter som 
behöver särskilda insatser, är lika förvånande. Detta sker samtidigt 
som regeringen och Naturvårdsverket säger sig vilja prioritera arbetet 
med biologisk mångfald.


Under maj månad har SBF och Floraväktarna genomfört kurser i 
Småland och Västmanland om floraväkteri. De närmare femtio 
deltagarna uppskattade kurserna som omfattade både genomgångar 
inomhus och praktiska fältövningar.

Årets växt, backsippan, har verkligen engagerat allmänheten, vil
ket återspeglas i många tidningsartiklar med vackra bilder. Det är 
viktigt att vår verksamhet uppmärksammas och väcker intresse.

GÖRAN MATTIASSON, vice ordförande i SBF

goran.mattiasson@telia.com

2010 – Internationella året för biologisk mångfald
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Fler arter än någonsin är med på den nya 
svenska rödlistan. Ökningen beror till stor 
del på att fler arter än tidigare har bedömts. 
Men också på att situationen för många av våra 
hotade arter och deras miljöer inte har blivit 
bättre.

AINA PIHLGREN, TOMAS HALLINGBÄCK,  

MORA ARONSSON, ANDERS DAHLBERG,  

MARGARETA EDQVIST, GUSTAV JOHANSSON, 

MICHAEL KRIKOREV & GÖRAN THOR

I april presenterades Sveriges nya rödlista, ”Röd-
listade arter i Sverige 2010” (Gärdenfors 2010). 
Denna gång omfattar listan sammanlagt 4 128 

arter, en rejäl ökning jämfört med den förra lis-
tan som kom ut 2005 då 3 653 arter rödlistades. 
Ökningen beror framför allt på att fler arter har 
bedömts. För växter och svampar har antalet röd-
listade arter ökat från 1 518 till 1 722 (tabell 1). 

Tyvärr kommer inte målsättningen från vare 
sig FN:s konvention om biologisk mångfald eller 
EU:s mångfaldsmål om att minska eller stoppa 
förlusten av biologisk mångfald att vara uppfyllt 
2010, som dessutom är utsett att vara internatio-
nellt mångfaldsår.

Fortfarande är drygt tjugo procent av våra 
kända växter och svampar rödlistade: 402 kärl-
växter, 746 svampar, 281 lavar, 233 mossor och 60 
alger och cyanobakterier. Närmare tusen av dessa 
finns i skogsmiljöer och omkring 450 i jordbruks-
landskapet (figur 3).

I princip går rödlistningsbedömningarna ut 
på att uppskatta hur stor varje arts population är 
samtidigt som man bedömer hur storleken har 
utvecklats eller och kommer att utvecklas i fram-
tiden. Arter som är stabila eller ökande i antal 
klassi ficeras som livskraftiga (LC), medan arter 
som antingen minskar, såväl vanliga som ovanliga, 
eller är extremt ovanliga eller där kunskapsläget 

är alldeles för osäkert för att kunna bedömas, 
rödlistas. Dessa riskbedömningar bygger på en 
detaljerad uppsättning internationellt vedertagna 
kriterier som på olika sätt speglar arters utdöende-
risk (se Gärdenfors 2010 för en utförligare 
beskrivning).

Av de nu rödlistade växterna och svamparna 
är ungefär 20 procent av arterna vanliga och lis-
tas som följd av att deras populationer är starkt 
minskande, 45 procent arter är mindre vanliga, 
och minskande, medan 30 procent av arterna röd-
listas enbart på grund av att de är mycket ovanliga 
(figur 4). Det är viktigt att understryka att arter 
som är kvar i samma hotkategori 2010 som 2005 
i regel har mindre populationer idag än vad de 
hade då. 

Var femte växt och svamp är 
med på nya rödlistan

Rödlista och rödlistade arter
är numera välkända begrepp. Rödlistan 2010 är 
den tredje samlade presentationen av tillståndet 
för Sveriges arter som baseras på den internatio-
nella naturvårdsunionens (IUCN) rödlistnings-
kriterier (IUCN 2001).

De första svenska rödlistningsbedömning-
arna gjordes redan 1990 för kärlväxter, svampar, 
lavar och mossor (Databanken för hotade arter 
och Naturvårdsverket 1991), medan det dröjde 
till 1995 innan algerna kom med (Aronsson m.fl. 
1995). Bedömningarna baseras på analyser av 
all tillgänglig kunskap om arternas förekomst, 
ekologi och trender och samlas in från amatörer, 
ideella föreningar, forskare och myndigheter. 
Ambitionen är att bedömningarna ska omfatta 
så stor del av alla Sveriges arter som möjligt 
och revideras med jämna mellanrum, hittills vart 
femte år.

Bedömningarna utförs av ArtDatabanken 
med hjälp av expertkommittéer för olika art-
grupper. För växter och svampar finns det fem 
kommittéer med sammanlagt drygt fyrtio leda-
möter.
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 Det är också viktigt att ha klart för sig att 
bedömningen inte tar någon hänsyn till eventu-
ellt ”naturvårdsvärde”, utan är bara är en redovis-
ning av tillståndet för en art. Däremot är rödlis-
tan ett viktigt underlag vid naturvårdspriorite-
ringar. Vid dessa prioriteringar vägs till exempel 
också in om den svenska populationen är bety-
delsefull i ett europeiskt eller globalt perspektiv, 
våra möjligheter att förbättra artens tillstånd i 
landet och om det är en art vi vill värna om. Till 
syvende och sist är alla naturvårdsprioriteringar 
antropocentriska. 

Nedan sammanfattar vi rödlistans utfall för  
de olika grupperna växter och svamp. Mer infor-
mation finner du antingen på ArtDatabankens 
hemsida (www.slu.artdata.slu.se) eller i Gärden-
fors (2010). 

Kärlväxter
Tillståndet för kärlväxterna 2010 är ungefär det-
samma som 2005. Antalet rödlistade arter har 
förvisso ökat från 382 till 402 (tabell 1), antalet 
småarter ökat till 81 och antalet underarter till 
36, men det beror främst på förbättrad kunskap. 
Generellt är kunskapsläget för kärlväxter mycket 
bra, bland annat tack vare många aktiva amatörer 
och floraväkteri och även åtgärdsprogram. Det 
finns dock kunskapsluckor, både regionalt – exem-
pelvis för norra Norrlands inland – och taxono-
miskt, främst för vissa apomiktiska grupper, till 
exempel majsmörblommorna inom Ranunculus 
auricomus-gruppen.

Det finns flest rödlistade kärlväxter i jord-
brukslandskapet (figur 3). Orsakerna till att 
många arter minskar där är att marker växer igen 

Tabell 1. Antal kända arter av kärlväxter, alger, mossor, lavar och storsvampar i Sverige och andel av dem 
som bedömts, samt antal rödlistade arter och hotade per kategori i den nya rödlistan. Arterna i katego-
rierna CR, EN och VU betecknas som hotade. Den svenska översättningen för två av kategorierna har 
ändrats till 2010 års rödlista: ”Regionally Extinct”, översätts nu till Nationellt utdöd (tidigare Försvunnen) 
och ”Near Threatened” översätts nu till Nära hotad (tidigare Missgynnad). Med alger avses familjerna 
Nostocophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyta och Charophyceae. 
Numbers of Swedish species of, from top to bottom, vascular plants, algae, bryophytes, macro fungi and 
lichens are presented in the first numeric column, followed in the ensuing columns by the no. of assessed 
species, no. of species in the six different threat categories, no. of red-listed species and no. of threatened 
species. The algae group includes Nostocophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyta and Charophyceae.
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rödlistade 

arter

Summa 
hotade 
arter (DD)  (RE)  (CR)  (EN)  (VU)  (NT)

Kärlväxter 1557 1535 (99 %) 0 24 44 123 99 112 402 (26 %) 266 (17 %)

Alger 1104 384 (35 %) 31 3 1 6 8 11 60 (16 %) 15 (4 %)

Mossor 1037 1006 (97 %) 44 17 7 40 60 65 233 (23 %) 107 (11 %)

Storsvampar ca  5000 ca  3500 (70 %) 109 5 20 118 249 245 746 (21 %) 387 (11 %)

Lavar 2410 1109 (46 %) 14 21 46 52 85 63 281 (25 %) 183 (17 %)
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eftersom de inte längre hävdas med bete eller slåt-
ter, och ibland även på att hävden är felaktig.

Den största ökningen av antalet rödlistade 
arter har skett i kategorin Nära hotad (NT). Här 
har tillkommit arter som låsbräken Botrychium 

lunaria, klasefibbla Crepis praemorsa, slåttergubbe 
Arnica montana (figur 1) och sommarfibbla Leon-
todon hispidus, alla vanliga i hävdade marker. 

En ny välkänd art på hotlistan är backsippa 
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris (VU) som hotas 
av gödsling och igenväxning eller av alltför inten-
sivt bete (figur 2). För fältgentiana Gentianella 
campestris, som också den växer i hävdade marker 
bedöms minskningen gå snabbare i framtiden än 
tidigare och den har därför flyttats från kategorin 
Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN).

För första gången är de ännu förhållandevis 
vanliga träden alm Ulmus glabra och ask Fraxinus 
excelsior rödlistade. De klassificeras båda som sår-
bara (VU) på grund av framfarten av svampsjuk-
domarna almsjuka och askskottsjuka. Almsjukan 
upptäcktes förvisso redan på 1950-talet i Sverige 
men har först under de senaste decennierna fått 
en sådan omfattning att almen nu rödlistas. Det 
finns ännu ingen känd resistens mot sjukdomen 
och det är stor risk att endast de mest isolerade 
bestånden har någon framtid.

Asken har på senare tid kraftigt drabbats av 
ask skottsjukan, som är en relativt nyinkommen 
svampsjukdom i Sverige. Vissa askar kan ha en för-
stärkt motståndskraft men än så länge är inga resi-
stenta träd kända. Detta medför att risken för en 
mycket snabb utslagning av större delen av svenska 
askbeståndet är hög. I Litauen där sjukdomen 
först upptäcktes har mellan 60 och 80 procent av 
askarna dött på tio år. Som följd av att vi får allt 
färre almar och askar försämras också förutsätt-
ningarna för en rad arter som är knutna till dem, 
till exempel parkhätte mossa Orthotrichum pallens 
(NT), askvårtlav Pyrenula nitidella (EN) och 
svampen svartöra Auricularia mesenterica (NT).

Figur 1. Slåttergubbe Arnica montana (NT) var 
förr vanlig på många håll i södra Sverige, främst på 
naturbetesmarker, slåtterängar och hedar. Slåtter-
gubben har minskat kraftigt och minskar i viss mån 
fortfarande på grund av ändrade brukningsmetoder 
och brist på hävd. Foto: Margareta Edqvist.
Arnica montana used to be a common sight in the 
agricultural landscape of southern Sweden, but has 
decreased much and is now included on the Red List.

Figur 2. Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris 
(VU) växer på gräshedar, naturbetesmarker, grav-
fält och grusåsar i södra och mellersta delarna av 
landet. Backsippan hotas av gödsling och igenväx-
ning men även av alltför intensivt bete. Andra faror 
är nya grustäkter och breddning av vägar. Foto: 
Margareta Edqvist.
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris is new to the Swedish 
Red List. Its open, gravelly habitat is threatened by 
eutrophication and bush encroachment but some-
times also by too intense grazing.
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Vissa arter knutna till glesa tallskogar mins-
kar också. Mosippa Pulsatilla vernalis hamnar 
nu i kategorin Starkt hotad (EN) och en viktig 
orsak till tillbakagången är vegetationsföränd-
ringar orsakade av minskat skogsbete och färre 
skogsbränder, samt av eutrofiering till följd av 
kvävenedfall, framförallt i södra Sverige. Även ryl 
Chimaphila umbellata har minskat och förväntas 
minska ytterligare i framtiden och klassificeras nu 
som Starkt hotad (EN).

En positiv förändring är att svensk ögontröst 
Euphrasia stricta ssp. suecica går från Akut hotad 
(CR) till Starkt hotad (EN), detta eftersom anta-
let individer har ökat de senaste åren. Ökningen 
beror på åtgärder som gjorts för att gynna arten 
inom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 
hotade arter. Svensk ögontröst finns numera bara 
kvar i ett fåtal hävdade ängen på Gotland. 

Även vityxne Pseudorchis albida (EN) ingår i 
ett åtgärdsprogram men där har man än så länge 
inte sett några tydliga effekter av åtgärderna 
(Claesson 2010). För en långlivad perenn kan man 
förvänta sig att det tar ett tag tid innan man ser 

några resultat och därför bör åtgärderna fortgå 
under lång tid.

Också ett flertal fjällarter liksom ett antal 
björnbär Rubus har flyttats till en ”bättre” kate-
gori men det beror till stor del på förbättrad kun-
skap och inte på faktiska förändringar. Ökad kun-
skap till följd av riktade inventeringar har också 
lett till att glansigelknoppen Sparganium erectum 
ssp. neglectum inte längre bedöms som rödlistad. 

Ett par för landet nyligen upptäckta arter som 
förs upp på rödlistan är rysstarr Carex praecox 
(VU) som upptäcktes 2005 på en lokal på Öland 
och strimtåg Juncus foliosus (EN) som också upp-
täcktes 2005. Båda har förmodligen funnits en 
längre tid i landet. Flikbrunört Prunella laciniata 
(EN) har nu påträffats på tre lokaler på Gotland 
och bedöms vara naturligt inkommen och kan 
därmed röd listas.

Några alvararter bedöms nu ha fått livskraftiga 
populationer till följd av förbättrad skötsel och ett 
lagom betestryck. Det gäller arter som alvarglim 
Silene uniflora ssp. petraea, ullranunkel Ranun-
culus illyricus, stenmalört Artemisia rupestris och 
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and brackish environments.
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ölandssolvända Helianthemum oelandicum. Också 
fingerhirs Digitaria ischaemum bedöms nu som 
livskraftig (LC) eftersom arten sprider sig längs 
vägkanter och antalet lokaler ökar.

De apomiktiska småarter som har bedömts 
(släktena daggkåpor Alchemilla, björnbär Rubus 
subgen. Rubus och maskrosor Taraxacum), och 
som uppfyller kriterierna för att rödlistas (totalt 
81 arter), publiceras denna gång enbart i internet-
versionen (se www.artdata.slu.se). De förtecknas 
även i Appendix 1 till denna uppsats.

Arbetet med att bedöma de största grupperna 
av hökfibblor Hieracium (skogs- och hagfibblor) 
påbörjades men kom inte så långt att de kunde 
inkluderas i denna rödlista. De preliminära bedöm-
ningar som gjorts för hökfibblorna presenteras i en 
separat artikel i detta nummer av SBT (Tyler m.fl. 
2010).

Alger
Kunskapen om utbredningen av de flesta av våra 
alger är fortfarande mycket bristfällig vilket med-
för att bara 35 procent av alla kända arter kun-
nat bedömas. Men genom att vi denna gång har 
bedömt de fem grönalgsordningarna, samt alla 
röd- och brunalger, liksom kransalger och cyano-

bakterier av släktet Nostoc, har antalet bedömda 
arter ändå kunnat ökas från 219 till 384 (tabell 1). 

Bland röd- och brunalgerna finns många arter 
som bara blir några millimeter stora och flera 
av dessa är endast kända som enstaka fynd från 
första halvan av förra seklet. Det rör sig nästan 
uteslutande om marina arter som har eftersökts 
mycket lite. Dessa har därför förts till kategorin 
kunskapsbrist (DD).

Den storskaliga påverkan som under det 
senaste seklet skadat havsmiljön i form av bland 
annat övergödning, överfiske och söndertrålade 
mjukbottnar har visserligen drabbat även algerna 
men inte på samma ödesdigra sätt som många 
andra marina organismer. 

De marina alger som rödlistats är huvud-
sakligen arter som i Sverige lever på gränsen av 
sina utbredningsområden. I sötvattensmiljöer är 
övergödning och ökande humushalter de främsta 
hoten och det är där de mest hotade algarterna 
finns. 

De sötvattenslevande rödalgerna är en ganska 
okänd grupp som skulle kunna lämpa sig som 
indikatorarter. Det är mycket angeläget att vi får 
bättre kunskap om algers förekomst och status i 
Sverige genom rapporter och inventeringar. Det 
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skulle vara önskvärt med en satsning på kurser för 
att få fler att bli intresserade av såväl marina alger 
som sötvattensalger.

Bland Naturvårdsverkets åtgärdsprogram finns 
sex program som behandlar sammanlagt 16 arter 
krans alger i olika naturtyper. De inventeringar 
som skett inom ramen för dessa program har kraf-
tigt ökat våra kunskaper om arternas utbredning 
och status, vilket för flera arter lett till att de i nya 
rödlistan bedöms som mindre hotade än tidigare 
(figur 5).

Mossor
Tjugoåtta arter har tillkommit jämfört med 2005 
års rödlista (tabell 1). Av dessa var 19 av olika 
orsaker tidigare inte bedömda, medan resterande 
nio har minskat så mycket att rödlistning nu är 
motiverad. Några av de nya är sjöbryum Bryum 
knowltonii, snedbryum Bryum uliginosum, arktisk 
flikmossa Lophozia debiliformis, parkhätte mossa 
Ortho trichum pallens, röd puckelmossa Plagio-
bryum demissum och skedskapania Scapania kau-
rinii. 

Sex arter har avförts från rödlistan och klassifi-
ceras nu i kategorin Livskraftig (LC). Åfickmossa 
Fissidens crassipes, en art som inte setts sedan 1882 
och därför klassats som Nationellt utdöd har åter-
upptäckts. Henrik Weibull fann den på en tidi-
gare okänd lokal i en å i Västmanland och frågan 
är hur länge den har funnits på denna plats.

Påverkan på mossfloran
Även om antalet och arealen av naturreservat ökat 
något så har förändringar i till exempel skogsbruk 
och jordbruk  samt vägbyggen och annan exploa-
tering fortsatt att påverka mossfloran i huvudsak-
ligen negativ riktning. När växtplatser förstörs 
eller ändras kraftigt är detta regelmässigt till nack-
del för de arter som har begränsad spridningsför-
måga eller specialiserade krav på sitt habitat.

Ändrat klimat
Pågående förändringar av klimatet leder sannolikt 
till en successiv och storskalig förändring av den 
svenska mossfloran. Om klimatet blir varmare, 
torrare och nederbörden mer oregelbunden kom-
mer det att påverka många arter negativt. Mossor 
saknar i stort sett vattenlagrande förmåga och är 
därför starkt beroende av tillgång till vatten från 
nederbörd och snösmältning. Mossornas sexuella 
reproduktion är dessutom beroende av vatten 
eftersom befruktningen sker genom torkkänsliga 
spermier. 

En del sydliga arter påverkas troligen positivt, 
medan de nordliga fjällarterna sannolikt redan 
har påverkats negativt och börjat minska (figur 
6). Exempel på arter som sannolikt ökat är de syd-
liga skogs arterna västlig husmossa Loeskeobryum 
brevirostre och sydkvastmossa Dicranum fulvum. 
Även om alpina rikkärr och snölegor är exempel 
på miljöer som behöver övervakas särskilt för att 

Figur 5. Raggsträfse Chara horrida (NT) 
hör till de kransalger som fått en lägre 
hotkategori 2010 än 2005 tack vare 
många nya fynd vid inventeringar som 
gjorts inom åtgärdsprogrammet. Ragg-
sträfse förekommer i grunda, vågskyd-
dade vikar längs östersjökusten och 
huvuddelen av världspopulationen finns 
i Sverige. Foto: Gustav Johansson.
Most of the world’s Chara horrida occur 
in the Baltic Sea. New finds in recent 
years have led to its move from the 
Vulnerable to the Near Threatened 
category.
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kontrollera hur arter knutna till dessa biotoper 
påverkas av ett ändrat klimat.

Våtmarker
Rikkärr och mindre sumpskogsfragment är två 
oftast mycket artrika miljöer som tenderar att för-
svinna eller förändras på ett negativt sätt vid dik-
ning och genom kvävenedfall. Även skogsbruks-
åtgärder i grannskapet leder ofta till en förändrad 
hydrologi och att habitaten förstörs. 

I södra Sverige är kvävenedfallet så omfattande 
att miljöerna långsamt eutrofieras med följd att 
rikkärrsvegetationen ersätts med högörtsängar. 
Flera arter som håller på att försvinna i söder är 
dock vanligare norrut och blir därför inte rödlis-

tade. Ett undantag är kalkkällmossa Philonotis 
calcarea som nu kommer med på rödlistan.

Luftföroreningar
De luftburna föroreningarna av svavel har minskat 
drastiskt under de senaste decennierna, medan 
nedfallet av luftburet kväve fortfarande ligger på 
en hög nivå – särskilt i södra Sverige. Ökad kväve-
belastning orsakad av utebliven hävd och ökad 
deposition av luftburet kväve missgynnar många 
mossor som är knutna till kvävefattiga miljöer. 

Nedgången i svavelnedfall är förmodligen 
en förklaring till att vissa epifytiska mossor nu 
ökar (figur 7). Flera arter av släktet hättemossor 
Orthotrichum har blivit vanligare, till exempel 

Figur 6. Polarrundmossa Rhizomnium andrewsianum (NT) är en arktisk art som växer på fuktig, gärna 
något kalkhaltig mineraljord vid mossrika rännilar och småbäckar i kalkrika översilningskärr i högalpin 
miljö. Arten har blivit funnen två högalpina fjäll i Padjelanta nationalpark. Det finns dock indikationer på 
att arten försvunnit från det ena fjället. Orsaken kan vara att växtplatsen blivit torrare och ett fortsatt 
varmt klimat kan torka upp kärret ännu mer vilket gör att denna art kan komma att försvinna från Sve-
rige. Foto: Tomas Hallingbäck.
Rhizomnium andrewsianum is an arctic species with Swedish occurrences only in the high-alpine zone. Global 
warming will quite likely lead to its future disappearance from Sweden.
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rödtandad hätte mossa O. pulchellum som nu har 
påträffats på så många nya lokaler att arten har 
kunnat strykas från rödlistan. 

Skog
Fortfarande finns det förhållandevis stor areal 
skogmark som aldrig kalavverkats utan under 
lång tid, oftast flera hundra år, varit trädbevuxen. 
Sådan kontinuitetsskog har ofta höga naturvärden 
även om det regelmässigt skett plockhuggning 
och dimensionsavverkningar i dem. Den skog som 
avverkas idag i Norrland är nästan uteslutande 
kontinuitetsskog eftersom kalavverkning infördes 
i stor skala först från och med 1950. I takt med 
att denna skog minskar kommer allt större andel 
av skogen utanför reservaten att ha genomgått en 
kalhyggesfas. 

Den nya skogen är mer homogen och har 
mindre död ved än den naturliga. Detta leder till 
den dystra prognosen att inom 20–30 år kommer 
trakthyggesbrukscykeln att vara fullbordad – all 
skogsmark som används till produktion, cirka 95 
procent, kommer att ha varit slutavverkad minst 
en gång. Vi bedömer därför med att många arter 
som uteslutande eller nästan enbart förekommer 
i kontinuitetsskogar kommer att minska ytterli-
gare eller försvinna. Dessa arter karaktäriseras av 
begränsad spridnings- eller etableringsförmåga, 
och de har därför troligen svårt att återetablera sig 
i skog som varit slutavverkad, särskilt som potenti-
ella spridningskärnor av kontinuitetsskog blir allt 
färre och mer separerade. 

Tillgången på död ved minskar långsammare 
idag än förr, men mängden ligger ändå långt 
under vad många arter kräver. Det råder framför 

allt akut brist på död ved från grova träd. Det är 
positivt att mängden död ved ökar något i det 
brukade skogslandskapet, och även som ett resul-
tat av nya reservat och nyckelbiotoper, men ett 
ökat uttag av stubbar för produktion av flis till 
förbränning kan vara negativt. 

Ingen vedlevande mossa har kunnat avföras 
från rödlistan. Minskningen av kontinuitetsskog 
medfört att vedflikmossa Lophozia longiflora och 
kornknutmossa Odontoschisma denudatum (båda 
NT) har tillkommit på rödlistan.

Habitatdirektiv och åtgärdsprogram
Sexton mossarter har nyligen listas i bilaga 2 i 
EU:s art- och habitatdirektiv och för dessa arter 
har Sverige förbundit sig att säkerställa att de upp-
når så kallad gynnsam bevarandestatus, alltså att 
man aktivt ska se till att de har livskraftiga popu-
lationer. I uppdraget ingår att inventera samtliga 
dessa arter i de Natura 2000-områdena som 
arterna är uppgivna från. Dessa riktade invente-
ringar har genererat mycket ny kunskap. 

Figur 7 Mångfruktsmossa Cryphaea heteromalla 
(CR) växer på lövträd med ett högt pH i barken 
i sydvästligaste Sverige. Under 2000-talet har nya 
lokaler upptäcks i Halland vilket tyder på en åter-
hämtning vilket sannolikt beror på att svavelhalten 
i luft och regn minskat. Foto: Tomas Hallingbäck.
New localities for the critically endangered moss 
Cryphaea heteromalla have been found in southwest 
Sweden, possibly an effect of less acid rain in recent 
years.
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Dessutom har Naturvårdsverket tagit fram 
eller håller på att ta fram åtgärdsprogram för hår-
klomossa Dichelyma capillaceum, barkkvastmossa 
Dicranum viride, brynia Bryhnia novae-angliae, 
skirmossa Hookeria lucens, fågelfotsmossa Ptero-
gonium gracile och ”sällsynta skapanior på tidvis 
översvämmad ved”.

Ny kunskap
I Skåne inledde 2007 Lunds Botaniska Förening 
en omfattande inventeringsinsats för att kartlägga 
Skånes mossor. Den har redan resulterat i många 
värdefulla resultat, bland annat om de ofta bort-
glömda jordbruksarterna (se www.mixterdata.
com/mossor/index.php). 

Det är viktigt med bra bestämningslitteratur 
och tack vare Nationalnyckelns ambitiösa satsning 
börjar vi se en ny generation floror som visar hur 
mossarter ser ut både i fält och i mikroskop. De 
två första volymerna har publicerats och en tredje 
(pleurokarperna) har kommit långt i planeringen.

Många av våra mest sällsynta arter finns 
på ett mycket begränsat antal lokaler, ofta på 
någon enstaka fjälltopp, bergvägg eller trädstam, 
och många av fyndangivelser är mycket gamla 
och inte återinventerade. Det skulle vara ange-
läget att bättre följa upp dessa ovanliga arter. 
ArtDatabanken håller därför gärna kurser och 
initierar floraväkteri för dessa mossor om det finns 
tillräckligt intresse för detta. 

Lavar 
Sedan den förra rödlistan har ideellt arbetande 
lichenologer och personal på olika myndigheter 
samlat in mängder av värdefull information om 
vår lavflora, vilket medfört en hel del förändringar 
i rödlistan. Totalt har 44 nya arter tillförts medan 
17 tagits bort. Resultatet är att den nya rödlistan 
nu innehåller 281 lavar (tabell 1). 

Fortfarande finns det dock stora kunskaps-
luckor när det gäller den svenska lavfloran. Vi 
bedömer att åtminstone 25 procent av Sveriges 
lavar finns kvar att upptäcka eller att beskriva. 
Beskrivningar av nya arter i Sverige (liksom i 
övriga världen), avgränsningar och släktskapsut-
redningar kräver taxonomisk kunskap. Att antalet 
taxonomer därför minskar är anmärkningsvärt 

och en brist både för naturvården och för forsk-
ningen. För närvarande finns det ingen doktorand 
i lavtaxonomi i Sverige. 

Nåväl – det finns också glädjeämnen. En sådan 
är att fyra arter som i förra rödlistan listades som 
försvunna har återfunnits i Sverige. Dessa är 
stiftbroktagel Bryoria smithii (CR), jordskivlav 
Buellia epigaea (CR), atlantisk hål-lav Menegazzia 
subsimilis (CR) och dvärg-placodlav Squamarina 
pachylepidea (CR). Den sistnämnda hade inte setts 
på 139 år i Sverige när den åter hittades 2008! 
Ytterligare en art som tidigare klassificerats som 
Försvunnen (RE) – skånsk sköldlav Punctelia red-
denda – har flyttats från rödlistan till kategorin Ej 
tillämplig (NA), eftersom det visat sig att materia-
let var felbestämt. 

För arter som förekommer på träd, torrakor 
eller lågor har bedömningsgrunderna föränd-
rats, så att en förekomst på ett sådant objekt nu 
vanligen bedömts motsvara två istället för bara 
en individ. Detta har lett till att stor knopplav 
Mycobilimbia pilularis och blomskägglav Usnea 
florida inte längre uppfyller kriterierna för att 
rödlistas.

Nomenklatoriska egendomligheter
Den art som i förra rödlistan benämndes krit-
orangelav Caloplaca albolutescens byter namn till 
C. soralifera och har avförts från rödlistan till 
Livskraftig LC. Dock har taxonomiska under-
sökningar visat att den art som i Sverige tidigare 
kallats blodorangelav Caloplaca erythrocarpa i 
själva verket är den korrekta C. albolutescens, var-
för denna art upptas som ny på rödlistan. Den art 
som i rödlistan 2005 kallades C. albolutescens är 
alltså inte samma art som C. albolutescens i 2010 
års rödlista! 

Ett annat namn på den nya rödlistan som kan 
uppfattas som förvirrande är mångsporig citronlav 
Candelaria concolor (EN). Det som tidigare angi-
vits som citronlav i Sverige har numera delats upp 
i två arter. Den ena är en vanlig lav som kommer 
att behålla det svenska namnet citronlav och få 
ett nytt vetenskapligt namn, Candelaria pacifica, 
medan mångsporig citronlav, som behåller nam-
net Candelaria concolor, är mycket ovanlig i Sve-
rige och enbart känd från ett fåtal lokaler.
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Jordbrukslandskapet
För de lavar som i rödlistan anges som tillhö-
rande jordbrukslandskapet sker få förändringar. 
Ytterligare tre arter på solexponerad gammal hård 
ved tillkommer. Det gäller lad-lecidella Lecidella 
pulveracea (EN), ladkantlav Protoparmelia olea-
gina (VU) och staketflamlav Ramboldia insidiosa 
(VU). Namnen visar på vikten att värna expone-
rad kulturved. Exempel på redan rödlistade lavar 
med likartad ekologi är vedorangelav Caloplaca 
furfuracea (EN), grå ladlav Cyphelium trachylioides 
(CR) och ladparasitspik Sphinctrina anglica (EN). 

En bristfälligt känd miljö i jordbruksland-
skapet är naken, näringsfattig jord. Här finns en 

mängd lavar som har minskat kraftigt. Två arter 
som hör hemma här rödlistas nu: lerskinnlav 
Epiphloea byssina (DD) och mo-traslav Leptogium 
tetrasporum (RE). 

Lavar som är knutna till träd i hagmarks-
miljöer har sannolikt gynnats av sentida röjningar 
och återupptaget bete. Därför är långsiktigheten i 
EU:s nu gällande miljöstöd mycket viktig. 

Svampsjukdomarna almsjuka och på senare 
år även askskottsjuka medför att många lavar 
minskat och kommer att fortsätta att minska. Ask 
och alm i öppna miljöer som i hagmarker, alléer 
och parker, på kyrkogårdar eller på vårdträd har 
en speciell lavflora med flera ovanliga arter. Dessa 

Figur 8. Garnlav Alectoria sarmentosa (NT) är ny på rödlistan. Den kan bilda flera decimeter långa, häng-
ande vaxfärgade bålar som under gynnsamma omständigheter kan helt drapera träden. Arten växer 
främst på grangrenar i gamla skogar. Tidigare fanns garnlaven i nästan hela Sverige men numera förekom-
mer den främst norr om Dalälven i skogar som aldrig tidigare slutavverkats (kontinuitetsskogar). I södra 
Sverige har den sannolikt påverkats av både luftföroreningar och skogsbruk. Foto: Michael Krikorev.
Alectoria sarmentosa is typical for old forests that have never been clear-cut, a forest type that is constantly 
disappearing which has led to the lichen now being red-listed in the category Near Threatened.
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hotas också av att gamla alléer och äldre träd på 
kyrkogårdar ibland avverkas. 

Exempel på rödlistade lavar som hotas av 
avverkningar liksom av askskott- och almsjuka är 
cinnoberfläck Arthonia cinnabarina (EN), alm-
orangelav Caloplaca luteoalba (EN), stor blanklav 
Eopyrenula septemseptata (VU, ny på rödlistan) 
och askvårtlav Pyrenula nitidella (EN). 

Det boreala skogslandskapet
Bland skogslavarna sker en del förändringar. Den 
mest välkända nya arten på rödlistan är garnlav 
Alectoria sarmentosa (figur 8), som nu klassifi-
ceras som Nära hotad (NT). Garnlaven, liksom 
även de redan rödlistade violettgrå tagellav Bryo-
ria nadvornikiana (NT) och lunglav Lobaria 
pulmonaria (NT) tillhör en grupp som fortfa-
rande har stora populationer men som uppvisar 
en så kraftig minskning att de ska rödlistas enligt 
kriterierna. 

Visserligen förekommer dessa arter även i 
produktionsskog, men de största populationerna 
finns i äldre skog med lång kontinuitet. Många av 
de nya lavarna på rödlistan förekommer huvud-
sakligen i boreala barrskogar med lång kontinui-
tet. Exempel, förutom garnlav, är blanksvart spik-
lav Calicium denigratum (NT), blågrå svartspik 
Chaenothecopsis fennica (NT) och halmgul örnlav 
Ochrolechia alboflavescens (NT). Så länge som 
skog med lång kontinuitet avverkas kommer dessa 
arter att minska. 

Två nya rödlistade lavar är kolflarnlav Hypo-
cenomyce anthracophila och mörk kolflarnlav 
H. castaneocinerea (båda NT). Oftast ser man 
dessa lavar på brända tallstubbar. Sådana stubbar 
kan bli mycket gamla, ibland flera hundra år, men 
eftersom skogsbränder blivit ovanliga minskar 
dessa arter långsamt. Ett fortsatt arbete med 
naturvårdsbränningar och generell hänsyn kan 
dämpa tillbakagången. 

Vår kunskap om vilka lavar som förekom-
mer i boreal kontinuitetsskog är fortfarande 
ofullständig och varje år beskrivs nya arter. En 
sådan är blek lundlav Bacidia rosellizans (DD) 
som beskrevs 2009 och nu har förts till rödlistan. 
Arten växer på asp och är lik rosa lundlav B. rosel-
la (NT) som har en sydlig utbredning. 

Fuktälskande lavar
En annan typ av skogslevande lavar är de som 
förekommer i suboceaniska skogar längs Väst-
kusten, i Värmland och västligaste Jämtland. En 
positiv nyhet är att allt fler arter som tidigare bara 
setts i Norge nu även hittas i Sverige. Sedan 2005 
har ytterligare två arter i denna grupp påträffats 
i Sverige och rödlistats – det gäller mörk örlav 
Hypotrachyna afrorevoluta och praktsköldlav Par-
motrema chinense. 

Ett annat glädjande fynd är kuddlav Collema 
fasciculare (CR) som upptäckts på en svårtillgäng-
lig lokal i Lule lappmark. Förekomsten anknyter 
till närbelägna lokaler i Norge. Arten har försvun-
nit längre söderut och var bara känd från en lokal 
i Värmland. 

Flera suboceaniska lavar knutna till asp och 
som ofta förekommer i en zon strax innanför kust-
remsan minskar fortsatt. Arterna växer i skogs-
bryn, gläntor, eller på krönet av skogsklädda berg 
och verkar inte tåla stark beskuggning. En ökande 
förtätning av skogsbestånden kan kanske vara en 
förklaring. Exempel är blylav Degelia plumbea 
(VU), grynlav Pannaria conoplea (VU) och västlig 
gytterlav Pannaria rubiginosa (CR). 

Den rödlistade värmlandslaven Erioderma 
pedicellatum (RE) försvann redan på 1960-talet 
från sina lokaler i Värmland. Nu listas även två 
skorplavar som förekom tillsammans med denna 
och som med stor sannolikhet också försvunnit: 
lillkuddlav Lichinodium ahlneri (RE) och arten 
med det något tungvrickande namnet Szczawin-
skia leucopoda skaftlav (RE). 

Efterlysning – mer kunskap om stenlavar
Medan vår kunskap om barkväxande lavar är 
förhållandevis god känner vi stenlevande arter 
avsevärt sämre. Det finns tecken på att en del 
stenlevande lavar i Sydvästsverige, framför allt 
i bergbranter, har minskat. Detta kan bero på 
igenväxning (beskuggning), luftföroreningar eller 
kanske en kombination. En ny lav i dessa miljöer 
rödlistas – lodporlav Pertusaria flavicans (EN). 

Bättre luft ger bättre lavflora
De starkt minskande nedfallet av svavel i Sverige 
har sannolikt resulterat i att situationen förbätt-
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rats för många lavar. Det kan vara en bidragande 
orsak till att en del arter uppenbarligen har blivit 
vanligare som exempelvis mussellav Normandina 
pulchella som nu avförts från rödlistan. Det visar 
att ansträngningar för att förbättra miljön också 
snabbt kan medföra en bättre situation för den 
biologiska mångfalden. 

Svampar
I stora drag är situationen för storsvampar oför-
ändrad sedan förra rödlistan, nästan var femte 
av Sveriges cirka 3 500 bedömda storsvampar är 
rödlistad. Förvisso har antalet rödlistade svamp-
arter ökat från 632 (2005) till 746, men det beror 
främst på att vi nu vet mer om arternas ekologi, 
förekomst och utbredning i landet. Det är mycket 
tack vare många duktiga amatörer, naturvårds-
relevant forskning och inte minst länsstyrelsernas 
arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

En tredjedel av de rödlistade svamparna är 
fortfarande förhållandevis vanliga och spridda i 
Sverige, som till exempel orange taggsvamp Hyd-
nellum aurantiacum, blå taggsvamp H. caeruleum, 
violspindling Cortinarius harcynicus, motagg-
svamp Sarcodon squamosus och tallticka Phellinus 
pini (figur 9), men de rödlistas alla som (NT) till 
följd av att deras miljöer har minskat med mer än 
15 procent de senaste femtio åren och fortsätter 
att minska (rödlistade på A-kriteriet, se figur 4). 

Hälften av de rödlistade svamparterna, som till 
exempel slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme 
(VU), blåtryffel Chamonixia caespitosa (EN) och 
lilafotad fingersvamp Ramaria fennica (EN) (figur 
10), är mer eller mindre ovanliga arter vars miljöer 
minskar (B- eller C-kriteriet). Slutligen rödlistas 
en tredjedel enbart på grund av att de är mycket 
ovanliga (D-kriteriet), till exempel flikmurkla 
Gyromitra fastigiata (EN), grönticka Albatrellus 
cristatus (EN) jättetråding Inocybe fibrosa (EN) 
och tallvaxing Hygrophorus latitabundus (VU) 
(figur 10).

Majoriteten av Sveriges alla kända svamp-
arter är knutna till skogsmiljöer och det är därför 
inte så konstigt att närmare nio av tio rödlistade 
arter återfinns här (figur 3). En av tio rödlistade 
arter är knutna till jordbruksmark, framförallt 
naturbetes marker. Drygt en tredjedel av rödlis-

tans svampar är mykorrhizasvampar, en tredjedel 
är vedlevande och en femtedel är förnalevande 
svampar. 

För fem procent av de rödlistade arterna, till 
exempel många ängssvampar, vet vi fortfarande 
inte vilket levnadssätt de har, om de lever i någon 
form av symbios, är saprotrofa eller möjligen 
parasitiska. Hälften av de rödlistade skogslevande 
svamp arterna finns i barrskog och hälften är 
knutna till ädellövträd, framförallt ek och bok.

Den största anledningen till att många svam-
par rödlistas är att Sveriges skogslandskap succes-
sivt håller på att ändras. Den totala arealen kon-
tinuitetsskog minskar fortgående, även om områ-
desskydd och naturhänsyn på senare tid kommit 
att reducera minskningstakten något.

Modernt skötta skogar är mindre variations-
rika och har inte samma miljökvaliteter som tidi-
gare skogar. Skötta skogars kortare omloppstider 
medför också att långlivade och svåretablerade 
svampar inte hinner nyetableras. Bristen på grov 
död ved av lämplig typ, speciellt den som tar lång 
tid att bildas och som kräver speciella förutsätt-
ningar som till exempel skogsbrand, eller träd som 
långsamt dör naturligt på rot och torkar innan 
de faller, är allvarlig i hela landet för många ved-
levande svampar. 

Gamla kalkbarrskogar som aldrig varit kal-
avverkade är en viktig livsmiljö för många röd-
listade mykorrhizasvampar och är samtidigt en 
internationellt ovanlig skogstyp som bland annat 
den nationella skogsstrategin för skydd av  skogar 
pekat ut att Sverige har ett ansvar för. 

Det är också angeläget att uppmärksamma 
marksvampar i kontinuitetsskogar av tall, speciellt 
magra tall hedar, eftersom det är en miljö som 
minskar alltmer. Många av tidigare dimensionsav-
verkade tallnatur skogars karaktäristiska arter, som 
till exempel goliatmusseron Tricholoma matsutake 
(VU) och många taggsvampsarter, saknas i de tall-
plantager de ersätts av efter kalavverkning. Från-
varon av brand, som genom årmiljoner varit den 
storskaliga störningsfaktorn i barrskog, bedöms 
vara negativ för många svampar. Svamparnas 
artsammansättning förändras som följd av att tall 
missgynnas, fältskiktets karaktär förändras och 
humustjock leken ökar. 
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Betespräglade bonde skogar är ytterligare en 
skogstyp som har minskat i omfattning. När 
skogsbetet upphör förlorar skogarna sin luckiga 
och markpåverkade karaktär vilket missgynnar 
flera svamparter.

Mykorrhizasvampars mycel kan bli lika gamla 
som träd eller äldre om det finns en trädkontinui-
tet. Situationen för många rödlistade marksvam-
par kan därför förbättras genom olika former av 
hyggesfri skogsskötsel eller förstärkt naturhänsyn 

Figur 9. A) Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum, B) violspindling Cortinarius harcynicus, C) blå tagg-
svamp Hydnellum caeruleum, D) motaggsvamp Sarcodon squamosus och E) tallticka Phellinus pini är exem-
pel på arter som ännu är relativt vanliga men nu rödlistas i kategorin Nära hotad (NT) till följd av att 
deras miljöer har minskat med mer än femton procent de senaste femtio åren och fortsätter att minska. 
Foto: Michael Krikorev.
Hydnellum aurantiacum (A), Cortinarius harcynicus (B), Hydnellum caeruleum (C), Sarcodon squamosus (D) 
and Phellinus pini (E) are all still relatively common fungi in Sweden but are now being red-listed in the Near 
Threatened category due to habitat loss.
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i form av hänsynsträd som lämnas när man avver-
kar, helst i direkt anslutning till kända växtplatser 
av svamparnas mycel och fruktkroppar. 

Naturbetesmarker är en viktig miljö för många 
svampar och närmare hundra av rödlistans svamp-
arter är knutna hit. Den totala arealen betesmark 
i landet har slutat minska, delvis tack vare restau-
reringar, men vissa typer av betesmarker går fort-
farande tillbaka på grund av utebliven eller miss-
riktad skötsel. Svampar som är knutna till träd i 
hagmarksmiljöer har sanno likt gynnats av röjning 
och återupptaget bete där så har skett. 

Det är helt klart så att en stor del av mångfal-
den i naturbetesmarker numera är beroende av 
olika former av samhällsstöd. Stor osäkerhet råder 
om vilken naturvårdsnytta och långsiktighet som 
EU:s nu gällande och kritiserade miljöstöd har. 

Andra hot är nedfallet av luftburet kväve i 
framförallt sydvästra Sverige som ger förhöjda 
kväve nivåer i marken vilket missgynnar flera 
marksvampar som är knutna till näringsfattiga 
skogar och magra naturbetesmarker. Ökande 
kvävegödsling av skogsmark är också ett hot mot 
många mykorrhizasvampar, framförallt spindel-
skivlingar, särskilt i magra skogstyper. 

Framfarten av svampsjukdomarna almsjuka 
och på senare år askskottsjuka har resulterat i att 

cirka 50 svamparter rödlistas, vilket är en ökning 
med ungefär 20 procent jämfört med 2005. Flera 
vanliga svampar som är knutna till ask, till exem-
pel Cryptosphaeria eunomia (NT) rödlistas nu 
på grund av att askskottsjukan bedöms minska 
det svenska askbeståndet. Svartöra Auricularia 
mesenterica (NT) är än så länge en relativt vanlig 
karaktärsart i framförallt alm- men även ask- och 
andra lövlundar och gynnas visserligen på kort 
sikt av ökande mängder död ved, men bedöms 
minska på längre sikt som en följd av alm- och 
askskottsjukan.

Rödlistebedömningen av svampar har huvud-
sakligen baserats på kunskaper om deras ekologi 
i kombination med tillgänglig statistik om hur 
arternas livsmiljöer utvecklas. Det är speciellt 
svårt att påvisa om vanliga och vitt spridda arter 
minskar eller inte. Flera arter som misstänks 
ha minskat hamnar därför i gränszonen mellan 
kategorin Livskraftig (LC) och Nära hotad (NT) 
och har då ofta klassificerats som LC. Exempel på 
sådana arter är mykorrhizasvamparna dropptagg-
svamp Sarcodon ferrugineum, olivspindling Corti-
narius venetus och granriska Lactarius zonarioides, 
samt flera ängssvampar som ängsvaxskivling 
Hygrocybe pratensis, grå vaxskivling H. irrigata 
och lutvaxskivling H. nitrata.

Figur 10. Lilafotad fingersvamp Ramaria fennica (till vänster) är en mykorrhizasvamp i örtrik granskog 
på kalkrik mark som är känd från ett trettiotal aktuella lokaler och som bedöms kunna finnas på drygt 
hundra lokaler i landet. Den bedöms som Starkt hotad (EN) i rödlistan 2010 och är ett exempel på en 
art vars totala population i landet är liten samtidigt som dess miljö bedöms minska. 

Tallvaxing Hygrophorus latitabundus (till höger) är i Sverige endast känd från ett fåtal växtplatser i kalk-
rik tallskog på Gotland och bedömd som Sårbar (VU). Foto: Michael Krikorev.
Ramaria fennica (left) is an Endangered (EN) coral fungus found in calcareous spruce forests. It is known 
from only c. 30 localities in Sweden. The waxcap Hygrophorus latitabundus (right) is known from a few cal-
careous pine forest localities on the island of Gotland and has been assessed as Vulnerable (VU).
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Vad händer nu?
Rödlistan är den samlade bedömningen av till-
ståndet för Sveriges arter och är ett viktigt under-
lag för samhällets naturvårdsprioriteringar. En 
viktig uppgift är nu att fortsatt sprida kunskap om 
dessa arter; hur man känner igen dem, i vilka mil-
jöer och var i landet de finns och inte minst vilken 
ekologi de har och hur vi på bästa sätt kan till-
godose deras krav. Mycket av denna information 
finns att hämta från ArtDatabankens hemsida 
(www.slu.artdata.slu.se) där man kan söka fram 
dokumentationen av varför olika arter rödlistats 
tillsammans med uppgifter om deras ekologi och 
förekomst i landet. 

Vi tar gärna emot synpunkter på rödlistan 
liksom uppgifter om rödlistade eller på annat 
sätt kritiska arter. Arbetet inför nästa upplaga 
börjar redan nu och alla uppgifter som kan vara 
till hjälp tas tacksamt emot. Rödlistning är på sätt 
och vis att likna vid tidningarnas redovisningar 
av aktiekurser, uppgifterna måste kontinuerligt 
uppdateras. Därför kompletterar och reviderar vi 
fortlöpande våra uppgifter om arternas förekomst, 
ekologi och hotsituation. 

Vi har stor nytta av Artportalen (www.art-
portalen.se) och hoppas att fler rapporterar in 
sina fynd där. I april 2010 fanns drygt 2 miljoner 
uppgifter om fynd för kärlväxter, 26 000 för lavar, 
340 000 för mossor, 700 000 för storsvampar och 
2 400 för alger (inklusive cyanobakterier av släk-
tet Nostoc). Självfallet är rapporter på papper lika 
värdefulla.

Den pågående floraväkteriverksamheten 
för kärlväxter är mycket värdefull och det vore 
önskvärt om en liknande väktarverksamhet 
kunde sättas igång för kryptogamerna.  För de 
flesta av våra kryptogamer använder vi indirekta 
mätningar – som till exempel mängden träd eller 
död ved, arealen natur betesmark eller lämpliga 
skogsmiljöer – för att skatta arternas frekvens. 
Det skulle vara önskvärt om det också gick att 
få till stånd övervakning för enskilda arter och 
lokaler. SBT.

•  Stort tack till Nils Cronberg, Lars-Åke Flodin, 
Niklas Lönnell och Karin Wiklund som bidragit 
till texten om mossorna och Svante Hultengren, 

Lars Arvidsson och Fredrik Jonsson som bidragit 
till avsnittet om lavar.
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Appendix 1. Apomiktiska småarter av släktena daggkåpor Alchemilla, björnbär Rubus subgen. Rubus och 
maskrosor Taraxacum som är med på den nya Rödlistan 2010. •  =  bofast,   =  tillfällig eller endast förvil-
dad, †  =  utdöd i länet, tidigare bofast, ?  =  osäker uppgift. För definition av kriterier och naturtyper, se 
Gärdenfors (2010).
Apomictic microspecies of Alchemilla, Rubus subgen. Rubus and Taraxacum on the Swedish Red List 2010.
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

Alchemilla oxyodonta skarptandad daggkåpa EN B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) J • • •

A. samuelssonii  stubbdaggkåpa EN B2ab(i,ii,iii,iv,v) J  • • • • •
A. borealis  norddaggkåpa NT B2a S • •
A. heptagona  sjuhörnig daggkåpa NT B2a J † • † • •
A. plicata  trubbdaggkåpa NT A2ac+3c+4ac  † • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A. taernaënsis  tärnadaggkåpa NT B1a+2a; D1 J •
A. xanthochlora  kustdaggkåpa NT B2a; D1 JV • • • •
Rubus allanderi  Allanders björnbär NT B1a+2a • •
R. cyclomorphus  hjärtbjörnbär VU D1 J •
R. dasyphyllus  karakåsbjörnbär RE J † 

R. dissimulans  bohusbjörnbär EN D J •
R. divaricatus  glansbjörnbär EN D J •
R. echinatus  engelskt björnbär EN D JS •
R. eluxatus  slätbjörnbär VU D1 J • •
R. fabrimontanus  borstbjörnbär VU D1+2 J •
R. flaccidifolius  slokbjörnbär EN D S •
R. gillotti  franskt björnbär CR D •
R. hallandicus  hallandsbjörnbär NT B1a+2a J • •
R. hylanderi  blekingebjörnbär NT B1a+2a J • • •
R. insularis  luddbjörnbär NT B2a J • • •
R. lagerbergii  filtbjörnbär NT B2a; D1 J • • •
R. lamprocaulos  naggbjörnbär VU D1 J •
R. lidforsii  bornholmsbjörnbär NT B2a J • • • •
R. loehrii  bergumsbjörnbär CR D J •
R. montanus  bergbjörnbär VU D1 •
R. muenteri  grönbladsbjörnbär NT D1 JU † • •
R. nessensis  åsljungabjörnbär VU D1 J • †

R. nordicus  skageracksbjörnbär VU D1 J •
R. norvegicus  västkustbjörnbär NT D1 J • •
R. polyanthemus  blomsterbjörnbär NT D1 J • †

R. pruinosus  hallonbjörnbär VU B2ab(i,ii,iii,iv,v) J • • • • • • • • • 

R. pseudopallidus  uknabjörnbär NT B1a+2a J •
R. pyramidalis  pyramidbjörnbär CR D JS •  

R. rosanthus  rosenbjörnbär EN D J •
R. sciocharis  skuggbjörnbär EN D S • 

R. scissus  nålbjörnbär VU B2ab(ii,iii,iv,v) J • • • • • •
R. septentrionalis  nordbjörnbär NT B1a+2a; D1 J • 

R. silvaticus  kilbjörnbär EN D •
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

R. sprengelii  sprengelsbjörnbär NT B2a; D1 JU •  •
R. steracanthos  ystadsbjörnbär CR D J •
R. tiliaster  lindbjörnbär CR C2a(i) J •
R. walsemannii  polabiskt björnbär NT B1a+2a; D1 J •
R. vestitus  rundbladsbjörnbär NT B2a; D1 J •
R. vigorosus  smålandsbjörnbär CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); 

C2a(i); D JU •
R. vikensis  vikenbjörnbär NT B1a+2a; D1 • •
Taraxacum abietifolium  bohusmaskros CR C2a(i) J •
T. austrinum  sydmaskros CR D JV •
T. boreiforme  enaremaskros EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab

(i,ii,iii,iv,v); C2a(i) † † † •
T. crocinum  saffransmaskros NT B2ab(iii,iv,v); D1 HJV • • • • † • •
T. crocodes  jämtlandsmaskros VU B2ab(ii,iii,iv,v) V • • • •
T. decolorans  kalkmaskros NT D1 JV • • ? • •
T. detonsum  blek brunmaskros EN D † •
T. discretum  glappmaskros EN C2a(i) J • † • †

T. duplidentifrons  svarttandad maskros VU C2a(i) J • • • • • • † †

T. egregium  smalfjällig strandmaskros EN B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) HJV • • • † • • • • †

T. euryphyllum bredskaftad fläckmaskros EN B2ab(i,ii,iii,iv,v); 
C2a(i) J † † † • • • • † † †

T. excellens  habomaskros EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) J •
T. fusciflorum  mörk ängsmaskros EN D • •
T. intercedens  sumpmaskros EN C2a(i) V • • • •
T. isthmicola  karelsk maskros CR C2a(i) † • • † • † † †

T. lamprophyllum  stor ängsmaskros EN C2a(i) •
T. larssonii  dalslandsmaskros NT D1 J • †

T. lepidum  hagmaskros EN D  •
T. lissocarpum  slätmaskros CR C2a(i) JV • • •
T. litorale  liten kärrmaskros EN C2a(i) JV • • • • • † • • • • • • † † †

T. maculigerum  fläckmaskros VU C2a(i) JV • • † • • • • • • • • • • † † † † †

T. obtusilobum  fetmaskros CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); 
C2a(i); D J •

T. polium  gotlandsmaskros CR C2a(i); D J •
T. praestans  kvällsmaskros EN C2a(i) FJV † † † • • • • † • • • • † † † † • † • †

T. prionum  nabbmaskros VU D1 •
T. pruinatum  pudermaskros CR D •
T. pseudosuecicum  sankmaskros CR C2a(i) JV • • • • • • †

T. retroversum  fårmaskros EN D • † ?

T. ruberulum  skevmaskros CR B2ab(i,ii,iii,iv,v); 
C2a(i); D J † • †

T. rubrolineatum  randmaskros CR C2a(i) J •
T. spectabile  atlantmaskros VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) V • • • • • •
T. spiculatum  spikmaskros DD • †

T. stellare  österlensmaskros CR D J •
T. subalpinum  flottmaskros EN D J •
T. tornense  lapplandsmaskros EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) FJ •
T. vestrogothicum  västgötamaskros CR C2a(i) JV † • †



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) 227

Under arbetet med den nya Rödlistan gjordes en 
preliminär bedömning av alla skogs, hag och 
krattfibblor som är kända från södra Sverige. I 
slutskedet bestämde ArtDatabanken sig för att 
inte ta med dessa arter i den officiella rödlistan, 
men på inrådan från ArtDatabankens ledning 
presenterar Torbjörn Tyler – tillsammans med 
två ledamöter av ArtDatabankens expertkom
mitté för kärlväxter – här det förslag till rödlista 
och det kunskapsunderlag som tagits fram.

TORBJÖRN TYLER, ANDERS BERTILSSON & 

MORA ARONSSON

Hoten mot våra hökfibblor
Om man i dag är ute och samlar hökfibblor Hie-
racium och jämför med de mycket omfattande 
insamlingar som gjordes under det tidiga 1900-
talet så får man snart en känsla av att det måste 
ha varit mycket enklare att hitta många arter och 
mycket artrika lokaler då än nu. 

När man datalägger de gamla insamlingarna 
i våra offentliga herbarier visar det sig att den 
tidens storsamlare ofta kunde samla 50–100 olika 
arter på en och samma dag, och det utan tillgång 
till moderna fortskaffningsmedel, och det tycks 
snarare ha varit regel än undantag att flera tiotal 
arter kunde samlas vid ett enda besök på en lokal, 
medan vi i dag oftast får nöja oss med att hitta 
enstaka arter. Att detta inte bara är ett subjektivt 
intryck har visats dels av Karlsson m.fl. (2005), 
dels av Tyler & Bertilsson (2009). 

I den förra studien återinventerades 1 250 
kvadratkilometer på Småländska höglandet som 
hade undersökts noggrant redan 1924–30. Resul-
tatet visade att även om det totala antalet arter 
som hittades var ungefär detsamma, så hittade 
man 2005 mycket färre arter per 5 × 5 eller 1 × 1 
km-ruta än på 1920-talet. Särkilt påtagligt var att 
arter av sektionen skogsfibblor H. sect. Hieracium 
blivit mycket ovanligare och var representerade 

av färre arter på lokalerna och författarna kon-
staterade att ”På lokalnivå är förändringarna så 
drastiska att man måste tala om en ekologisk 
katastrof ”.

Tyler & Bertilsson (2009) återinventerade 
5 000 kvadratkilometer i västra Dalarna som 
undersökts särskilt noggrant under perioden 
1897–1921 just därför att det då var det artrikaste 
området i landet. Resultatet visar på en mycket 
drastisk minskning av antalet hökfibble arter, både 
på enskilda lokaler där endast ungefär 40 procent 
av arterna återfanns och på områdesnivå där 67 
procent av arterna återfanns. Författarna tar 
resultaten som grund för att plädera för kraftigt 
ökade naturvårdsinsatser i såväl gammelskogar 
som gamla kulturmarker i det som i dag är avfolk-
ningsbygder i norra och mellersta Sverige.

Sammantaget visar dessa studier att även om 
det säkert finns skillnader mellan enskilda arter så 
har hökfibblor som grupp minskat mycket kraftigt 
och blivit mycket mindre divers både i sydsvenska 
kulturbygder och i fjällnära skogsområden och att 
det är hög tid att naturvården börjar ta hänsyn till 
hökfibblorna i sitt dagliga arbete med att skydda 
och bevara vårt biologiska arv.

En annan beviskedja som entydigt pekar mot 
att våra hökfibblor är en grupp som drabbats 
mycket hårt av 1900-talets landskapsomvand-
ling bygger på vår kunskap om de miljöer där 
de främst påträffas. Herbarieetiketterna till de 
tiotusentals insamlingar som gjordes av det tidiga 
1900-talets många fibbleintresserade är sällan 
särskilt mångordiga, men sammantaget utkristal-
liserar sig ändå bilden av att det främst var i tre 
distinkta miljötyper som de gjorde sina fynd. 
”Mossig granlund”, ”löväng” och ”björkbacke” är 
i olika varianter de biotopbeskrivningar som helt 
dominerar. Även i dag är det dessa typer av lokaler 
som hyser flest arter, men ack så svårt det visat sig 
vara att hitta sådana miljöer i dagens skogsbruks- 
och kulturlandskap.

Hotade hökfibblor i södra Sverige 
– en preliminär rödlista
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Viktiga hökfibblemarker
Granlundar
Det de gamla fibblesamlarna kallade ”granlundar” 
eller ”mossig granskog” (abiegnum hylocomiosum) 
skulle vi i dag i många fall kalla ”äldre örtrik 
granskog”. Sådana marker påträffades främst i 
sluttningar och bäckraviner med rikare berg-
grund, ofta även med rörligt grundvatten. Dessa 
produktiva marker var även intressanta för nybyg-
gare och ofta låg ”granlundarna” i nära anslutning 
till byar eller bosättningar varför man får räkna 
med en viss kulturpåverkan på lokalerna. Gamla 
naturskogar med en varierad åldersstruktur blir 
som regel ganska luckiga med ett varierande ljus-
insläpp och om man därpå lägger påverkan från 
plockhuggning och extensivt skogsbete så kan 
man anta att många dåtida granlundar var både 
variationsrika och ganska ljusöppna. 

I områden med få bosättningar och övervä-
gande mager berggrund kunde man också hitta 
fibblerika marker i urskogsartad ”mossig gran-
skog” längs skogsbäckar och källdråg. Magnus 
Östman som var en flitig fibblesamlare i gräns-
trakterna mellan Hälsingland och Härjedalen 
skrev 1902 i ett brev som bevarats på Naturhisto-
riska riksmuseet: 

”Eftersom alla mina skogsfibblor växa på lika 
lokaler ... må här lämnas beskrifning på sådan 
Hieracium-mark. Det är mossig ngt fuktig 
granskog, ”grannor” (”in abiegno hylocomioso 
subpaludoso et subumbroso”). På torra backar 
i skogen (”hear”) växer tall, ljung och renlaf, 
men ej ett spår av Hieracier (utom hypochnoodes 
och epacrum [= styvfibblor]), men i däljor, små 
myrar som äro på ngt sätt uppdämda, el. i skål-
formiga fördjupningar samlar sig smältvattnet 
i juni månad och efter starkt regn sommar och 
höst, så att en del däraf tager sig utlopp där 
det är lägsta kanten och sedan siger sig ned för 
bergets sluttningar utefter någon smalare dälja, 
äfven här på sina ställen något uppdämdt. På 
fördämningsställena växer ”myrmossa”, Sphag-
num [= vitmossor], men där emellan rinner det 
under moss bevuxna stenar och där i mossan 
(äfven i den yngre myrmossan) stå Hieracierna 
med sina långa rotstockar och rötter, trängande 
genom mossmattan ned till fuktigheten mellan 
stenarna. Myllan utgöres mest af multnande 
Hylocomier [= husmossa] (äfven om Sphagnum 

håller på att tränga sig in). De smalare grandäl-
jorna kallas ”röstor”. De vidsträcktare granlun-
darna kallas ”moror”. Äfven i de senare växa 
skogshieracier [= skogsfibblor], fast glesare, och 
med mer inblandning av murorum-typernas 
arter [= hagfibblor], såsom på granskogens kant 
H. subtorpense och i dess inre H. subpellucidum 
och diaphanoides, men all denna hieraciemark 
får sin (periodiska?) fuktighet från de högre 
liggande myrarna från hvilka den då och då 
bevattnas.

När vi i dag söker efter sådana örtrika eller mos-
siga gamla granskogar finner vi att de nästan 
undantagslöst blivit avverkade, ofta dikade och 
återplanterade med täta kulturskogar. När några 
av Östmans favoritlokaler återbesökts under 
2000-talet har man nästan enbart funnit kalhyg-
gen och planterade ungskogar av gran och con-
tortatall och på ett par av hans artrikaste lokaler 
kunde inte en enda fibbla återfinnas. 

De flesta hökfibblor som trivts i skogens skugga 
har uppenbart mycket svårt att överleva när de 
blir fullt solexponerade (gäller även i odling enligt 
Torbjörns observationer) och blir de därtill utsatta 
för hyggesplöjning följt av en fas med tät planterad 
ungskog är det sällan som någon överlever. På de 
rikaste markerna kan man ibland finna enstaka 
arter av skogsfibblor även i brukade kulturskogar, 
men aldrig i den rikedom och mångfald som i 
naturskogarna, och på magrare marker finner man 
i dag inte ett spår av fibblor i de skogar som ersatt 
naturskogarna. 

De artrikaste lokaler vi i dag finner av denna 
typ är i branter som på grund av sin otillgänglig-
het undantagits skogsbruk. Dessa kvarvarande 
lokaler är synnerligen viktiga för fibblornas fort-
bestånd, men oftast är de hårt kringskurna av 
marker med trakthyggesbruk och hur artrika vi än 
må tycka att de är så visar äldre insamlingar från 
samma lokaler nästan undantagslöst att de varit 
ännu mycket rikare i äldre tid. 

Framför allt är det arter av gruppen skogsfibb-
lor Hieracium sect. Hieracium som trivs i dessa 
granskogar, men i gläntor finner man även ofta 
hagfibblor H. sect. Vulgata och särskilt om det 
finns klipputsprång eller blockmarker i området 
även representanter för gruppen krattfibblor 
H. sect. Bifida.
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Figur 1. Granlundsfibbla Hieracium abiegni (CR) från en av dess två kända lokaler i världen: Hemfjällets 
ostsluttning i Transtrands socken i Dalarna, en av landets artrikaste lokaler för hökfibblor.
Hieracium abiegni (CR) from one of its only two known localities worldwide: the eastern slopes of Mt Hem-
fjället in the province of Dalarna, west-central Sweden.



TYLER m.fl.

230 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010)

Lövängar
Hävdade naturliga slåttermarker och slåttrade löv-
ängar är i dag ytterst sällsynta. Den otroliga både 
art- och individrikedom av hökfibblor vi i dag fin-
ner till exempel i Bräcke ängar i Dalsland ger dock 
en fingervisning om hur det en gång kan ha sett 
ut i fodermarkerna kring många byar. Eftersom 
hökfibblorna i regel just blommat över när det 
är tid för slåtter – och dessutom har mycket god 
förmåga att eftermogna fröna när plantan blivit 
avslagen – bör slåtter ha varit mycket gynnsam 
för dem. Dessutom är fibblor smakliga för krea-
tur varför man kan tänka sig att dåtidens bönder 
gärna gjorde vad de kunde för att gynna hökfibb-
lorna i sina ängsmarker. Påpekas skall dock att för-
hållandena kan ha skilt sig ganska mycket åt mel-
lan olika landsändar beroende på olika artstock 
och skötseltradition – exempelvis är de relativt 
talrika kvarvarande ”ängena” på Gotland inte alls 
lika extremt rika på hökfibblor. 

För arter av gruppen skogsfibblor var slåtter-
marker säkerligen den viktigaste biotopen vid 
sidan om ”granlundarna” och eftersom nybyggare 
med förkärlek omvandlade frodiga granlundar 
till bördiga slåttermarker är det rimligt att tänka 
sig att många skogsfibblor så att säga fanns med 
från början i slåtterängarna. Transporter av hö 
och slåtterredskap mellan ängar och byar, liksom 
olika försök till förbättring av ängsväxten genom 
mer eller mindre planerade insåningar från mer 
produktiva ängar, kan sedan antas ha hjälpt till 
att höja diversiteten. Även om ängsmarker torde 
ha haft störst betydelse för arter av skogsfibblor är 
och var slåtterängarna ofta rika även på hag- och 
krattfibblor som gynnades av slåtterhävden och 
drog nytta av ängarnas mer ljusöppna partier.

Där det en gång fanns slåtterängar finner vi i 
dag antingen åkermarker, mer eller mindre göds-
lade betesmarker, planterade kulturskogar eller 
spontant uppkomna lövblandskogar. I de senare 
kan man ofta ännu i dag finna en relativ mångfald 
av hökfibblor varför sådana igenvuxna tidigare 
ängsmarker, även om de förlorat all ängskaraktär, 
måste tillmätas stor betydelse om man vill arbeta 
för att skydda och bevara diversiteten av hökfibb-
lor. Däremot utplånar såväl skogsplantering som 
bete effektivt fibblorna. Det senare dels eftersom 

fibblor som ovan nämnts är mycket begärlig föda 
för betesdjuren, dels eftersom hökfibblor har ett 
ganska klent rotsystem och är sköra vid över-
gången mellan rot och skottbas vilket leder till att 
de ofta tar allvarlig skada eller blir helt uppryckta 
av betesdjuren. Att de är så känsliga för bete gör 
att man även kan misstänka att den under 1900-
talet hastigt ökande rådjursstammen kan ha del i 
hökfibblornas tillbakagång.

Björkbackar
Nästan alla gårdar och byar i Mellansverige 
tycks vid början av 1900-talet ha omgivits av 
glesa björkskogar och ännu i dag ser vi ofta rester 
därav i övergången mellan åker och skog eller på 
tomtmark som sköts mer med hänsyn till estetik 
än ekonomi. Hur dessa björkbackar uppkommit 
och utnyttjats är en smula oklart för oss, men 
uppenbart var det frågan om kulturskogar som 
tillåtits växa upp på mark som en gång brukats 
och förmodligen utnyttjades de omväxlande till 
ved, slåtter och bete beroende på årsmån och vilka 
produkter det för tillfället rådde brist på. Sanno-
likt togs det ibland även upp tillfälliga åkrar eller 
odlades svedjeråg i dessa björkbackar och helt 
säkert var de platsen för allehanda sysslor och 
upplag i det gamla jordbrukssamhället. Längre 
söder ut i landet är ek, lind och tall vanligare träd-
slag i dessa miljöer, men grundförutsättningarna 
för vegetationen är ungefär densamma som i de 
mellansvenska björkbackarna.

Björkbackarna har kanske inte försvunnit 
riktigt lika fort och totalt som granlundarna och 
lövängarna, men när man i dag letar fibblor i de 
gamla samlarnas fotspår blir det ändå tydligt 
att arealen sådana marker kraftigt decimerats. I 
avfolkningsbygder har ofta såväl tidigare åkrar 
som anslutande björkbackar planterats med barr-
skog och i tätare befolkade bygder har de gått åt 
i takt med att vägar breddats, trädgårdar anlagts 
och åkrar och betesmarker arronderats. 

Såväl av vad som finns i herbarierna som av 
vad vi hittar i dag kan vi dra slutsatsen att dessa 
björkbackar är mycket viktiga växtplatser för hök-
fibblor. Främst är det mer torktåliga och ljusgyn-
nade kratt- och hagfibblor som dominerar i dessa 
miljöer, men särskilt i fuktigare sänkor eller under 
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enstaka tätare träd som granar finner man även 
skogsfibblor.

Dagens fibblemarker
Utöver vad som finns kvar i de ovan beskrivna 
miljötyperna finner vi i dag hökfibblor främst på 
vägslänter och i olika igenväxningsmarker och det 
förefaller som om bägge dessa miljötyper blivit 
viktigare som fibblemarker under senare årtion-
den. Längs större vägar ser vi ofta rikligt med 
hökfibblor, men vid närmare inspektion finner 
man ofta att det är en enda eller ett fåtal arter av 
hag- eller krattfibblor som helt dominerar längs 
väg nätet i en viss kommun eller i ett helt landskap. 
Således förefaller det endast vara ett relativt fåtal 
arter som lyckats trygga sin överlevnad genom att 
exploatera denna nya habitattyp. Längs skogsbil-
vägar finner man ofta även skogsfibblor, men i 
allmänhet då i mycket individfattiga bestånd som 
trängs hårt av diverse skogsbruksåtgärder så det är 
mycket tveksamt om sådana miljöer i längden är 
tillräckliga för arternas överlevnad.

Större artrikedom finner vi ofta i spontant 
igenvuxna tidigare kultur- och industrimarker. 
Måttligt beskuggade slagg- och skrotstenshögar 
vid tidigare gruvor eller bergsbruk har i dag en 
fibblevegetation som förefaller likna den i äldre 
tiders björkbackar och sådan diversitet finner man 
ibland även kring torp- och gårdsruiner, i mer eller 
mindre igenvuxna tidigare landskapsparker och 
på annan mark som tidigare varit mycket starkt 
kulturpåverkad men därefter lämnats för fri igen-
växning. Hur länge fibblorna kan hålla sig kvar 
på sådana lokaler är inte känt, men klart är att de 
i dagsläget är av stor betydelse för rikedomen av 
fibblor i framför allt Svealand och södra Norrland. 
Skogsbruksåtgärder utgör i likhet med ovarsam 
restaurering av dessa gamla kulturmiljöer dock 
allvarliga hot.

Många arter av krattfibblor förekommer, nu 
som förr, naturligt på klippor, hällmarker och 
blockmarker, men oftast är det inte frågan om 
särskilt många arter på varje lokal. Detta senare 
kan tänkas bero på att sådana lokaler ofta är starkt 
isolerade och därför svåra att spridas till och 
dessutom ofta har en mycket begränsad areal som 
inte kan uppehålla stora populationer. Jämfört 

med andra viktiga hökfibble miljöer är dessa sten-
bundna marker relativt stabila och ohotade, men 
lokalt, särskilt längs kusterna och i storstadsregio-
nerna, kan exploatering för bebyggelse utgöra ett 
hot liksom bergtäkter. Dessutom kan miljön, sär-
skilt ljusinsläppet, även på dessa lokaler påverkas 
negativt av förändringar i skogsbruk och annan 
hävd av omgivande marker.

Varför rödlista hökfibblor?
Trots att få förnekat bevisen för att hökfibblor 
som grupp är mycket utsatta och drabbats hårt av 
sentida landskapsomvandlingar så har motståndet 
mot att rödlista fibblor på vissa håll varit kom-
pakt. Argumenten har varit att arter med apomik-
tisk förökning (ibland kallade ”småarter”) inte är 
jämförbara med och har samma skyddsvärde som 
”vanliga” arter, att fibblorna helt enkelt är ”för 
många” eller att vi inte har tillräcklig kunskap 
om dem. Företrädare för skogsbruksintressen har 
vänt sig mot att ytterligare skogslevande arter 
uppmärksammas som hotade och ett stort nytill-
skott till rödlistan har setts som ett nationellt 
politiskt problem i samband med uppfyllandet av 
uppsatta nationella miljömål och internationella 
åtaganden.

Vad gäller argumenten mot rödlistning av 
apomikter så är vi delvis beredda att hålla med 
om dem – apomiktiska arter innehåller inte lika 
mycket genetisk variation (genetisk diversitet), är 
troligen i allmänhet inte lika gamla och inte lika 
evolutionärt unika som ”vanliga” sexuella arter. 
Faktum är dock att småarter av alla andra apo-
miktiska kärlväxtgrupper, undantaget majsmör-
blommorna, redan bedömts för och delvis förts 
upp på rödlistan. 

Skall man låta bli att rödlista hökfibblor av 
detta skäl så måste man enligt vår mening i kon-
sekvensens namn plocka bort alla maskrosor, 
björnbär, daggkåpor med flera från rödlistan. I 
den förra rödlistan (Gärdenfors 2005) gjordes 
en liten ansats i denna riktning i och med att 
arter i stora apomiktiska släkten fördes upp på en 
särskild lista. En del apomikter tilläts dock vara 
kvar på den vanliga listan (t.ex. bland finger örter, 
gräs, oxlar och orkidéer) varför uppdelningen kan 
framstå som inkonsekvent.
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Ett mer generellt problem med en sådan upp-
delning är dock att så kallade ”vanliga” sexuella 
växtarter vid närmare betraktande ofta inte är så 
normala eller enhetliga. Variationen i fortplant-
ningssystem är enorm och olika former av asexuell 
förökning eller självbefruktning är mer regel än 
undantag hos växter. Arter som mer eller mindre 
uteslutande förökar sig genom delning, avknopp-
ning, revor eller rotskott skiljer sig i genetiskt och 
evolutionärt hänseende knappast från apomikter. 
Skall man i rödlistesammanhang göra en uppdel-
ning eller prioritering bland olika typer av arter 
som på mer eller mindre goda grunder skall till-
mätas olika högt värde måste man således göra 
en betydligt grundligare analys av alla arter på 
listan och inte bara diskriminera alla välkända 
apomikter.

Argumentet att hökfibblorna är för många byg-
ger knappast på någon vetenskaplig eller biologisk 
grund. Det är ett faktum att det i Sverige finns 
minst 1560 morfologiskt urskiljbara och genetiskt 
distinkta former av hökfibblor, vilket är en mång-
fald som vi bör vara stolta över snarare än bortse 
ifrån. 

Om man hellre vill se hökfibblorna som en enda 
stor och hotad organismgrupp än som enskilda 
hotade småarter så är det tvärtom en fördel att 
småarterna är många. Om det på en lokal finns en 
enda hökfibbleart så är det kanske inte så mycket 
att bekymra sig om i naturvårdssammanhang, 
oavsett om denna enda art är sällsynt och bedömts 
som hotad eller ej, men finns det fem, tio eller 
tjugo hotade hökfibblor på en lokal så är det ett 
bevis på att där finns en avsevärd genetisk och bio-
logisk diversitet som är hotad och värd att bevara. 

Motsvarande skulle kunna sägas om lokaler 
med en enda klon av en hotad ”vanlig” art, i jäm-
förelse med lokaler där samma art har en stor, sex-
uellt förökande och genetiskt variabel population. 
Men eftersom vi inte har verktyg att i fält enkelt 
urskilja genetisk variation hos ”vanliga” arter så är 
det mycket svårare att värdera olika lokaler mot 
varandra. Dessutom vågar vi med vår erfarenhet 
hävda att lokaler med stor rikedom av hökfibblor 
nästan undantagslöst har lång kontinuitet och stor 
rikedom även av andra sällsynta och skyddsvärda 
organismer.

Argumentet att vi har för lite kunskap om 
hökfibblorna bygger säkerligen mer på okunskap 
än på verkligheten. I de följande avsnitten kom-
mer vi att redogöra för den kunskapsbas som 
våra bedömningar grundar sig på och det räcker 
med att här konstatera att det finns mångdubbelt 
fler dokumenterade fynduppgifter av hökfibblor 
än av flera kryptogam- och insektsgrupper med 
motsvarande artantal. Även för maskrosorna som 
i övrigt i mångt och mycket är jämförbara med 
hökfibblorna finns det betydligt mindre data sam-
lat än för hökfibblorna. Tack vare det av Svenska 
artprojektet delfinansierade projekt som Torbjörn 
drivit sedan 1998 finns dessutom i stort sett alla 
uppgifter om fynd av hökfibblor i södra Sverige 
samlade i en och samma databas.

Kunskapsunderlaget
Inom Torbjörns projekt att kartlägga och beskriva 
landets arter av åtminstone sektionerna skogs-, 
hag- och krattfibblor har hittills alla landskap 
norrut till och med Dalarna och Medelpad 
behandlats (Tyler 1998, 2002a, b, 2003a, b, 2004, 
2005, 2006a, b, 2008, 2010) och alla tillgängliga 
fynduppgifter från dessa landskap ur herbarier 
och litteratur har datalagts. (Observera att dessa 
behandlingar avser landskap, varför även t.ex. 
delar av Jämtlands län ingår.) Däremot är kunska-
pen om de nordligare landsändarnas hökfibblor 
(förutom landskapet Norrbotten) ännu fragmen-
tarisk och utspridd i olika svårtillgängliga källor. 
Därför är det endast de arter som har hela, eller 
nästan hela, sin förekomst i södra Sverige som i 
dagsläget kan bedömas för rödlistan. Generellt 
sett är dock troligen hoten mot hökfibblorna och 
takten i landskapsförändringarna lägre i norr än 
i söder, särskilt som den stora diversiteten bland 
hökfibblorna i norra Sverige snarare tycks finnas 
i de lägre fjälltrakterna än i låg- och kustlandets 
skogsbrukslandskap.

Det totala antalet arter av de bedömda sektio-
nerna som är kända från landet är 931. Av dessa 
är 121 arter införda till landet efter år 1800 och 
därför inte aktuella för rödlistning. Ytterligare 59 
arter är taxonomiskt problematiska (mer härom 
nedan) och har därför lämnats obedömda. Av 
de resterande har 406 arter en så stor del av sin 
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population i de behandlade sydsvenska landska-
pen att de kunnat bedömas för rödlistan.

Det totala antalet registrerade fynduppgifter 
(som en fynduppgift räknas här en art på en lokal 
oavsett hur många gånger den uppgivits därifrån, 
och som en lokal räknas vanligen en by eller 
ett berg) avseende de här bedömda arterna och 
landskapen är 33 028. Av dessa är drygt tiotusen 
aktuella uppgifter (efter 1985 och merparten efter 
år 2000) medan huvuddelen av resten härrör från 
perioden 1890–1930.

Naturligtvis är varken de äldre eller de aktuella 
uppgifterna jämnt fördelade över landet. Detta 
beror dels på varierande besöks- och insamlings-
frekvens i olika landsändar, dels på att de delar av 
landet som konstaterats ha flest antal arter kom-
mit att besökas oftare, och naturligtvis även givit 

fler fynduppgifter i form av unika noteringar av 
en art på en lokal, än de mer artfattiga delarna av 
landet. De äldre uppgifterna är mer jämnt förde-
lade än de aktuella beroende dels på att de insam-
lats under en längre tidsperiod och av fler aktiva 
samlare, dels på att det tidiga 1900-talets största 
fibble forskare – Karl Johansson, Hugo Dahlstedt 
och Gunnar Samuelsson – verkligen vinnlade sig 
om att besöka och utforska alla delar av landet.

De aktuella uppgifternas fördelning framgår 
av figur 2. Endast delar av Skåne, norra Små-
land, nordligaste Gotland, Värmland och västra 
Dalarna är så noggrant undersöka att man kan 
anta att i stort sett alla arter som finns där i dag 
också påträffats och rapporterats, men i södra 
halvan av landet är det å andra sidan bara från 
östra Dalarna och inre Uppland, samt de mycket 
artfattiga områdena i sydvästra Småland, södra 
Gotland och inre Västergötland som det helt eller 
nästan helt saknas aktuella fynduppgifter.

Sammanfattningsvis kan sägas att vår kun-
skap om arternas förekomst och utbredning för 
ett århundrade sedan måste betraktas som god, 
medan det finns luckor som behöver fyllas i vår 
kunskap om arternas aktuella förekomst. Jämfö-
relser mellan äldre och moderna fynduppgifter 
visar dock tydligt att det inte skett några stora för-
ändringar i arternas utbredning i landet under de 
senaste hundra åren och att det är ungefär samma 
trender och förändringar som drabbat hela södra 
Sverige.

Figur 2. Karta visande antalet aktuella (efter 1985) 
fynduppgifter för arter av skogs-, hag- och kratt-
fibblor fördelade på 25 x 25 km-rutor enligt Rikets 
nät. I rutor med mer än 75 fynd kan man anta att 
i stort sett alla förekommande arter hittats och 
i rutor med fler än 30 fynd bör åtminstone alla 
arter som är vanliga i rutan ha hittats.
Map of Sweden showing the number of recent 
(after 1985) records of species Hieracium sectt. Hier
acium, Vulgata and Bifida in 25 x 25-km grid squares. 
It may be assumed that in squares with more than 
75 records almost all species have been recorded 
and that all common species in the area have been 
recorded in squares with more than 30 records.
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Antaganden och bedömningsgrunder
De grundläggande parametrarna som spelar 
roll för rödlistans bedömningar är fastslagna av 
internationella naturvårdsunionen (IUCN) med 
endast mindre anpassningar till svenska förhål-
landen utförda av ArtDatabanken. Således utgår 
bedömningarna från hur många så kallade repro-
duktiva individ (=sexuellt eller asexuellt potenti-
ellt reproducerande individer) det finns av en art, 
hur stor förekomstarean är, hur stort utbrednings-
området är, om populationerna är kraftigt frag-
menterade eller extremt fluktuerande, och vilken 
trend det finns i populationsutvecklingen över 
tre generationer. För att få fram rimliga värden 
på dessa parametrar krävs ett antal antaganden 
anpassade efter varje organismgrupp.

Som ovan beskrivits är det endast arter där vi 
har information om artens hela population eller 
utbredningsområde som kunnat bedömas och 
därför har alla arter med stor utbredning i norra 
Sverige förts till kategorin Ej bedömd (NE). Ett 
fåtal arter som Torbjörn betraktar som taxono-
miskt osäkra, samt alla arter som endast är kända 
från en enda lokal (”lokalarter”) har förts till kate-
gorin Ej tillämplig (NA). Bland lokalarterna finns 
säkert en del gamla unika genotyper/arter som 
borde vara skyddsvärda, men också många nyligen 
uppkomna och ännu inte stabiliserade/etablerade 
former och av de senare är dessutom säkert många 
ännu obeskrivna.

Som torde ha framgått ovan består nästan 
all kunskap vi har om hökfibblorna, liksom för 
många andra organismgrupper, av fynd av en art 
på en angiven lokal. Uppgift om populationens 
storlek eller geografiska utbredning på lokalen 
finns däremot endast undantagsvis. Vi har såle-
des utgått från antalet lokaler vid nästan alla 
beräkningar.

För att få fram antalet lokaler för en art har vi 
utgått dels från det totala antalet fynd, dels anta-
let aktuella fynd. Beroende på om artens utbred-
ning ligger inom ett område som är väl undersökt 
eller ej (jämför figur 2) och hur många fynd det 
finns har antalet registrerade lokaler multiplicerats 
med olika mörkertal för att uppskatta det verkliga 
antalet lokaler. Mörkertalen är generellt större 
för vanligare arter än för sällsynta eftersom alla 

samlare har större tendens att gå förbi vanliga 
arter utan att notera eller samla in dem.

Med utgångspunkt i det beräknade verkliga 
antalet lokaler har antalet reproduktiva indi-
vid av arten uppskattats genom multiplikation 
med 50 (baserat på Torbjörns uppskattningar 
av hur många blommande individ det i genom-
snitt finns av en hökfibbleart på en lokal) och 
artens förekomstarea har uppskattats genom 
multiplikation med fyra kvadratkilometer (gene-
rellt mått vid angivande av förekomstarea vid 
rödlistebedömning).

För att beräkna utbredningsområdets storlek 
har vi utgått från samtliga kända fynd av arten 
och det område som ryms inom en polygon som 
innehåller alla kända lokaler. Denna uppskattning 
är relativt exakt då arternas totala utbredning i 
landet måste anses vara väl känd – det är mycket 
ovanligt att nya lokaler hittas långt utanför det 
kända utbredningsområdet – och inget tyder på 
att arterna spridit sig väsentligt under det dryga 
århundrade som uppgifterna samlats in.

Med artens trend menas en konstaterad eller 
förväntad förändring i artens populationsstorlek 
(under tre generationer eller en allmänt fortgående 
minskning i kombination med andra kriterier) 
vilket även kan bygga på minskning av förekomst-
area eller en förändring av den miljö i vilken arten 
kan förekomma. Hökfibblornas generationslängd 
har uppskattats till tio år och det finns inget som 
tyder på att den skulle variera mellan arterna 
inom de här behandlade artgrupperna. Även om 
vissa tendenser kan utläsas ur jämförelser mel-
lan antalet historiska och aktuella fynd så är det 
få hökfibblearter för vilka vi vågar påstå att vi 
har någon säker kunskap om förändringar i den 
enskilda artens populationsstorlek (och då främst 
för vanligare arter med många historiska såväl som 
aktuella fynd). Däremot har vi god kunskap om 
trenden för de ovan beskrivna miljöer i vilka hök-
fibblor trivs och bedömningarna baserar sig därför 
framför allt på dessa.

En komplikation är dock att miljökraven skil-
jer sig en del åt mellan olika arter och vår kunskap 
om enskilda arters krav är ibland mycket bristfäl-
lig eller opålitlig. För riktigt sällsynta arter kan 
tillgängliga uppgifter vara direkt missvisande: 
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Även om en art som bara är känd från tre lokaler 
bevisligen vuxit i slåtterängar på alla dessa tre 
lokaler, behöver inte det betyda att den inte skulle 
kunna trivas även i andra miljöer om lokalerna 
förändrades eller arten lyckades sprida sig till nya 
lokaler. Därför har vi oftare förlitat oss på vår 
kunskap om en grupp närbesläktade arters miljö-
krav än på enstaka tillgängliga uppgifter om var 
den enskilda arten hittills påträffats.

För arter som på dessa premisser ansetts 
knutna till äldre örtrik granskog eller gamla 
slåtterängar har vi antagit att trenden är starkt 
minskande och till denna kategori har vi räknat i 
stort sett samtliga skogsfibblor. Att arealen äldre 
örtrik granskog minskat kraftigt de senaste tret-
tio åren (tre generationer) råder det knappast 
någon tvekan om och om det inte sker drastiska 

förändringar i skogsbrukspolitiken kommer denna 
minskning att fortsätta. Arealen hävdad slåt-
termark har kanske slutat minska, men som ovan 
beskrivits fortlever och kanske rent av trivs många 
hökfibblor även i ängsmarker med ganska långt 
gången igenväxning och det är först när de helt 
övergått i tät skog, eller överförts till kulturskog 
med hyggesbruk, som fibblorna helt försvinner. 
Ännu finns det relativt stora arealer med sådana 
igenvuxna ängsmarker, men efter hand som tiden 
sedan hävden upphörde blir längre kommer denna 
areal att minska och därför har vi behandlat även 
dessa miljöer som starkt minskande.

För de flesta hag- och krattfibblor gäller att de, 
om än i varierande proportioner, trivs såväl i ängs-
marker som i lövbackar och igenväxande kultur-
marker. Många kan därtill växa på vägslänter och 
på eller i direkt anslutning till klippor och block-
marker. För dessa arter är därmed den minskande 
trenden mindre uppenbar och beroende på hur 
ofta en art och dess närmsta släktingar påträffats 
på vägslänter eller ohotade klippor och blockmar-
ker har trenden för dessa arter bedömts som svagt 
minskande eller stabil.

Översikt över resultatet
Av de 406 arter som bedömts befanns 311 (77 %) 
platsa på rödlistan och 279 (69 %) uppfyllde kri-
terierna för någon av de tre översta kategorierna 
(hotade arter) (tabell 1, sid. 238). Resterande 95 
arter bedömdes som livskraftiga (LC). Som tidi-
gare framgått fördes 121 + 51 arter till kategorin 

Figur 3. Karta visande antalet preliminärt rödlis-
tade arter av skogs-, hag- och krattfibblor med 
känd förekomst (alla historiska fynd) i 25 x 25 km-
rutor enligt Rikets nät.
Map of Sweden showing the number of species of 
Hieracium sectt. Hieracium, Vulgata and Bifida pro-
posed for the Red List that are known (all historical 
records) from each 25 x 25-km grid square.
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Ej tillämplig (NA) eftersom de kommit in i landet 
efter år 1800 eller bedömdes vara av tveksamt 
taxonomiskt värde. Att en så stor andel av arterna 
befanns uppfylla kriterierna för rödlistning beror 
naturligtvis delvis på att endast arter med utbred-
ningen inskränkt till södra Sverige kunde bedö-
mas – många av de i landet vittspridda arter som 
kan förmodas vara livskraftiga kunde därför inte 
bedömas denna gång – men också på att väldigt 
många arter är mycket sällsynta och hotade.

Trots att såväl antalet som andelen arter som 
befunnits platsa på rödlistan är stort är antalet 
kända lokaler för dem inte anmärkningsvärt högt. 
Av de cirka tiotusen aktuella fynduppgifterna 
avser endast ungefär tusen (10 %) en rödlistad art 
och endast 710 (7 %) avser någon av de hotade 
arterna. Detta förhållande beror på att det bland 
hökfibblorna finns ett relativt fåtal vanliga och 
vittspridda arter som står för de allra flesta fynd-
uppgifterna, medan antalet sällsynta och potenti-
ellt hotade arter är mångdubbelt större. Åtskilliga 
är de arter som trots att de eftersökt på en relativt 
stor andel av sina gamla lokaler inte återfunnits 
någonstans de senaste sextio åren. För de 23 arter 
som uppfyller kriterierna för kategorin Akut 
hotad (CR) finns exempelvis endast 14 aktuella 
fynd!

Av tabell 1 framgår i vilka län de preliminärt 
rödlistade arterna är funna och av figur 3 hur de 
fördelar sig över landet. Bortsett från de nordli-
gaste länen vars huvudsakliga artstock ännu inte 
bedömts är antalet rödlistade arter lägst i länen i 
södra Götaland vilket har sin förklaring i att dessa 
är landets artfattigaste områden när det gäller 
hökfibblor. Störst antal rödlistade arter finner vi 
inte oväntat i Dalarnas län som också är det län 
som har det största antalet kända arter av de här 
behandlade sektionerna (302 arter enligt Tyler 
2010). 

Av figur 3 framgår att den största koncen-
trationen av rödlistade hökfibblor finns i västra 
Dalarna, närmare bestämt i Lima och Transtrands 
socknar. De där belägna lokalerna Kastarberget, 
Horrmundberget, Hemfjällets ostsluttning och 
Limberget har alla en total artstock på mer än 
femtio arter och hör därmed till landets absolut 
artrikaste lokaler. En annan ”hotspot” finns i 

Siljansbygden där Osmundsberget, Silverberget 
och Lenåsen i Boda socken hör till de artrikaste 
lokalerna. Dock har ingen av lokalerna i Siljans-
bygden besökts under senare år och åtminstone 
Osmundsberget är i dag troligen spolierat på 
grund av omfattande kalkbrytning.

Utanför Dalarna finner vi de största koncen-
trationerna av rödlistade arter på och omkring 
Ränne berget i norra Värmland (ingående beskri-
vet av Folin 1936 och besökt av flera botanister 
under 2000-talet) samt i Bergslagen. 

Andra områden särskilt rika på rödlistade fibb-
lor och därmed av stor betydelse för landets totala 
diversitet inom denna grupp finns på Sydsvenska 
höglandet, nordligaste Gotland, i Kolmården, 
norra Dalsland, och Roslagen i Uppland. Med 
undantag för norra Gotland där det främsta hotet 
är exploatering för kalkbrytning, är alla dessa 
områden relativt glesbefolkade skogsbygder med 
minskande befolkning där igenväxning efter upp-
hörd hävd och allmän avfolkning liksom intensivt 
skogsbruk håller på att utarma fibblefloran. SBT.
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Tabell 1. Förslag till Rödlista 2010 för hökfibblor (•  =  bofast spontan förekomst,   =  införd och mer eller 
mindre tillfällig förekomst, ?  =  osäker uppgift). För definition av kriterier, se Gärdenfors (2010).
All (micro-)species of Hieracium sectt. Bifida, Hieracium and Vulgata confined to the southern half of Sweden 
have been assessed in accordance with the IUCN criteria. Of the 406 assessed species, the following 311 
(77%) were found to meet the Red List criteria.
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

Akut hotade (CR)

Hieracium abiegni  granlundsfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v) JS •

H. amoenifrons  spolfibbla CR B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) JS •

H. chloeropis  gräsgrön fibbla CR C2a(i) JS •
H. daniciforme  spenatfibbla CR C2a(i) JS •
H. intermarginatum  kuggfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. ludificans  clownfibbla CR C2a(i) JS ? •
H. mallopodoides  ljus tassfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. manocolum  armfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. molucratum  ärnäsfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. mucrodentatum  snipfibbla CR B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. multisigne  hårig triangelfibbla CR C2a(i) JS •
H. oligolepium  snipfibbla CR C2a(i) JS • •
H. pachycalamum  grovstjälkig fibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. parmiferum  sköldfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. phaleratum  limbergsfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. pilulicuspis  kulfibbla CR C2a(i) JS •
H. placibile  möfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. pycnotomum  nätfibbla CR C2a(i) JS •
H. semicanipes  bräckefibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) J •
H. serratoellipticum  timmersågsfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. steenhoffii  grängesbergsfibbla CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. succulentifolium tjockbladig fibbla CR C2a(i) JS •
H. toerense  salemfibbla CR B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
Starkt hotade (EN)

H. abrupticuspis  grov gläntfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •

H. acrogymnon  brunspetsad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) JS • • •

H. acuens  slipfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS • •

H. acutellum  haningefibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. altipes  rävfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS ? • •
H. ambigosum  tvekfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D JS •
H. amblyglochin  svansfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • ?

H. amphicentrum  gettjärnsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. ancisum  hårlös rivfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. angulosum  kantfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS • ? ?
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

H. anisolobum  oliktandad fibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. anisotomum  puderfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. apicum  spetsfibbla EN D JS •
H. aquiliceps  örnfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) J • • •
H. arcuaticuneatum  svängfibbla EN D JS •
H. argentimontanum silverbergsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. arrogans  sturskfibbla EN D JS •
H. austriniforme  lindfibbla EN D JS •
H. basiserratum  piggfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS • •
H. cacuminatum  uddfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. camurum  krumfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. canipediforme  valpfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. carcarophyllum  hajtandsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. centonale  lapptäckesfibbla EN D JS •
H. centrotum  björnbergsfibbla EN D JS •
H. chloromaurum  vesslefibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) S • • • •
H. ciliatiforme  tabergsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. cirrobractum  plymfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. compitale  hög tallfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. continuum  ålandsfibbla EN D JS • •
H. crassiceps  storkorgsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • •
H. cuprimontanum kopparbergsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • •
H. cyclum  hjulfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. daedalolepium  vängefibbla EN D J •
H. delime  limafibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. denigrans  välenfibbla EN D JS • •
H. densecomosum  östmarksfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. distinctum  särfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • •
H. distrudens  malungsfibbla EN D JS •
H. duderhultense  döderhultsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) J •
H. dyringii  dyringfibbla EN D J •
H. elvdalense  älvdalsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. emblae  emblafibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. erysibodes  luddfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •  •
H. ethologum  gycklarfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. eudaedalum  bårdfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • •
H. eurygonium  bredtandad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. euthysanum  stickfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. expallescens  blek trollfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. flagriferum  kolmårdsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) J •
H. funerale  trattfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • ?
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H. gilvocaniceps  gulgrå fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. gripharium  gripfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. grophosiceps  grovhårig fibbla EN D JS •
H. haboënse  habofibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. hangvarense  gotländsk tallfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. helenae  helenafibbla EN D JS •
H. hepaticolor  pilfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • •
H. hyperlepideum  rosenfotad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • •
H. imbricatiforme  järpfibbla EN D JS •
H. inophyllum  småfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. intercalatum  ulvsjöfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS • •
H. irmae  irmafibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i); D JS •
H. ithytomum  tvåbladig fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. johanssonii  lövhultsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) J •
H. juncinescens  småkorgig vargfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i); D JS •
H. limitaneum  ljus flikfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS ? • • • •
H. machairodon  knivfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. macradenium  tofsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS ? ? • •
H. macromalloides  raggfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. maculosiforme  norsk fläckfibbla EN D S •
H. malaxatum  mjukbladig fibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. mallophyllum  pälsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS • • • ?

H. mataeum  vålåsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. membrosum  högfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. neritodon  smedfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • •
H. nigrocyaneum  svartblå fibbla EN D JS •
H. nigrofuscum  svartbrun fibbla EN D JS •
H. oblanceolatum  rännebergsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. obliquifolium  vätterfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) S • •
H. obovatifrons  ruskåsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. obtusoserratum  vågfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • ?

H. ocriophyllum  sälenfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •

H. offulgens  blixtfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •

H. oligasterum  tvillingfibbla EN D JS •
H. oligogonium  vinkeltandsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS •
H. osmundaceum  osmundsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. paramaurum  dysterfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. parmulatum  mörkhövdad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. pectinatum  kamfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • •
H. penduliforme  mörk slokfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) S • • 

H. perlaxum  grovtandad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • •
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H. phaeopsis  hög klibbfibbla EN D JS •
H. planifrons  arfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. plumuligerum  gunnarsnäsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. polycymym  krusfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. polypelium  närkefibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i); D JS • •
H. polyschistomorphum  slitsfibbla EN D JS • • •
H. praetusum  nystfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. prolatatum  väskindefibbla EN D J •
H. prolinguatum  värmdöfibbla EN D JS •
H. pseudoincrassans  gunnarfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. pseudolaeticeps  indalsfibbla EN D JS •
H. pteropodium  stegfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i); D JS •
H. puricolor  stödefibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i); D JS •
H. pycnodon  sydlig trollfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v) S • • • • • • • •
H. radiodens  stråltandad fibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. regillatiforme  drottningfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. regillatum  kungsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i); D JS •
H. remanens  hårig granfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • •
H. ruminosum  tuggfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. sarissatum  rivfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • •
H. saurotoides  porfyrfibbla EN C2a(i) JS •
H. soleifolium  däldfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. spargens  nordlig sågfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i); D JS •
H. speculare  spegelfibbla EN D JS •
H. stenocoloides grovtandad glandelfibbla EN D JS •
H. stenolomoides  smalstrimmig fibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. subacuens  borgsjöfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D JS ? •
H. subchristianense  hårlös krattfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. subhastatum  lillfjätsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. subnaevosum  fleringefibbla EN D JS •
H. subnitidum  åbyfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); D JS •
H. subplacerum  krusbärsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. sudermannicum  sörmlandsfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • •
H. tincticuspis  rödtoppad fibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • •
H. transtrandense  transtrandsfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. tubaticeps  trumpetfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • ?

H. unctiusculum  stubbfibbla EN B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) JS • • • • •

H. varianifolium  östergarnsfibbla EN D JS •
H. venetifolium  ljus veckfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS ? • • •
H. viriatum  kraftfibbla EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); C2a(i) JS •
H. zonulatum  zonfibbla EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab

(i,ii,iii,iv); C2a(i) JS •
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

Sårbara (VU)

H. acidotum  norsk fetfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. acudentulum  palmérfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) J • •
H. adampliatum  östgötafibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. adiposum  vistfibbla VU D1 JS • • •
H. albiduliforme  ågelsjöfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 J • •
H. albovittatum  vitbandad fibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • • • • • •
H. argentarium  silverfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. arnoldii  arnoldfibbla VU B2ab(i,ii,iii,iv); D1 JS • • ?

H. asemum  värmlandsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. askii  flikig tallfibbla VU B2ab(i,ii,iii,iv,v) JS • •
H. badiellum  roslagsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. barrimum  elefantfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • ?

H. bergstroemii  bergströmsfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); D1 JS •

H. bicurvum  kurvfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. bogense  bogefibbla VU D1 S •
H. caliginosum  lansettfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) J • • • • • •
H. calliglaucum  norsk hällfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) J •
H. campylodon  krokfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • •
H. canitiosum  stoftfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) J • ? • • • • • •
H. carnosiceps  norrgårdafibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. causiatum  brättesfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. chloocranum  grönholkig fibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. chloroleucum  pistagefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. chrysophorum  kycklingfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. cinereotectum  skäckfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. comanticeps  boafibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. complexum  ljus violfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • ?

H. coniceps  kottefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. cosmiodontum  rönnfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. cunctans  senfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS ? • • • • • • •
H. dalecarlicum  dalkarlsfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v) JS •
H. dasytomum  esaufibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. dentifolium  växeltandsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • • • • •
H. dolichorhachis  drasutfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. ebenarium  kappelshamnsfibbla VU D1 S •
H. elongatifrons  smal gnejsfibbla VU D1 JS • •
H. epicrocifolium  skifferfibbla VU D1 S •
H. erithallum  blygfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. eumeces  skinkfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

H. farinaceum  mjölfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • • •
H. fraudulentum  smal blyfibbla VU D1 JS ? •
H. glandulosissimum  aspfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • • • •
H. gracilifrons  späd fetfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. hemidiaphanum spetsfjällig glandelfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. hepaticiforme  blek leverfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v) JS ? ? •
H. hypoprasinum  lökfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. imbricatum  rundfjällig rufsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. incrassans  kålfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. integratifrons  helfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. irriguiforme  blekingefibbla VU B2ab(i,ii,iii,iv); D1 JS • •
H. itharophyton  nickelfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • ? • • •
H. juelii  jueltallfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS ? • •
H. koepingense  köpingfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. leiocranum  slätfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. ludoviciense  ludvikafibbla VU B2ab(ii,iii,iv) JS • • •
H. lugubre  sorgfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • •
H. mallopodum  tassfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. manotrichum  klintefibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 J •
H. mediiforme  malmefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS ? • • ? • •
H. metaliceps  metallfibbla VU D1 J ? •
H. myrtillinum  blåbärsfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. naevosiforme  fläckig vägfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. neoserratifrons  sågfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • • • •
H. nigricanticeps  mörk krattfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. obrigens  mörkbladig fibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. oestmanii  östmanfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • • •
H. oinopolepis  sveafibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • •
H. opeatodontum mångtandad hällfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • ? • • •
H. opochlorum  trubbfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. orsense  orsafibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. orthocolon  rodnande fibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. paeminosum  ljus klibbfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. paralium  aspelandsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS ? • • •
H. pexum  liten klapperfibbla VU D1 JS •
H. phaedrophyllum  fedrafibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. phaeodermum  gulpricksfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. phaliotrichum  hårfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. pholidotum  vingfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. phrygionium  hetserydsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. praepilulatum  korthårig fibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

H. praeviride  silkesfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. praviforme  uppsalafibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. pravifrons  buckelfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS ? • • • • •
H. prolatescens  oskarshamnsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. proversum  vimpelfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. pseudoplicatum  hög rufsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. pumicatifolium  gutefibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. rhomboides  rombfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. ringsellei  ringsellefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. ruminosiforme  tjurfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. saurotum  ödlefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • • •
H. scotocranum  mörkfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS ? •
H. scytophyllum  skytfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • ? • ?

H. separ  värmländsk violfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v); D1 JS •

H. siliginellum  blek hällfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • •
H. solanum  gästrikefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • • •
H. sparsidens  spretfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • • • • • • •
H. spodoleucum  ydrefibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 J • • •
H. stibeophyllum  mörk gnejsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. stymnophytum  stymnofibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. subanfractum  söderhamnsfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. subciliatum  höglandsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • •
H. subcrassum  mårdfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • • • •
H. subedentulum  ellipsfibbla VU D1 JS •
H. subglaucovirens  styv glandelfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • • • • • • •
H. sublividum  mörkstiftig hällfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. subplumuligerum  marstrandsfibbla VU B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab

(i,ii,iii,iv); D1 JS •
H. subramosum  småländsk rufsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • • •
H. subterdentatum  hallandsfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. subterscissum  lofibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS ? • ? • • • • • • • • • •
H. subulicuspis  narrtallfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. suriforme  spenslig silkesfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. taeniifolium  bandklibbfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. tanaodeirum  mörkhårig hällfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS • •
H. trachlosimum  kalfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. valentius  starkfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • •
H. varianum  brokfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. verniferum  jungfrufibbla VU D1 JS •
H. vinaceiforme  kvigfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v) JS •
H. vinaceum  vinfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
H. xerampelinum  torrfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v); D1 JS •
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M K I HÖ Hf G F N O E D AB C U T S W X Y Z ACBD

H. xystophorum  viggfibbla VU B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • •
H. zonulatiforme  druvfibbla VU B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab

(ii,iii,iv,v); D1 JS •
Nära Hotad (NT)

H. albidulum  blek tallfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. arrosiforme  gnagfibbla NT B2a; D1 JS • • •
H. austrinum  sydfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • ?

H. chlorodes  narrklibbfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • •
H. coadunatum  vasstandad hällfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • •
H. cuneolatum  kilfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS •  • • •
H. grophosum  grov stenfibbla NT B2a JS • • • • • • • • •
H. gymnocentrum  vass krattfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. haegerstroemii  hägerströmsfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • •
H. hepaticum  leverfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS •
H. hjeltii  hjeltfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS • • • • ? • • • • • • • ?

H. impressiforme  villandsfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) S • • •
H. incurrens  grå backfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS  • • • ?

H. lepidiforme  smal rödbetsfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • •
H. luebeckii  lübecksfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. macrocentrum  hög randfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. megavulgatum  stor hagfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

H. microcymon  bläckfibbla NT B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab
(ii,iii,iv,v) JS •

H. molybdinum  molybdenfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • •
H. mundulum  nubbfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. naevosum  skimmelfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • •
H. oistophyllum  trollfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
H. ornatiforme  hårig smyckefibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • •
H. ornatum  smyckefibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(i) JS ? • • • • • • • • • • 

H. pristophyllum  hajfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • •
H. pubicuspis  huskvarnafibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. ravusculum  tennfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • •
H. siljense  dalafibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • •
H. subpunctillatum smal guldkornsfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • •
H. tenebricosum  långfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS • • • • • • • • • • • •
H. turbiniceps  snurrfibbla NT B2ab(ii,iii,iv,v) JS ? • • • • • • • • • • •
H. variabile  klapperfibbla NT B1a+2a; D1 JS •
Antal rödlistade 11 12 22 7 36 24 47 12 66 52 33 40 47 37 57 8115152 35 17 0 2
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Kommentarer till Rödlistans arter
Akut hotade (CR)
H. abiegni, granlundsfibbla (sect. Hieracium) (figur 
1) Känd endast från Kastarberget och Hemfjällets 
sluttning i Transtrand s:n, Dalarna. På den senare loka-
len funnen 2007 i en starkt igenväxande f.d. ängsmark/
sätervall, på den förra lokalen samlad 1917–26 men för-
gäves eftersökt 2007. Möjligheterna att återfinna arten 
i de urskogsklädda branterna på Kastarberget bedöms 
dock som goda då lokalen är intakt. Antalet individ 
bedöms vara 100–500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Det främsta hotet förefaller vara trakthyg-
gesbruk, men även igenväxning till följd av upphörd 
ängsbruk.
H. amoenifrons, spolfibbla (sect. Hieracium) Känd 
endast från Bolbergs fäbodar och Rissätra i Lima s:n. 
samt Skattungsbyn i Orsa s:n, Dalarna. Senast fun-
nen 1922 trots att en av lokalerna återbesöktes 2007. 
Såvitt känt växte arten i hävdad ängsmark. Antalet 
individ bedöms vara 0–500 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Det främsta hotet förefaller vara 
upphört ängsbruk med påföljande igenväxning och 
trakthyggesbruk.
H. chloeropis, gräsgrön fibbla (sect. Hieracium) Känd 
från Kastarberget, Horrmundberget och Mornäs i 
Transtrand s:n. samt längs Tangån nedströms Björn-
holmsstugan i Särna s:n, Dalarna. På den sista lokalen 
funnen 2007, på de förra senast samlad 1951 trots att 
samtliga lokaler besöktes 2007. Lokalerna utgörs av 
fjällnära örtrik barrskog. Antalet individ bedöms vara 
100–500 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Det främsta hotet förefaller vara trakthyggesbruk (på 
Horrmundberget även skidturism), men även igenväx-
ning till följd av upphört ängsbruk.
H. daniciforme, spenatfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från Osmundsberget, Silverberget och Gulleråsen i 
Boda s:n, Dalarna. Senast funnen 1938, men knappast 
heller eftersökt senare. Osmundsberget är dock i dag 
till största delen exploaterat för kalkbrytning. Föga är 
känt om artens habitatkrav. Antalet individ bedöms 
vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 10. Exploatering, trakthyggesbruk och igenväxning 
till följd av upphörd ängsbruk är troliga hot.
H. intermarginatum, kuggfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från en handfull olika lokaler på Hem-
fjällets sluttning i Transtrand s:n, Dalarna, och där 
återfunnen på en igenväxande f.d. ängsmark/sätervall 
2007. Arten är funnen i utglesad/kulturpåverkad 
örtrik fjällnära granskog. Antalet individ bedöms vara 
200–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Förtätning av skogen till följd av upphörd hävd är ett 
troligt hot.
H. ludificans, clownfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Drakestorp och Ramsjöbodarna i Borgsjö 

s:n, Medelpad, samt möjligen från Forssån i Forsa i 
Hälsingland. Senast funnen 1907, men knappast heller 
eftersökt senare. Föga är känt om artens habitatkrav. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Trakthyggesbruk och 
igenväxning till följd av upphört ängsbruk är troliga 
hot.
H. mallopodoides, ljus tassfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Kastarberget och Horrmundberget i 
Transtrand s:n, Dalarna. Senast funnen 1928, trots att 
bägge lokalerna besöktes 2007. Dock finns ännu lämp-
liga miljöer kvar på bägge lokalerna varför chanserna 
till återfynd bedöms som goda. Lokalerna utgörs av 
branter med örtrik granskog. Antalet individ bedöms 
vara 0–500 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Trakthyggesbruk, och på Horrmundberget även exploa-
tering för skidturism, är allvarliga hot.
H. manocolum, armfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från ett par lokaler på Hemfjällets sluttning i 
Transtrand s:n, Dalarna. Senast funnen 1918 trots 
återbesök på lokalerna 2007. Föga är känt om artens 
habitatkrav men sannolikt växte den i kulturpåverkad 
örtrik fjällnära granskog i anslutning till sätervallar. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Förtätning av skogen till 
följd av upphörd hävd är ett troligt hot.
H. molucratum, ärnäsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Hisåsen och Östra Ärnäs i Lima s:n, 
Dalarna. På den förra lokalen funnen 2007, på den 
senare senast 1918. Funnen i gammal ängsmark samt 
angränsande vägkanter och kulturpåverkad utglesad 
lövskogsmark. Antalet individ bedöms vara 50–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Det främsta 
hotet förefaller vara upphörd ängsbruk med påföljande 
igenväxning och trakthyggesbruk.
H. mucrodentatum, snipfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Björkerud i Boda s:n och Lill-
Nilserud i Glava s:n, Värmland. På den senare lokalen 
funnen 2005, på den förra 1924. Den aktuella lokalen 
utgörs av äldre örtrik barrskog medan den äldre lokalen 
beskrivits som en vägkant. Antalet individ bedöms vara 
0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Trakthyggesbruk liksom igenväxning till följd av upp-
hörd ängsbruk är allvarliga hot.
H. multisigne, hårig triangelfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Bullberget och Limberget i Lima s:n 
samt Åberga i Orsa s:n. Senast funnen på 1920-talet 
fastän de bägge lokalerna i Lima besöktes 2007. Fynden 
är åtminstone delvis gjorda i brant örtrik barrskog. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Trakthyggesbruk bedöms 
som det största hotet och är sannolikt anledningen till 
att den inte kunnat återfinnas på Bullberget.
H. oligolepium, fåfjällig fibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från tre lokaler i Värmland (Arvika och 
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Borgvik s:n) och en i angränsade Dalsland (Mo s:n). 
Senast funnen 1936 trots att området inventerats rela-
tivt noggrant under 2000-talet. Fynden är åtminstone 
delvis gjorda i äldre skogsmark. Antalet individ bedöms 
vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Trakthyggesbruk liksom igenväxning till följd av 
upphörd ängsbruk är troliga hot.
H. pachycalamum, grovstjälkig fibbla (sect. Hie-
racium) Endast känd från flera lokaler på Hemfjäl-
lets sluttning, Kastarberget och Horrmundberget i 
Tran strand s:n, Dalarna. På Hemfjället återfunnen 
2007, men på övriga lokaler förgäves eftersökt även 
om lämpliga biotoper finns. Lokalerna utgörs av äldre 
örtrik granskog, delvis i branter eller i anslutning till 
säter vallar. Antalet individ bedöms vara 0–500 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Trakthygges-
bruk och exploatering för skidturism, liksom möjligen 
förtätning av skogen till följd av upphörd hävd är all-
varliga hot.
H. parmiferum, sköldfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från flera lokaler på Limbergets sluttning i Lima 
s:n, Dalarna. Senast funnen 1929 trots att lokalen 
besöktes 2007. Föga är känt om artens habitatkrav med 
sannolikt växte den i äldre örtrik barrskog. Antalet 
individ bedöms vara 0–500 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 10. Trakthyggesbruk utgör ett akut hot 
och lokalområdet var delvis avverkat vid besök 2007.
H. phaleratum, limbergsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från flera lokaler på Limbergets sluttning 
i Lima s:n, samt från Kastarberget i Transtrand s:n, 
Dalarna. På sen senare lokalen återfunnen 2007, men 
förgäves eftersökt på den förra. Lokalerna utgörs av 
äldre örtrik barrskog i mer eller mindre branta slutt-
ningar. Antalet individ bedöms vara 150–500 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Trakthyggesbruk är 
det främsta hotet.
H. pilulicuspis, kulfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
fyra ganska väl spridda lokaler i Värmland. På tre av 
lokalerna funnen efter 2005. Fynden är främst gjorda 
i gles/kulturpåverkad äldre barrskog. Antalet individ 
bedöms vara 150–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Trakthyggesbruk liksom förtätning av sko-
gen till följd av upphörd hävd är allvarliga hot.
H. placibile, möfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Bolbergs fäbodar och Limberget i Lima s:n, 
Dalarna. Senast funnen 1950 trots att bägge lokalerna 
besöktes 2007. Föga är känt om artens ekologi men 
sannolikt växte den i utglesad/kulturpåverkad äldre 
barrskog. Antalet individ bedöms vara 0–500 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Trakthyggesbruk 
liksom förtätning av skogen till följd av upphörd hävd 
är troliga hot.
H. pycnotomum, nätfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Anundberget i Malung s:n, Kastarberget 
i Transtrand s:n och 1 km NO kyrkan i Lima s:n, 

Dalarna. På de bägge senare lokalerna återfunnen 2007. 
Funnen i äldre örtrik granskog samt på trädbevuxen 
kulturmark. Antalet individ bedöms vara 100–2000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 15. Trakthyg-
gesbruk liksom förtätning av skogen till följd av upp-
hörd hävd är troliga hot.
H. semicanipes, bräckefibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från flera närbelägna lokaler kring Bräcke och 
kyrkbyn i Edsleskog s:n, Dalsland. Senast funnen 1918 
trots att området besökts under 2000-talet. Åtmins-
tone Bräcke ängar är dock ett naturreservat med 
lämplig skötsel varför chanserna för återfynd bedöms 
som relativt goda. Fynden är gjorda i slåttrade lövängar. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Upphörd eller olämplig 
hävd är uppenbara hot.
H. serratoellipticum, timmersågsfibbla (sect. Hiera-
cium) Endast känd från flera lokaler på och omkring 
Ränneberget i Östmark s:n, Värmland. På två av dessa 
återfunnen 2005 och 2009. Lokalerna utgörs dels av 
äldre örtrik barrskog i brantlägen, dels av (f.d.) löv-
ängar. Antalet individ bedöms vara 100–1000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Såväl trakthygges-
bruk som igenväxning till följd av upphörd hävd utgör 
hot.
H. steenhoffii, grängesbergsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Dammröjningen och Fjällberget i 
Grängesberg s:n på gränsen mellan Västmanland och 
Dalarna. Senast funnen 1916 trots att området besökts 
under 2000-talet. Föga är känt om artens habitatkrav. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Såväl trakthyggesbruk 
som igenväxning till följd av upphörd ängsbruk är tro-
liga hot.
H. succulentifolium, tjockbladig fibbla (sect. Hiera-
cium) Endast känd från Stockdrågshöjden i Frykerud 
s:n och flera lokaler på och omkring Ränneberget i 
Östmark s:n, Värmland. På den förstnämnda loka-
len återfunnen 2008 men i det senare lokalområdet 
förgäves eftersökt under 2000-talet. Lokalerna utgörs 
dels av örtrika skogsklädda bergrötter, dels av hävdad 
ängsmark. Antalet individ bedöms vara 150–1500 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Såväl trakthyg-
gesbruk som igenväxning till följd av upphörd hävd 
utgör hot.
H. toerense, salemfibba (sect. Vulgata) Endast känd 
från Rönninge i Salem s:n, och ”nära badhuset” i Söder-
tälje s:n, Södermanland. Senast funnen 1927. Knappast 
eftersökt senare, men området är starkt exploaterat och 
hyser i dag få lämpliga lokaler. Arten växte i (sannolikt 
kulturpåverkad) barrskog. Antalet individ bedöms vara 
0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Fortgående exploatering för bebyggelse är ett uppen-
bart hot.
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Starkt hotade (EN)
H. abrupticuspis, grov gläntfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från Grönsjön i Svanskog s:n samt åtskilliga lokaler 
i Östmark s:n, Värmland. Under 2000-talet dock endast 
återfunnen på Rännebergets ostbrant i Östmark. Fun-
nen såväl i örtrika barrskogsbranter som i slåtterängar. 
Antalet individ bedöms vara 300–4000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Såväl trakthyggesbruk som 
igenväxning till följd av upphörd hävd utgör hot.
H. acrogymnon, brunspetsad fibbla (sect. Bifida) 
Känd från 12 lokaler i gränstrakterna mellan Öster-
götland, Södermanland och Närke. Trots eftersök på 
flera av lokalerna under 2000-talet endast återfunnen 
NO Ekeby i Skedevi s:n. Åtminstone några av fynden 
är gjorda i gammal ängsmark. Antalet individ bedöms 
vara 600–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Igenväxning/skogsplantering till följd av upphörd 
hävd torde vara det främsta hotet.
H. acuens, slipfibbla (sect. Hieracium) Känd från 7 
lokaler i Medelpad och nordligaste Hälsingland, men 
under 2000-talet endast återfunnen vid Korpåsen 
i Hassela. Åtminstone flertalet av fynden är gjorda 
i gammal ängsmark. Antalet individ bedöms vara 
350–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 20. 
Igenväxning/skogsplantering till följd av upphörd hävd, 
men även trakthyggesbruk, utgör hot.
H. acutellum, haningefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från Lindersvik i Västerhaninge s:n och Valsta i 
Österhaninge s:n, Södermanland. Senast funnen 1890 
men knappast heller eftersökt senare. Inget är känt 
om artens habitatkrav men förekomstområdet är i dag 
hårt exploaterat. Antalet individ bedöms vara 0–500 
och det totala antalet lokaler är säkert < 10. Fortgående 
exploatering för bebyggelse är ett uppenbart hot.
H. altipes, rävfibbla (sect. Hieracium) Känd från 29 
lokaler längs kusten i Uppland och Södermanland, men 
under 2000-talet endast funnen i Häverö prästäng i 
Häverö och vid Fårdala i Tyresö. Känd såväl från löv-
ängar som örtrik skogsmark. Antalet individ bedöms 
vara 1500–3000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 50. Upphörd hävd, igenväxning, trakthyggesbruk och 
exploatering för bebyggelse är troliga hot.
H. ambigosum, tvekfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Kastarberget, Södra Brända och Mornäs i 
Transtrand s:n, Dalarna. Senast funnen 1927 trots att 
lokalområdet besöktes 2007. Föga är känt om artens 
habitatkrav men närbesläktade arter föredrar stenbun-
den och ± solexponerad mark. Antalet individ bedöms 
vara 0–500 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Hotbilden är osäker men igenväxning/skogsförtätning 
som leder till ökad beskuggning av lokalerna är ett 
möjligt hot.
H. amblyglochin, svansfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 17 lokaler i Uppland och Dalarna, men 

under 2000-talet endast funnen 650 m VSV Kusta i 
Angarn. Tycks föredra något utglesad örtrik skogsmark 
i anslutning till bergbranter eller kulturmarker. Antalet 
individ bedöms vara 1000–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 50. Igenväxning och intensivskogs-
bruk utgör hot.
H. amphicentrum, gettjärnsfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 4 närbelägna lokaler i Gräsmark s:n 
och Sunne s:n, Värmland. Senast funnen 1918, trots att 
lokalområdet besökts under 2000-talet. Främst funnen 
i hävdade lövängar, men närbesläktade arter trivs väl 
även i bryn och på vägslänter. Antalet individ bedöms 
vara 0–500 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Hotbilden är osäker men igenväxning/skogsförtätning 
som leder till ökad beskuggning av lokalerna är ett 
möjligt hot.
H. ancisum, hårlös rivfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 10 lokaler i sydöstra Dalarna (främst Bjurås s:n). 
Senast funnen 1911, men knappast eftersökt senare. 
Främst funnen i kulturpåverkad/utglesad skogsmark 
(”björkbackar”). Antalet individ bedöms vara 500–
1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 20. Igen-
växning/skogsförtätning , men även intensivskogsbruk, 
utgör hot.
H. angulosum, kantfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 4–6 lokaler i norra Hälsingland samt möjligen en 
lokal i Medelpad. Senast funnen 1909 trots att lokal-
området besökts under 2000-talet. Föga är känt om 
artens habitatkrav men närbesläktade arter växer såväl 
i hävdade lövängar som i äldre örtrik barrskog. Antalet 
individ bedöms vara 200–1000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 20. Såväl trakthyggesbruk som igen-
växning till följd av upphörd hävd utgör hot.
H. anisolobum, oliktandad fibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från några lokaler på Hemfjällets sluttning 
i Transtrand s:n, Dalarna, varifrån den först samlades 
1917 och sannolikt återfanns 2007 (bestämning något 
osäker). Föga är känt om artens habitatkrav men närbe-
släktade arter växer i fjällnära örtrika barrskogar. Anta-
let individ bedöms vara 100–500 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Hotbilden är osäker men skogs-
förtätning till följd av upphörd hävd kan vara ett hot.
H. anisotomum, puderfibbla (sect. Bifida) Känd från 
5 lokaler i Närke, Västmanland och Dalarna. Senast 
funnen 1930, men endast sporadiskt eftersökt senare. 
Funnen såväl i lövängar som i äldre skogsmark och 
närbesläktade arter trivs även i mer solöppna miljöer. 
Antalet individ bedöms vara 250–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 20. Såväl trakthyggesbruk 
som igenväxning till följd av upphörd ängsbruk utgör 
hot.
H. apicum, spetsfibbla (sect. Bifida) Endast känd från 
Blyberg, Evetsberg och Väsaberget i Älvdalen. Senast 
funnen 1911, men endast sporadiskt eftersökt senare. 
Funnen såväl i slåtterängar som vid bergrot och på 
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banvall. Antalet individ bedöms vara 100–1000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är 
osäker men igenväxning och upphörd hävd är troliga 
hot.
H. aquiliceps, örnfibbla (sect. Bifida) Känd från 10 
lokaler i norra Småland och sydligaste Östergötland, 
men trots relativt intensivt eftersök endast återfun-
nen 400 m SV Göljhult i Misterhult s:n. Funnen i 
bergbranter, busksnår, odlingsrösen och på vägkanter. 
Antalet individ bedöms vara 450–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är osäker men 
igenväxning och skogsförtätning är troliga hot och 
arten är uppenbart sällsyntare nu än förr.
H. arcuaticuneatum, svängfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Hisåsen i Lima s:n och Idreberget i Idre s:n, 
Dalarna. På den förra lokalen funnen 2007. Funnen 
såväl i gammal ängsmark som örtrik fjällnära granskog. 
Antalet individ bedöms vara 100–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Såväl igenväxning till 
följd av upphörd ängsbruk som trakthyggesbruk utgör 
hot.
H. argentimontanum, silverbergsfibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 10 lokaler i Dalarna och nordligaste 
Västmanland. Senast funnen 1951, men knappast heller 
eftersökt senare. Främst funnen i hävdade lövängar och 
utglesad/kulturpåverkad skogsmark (”björkbackar”). 
Antalet individ bedöms vara 500–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Upphörd ängsbruk och 
påföljande igenväxning är uppenbara hot.
H. arrogans, sturskfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 4 lokaler i Borgsjö och Stöde socknar, Medelpad. 
Senast funnen 1908, men knappast heller eftersökt 
senare. Föga är känt om artens habitatkrav men närstå-
ende arter föredrar solöppna miljöer. Antalet individ 
bedöms vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Hotbilden är osäker men igenväxning och 
upphörd ängsbruk är möjliga hot.
H. austriniforme, lindfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från Slevringe, Åtvidaberg och Kartorp i Åtvid 
s:n, Östergötland. Senast funnen 1907, men endast 
sporadiskt eftersökt senare. Funnen i torra skogsbackar 
med ek och lind, men närstående arter trivs även i bryn 
och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 0–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden 
är osäker men igenväxning och skogsförtätning är möj-
liga hot.
H. basiserratum, piggfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från Norra Stadsberget i Sundsvall, Medelpad, 
och Josefsberget i Forsa i Hälsingland. På den senare 
lokalen funnen 2006, på den förra samlad 1906–15 
men knappast eftersökt senare. Funnen i bryn och på 
vägslänter. Antalet individ bedöms vara 100–1000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är 
osäker men igenväxning och skogsförtätning, liksom 
exploatering för bebyggelse är möjliga hot.

H. cacuminatum, uddfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 7 lokaler i nordöstra Småland. Senast funnen 
1909 trots att arten eftersökts relativt intensivt under 
2000-talet. Funnen i torr och stenig ängsmark samt på 
vägslänter och banvallar. Antalet individ bedöms vara 
0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 20. 
Hotbilden är osäker, men upphörd hävd och allmän 
igenväxning är möjliga hot.
H. camurum, krumfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 7 lokaler i Östra Dalarna och angränsande Häl-
singland. Senast funnen 1927 trots att ett par av loka-
lerna besökts under 2000-talet. Åtminstone några av 
fynden har gjorts i hävdad ängsmark. Antalet individ 
bedöms vara 350–5000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 20. Upphörd ängsbruk med påföljande igen-
växning, men sannolikt även trakthyggesbruk, utgör 
hot.
H. canipediforme, valpfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 25 lokaler i främst östra Uppland, men under 
2000-talet endast funnen i Häverö. Funnen i lövängar 
och utglesade lövskogar, isynnerhet på skärgårdsöar. 
Antalet individ bedöms vara 1250–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Upphörd ängsbruk med 
påföljande igenväxning samt exploatering för bebyg-
gelse utgör hot.
H. carcarophyllum, hajtandsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Lenåsen i Boda s:n. (flera lokaler) och 
Siljansfors i Mora s:n, Dalarna. Senast funnen 1951, 
men knappast heller eftersökt senare. Åtminstone en 
del av fynden har gjorts i hävdade lövängar. Antalet 
individ bedöms vara 150–1000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Upphörd ängsbruk med påföl-
jande igenväxning, men sannolikt även trakthygges-
bruk, utgör hot.
H. centonale, lapptäckesfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Lerdal i Rättvik s:n. och Tällberg i Ål s:n, 
Dalarna. Senast funnen 1911, men knappast heller 
eftersökt senare. Funnen i utglesad/kulturpåverkad 
lövskog (”björkbackar”), men närbesläktade arter växer 
även på stenbundna mark , bryn och vägslänter. Antalet 
individ bedöms vara 100–500 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Hotbilden är osäker, men igen-
växning till följd av upphörd hävd och avfolkning är 
möjliga hot.
H. centrotum, björnbergsfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Öje i Malung s:n, Bullberget i Lima s:n och 
Björnberget i Älvdalen s:n, Dalarna. Senast funnen 
1950 och förgäves eftersökt på Bullberget 2007. Fun-
nen i äldre skogsmark , främst vid bergrötter, men 
närstående arter trivs även mer solöppet på klippor och 
blockmarker. Antalet individ bedöms vara 0–1000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är 
osäker, men skogsförtätning/intensivskogsbruk, liksom 
möjligen trakthyggesbruk, utgör möjliga hot.
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H. chloromaurum, vässelfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från ca 15 lokaler i Västergötland, Östergötland 
och norra Småland, men med endast tre fynd efter 
1990 (alla i södra Östergötland). Främst funnen i mer 
eller mindre kulturpåverkad och utglesad skogsmark, 
ekhagar, igenväxande lövängar och liknande. Antalet 
individ bedöms vara 750–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 20. Igenväxning/skogsförtätning och 
skogsplantering utgör hot.
H. ciliatiforme, tabergsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 5 lokaler kring Vätterns södra ända i Småland 
och Västergötland, men trots eftersök på flera lokaler 
ej funnen sedan 1930. Föga är känt om artens habi-
tatkrav, men åtminstone något fynd är gjort i hävdad 
lövängsmark och mer eller mindre kulturpåverkad och 
utglesad skogsmark är rimliga biotoper på de angivna 
lokalerna. Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Upphörd ängsbruk, 
igenväxning/skogsförtätning och skogsplantering utgör 
hot.
H. cirrobractum, plymfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 4 lokaler i Bohuslän och Dalsland, varav tre är 
aktuella. Arten är sent beskriven och kan vara något 
förbisedd. Fynden har främst gjorts i äldre örtrik gran-
skog. Antalet individ bedöms vara 200–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Trakthyggesbruk 
förefaller vara det främsta hotet.
H. compitale, hög tallfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 5 lokaler i Lima och Transtrands socknar, 
Dalarna. Senast funnen 1928 trots att flera av lokalerna 
besöktes 2007. Funnen i lövängar, ”björkbackar” och 
skogsklädda bergsbranter och närbesläktade arter före-
drar torra och något ljusöppna miljöer. Antalet individ 
bedöms vara 200–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 20. Igenväxning och skogsförtätning till följd 
av upphörd ängsbruk och avfolkning, men även trakt-
hyggesbruk, utgör hot.
H. continuum, ålandsfibbla (sect. Vulgata) Beskriven 
från Åland och i Sverige endast känd från fyra lokaler 
i Roslagen. Senast funnen 1962, men knappas heller 
eftersökt senare. Föga är känt om artens habitatkrav, 
men närbesläktade arter trivs i bryn, lövbackar och på 
vägslänter. Antalet individ bedöms vara 200–5000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 20. Hotbilden är 
osäker men igenväxning till följd av upphörd hävd samt 
exploatering för bebyggelse är möjliga hot.
H. crassiceps, storkorgsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 57 lokaler glest spridda över nästan hela Götaland 
och endast 13 fynd har gjorts efter 1980. Främst fun-
nen i lövängar och utglesade/kulturpåverkade lund-
backar, men även på vägslänter och kring berghällar. 
Antalet individ bedöms vara 3000–20 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 200. Igenväxning/
skogsförtätning och skogsplantering utgör hot.

H. cuprimontanum, kopparbergsfibbla (sect. Hie-
racium) Känd från 18 mycket glest spridda lokaler i 
Svealand och södra Norrland, men endast 5 lokaler (i 
Värmland, Gästrikland och Hälsingland) är aktuella. 
Funnen såväl i lövängar som i sluten örtrik skogsmark. 
Antalet individ bedöms vara 900–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Igenväxning/skogsförtät-
ning och skogsplantering utgör hot.
H. cyclum, hjulfibbla (sect. Hieracium) Känd från 10 
lokaler i nordvästra Hälsingland och angränsande delar 
av Dalarna. Senast funnen 1926 trots att några lokaler 
besökts under 2000-talet. Åtminstone huvudsakligen 
funnen i äldre granskog. Antalet individ bedöms vara 
500–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Trakthyggesbruk utgör troligen det främsta hotet.
H. daedalolepium, vängefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 4 lokaler i Visby, Vänge och Bunge socknar, 
Gotland. Senast funnen 1932, men endast sporadiskt 
eftersökt senare. Åtminstone några av fynden är gjorda 
i lövängar, men närstående arter trivs även i bryn och 
på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 200–2000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 20. Hotbilden 
är osäker, men upphört ängsbruk med påföljande igen-
växning är ett möjligt hot.
H. delime, limafibbla (sect. Hieracium) Känd från 8 
lokaler i västra Dalarna. Senast funnen 1931 trots att 
flera av lokalerna besöktes 2007. Åtminstone flertalet 
fynd har gjorts i äldre örtrik granskog. Antalet individ 
bedöms vara 400–5000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Trakthyggesbruk är det främsta hotet.
H. denigrans, välenfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 4–5 lokaler inom ett begränsat område i centrala 
Småland. Tre lokaler är aktuella och resultatet av ett 
intensivt riktat eftersök. Funnen såväl i lövbackar och 
ekhagar som i örtrik granskog, men föredrar troligen 
något solöppna miljöer. Antalet individ bedöms vara 
200–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Igenväxning/skogsförtätning och skogsplantering utgör 
hot.
H. densecomosum, östmarksfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 6 lokaler på och omkring Ränneber-
get i Östmark s:n, Värmland. Senast funnen 1929 trots 
att lokalområdet besökts under 2000-talet. Främst 
funnen i något fuktiga slåtterängar. Antalet individ 
bedöms vara 300–5000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Upphört ängsbruk och påföljande igenväx-
ning/skogsplantering är det främsta hotet.
H. distinctum, särfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
31 lokaler i Värmland med enstaka lokaler i angräns-
ande landskap. Endast funnen på 8 lokaler under 
2000-talets relativt intensiva inventerande i Värmland. 
Främst funnen i slåtterängar och glesa och kultur-
påverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
1500–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
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< 100. Upphört ängsbruk med påföljande igenväxning/
skogsplantering är det främsta hotet.
H. distrudens, malungsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Råberget och Stora Lyberget i 
Malung s:n, Dalarna. Senast funnen 1917, men knap-
past heller eftersökt senare. Funnen såväl i äldre örtrik 
granskog som i glesa och kulturpåverkade lövbackar. 
Antalet individ bedöms vara 150–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 20. Såväl trakthyggesbruk 
som igenväxning/skogsförtätning till följd av upphörd 
hävd och avfolkning utgör hot.
H. duderhultense, döderhultsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 6 lokaler i nordöstra Småland. Tre 
fynd har gjorts under 2000-talet. Funnen i glesa löv-
backar och annan torr och gles skogsmark samt på väg-
slänter. Antalet individ bedöms vara 300–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är osäker 
men igenväxning/skogsförtätning och skogsplantering 
utgör troliga hot.
H. dyringii, dyringfibbla (sect. Bifida) Beskriven från 
Norge och i Sverige endast känd från Kålvik i Hog-
dal och vid Ekenäs på Sydkoster, Bohuslän. I Hogdal 
endast samlad 1920, men på Sydkoster återfunnen 
2005. Fynden är gjorda i skogsbryn, men förmodligen 
kan arten även växa på klippor. Antalet individ bedöms 
vara 100–1000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 10. Hotbilden är osäker men igenväxning/skogsför-
tätning och skogsplantering utgör möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. elvdalense, älvdalsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 13 lokaler i Lima, Transtrand och Älvdalen sock-
nar i västra Dalarna. Återfunnen på tre lokaler 2007, 
men förgäves eftersökt på flera ytterligare. På de aktu-
ella lokalerna växer arten i skogsklädda örtrika bergs-
branter, men den har tidigare även samlats i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 650–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 50. Trakthyggesbruk liksom igenväxning/skogsförtät-
ning till följd av avfolkning utgör hot.
H. emblae, emblafibbla (sect. Bifida) Känd från 6 
lokaler på norra Gotland. Senast funnen 1927 trots att 
ett par av lokalerna besökts under 2000-talet. Åtmins-
tone flera av fynden har gjorts i mer eller mindre 
ljusöppen kalktallskog. Antalet individ bedöms vara 
300–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Hotbilden är oklar men skogsbruk och exploatering för 
kalkstensbrytning är möjliga hot.
H. erysibodes, luddfibbla (sect. Hieracium) Beskriven 
från Norge och känd från 15 lokaler i Värmland samt 
på Billingen i Västergötland. Två fynd har gjorts under 
2000-talet i Värmland. Fynden har huvudsakligen 
gjorts i lövängar och lövskogsklädda bergrötter. Antalet 
individ bedöms vara 750–15 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 100. Upphört ängsbruk med påföl-

jande igenväxning/skogsplanteringen är det främsta 
hotet.
H. ethologum, gycklarfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från sex lokaler i Bergslagen, men endast lokalen på 
Tibergs udde i Färnebo s:n, Värmland, är aktuell. 
Funnen i gräsmark och lövbackar, påfallande ofta i 
anslutning till gamla gruvor och hyttor. Antalet individ 
bedöms vara 300–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Långtgående igenväxning, men även ovar-
sam restaurering av historiska kulturmiljöer utgör hot.
H. eudaedalum, bårdfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från ca 15 mycket glest spridda lokaler i Götaland. 
Fem–sex lokaler är aktuella, samtliga i nordöstra Skåne. 
Samtliga aktuella lokaler utgörs av vägslänter i skogs-
mark, men tidigare även funnen i lövängar. Antalet 
individ bedöms vara 700–10 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 200. Långtgående igenväxning, 
ovarsamt skogsbruk och försurning, men även upphört 
ängsbruk, utgör hot.
H. eurygonium, bredtandad fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 10 lokaler i Dalarna och norra Värmland. 
Under 2000-talet endast funnen på Rännebergets 
ostbrant i Östmark, men endast sporadiskt eftersökt i 
Dalarna. Huvudsakligen funnen i örtrika granskogs-
sluttningar och skogsklädda branter. Antalet individ 
bedöms vara 450–5000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Trakthyggesbruk utgör det främsta hotet.
H. euthysanum, stickfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 17 lokaler i östra och centrala Dalarna. Senast fun-
nen 1950, men knappast heller eftersökt senare. Främst 
funnen i lövängar och glesa/kulturpåverkade lövbackar. 
Antalet individ bedöms vara 850–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Upphört ängsbruk och 
igenväxning/skogsförtätning till följd av avfolkning 
utgör hot.
H. expallescens, blek trollfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 24 lokaler i norra Småland och sydligaste 
Östergötland. 12 lokaler är aktuella tack vare ett 
intensivt sökande i lokalområdet. Främst funnen i 
äldre ängsgranskog, men även i gammal ängsmark 
och längs skogsbilvägar. Antalet individ bedöms vara 
1500–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Trakthyggesbruk, men även upphört ängsbruk, 
igenväxning och skogsplantering utgör hot.
H. flagriferum, kolmårdsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 8 lokaler i norra Östergötland. Fem lokaler 
är aktuella tack vare ett intensivt sökande i lokalområ-
det. Främst funnen längs skogsbilvägar i örtrik skogs-
mark samt på sprängsten och slagghögar vid gamla 
bergshanteringsindustrier. Antalet individ bedöms vara 
400–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Långtgående igenväxning eller skogsplantering, men 
även ovarsam restaurering av historiska kulturmiljöer 
utgör hot.
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H. funerale, trattfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
8 lokaler i Medelpad och norra Hälsingland. Under 
2000-talet endast funnen i Stornipens sydbrant i Bjur-
åker. Främst funnen i örtrik granskog och skogsklädda 
bergrötter, men även i slåtterängar. Antalet individ 
bedöms vara 400–5000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 100. Trakthyggesbruk och upphört ängsbruk 
följt av långtgående igenväxning eller skogsplantering 
utgör de främsta hoten.
H. gilvocaniceps, gulgrå fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 50 lokaler i Dalarna och norra Värmland, 
samt en lokal i Hälsingland. Funnen på fyra lokaler 
i Värmland under 2000-talet, men i Dalarna endast 
sporadiskt eftersökt. Främst funnen i lövängar och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar, men även i örtrik 
äldre granskog. Antalet individ bedöms vara 2500–
20 000 och det totala antalet lokaler är säkert < 500. 
Upphört ängsbruk och igenväxning/skogsförtätning 
till följd av avfolkning är de största hoten, men även 
trakthyggesbruk utgör ett hot.
H. gripharium, gripfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 23 lokaler i Dalarna och nordvästra Hälsingland. 
Ett fynd i vardera landskapet har gjorts under 2000-
talet, men arter är endast sporadiskt eftersökt. Funnen 
såväl i äldre örtrik granskog, ofta då i bergsbranter, som 
i ängsmark. Antalet individ bedöms vara 1150–10 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 100. Såväl 
trakthyggesbruk som upphört ängsbruk med påföljande 
långtgående igenväxning eller skogsplantering utgör 
hot.
H. grophosiceps, grovhårig fibbla (sect. Bifida ?) 
Endast känd från tre lokaler i Värmland. Senast fun-
nen 1929, trots relativt intensivt fibblesamlande i 
landskapet under 2000-talet. Funnen på hygge samt på 
”ljungbeväxta klippor” och närbesläktade arter föredrar 
likaså solöppna och stenbundna växtplatser. Antalet 
individ bedöms vara 150–2000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är osäker men allmän 
igenväxning som leder till ökad beskuggning kan vara 
ett hot.
H. haboënse, habofibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från tre lokaler kring Nässjö i Småland samt på 
Dommeberget i Habo s:n, Västergötland. Återfunnen 
2004 vid Sörängens folkhögskola i Nässjö, men uppre-
pade gånger förgäves eftersökt på Dommeberget. Den 
aktuella lokalen utgörs av en liten slåtteräng, medan 
tidigare fynd även gjorts i utglesad/kulturpåverkad löv-
skog. Antalet individ bedöms vara 200–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Upphörd ängshävd 
och påföljande långtgående igenväxning eller skogs-
plantering utgör hot.
H. hangvarense, gotländsk tallfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från två lokaler i Hangvar s:n. på norra 
Gotland. Funnen på bägge 1992–2006. Lokalerna 
utgörs av gammal frisk kalktallskog. Antalet individ 

bedöms vara 100–1000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 25. Hotbilden är oklar men ovarsamt skogs-
bruk och all form av exploatering utgör möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. helenae, helenafibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från Rösjötorp och 1 km O Edsberg i Sollentuna s:n 
samt NV Rinkeby i Spånga s:n i Storstockholmsområ-
det. Funnen på samtliga 1963, men därefter knappast 
eftersökt. Lokalerna utgjordes av gles mossig barrskog, 
men området är i dag hårt exploaterat. Antalet individ 
bedöms vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar liksom kunskapsunder-
laget, men fortgående exploatering för bebyggelse är ett 
uppenbart hot.
H. hepaticolor, pilfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 26 lokaler i nordvästra Götaland och sydvästra 
Svealand. 8 fynd har gjorts på 2000-talet. Fynd har 
gjorts både i gammal örtrik skogsmark och i lövängar 
i olika stadier av ohävd. Antalet individ bedöms vara 
1300–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Såväl trakthyggesbruk som upphörd ängshävd 
och påföljande långtgående igenväxning eller skogs-
plantering utgör hot.
H. hyperlepideum, rosenfotad fibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 40 lokaler i Dalarna och angränsande 
delar av omgivande landskap. Sex fynd har gjorts under 
2000-talet, men arten är endast sporadiskt eftersökt. 
Funnen såväl i gammal örtrik granskog som i ängsmark 
och utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 2000–20 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 200. Såväl trakthyggesbruk som 
långtgående igenväxning till följd av upphörd ängshävd 
och allmän avfolkning utgör hot.
H. imbricatiforme, järpfibbla (sect. Bifida ?) Känd 
från flera lokaler på och omkring Hemfjället i Trans-
trand s:n samt från Södra Fenningbergets fäbodar i 
Lima s:n, Dalarna. Eftersökt på flera lokaler 2007, men 
endast återfunnen vid Mitt-larssätern på Hemfjäl-
let. Flertalet lokaler utgörs av gamla sätervallar och 
omgivande utglesad fjällnära barrskog. Antalet individ 
bedöms vara 200–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Långtgående igenväxning till följd av upp-
hört säter- och ängsbruk och/eller allmän avfolkning 
utgör hot.
H. inophyllum, småfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från fem lokaler i Älvdalen s:n i Dalarna. Senast 
funnen 1951, men knappast heller eftersökt senare. 
Åtminstone några av fynden har gjorts i hävdad ängs-
mark. Antalet individ bedöms vara 250–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Upphört ängsbruk 
och påföljande igenväxning utgör det främsta hotet.
H. intercalatum, ulvsjöfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Stakholm, Kölsjön och Korpåsen i 
Hassela s:n i norra Hälsingland samt Ulvsjön i Stöde 
s:n. i Medelpad. Återfunnen vid Korpåsen 2006, men 



HOTADE HÖKFIBBLOR

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) 253

ej eftersökt på övriga lokaler. Åtminstone flertalet loka-
ler utgörs av gamla ängsmarker i olika stadier av igen-
växning. Antalet individ bedöms vara 200–2000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Långtgående 
igenväxning eller skogsplantering efter upphört ängs-
bruk och allmän avfolkning utgör uppenbara hot.
H. irmae, irmafibbla (sect. Hieracium) Endast känd 
från Svartåna i Brunskog s:n, 1,1 km V Långjohans-
torp i Gräsmark s:n och 500 m N Tannerud i Ny s:n, 
Värmland. Funnen på samtliga lokaler 2005. Loka-
lerna utgörs av igenväxande gammal ängsmark och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 150–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Långtgående igenväxning eller skogsplante-
ring efter upphört ängsbruk utgör ett uppenbart hot.
H. ithytomum, tvåbladig fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 22 lokaler i västra Dalarna och norra Värm-
land. Endast funnen på två lokaler under 2000-talet, 
trots att lokalområdet genomsökts ganska noggrant. 
Funnen dels i gammal, mer eller mindre fjällnära gran-
skog, dels i ängsmark och på sätervallar. Antalet individ 
bedöms vara 1000–10 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 50. Såväl trakthyggesbruk som långtgå-
ende igenväxning av gammal ängsmark och sätervallar 
utgör hot.
H. johanssonii, lövhultsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 7 lokaler på Sydsvenska höglandet 
och i angränsande Västergötland. Trots relativt inten-
sivt sökande under 2000-talet i lokalområdet endast 
funnen vid Lövhult och Svenstorp i Nässjö s:n. Fun-
nen i hävdade lövängar, i gläntor i gammal barrskog 
och längs skogsbilvägar. Antalet individ bedöms vara 
350–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Såväl trakthyggesbruk som långtgående igenväxning 
eller skogsplantering efter upphörd ängshävd utgör hot.
H. juncinescens, småkorgig vargfibbla (sect. Hiera-
cium) Endast känd från 4 lokaler i Boda s:n, Dalarna. 
Senast funnen på 1910-talet, men knappast heller 
eftersökt senare. Flertalet av fynden är gjorda i hävdad 
ängsmark, men närstående arter uthärdar även måttlig 
igenväxning. Antalet individ bedöms vara 0–500 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 10. Långtgående 
igenväxning eller skogsplantering efter upphörd ängs-
hävd är det främsta hotet.
H. limitaneum, ljus flikfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 17 glest spridda lokaler i Götaland och Svealand, 
särskilt i Dalarna, men arten är sent beskriven och kan 
vara förbisedd. Två lokaler på Sydsvenska höglandet 
och en i Värmland har hittats under 2000-talet, men 
i Dalarna är arten endast sporadiskt eftersökt. De 
flesta fynden är gjorda i mer eller mindre utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 850–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Långtgående igenväxning efter upphörd hävd 

och avfolkning , samt skogsplantering är de främsta 
hoten
H. machairodon, knivfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 7 lokaler i Transtrand och Älvdalen socknar i 
västra Dalarna. Senast funnen 1950, trots att ett par av 
lokalerna besöktes 2007. De flesta fynden är gjorda i 
gammal örtrik granskog, men även påträffad i lövängar. 
Antalet individ bedöms vara 350–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Såväl trakthyggesbruk 
som långtgående igenväxning av gammal ängsmark och 
sätervallar utgör hot.
H. macradenium, tofsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 10 lokaler i Västergötland och Östergötland, 
medan uppgifter från Sydsvenska höglandet bedöms 
som osäkra. Fyra fynd har gjorts under 2000-talet. 
Främst funnen i gammal örtrik barr- och lövskog. 
Antalet individ bedöms vara 650–4000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Trakthyggesbruk och 
skogsförtätning/plantering utgör hot.
H. macromalloides, raggfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 6 lokaler i Älvdalen s:n, Dalarna. 
Senast funnen på 1910-talet, men knappast heller efter-
sökt senare. De flesta fynden är gjorda i utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
0–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Långtgående igenväxning till följd av allmän avfolk-
ning samt skogsplantering är de främsta hoten.
H. maculosiforme, norsk fläckfibbla (sect. Bifida) 
Beskriven från Norge och i Sverige endast funnen på 
två lokaler i vardera Bohuslän och Dalsland. Senast 
funnen 1980 vid Ekenäs på Sydkoster. Funnen i bryn 
och på vägslänter, men närbesläktade arter trivs även 
i klippmarker och torra krattskogar. Antalet individ 
bedöms vara 150–2000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 25. Hotbilden är osäker men igenväxning 
och ovarsamt skogsbruk kan utgöra hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. malaxatum, mjukbladig fibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 5 lokaler i Lima och Transtrand 
socknar i västra Dalarna. Samtliga lokaler besöktes 
2007, men arten återfanns endast på Horrmundberget 
i Transtrand s:n och NO Risheden i Lima s:n. Åtmins-
tone flertalet fynd har gjorts i gammal örtrik granskog. 
Antalet individ bedöms vara 250–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Trakthyggesbruk är det 
främsta hotet, men även exploatering för skidturism.
H. mallophyllum, pälsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 12 lokaler i kustlandskapen från norra Uppland 
till Medelpad. Under 2000-talet endast funnen vid 
Kälen i Delsbo s:n och på Uvberget i Gnarp s:n, Häl-
singland. Funnen både i gammal barrskog och i häv-
dade lövängar. Antalet individ bedöms vara 600–5000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 50. Såväl trakt-
hyggesbruk som långtgående igenväxning och skogs-
plantering efter upphört ängsbruk utgör hot.
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H. mataeum, vålåsfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från Kastarberget och Hemfjället i Transtrand s:n, 
Dalarna. Senast funnen 1924 trots besök i bägge lokal-
områdena 2007. Funnen i gammal, mer eller mindre 
fjällnära, barrskog, men närbesläktade arter trivs även 
i mer ljusöppna miljöer. Antalet individ bedöms vara 
0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar men igenväxning/skogsförtätning 
till följd av upphörd hävd, liksom ovarsamt skogsbruk, 
utgör möjliga hot.
H. membrosum, högfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 14 lokaler i Uppland. Senast funnen 1957, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Åtminstone en del 
av fynden har gjorts i äldre örtrik barrskog. Antalet 
individ bedöms vara 700–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 50. Trakthyggesbruk och exploate-
ring för bebyggelse är de främsta hoten.
H. neritodon, smedfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 11 lokaler i Bergslagen. Senast funnen 1961, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Funnen i både i 
äldre örtrik granskog och i utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 550–5000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 50. Såväl trakthyg-
gesbruk som skogsförtätning/plantering utgör hot.
H. nigrocyaneum, svartblå fibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Vithogna och Idreberget i Idre, 
Dalarna. Senst funnen 1922, men knappast heller efter-
sökt senare. Funnen i örtrik fjällbjörkskog och fjällnära 
granskog. Antalet individ bedöms vara 100–1000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är 
oklar men fjällnära skogsbruk och exploatering för 
skidturism är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. nigrofuscum, svartbrun fibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 4 lokaler i Lima och Transtrand socknar i 
västra Dalarna. Senast funnen 1929 trots att flera av 
lokalerna besöktes 2007. Funnen såväl i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar som i äldre örtrik barrskog, 
men närbesläktade arter föredrar något ljusöppna 
miljöer. Antalet individ bedöms vara 0–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar 
men såväl trakthyggesbruk som skogsförtätning till 
följd av upphörd hävd och allmän avfolkning utgör 
möjliga hot.
H. oblanceolatum, rännebergsfibbla (sect. Hiera-
cium) Endast känd från sex lokaler i mellersta Värm-
land. Funnen på 4 lokaler under 2000-talet. Funnen 
såväl i gammal ängsmark i olika stadier av igenväxning 
som i gammal örtrik granskog. Antalet individ bedöms 
vara 500–1500 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Såväl trakthyggesbruk som långtgående igenväx-
ning eller plantering av gammal ängsmark utgör hot.
H. obliquifolium, vätterfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 16 lokaler längs Vätterns östsida i Småland och 
Östergötland. Tre fynd har gjorts under 2000-talet. 
Funnen i örtrik löv- och blandskog. Antalet individ 

bedöms vara 800–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 100. Trakthyggesbruk och skogsförtätning till 
följd av upphörd kulturpåverkan utgör hot.
H. obovatifrons, ruskåsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från 5 lokaler på och omkring Ränneber-
get i Östmark s:n, Värmland. Senast funnen 1932 trots 
att lokalområdet besökts under 2000-talet. Åtminstone 
flertalet fynd har gjorts i hävdad ängsmark, men när-
besläktade arter uthärdar även tämligen långtgående 
igenväxning. Antalet individ bedöms vara 240–2000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Långt-
gående igenväxning eller skogsplantering efter upphört 
ängsbruk utgör de främsta hoten.
H. obtusoserratum, vågfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 49 lokaler i östra Svealand. Funnen på 11 lokaler 
i främst Värmland under 2000-talet. Funnen i gam-
mal örtrik granskog och fuktig slåtterängsmark, men 
även längs skogsbilvägar. Antalet individ bedöms vara 
2500–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 500. Trakthyggesbruk och långtgående igenväxning 
eller skogsplantering efter upphörd ängshävd utgör hot.
H. ocriophyllum, sälenfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 6 lokaler i Lima och Transtrand socknar i västra 
Dalarna. Återfunnen på 5 av lokalerna, men förgäves 
eftersökt på en 2007. Samtliga fynd har gjorts i gam-
mal örtrik granskog. Antalet individ bedöms vara 
300–3000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Trakthyggesbruk och exploatering för skidturism utgör 
hot.
H. offulgens, blixtfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 8 lokaler i Lima och Transtrand socknar i västra 
Dalarna. Flertalet lokaler besöktes 2007 men arten 
återfanns endast vid Mill-larssätern på Hemfjället. 
Funnen såväl i gammal örtrik granskog som i ängsmark 
i olika stadier av igenväxning. Antalet individ bedöms 
vara 400–4000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Såväl trakthyggesbruk som långtgående igenväx-
ning eller skogsplantering efter upphört ängsbruk eller 
avfolkning utgör hot.
H. oligasterum, tvillingfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Foskros, Storsätern och Dikesmyran i Idre 
s:n, nordligaste Dalarna. Senast funnen 1922, men 
knappast heller eftersökt senare. Funnen i fuktig fjäll-
nära ängsmark och fuktiga sätervallar. Antalet individ 
bedöms vara 150–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter 
upphört ängs- och säterbruk är ett möjligt hot.
H. oligogonium, vinkeltandsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 12 lokaler i västra Dalarna. Trots att hälften 
av lokalerna besöktes 2007 återfanns arten endast på 
Hemfjällets sluttning. Främst funnen i äldre örtrik 
granskog. Antalet individ bedöms vara 600–5000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 50. Trakthygges-
bruk utgör det främsta hotet.
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H. osmundaceum, osmundsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 21 lokaler i Dalarna och angränsande delar 
av Hälsingland och Medelpad. Under 2000-talet 
endast funnen på Kastarberget i Transtrand, trots 
att flera lokaler besöktes 2007. Funnen i branter med 
örtrik granskog, i hävdad ängsmark och i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 1000–10 000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 100. Såväl trakthyggesbruk som igenväxning/
skogsförtätning efter upphörd hävd och allmän avfolk-
ning utgör hot.
H. paramaurum, dysterfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 48 lokaler i västra Svealand, men bara funnen 
på 5 under 2000-talet. Främst funnen i lövängar och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet indi-
vid bedöms vara 2400–10 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 200. Långtgående igenväxning eller 
skogsplantering efter upphörd hävd är det främsta 
hotet.
H. parmulatum, mörkhövdad fibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 14 lokaler i Dalsland och Värmland. 
Tre fynd har gjorts i Värmland under 2000-talet. Fun-
nen i hävdad ängsmark och vid skogsklädda bergrötter. 
Antalet individ bedöms vara 700–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Såväl långtgående igen-
växning eller skogsplantering efter upphörd hävd som 
trakthyggesbruk utgör hot.
H. pectinatum, kamfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 19 lokaler i Uppland och södra Gästrikland. Efter 
2000 endast funnen vid Hemlingby i Valbo s:n, men 
endast sporadiskt eftersökt. Främst funnen i utglesad 
och kulturpåverkad löv- och blandskog. Antalet individ 
bedöms vara 950–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 50. Skogsförtätning och skogsplantering 
efter upphörd hävd är de främsta hoten.
H. penduliforme, mörk slokfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 11 lokaler på Gotland samt i Östergötland och 
Dalarna (till de senare möjligen inkommen med kalk-
transporter). Senast funnen 1958, trots eftersök både på 
Gotland och i Östergötland. Åtminstone på Gotland 
växte arten i torr äldre tallskog och på beskogade fos-
sila strandvallar och närbesläktade arter föredrar torra 
ljusöppna skogar. Antalet individ bedöms vara 0–5000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden 
är oklar men det är tydligt att arten minskat kraftigt, 
möjligen till följd av skogsförtätning efter upphörd 
hävd/kulturpåverkan.
H. perlaxum, grovtandad fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 46 lokaler i Svealand och södra Norrland, 
men under 2000-talet endast funnen på Limkullen 
i Nordmark, Värmland. Främst funnen i utglesade/
kulturpåverkade löv- och blandskogar, men även i 
hävdad ängsmark och vid bergrötter. Antalet individ 
bedöms vara 2300–15 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 200. Långtgående igenväxning, samt 

skogsförtätning och skogsplantering av tidigare kultur-
mark utgör hot.
H. phaeopsis, hög klibbfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 4 lokaler i Grythytte och Ljusnarsberg sock-
nar, Västmanland. Senast funnen 1920, men endast 
sporadiskt eftersökt senare. Funnen i ängsmark, men 
närbesläktade arter trivs även i bryn, vägslänter och 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, 
men långtgående igenväxning eller exploatering är möj-
liga hot mot de fåtaliga lokalerna
H. planifrons, arfibbla (sect. Bifida) Endast känd från 
Flenvik i Boge s:n och sydsidan av Ar träsk i Fleringe 
s:n, Gotland. Senast funnen på 1920-talet och förgäves 
eftersökt i Fleringe 2005. Funnen i gles kalktallskog. 
Antalet individ bedöms vara 0–500 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men 
ovarsamt skogsbruk eller skogsförtätning till följd av 
upphörd hävd är liksom exploatering för kalkbrytning 
tänkbara hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. plumuligerum, gunnarsnäsfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från två (eller möjligen 3) lokaler i Dals-
land. Återfunnen på Ryr-halvön (naturreservat) i Skål-
lerud 2003. Funnen på lätt beskuggade klipphällar 
och i torra skogsbackar. Antalet individ bedöms vara 
100–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Hotbilden är oklar, men alla förändringar på de fåtaliga 
lokalerna utgör möjliga hot.
H. polycymum, krusfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Åsleda i Leksand s:n, Ulvshyttan i Silvberg 
s:n och Hästbergs ängar i Stora Tuna s:n, Dalarna. 
Senast funnen 1927, men knappast heller eftersökt 
senare. Alla fynden är gjorda i hävdade lövängar, men 
närbesläktade arter uthärdar även tämligen långtgå-
ende igenväxning. Antalet individ bedöms vara 0–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Långt-
gående igenväxning eller skogsplantering efter upphört 
ängsbruk är det främsta hotet.
H. polypelium, närkefibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från fyra lokaler i Närke och Södermanland. 
Under 2000-talet funnen S Nedre Haddebo i Sven-
nevad s:n och vid Duvstugan i Tunaberg s:n. Fun-
nen i ängsmark i olika stadier av igenväxning samt i 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 200–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Långtgående igenväxning eller skogsplante-
ring efter upphörd hävd är de främsta hotet.
H. polyschistomorphum, slitsfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från fyra lokaler i gränstrakterna mellan 
Halland och Småland. Senast funnen 1903, men endast 
sporadiskt eftersökt senare. Funnen på mager hed- och 
ängsmark, men närbesläktade arter brukar trivas väl 
även på vägslänter och grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är 
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säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter 
upphörd hävd är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. praetusum, nystfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från fyra lokaler i Lima s:n, Dalarna. Funnen mel-
lan Vardgaveln och Gärmtjärnsklittarna, samt vid Hål-
lan, 2007. Funnen såväl i ängsmark som i gammal ört-
rik och fuktig granskog. Antalet individ bedöms vara 
240–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Såväl långtgående igenväxning eller skogsplantering 
efter upphörd hävd som trakthyggesbruk utgör hot.
H. prolatatum, väskindefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från Väskinde, Stenkyrka och Tingstäde sock-
nar på Gotland. Senast funnen 1897 (?), men endast 
sporadiskt eftersökt senare. Åtminstone delvis fun-
nen i hävdad ängsmark, men närbesläktade arter trivs 
även på vägslänter och grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 0–1500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter 
upphört ängsbruk är ett troligt hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. prolinguatum, värmdöfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från fyra lokaler i Bo och Värmdö socknar 
i Storstockholm. Senast funnen 1972 vid Fågelbro i 
Värmdö s:n, men knappast heller eftersökt senare. Föga 
är känt om artens habitatkrav, men närbesläktade arter 
trivs i skogsbryn, på vägslänter och i kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 200–2000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är 
oklar, men exploatering för bebyggelse är ett troligt hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. pseudoincrassans, gunnarfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 18 lokaler i Dalarna, Hälsingland och Med-
elpad. Efter 2000 endast funnen vid Pelkens i Bjuråker 
s:n och Karlsnäsberget i Nianfors s:n, Hälsingland. 
Funnen i såväl äldre örtrik granskog som i ängsmark 
och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 900–
10 000 och det totala antalet lokaler är säkert < 100. 
Såväl långtgående igenväxning eller skogsplantering 
efter upphörd hävd som trakthyggesbruk utgör hot.
H. pseudolaeticeps, indalsfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från Lönnån i Borgsjö s:n, Sunnås i Indal s:n, och 
Stockholm i Liden s:n, Medelpad. Senast funnen 1907, 
men knappast heller eftersökt senare. Föga är känt om 
artens habitatkrav, men närbesläktade arter föredrar 
hällmarker och torra solöppna backar. Antalet individ 
bedöms vara 0–2000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning 
efter upphörd hävd är ett möjligt hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. pteropodium, stegfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från flera lokaler kring Vikmanshyttan i Hede-
mora s:n, samt Valhalla i Ludvika s:n, Dalarna. Senast 
funnen 1918, men heller knappast eftersökt senare. 
Funnen i lövängar och utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 0–2000 och 

det totala antalet lokaler är säkert < 25. Långtgående 
igenväxning och skogsförtätning efter upphörd hävd 
utgör hot.
H. puricolor, stödefibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Lillström, Högåsen och Risåsens fäbodar i 
Stöde s:n, Medelpad. Senast funnen 1916, men heller 
knappast eftersökt senare. Funnen i hävdade lövängar, 
men närbesläktade arter uthärdar även måttlig igenväx-
ning. Antalet individ bedöms vara 0–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Långtgående igen-
växning eller skogsplantering efter upphört ängsbruk 
utgör hot.
H. pycnodon, sydlig trollfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 44 glest utspridda lokaler i Götaland. Fun-
nen på 13 lokaler efter 1980, men då också relativt noga 
eftersökt. Främst funnen i gamla örtrika skogar av bok 
och ek, men även i hävdade lövängar. Antalet individ 
bedöms vara 2200–20 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 200. Övergång från löv- till barrskog 
utgör tillsammans med försurning de främsta hoten.
H. radiodens, stråltandad fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 8 lokaler i Värmland och funnen på 5 av 
dessa under 2000-talets relativt intensiva inventerande. 
Främst funnen i äldre örtrik barrskog, ofta vid bergröt-
ter, men åtminstone tidigare även i hävdad ängsmark. 
Antalet individ bedöms vara 450–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Trakthyggesbruk, men 
även långtgående igenväxning eller skogsplantering 
efter upphört ängsbruk utgör hot.
H. regillatiforme, drottningfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från sluttningarna av Härjehogna i 
Idre s:n och Hemfjället i Transtrand s:n, nordvästra 
Dalarna. Senast funnen 1928, trots att Hemfjället 
besöktes 2007. Funnen i fjällnära örtrik granskog. 
Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är oklar, men 
alla förändringar på de fåtaliga lokalerna kan utgöra 
hot.
H. regillatum, kungsfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 4 lokaler i Idre och Transtrand socknar, nord-
västra Dalarna. Senast funnen 1928, trots att flera av 
lokalerna besöktes 2007. Funnen i mer eller mindre 
fjällnära örtrik granskog. Antalet individ bedöms 
vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Hotbilden är oklar, men fjällnära skogsbruk och 
exploatering för skidturism utgör möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. remanens, hårig granfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 35 lokaler i nordöstra Götaland och östra 
Svealand, men efter 1990 endast funnen på 5 lokaler. 
Funnen såväl i lövängar som i torra utglesade/kulturpå-
verkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 1750–
20 000 och det totala antalet lokaler är säkert < 200. 
Upphörd hävd och påföljande långtgående igenväxning 
eller skogsplantering är det främsta hotet.
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H. ruminosum, tuggfibbla (sect. Bifida) Känd från 6 
lokaler i Transtrand s:n, västra Dalarna. Senast funnen 
på 1920-talet, trots att flera av lokalerna besöktes 2007. 
Funnen i örtrika barrskogar, men främst i branter eller i 
anslutning till sätervallar. Antalet individ bedöms vara 
0–3000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Skogsförtätning till följd av upphörd hävd och allmän 
avfolkning är det största hotet.
H. sarissatum, rivfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
13 lokaler i Svealand och sydligaste Norrland. Funnen 
på 4 lokaler under 2000-talet. Funnen såväl i äldre 
örtrik granskog som i ängsmarker i olika stadier av 
igenväxning. Antalet individ bedöms vara 650–5000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 55. Såväl långt-
gående igenväxning eller skogsplantering efter upphörd 
hävd som trakthyggesbruk utgör hot.
H. saurotoides, porfyrfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 5 lokaler i Älvdalen s:n, Dalarna. Senast fun-
nen på 1920-talet, men knappast heller eftersökt senare. 
Åtminstone flertalet fynd har gjorts i hävdad ängsmark, 
men närbesläktade arter trivs även i andra torra och 
solöppna miljöer. Antalet individ bedöms vara 0–2000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden 
är oklar, men igenväxning efter upphörd hävd eller all-
män avfolkning är troliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. soleifolium, däldfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 30 lokaler i Gästrikland, Hälsingland och Med-
elpad. Under 2000-talet funnen på 9 lokaler. Funnen 
såväl i äldre örtrik granskog som i hävdad ängsmark. 
Antalet individ bedöms vara 1500–15 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 100. Såväl långtgående 
igenväxning eller skogsplantering efter upphörd hävd 
som trakthyggesbruk utgör hot.
H. spargens, nordlig sågfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Solvarbo i Gustavs s:n och ängarna 
och Tingsvallen i Säter s:n, sydöstra Dalarna. Senast 
funnen 1913, men veterligen ej heller eftersökt senare. 
Föga är känt om artens habitatkrav, men närbesläktade 
arter trivs såväl i äldre örtrik granskog som i hävdad 
ängsmark. Antalet individ bedöms vara 0–2000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Såväl långtgå-
ende igenväxning eller skogsplantering efter upphörd 
hävd som trakthyggesbruk utgör hot.
H. speculare, spegelfibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från fyra lokaler i Lima och Transtrand socknar i 
Dalarna. Senast funnen på 1920-talet trots att samtliga 
lokaler besöktes 2007. Funnen i skogsklädda bergsbran-
ter och branta sluttningar och närbesläktade arter före-
drar något torra och ljusöppna miljöer. Antalet individ 
bedöms vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Hotbilden är oklar, men då arten efter-
sökts förgäves finns skäl att tro att den försvunnit eller 
endast har små populationer på lokalerna och trakthyg-
gesbruk och exploatering för skidturism är möjliga hot.

H. stenocoloides, grovtandad glandelfibbla (sect. 
Bifida) Endast känd från tre lokaler i västra Dalarna. 
Återfunnen på en av dem 2007. Funnen i skogsbryn 
och i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 150–1500 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långtgå-
ende igenväxning och exploatering är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. stenolomoides, smalstrimmig fibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 14 lokaler i Västra Dalarna och en 
nyfunnen lokal i norra Värmland. Trots att flertalet 
av lokalerna besökts har arten endast återfunnits på 
fyra av dem under 2000-talet. Åtminstone flertalet 
fynd har gjorts i äldre örtrika granskogssluttningar och 
skogsklädda bergrötter. Antalet individ bedöms vara 
700–7000 och det totala antalet lokaler är säkert < 100. 
Trakthyggesbruk är det främsta hotet.
H. subacuens, borgsjöfibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från Drakestorp och Julåsen i Borgsjö s:n, västra Med-
elpad. Senast funnen 1907, men knappast heller efter-
sökt senare. Föga är känt om artens habitatkrav, men 
närbesläktade arter föredrar mer eller mindre torra och 
ljusöppna miljöer. Antalet individ bedöms vara 0–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden 
är oklar, men igenväxning efter upphörd hävd är ett 
troligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. subchristianense, hårlös krattfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från Berga i Glava s:n och Norra Årjäng 
i Silbodal s:n, Värmland. Senast funnen 1924 trots att 
Värmlands fibbleflora inventerats relativt noga under 
2000-talet. Det ena fyndet är gjort på en vägkant 
medan habitatet är okänt avseende det andra. Närstå-
ende arter föredrar dock torra, stenbundna och mått-
ligt beskuggade miljöer. Antalet individ bedöms vara 
0–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 10. 
Hotbilden är oklar, men alla förändringar på de fåtaliga 
lokalerna utgör potentiella hot.
H. subhastatum, lillfjätsfibbla (sect. Hieracium) 
Endast känd från Lillfjäten i Idre s:n och Långsjö-
blecket i Älvdalen s:n, nordvästra Dalarna. Senast fun-
nen 1912, men knappast heller eftersökt senare. Funnen 
i örtrik, mer eller mindre fjällnära skogsmark. Antalet 
individ bedöms vara 0–1000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Hotbilden är oklar, men fjällnära 
skogsbruk och exploatering för skidturism är möjliga 
hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. subnaevosum, fleringefibbla (sect. Bifida) (figur 4) 
Endast känd från en handfull närbelägna lokaler i Fle-
ringe s:n, norra Gotland. Återfunnen på en lokal 2006. 
Funnen i torr och ± gles kalktallskog. Antalet individ 
bedöms vara 150–1500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Hotbilden är oklar, men alla förändringar 
på de fåtaliga lokalerna utgör potentiella hot.
H. subnitidum, åbyfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från Sandvik i Krokek s:n och Gransjön i Kvillinge s:n, 
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Figur 4. Fleringefibbla Hieracium subnaevosum (EN) är endast känd från nordligaste Gotland. Här från den 
enda aktuella lokalen i gles tallskog på fossila strandvallar 200 meter norr om Hässle i Fleringe socken.
Hieracium subnaevosum (EN) is only known from northernmost Gotland. This specimen is taken from the 
only extant locality in open pine forest at Hässle, Fleringe.
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norra Östergötland. Senast funnen 1926 trots att lokal-
området besökts på 2000-talet. Funnen i skogsbryn och 
närbesläktade arter brukar trivas väl i bryn och på väg-
slänter. Antalet individ bedöms vara 0–1000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är oklar, 
men exploatering för bebyggelse är ett möjligt hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. subplacerum krusbärsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 7 lokaler i Lima, Transtrand och Älvdalens 
socknar i västra Dalarna. Återfunnen på Bullberget 
2007, men förgäves eftersökt på flera av de andra loka-
lerna. Funnen i skogsklädda bergsbranter, utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och hävdade ängsmarker. 
Antalet individ bedöms vara 350–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Såväl långtgående igen-
växning eller skogsplantering efter upphörd hävd som 
trakthyggesbruk utgör hot.
H. sudermannicum, sörmlandsfibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 15 spridda lokaler i norra Götaland 
och Svealand. Funnen på 5 lokaler under 2000-talet 
(alla i Värmland). Främst funnen i granskog på kalk-
berggrund, ofta i anslutning till äldre gruvhål. Antalet 
individ bedöms vara 750–10 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 50. Trakthyggesbruk såväl som ovar-
sam restaurering av gamla kulturmiljöer är de främsta 
hoten.
H. tincticuspis, rödtoppad fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 17 lokaler i Värmland och Dalarna. Funnen 
på 4 lokaler i Värmland under 2000-talet. Främst fun-
nen i bryn och gammal kulturmark i olika stadier av 
igenväxning samt i hävdade lövängar. Antalet individ 
bedöms vara 850–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Långtgående igenväxning eller skogs-
plantering efter upphörd hävd är det främsta hotet.
H. transtrandense, transtrandsfibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 5 lokaler i Lima, Transtrand och 
Särna socknar, västra Dalarna. Återfunnen på Kastar-
berget och Horrmundberget 2007. Funnen i äldre ört-
rik granskog. Antalet individ bedöms vara 240–2500 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Trakthyg-
gesbruk och exploatering för skidturism är de främsta 
hoten.
H. tubaticeps, trumpetfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 11 spridda lokaler i norra Götaland, men 
under 2000-talet endast funnen på två lokaler i norra 
Västergötland. Huvudsakligen funnen i hävdade eller 
igenväxande lövängar. Antalet individ bedöms vara 
550–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Långtgående igenväxning eller skogsplantering efter 
upphört ängsbruk är det främsta hotet.
H. unctiusculum, stubbfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 19 lokaler i mellersta och norra Götaland, men 
bara funnen på 4 under 2000-talet. Funnen i lövängar 
och torra utglesade/kulturpåverkade löv- och blandsko-
gar. Antalet individ bedöms vara 950–10 000 och det 

totala antalet lokaler är säkert < 50. Skogsförtätning 
eller skogsplantering efter upphörd hävd är liksom 
trakthyggesbruk allvarliga hot.
H. varianifolium, östergarnsfibbla (sect. Vulgata ?) 
Endast känd från en grupp lokaler norr om Kattham-
marsvik i Östergarns s:n, Gotland. Senast funnen 1935, 
men knappast heller eftersökt senare. Funnen på fossila 
strandvallar bevuxna med gles tallskog. Antalet individ 
bedöms vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Hotbilden är oklar, men exploatering för 
bebyggelse eller andra förändringar är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. venetifolium, ljus veckfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 5 lokaler i Bergslagen. Senast funnen 1919, 
men endast sporadiskt eftersökt senare. Främst funnen 
i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 0–2500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Långtgående igenväxning eller skogsplante-
ring efter upphörd hävd eller allmän avfolkning är det 
främsta hotet.
H. viriatum, kraftfibbla (sect. Hieracium) Endast 
känd från Nybolet, Skärklitt och Ribbåsen i Älvdalen 
s:n, Dalarna. Senast funnen på 1920-talet, men knap-
past heller eftersökt senare. Funnen i hävdade lövängar, 
men närbesläktade arter uthärdar även relativt långtgå-
ende igenväxning. Antalet individ bedöms vara 0–1500 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Långtgå-
ende igenväxning eller skogsplantering efter upphörd 
hävd eller allmän avfolkning är det främsta hotet.
H. zonulatum, zonfibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från 6 lokaler i Transtrand s:n, nordvästra Dalarna. 
Funnen på en lokal 2007, men förgäves eftersökt på 
flera av de gamla lokalerna. Funnen i skogsklädda 
grönstensbranter och örtrika, delvis fjällnära gransko-
gar. Antalet individ bedöms vara 200–2000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, 
men trakthyggesbruk, exploatering för skidturism och 
skogsförtätning efter upphörd hävd är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.

Sårbara (VU)
H. acidotum (syn. H. urticaefrons), norsk fetfibbla 
(sect. Bifida) Känd från 8 lokaler i Bohuslän, Dalsland 
och Värmland (samt i Norge). Under 2000-talet endast 
funnen vid Svinnäs i Tanum s:n och Borrekärr i Lur 
s:n, Bohuslän. Funnen på bergknallar och hällmarker. 
Antalet individ bedöms vara 400–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 20. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning och exploatering är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. acudentulum, palmérfibbla (sect. Bifida) Beskri-
ven från Norge och känd från 20 lokaler i Bohuslän, 
Dalsland och Värmland. Funnen på 5 lokaler under 
2000-talet. Funnen på bergknallar, hällmarker och 
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Figur 5. Ågelsjöfibbla H. albiduliforme (VU) är endast känd från en handfull lokaler i Kolmården. Arten 
föredrar torra och varma miljöer och igenväxning är ett möjligt hot varför den klassats som sårbar.
Hieracium albiduliforme (VU) is only known from a few places in Kolmården in south-east Sweden.
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torra grusmarker. Antalet individ bedöms vara 1000–
10 000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning och exploatering 
är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. adampliatum, östgötafibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 22 lokaler i Småland, Västergötland och Östergöt-
land, men endast tre fynd har gjorts under 2000-talet. 
Funnen på vägslänter och i skogsbryn. Antalet individ 
bedöms vara 1000–10 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men igenväxning 
är ett möjligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. adiposum, vistfibbla (sect. Vulgata) Känd från 10 
lokaler i nordöstra Småland och angränsande Öster-
götland. Tack vara relativt noggranna undersökningar 
i lokalområdet har 6 fynd gjorts under 2000-talet. De 
aktuella fynden är gjorda på vägkanter och i grustag 
och torra skogsbryn, men tidigare även funnen i hävdad 
ängsmark. Antalet individ bedöms vara 500–2000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är 
oklar, men igenväxning är ett möjligt hot mot de fåta-
liga lokalerna.
H. albiduliforme, ågelsjöfibbla (sect. Bifida) (figur 
5) Endast känd från 5 lokaler i Kolmården och trots 
riktade eftersök under 2000-talet endast återfunnen 
vid Nunnebanan i Krokek. Funnen på bergknallar av 
grönsten och marmor samt i utglesade/kulturpåverkade 
torra lövbackar. Antalet individ bedöms vara 200–500 
och det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden 
är oklar, men igenväxning är ett möjligt hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. albovittatum, vitbandad fibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 60 lokaler spridda över nästan hela södra 
Sverige, men endast fyra fynd har gjorts under 2000-
talet. Funnen i örtrika skogar på kalk- och grönsten 
samt i hävdade lövängar. Antalet individ bedöms vara 
3000–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Trakthyggesbruk, långtgående igenväxning eller 
skogsplantering efter upphörd hävd samt försurning 
utgör hot.
H. argentarium, silverfibbla (sect. Bifida) Sent beskri-
ven art som endast är känd från 6 sentida fynd i Fär-
nebo, Kroppa och Karlskoga socknar i östra Värmland. 
Funnen i bryn, på kalkbergsknallar och på slagghögar 
vid gamla gruvor/masugnar. Antalet individ bedöms 
vara 300–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväxning 
liksom ovarsam restaurering av gamla kulturmiljöer 
utgör möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. arnoldii, arnoldfibbla (sect. Vulgata) Sent beskri-
ven art som endast är känd från 13 lokaler, varav 9 
aktuella, i Medelpad och norra Hälsingland. Funnen i 
något fuktig äldre skogsmark liksom på vägslänter och 
i ängsmark i olika stadier av igenväxning. Antalet indi-
vid bedöms vara 500–5000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men långtgående 

igenväxning/skogsförtätning eller skogsplantering efter 
upphörd hävd eller allmän avfolkning utgör möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. asemum, värmlandsfibbla (sect. Bifida) Känd från 
21 lokaler i Närke och Värmland, men endast funnen 
på 3 under 2000-talets relativt intensiva inventerande 
i området. Funnen i hävdad ängsmark samt längs väg-
slänter och skogsbryn. Antalet individ bedöms vara 
1000–1000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Hotbilden är oklar, men det är uppenbart att arten 
blivit ovanligare och igenväxning och skogsplantering 
utgör troliga hot.
H. askii, flikig tallfibbla (sect. Bifida) Känd från 
12 lokaler i nordöstra Småland och tack vara relativt 
intensivt fibblesamlande i området har 10 fynd gjorts 
under 2000-talet. Funnen i torr och stenig gräsmark, 
ängsbackar och på vägslänter. Antalet individ bedöms 
vara 600–5000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter upp-
hörd hävd är ett troligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. badiellum, roslagsfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
20 lokaler i Uppland och sydligaste Gästrikland. Senast 
funnen på 1950-talet, men endast sporadiskt eftersökt 
senare. Funnen i utglesade/kulturpåverkade lövbackar, 
i skogsbryn och på vägslänter. Antalet individ bedöms 
vara 1000–10 000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Hotbilden är oklar, men igenväxning är ett 
troligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. barrimum, elefantfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
33 lokaler i främst Dalarna. Endast funnen i Särna s:n 
under 2000-talet, men endast sporadiskt eftersökt. 
Funnen i hävdad ängsmark, i utglesade/kulturpå-
verkade lövbackar och på vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 1600–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 200. Igenväxning/skogsförtätning efter 
upphörd hävd och allmän avfolkning utgör de främsta 
hoten.
H. bergstroemii, bergströmsfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från 10 lokaler i Särna och Idre socknar, 
nordvästra Dalarna. Under 2000-talet endast funnen 
vid Tangån i Särna, men endast sporadiskt eftersökt. 
Funnen på sätervallar och i fjällnära skogsgläntor. 
Antalet individ bedöms vara 500–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning/skogsförtätning efter upphört säterbruk är 
ett möjligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. bicurvum, kurvfibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från 7 lokaler i Medelpad och nordligaste Hälsingland. 
Senast funnen på 1910-talet, men knappast heller 
eftersökt senare. Föga är känt om artens habitatkrav, 
men närbesläktade arter föredrar torra och mer eller 
mindre solöppna miljöer. Antalet individ bedöms vara 
350–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning efter upphörd 
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hävd och allmän avfolkning är troliga hot mot de fåta-
liga lokalerna.
H. bogense, bogefibbla (sect. Bifida) Endast känd från 
6 lokaler på nordöstra Gotland. Återfunnen vid Tjäl-
der och på Klinteberget i Boge s:n 2006, men förgäves 
eftersökt på ytterligare lokaler. Funnen på öppna kalk-
klippor och på strandvallar längs Östersjön. Antalet 
individ bedöms vara 300–1000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 10. Hotbilden är oklar, men igenväx-
ning och exploatering för bebyggelse och turism är 
möjliga hot.
H. caliginosum, lansettfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 90 lokaler, varav 35 aktuella, i östra Götaland. 
Funnen i örtrika, något ljusöppna barrskogar samt i 
lövängar. Antalet individ bedöms vara 5000–25 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 500. Igenväx-
ning efter upphört ängsbruk samt skogsplantering och 
trakthyggesbruk utgör hot.
H. calliglaucum, norsk hällfibbla (sect. Bifida) 
Beskriven från Norge och känd från 15 lokaler, varav 
7 aktuella, i Bohuslän och Dalsland. Funnen på klip-
por och i torra lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
750–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Hotbilden är oklar, men exploatering är ett möj-
ligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. campylodon, krokfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 18 lokaler, varav 4 aktuella, i norra Götaland och 
södra Svealand. Funnen i lövängar, torra utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. Anta-
let individ bedöms vara 1000–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning och skogsplantering utgör möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. canitiosum, stoftfibbla (sect. Bifida) Känd från 
37 lokaler, varav 12 aktuella, i främst östra Götaland. 
Funnen i måttligt beskuggade bergbranter och torra 
örtrika skogssluttningar. Antalet individ bedöms vara 
1800–20 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Hotbilden är oklar, men skogsförtätning, trakt-
hyggesbruk och försurning är möjliga hot.
H. carnosiceps, norrgårdafibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i Boge, Bäl och Othems socknar 
på Gotland. Senast funnen 1918, trots att ett par av 
lokalerna besökts under 2000–talet. Funnen i lövängar 
och i glesa kulturpåverkade barrskogar. Antalet individ 
bedöms vara 0–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 10. Hotbilden är oklar, men igenväxning och 
skogsförtätning efter upphörd hävd är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. causiatum, brättesfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i Lima och Transtrand socknar, 
västra Dalarna. Trots besök på flera av lokalerna 2007 
endast återfunnen vid Norra Fenningsbergets fäbodar. 
Främst funnen i ängsmark och på fäbodvallar, men 

närbesläktade arter trivs även i bryn och på vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 250–1000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 20. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning efter upphörd hävd och allmän avfolkning 
utgör troliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. chloocranum, grönholkig fibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 9 lokaler i Dalarna. Senast funnen 
1917, men endast sporadiskt eftersökt senare. Främst 
funnen i hävdad ängsmark, men närbesläktade arter 
trivs även i bryn och på vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 450–1000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter 
upphörd hävd och allmän avfolkning utgör troliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. chloroleucum, pistagefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 7 lokaler i Dalarna. Senast funnen 1914, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Funnen i hävdad 
ängsmark, bergsbranter och på vägslänter. Antalet indi-
vid bedöms vara 350–2000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning 
efter upphörd hävd och allmän avfolkning utgör troliga 
hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. chrysophorum, kycklingfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 12 lokaler i västra Dalarna. Trots 
besök på flera av lokalerna 2007 endast återfunnen vid 
Brunntjärnåsen i Lima s:n. Främst funnen på vägkanter 
och utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet indi-
vid bedöms vara 350–2000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning 
efter upphörd hävd och allmän avfolkning utgör troliga 
hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. cinereotectum, skäckfibbla (sect. Bifida) Känd från 
15 lokaler i Medelpad. Senast funnen på 1910-talet, 
men knappast heller eftersökt senare. Åtminstone del-
vis funnen i hävdade ängsbackar, men närbesläktade 
arter trivs även i glesa och torra skogar och på väg-
slänter. Antalet individ bedöms vara 350–2000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är 
oklar, men igenväxning efter upphörd hävd och allmän 
avfolkning utgör troliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. comanticeps, boafibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 8 lokaler i Dalarna. Under 2000-talet endast fun-
nen vid Brunntjärnåsen i Lima s:n. Funnen i ängsmark 
och i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 400–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväx-
ning efter upphörd hävd och allmän avfolkning utgör 
troliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. complexum, ljus violfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 14 lokaler i främst Storstockholmsområdet. 
Senast funnen 1972, men knappast heller eftersökt 
senare. Funnen i utglesade och kulturpåverkade löv- 
och tallbackar. Antalet individ bedöms vara 0–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbil-
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den är oklar, men exploatering för bebyggelse är ett 
påtagligt hot i utbredningsområdet.
H. coniceps, kottefibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 24 lokaler i västra Dalarna. Trots att flera lokaler 
besöktes 2007 återfanns arten endast på Kastarberget 
och vid Brunntjärnsåsen. Främst funnen i ängsmarker 
och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 1200–
10 000 och det totala antalet lokaler är säkert < 100. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning efter upphörd 
hävd och allmän avfolkning utgör möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. cosmiodontum, rönnfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 40 lokaler, varav 19 aktuella, i Värmland och södra 
Dalarna. Främst funnen i lövängar och i äldre örtrik 
granskog. Antalet individ bedöms vara 2000–20 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 200. Såväl 
trakthyggesbruk som igenväxning till följd av upphörd 
hävd utgör hot.
H. cunctans, senfibbla (sect. Vulgata) Känd från 30 
spridda lokaler, varav endast 7 aktuella, i Götaland. 
Främst funnen på vägslänter och andra marginal-
biotoper. Antalet individ bedöms vara 1500–10 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 200. Hotbilden 
är oklar, men igenväxning är ett möjligt hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. dalecarlicum, dalkarlsfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 35 lokaler i västra Dalarna, men trots att åtskilliga 
lokaler besöktes 2007 återfanns arten bara på 4. Fun-
nen i skogsklädda bergsbranter, hävdad ängsmark och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 1800–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 200. Hotbilden är oklar, men igenväxning/
skogsförtätning efter upphörd hävd är ett möjligt hot.
H. dasytomum, esaufibbla (sect. Bifida) Känd från 
14 lokaler i västra Dalarna, men trots att flera lokaler 
besöktes 2007 återfanns arten bara på Hemfjället och 
900 m ONO Mickelbodarna. Funnen i skogsklädda 
bergsbranter och i hävdad ängsmark. Antalet individ 
bedöms vara 700–5000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men igenväxning/
skogsförtätning efter upphörd hävd är ett möjligt hot.
H. dentifolium, växeltandsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 85 lokaler, varav 45 aktuella, i Götaland. 
Funnen i örtrik skogsmark, slåtterängar, utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. Antalet 
individ bedöms vara 5000–50 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 500. Såväl trakthyggesbruk som 
igenväxning och skogsplantering efter upphörd hävd 
utgör hot, liksom möjligen försurning.
H. dolichorachis, drasutfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 20 lokaler, varav 4 aktuella, i främst Älvdalen 
s:n i Dalarna. Funnen på vägkanter och i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 1000–10 000 och det totala antalet lokaler är 

säkert < 100. Hotbilden är oklar, men igenväxning efter 
upphörd hävd och allmän avfolkning utgör möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. ebenarium, kapellhamnsfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från 8 lokaler på norra Gotland. Senast 
funnen på 1920-talet trots att utbredningsområdet 
besökts under 2000-talet. Funnen på fossila strandval-
lar och kustnära sandiga/grusiga tallskogar. Antalet 
individ bedöms vara 0–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 20. Hotbilden är oklar, men exploa-
tering är ett möjligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. elongatifrons, smal gnejsfibbla (sect. Vulgata) 
Beskriven från Norge och känd från 12 lokaler, varav 
endast 3 aktuella, i Bohuslän, Dalsland och södra 
Värmland. Funnen på bergknallar och grusmarker. 
Antalet individ bedöms vara 600–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men 
exploatering och igenväxning är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. epicrocifolium, skifferfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 5 lokaler i Dalsland. Senast funnen 1905, 
trots att ett par av lokalerna besökts under 2000-talet. 
Funnen på bergknallar och i gamla stenbrott. Antalet 
individ bedöms vara 0–2000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men exploa-
tering och igenväxning är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. erithallum, blygfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 4–6 lokaler i Malung och Transtrand socknar, väs-
tra Värmland. Återfunnen på minst två lokaler 2007. 
Funnen i skogsklädda bergsbranter med grönsten. 
Antalet individ bedöms vara 200–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men 
alla förändringar på de fåtaliga lokalerna är potentiella 
hot.
H. eumeces, skinkfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
30 lokaler i Dalarna och Hälsingland. Under 2000-
talet endast funnen på Tranberget i Ljusdal s:n och 
Kastarberget i Transtrand s:n, men arten är endast 
sporadiskt eftersökt. Främst funnen i äldre örtrik gran-
skog, men även i fjällbjörkskog och lövängar. Antalet 
individ bedöms vara 1500–10 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 500. Såväl trakthyggesbruk som 
igenväxning och skogsplantering efter upphörd hävd 
utgör hot.
H. farinaceum, mjölfibbla (sect. Bifida) Känd från 9 
lokaler, varav 3 aktuella, i västra Götaland och Värm-
land. Främst funnen i lövängar och utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
450–2000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Långtgående igenväxning och skogsplantering efter 
upphörd hävd utgör hot.
H. fraudulentum, smal blyfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 4 lokaler i Norra Vi och Sund socknar, 
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sydligaste Östergötland. Senast funnen 1919, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Föga är känt om 
artens habitatkrav, men närbesläktade arter föredrar 
bergsbranter och torra grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men alla förändringar 
på de fåtaliga lokalerna är potentiella hot.
H. glandulosissimum, aspfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 94 lokaler från nordligaste Götaland till 
södra Norrland, men under 2000-talet endast funnen 
på 5. Funnen i lövängar och utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar samt mer sällan i äldre örtrik skogsmark. 
Antalet individ bedöms vara 4700–50 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 500. Det är uppenbart 
att arten blivit ovanligare och långtgående igenväxning 
och skogsplantering efter upphörd hävd, liksom trakt-
hyggesbruk, utgör hot.
H. gracilifrons, späd fetfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 9 lokaler i södra Vätterbygden. Trots flera 
besök i lokalområdet under 2000-talet endast fun-
nen vid Låxbo i Södra Vi s:n och Nybygget i Barnarp 
s:n. Funnen i bland annat bergsbranter, ängsbackar 
och väg- och åkerrenar. Antalet individ bedöms vara 
450–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning och andra föränd-
ringar är potentiella hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. hemidiaphanum, spetsfjällig glandelfibbla (sect. 
Vulgata) Känd från 13 lokaler i östersjölandskapen från 
Östergötland till Uppland. Senast funnen på 1950-talet 
(?) trots att några lokaler besökts under 2000-talet. 
Föga är känt om artens habitatkrav, men närbesläktade 
arter trivs i lövbackar, skogsbryn och på vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 650–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 10. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning och skogsplantering är liksom exploatering 
möjliga hot.
H. hepaticiforme, blek leverfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 21 lokaler i Lima och Transtrand 
socknar, västra Dalarna. Trots att området undersöktes 
relativt noggrant 2007 är arten inte sedd sedan 1920-
talet. Främst funnen på vägkanter och i utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
1000–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Hotbilden är oklar, men det är tydligt att arten 
minskat och igenväxning som följd av allmän avfolk-
ning är ett troligt hot.
H. hypoprasinum, lökfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i gränstrakterna mellan Dalsland 
och Värmland. Återfunnen på två lokaler under 2000-
talet. Funnen i hävdade slåtterängar och solbelysta 
slagg- och skrotstenshögar. Antalet individ bedöms 
vara 250–5000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 10. Hotbilden är oklar, men alla förändringar på de 
fåtaliga lokalerna utgör möjliga hot.

H. imbricatum, rundfjällig rufsfibbla (sect. Vul-
gata) beskriven från Norge och känd från 7 lokaler i 
två områden i Värmland och västra Dalarna. Senast 
funnen 1935 trots att flera av lokalerna besökts under 
2000-talet. Åtminstone delvis funnen i glesa fjällnära 
skogar och på sätervallar. Antalet individ bedöms vara 
0–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men alla förändringar på de fåtaliga 
lokalerna utgör möjliga hot.
H. incrassans, kålfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
54 lokaler, varav 12 aktuella, i Hälsingland och Medel-
pad. Främst funnen i äldre örtrik granskog, mer sällan 
i hävdade eller igenväxande gammal ängsmark. Antalet 
individ bedöms vara 2500–25 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 200. Trakthyggesbruk, men även 
långtgående igenväxning av gammal kulturmark, utgör 
hot.
H. integratifrons, helfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 68 lokaler, varav 17 aktuella, i Västmanland, 
Värmland och Dalarna. Främst funnen i hävdad ängs-
mark, men även i igenväxande gammal kulturmark och 
i äldre örtrik granskog. Antalet individ bedöms vara 
3500–20 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 500. Långtgående igenväxning eller skogsplantering 
efter upphört ängsbruk är det främsta hotet, men även 
trakthyggesbruk kan drabba arten.
H. irriguiforme, blekingefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 8 lokaler i Blekinge och angränsande delar av 
Småland. Senast funnen 1994 på en lokal i Fridlevstad 
s:n, men endast sporadiskt eftersökt. Föga är känt om 
artens habitatkrav, men närbesläktade arter brukar tri-
vas i skogsbryn och på vägslänter i skogstrakter. Antalet 
individ bedöms vara 400–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväx-
ning och andra förändringar på de fåtaliga lokalerna 
kan utgöra hot.
H. itharophyton, nickelfibbla (sect. Bifida) Känd från 
12 lokaler, varav 4 aktuella, i västra Svealand. Främst 
funnen i utglesade/kulturpåverkade lövbackar samt 
lövängar på kalkstensunderlag. Antalet individ bedöms 
vara 600–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 50. Långtgående igenväxning eller skogsplantering är 
de främsta hoten.
H. juelii, jueltallfibbla (sect. Bifida) Känd från 9 loka-
ler i Södermanland, Uppland och Värmland, varav flera 
i Storstockholmsområdet. Senast funnen 1957, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Emellertid är minst 
ett par av de gamla lokalerna nu exploaterade för bebyg-
gelse. Funnen på bergknallar, branter och torra glesa 
blandskogar. Antalet individ bedöms vara 0–10 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden 
är oklar, men exploatering för bebyggelse är ett uppen-
bart hot mot lokalerna i Storstockholmsområdet.
H. koepingense, köpingfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 11 lokaler i Uppland och Västmanland. 
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Senast funnen 1963, men knappast heller eftersökt 
senare. Funnen i utglesade/kulturpåverkade lövbackar, 
i bryn och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
550–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning och skogsplante-
ring är liksom exploatering möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. leiocranum, slätfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 6 lokaler i Mora och Älvdalen socknar, Dalarna. 
Under 2000-talet endast funnen i Risberg, men endast 
sporadiskt eftersökt. Funnen på vägslänter och grusiga 
strandbrinkar. Antalet individ bedöms vara 300–1000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden 
är oklar, men igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. ludoviciense, ludvikafibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 30 lokaler i Bergslagen, men under 2000-talet 
endast funnen på Hallshöjden i Ekshärad s:n, Värm-
land. Funnen i hävdad ängsmark samt i utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
1500–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Hotbilden är oklar, men igenväxning och skogs-
plantering efter upphörd ängshävd är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. lugubre, sorgfibbla (sect. Vulgata) Känd från 42 
glest spridda lokaler, varav 15 aktuella, i Götaland och 
Svealand. De aktuella fynden är mest gjorda på vägslän-
ter, men tidigare även funnen i hävdad ängsmark. Anta-
let individ bedöms vara 2000–20 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 400. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning och skogsplantering efter upphörd ängs-
hävd är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. mallopodum, tassfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 56 lokaler i främst Dalarna. Under 2000-talet 
endast funnen på Kastarberget i Transtrand s:n och 
1,6 km V Bönans kapell i Hille s:n (Gästrikland), men 
endast sporadiskt eftersökt. Funnen såväl i äldre örtrik 
granskog som i lövängar och utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 2100–50 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 200. Såväl 
trakthyggesbruk som långtgående igenväxning efter 
upphört lövängsbruk utgör hot.
H. manotrichum, klintefibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 6 lokaler på mellersta Gotland och under 
2000-talet endast funnen vid Tjälderholm i Boge. 
Funnen i lövängar, gles tallskog och på en banvall och 
närbesläktade arter trivs på måttligt beskuggade häll-
marker och i stenskravel. Antalet individ bedöms vara 
300–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men exploatering för bebyggelse. 
grustäkt eller kalkbrytning är möjliga hot mot de fåta-
liga lokalerna.
H. mediiforme, malmefibbla (sect. Bifida) Känd 
från 22 lokaler, varav 4 aktuella, i nordligaste Göta-
land och södra Svealand. Främst funnen i utglesade/

kulturpåverkade lövbackar, men även på vägslänter 
och i örtrika skogar. Antalet individ bedöms vara 
1100–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning och skogsplantering är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. metaliceps, metallfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 8 lokaler på Gotland och under 2000-talet 
endast funnen vid Tjälderholm i Boge s:n. Åtminstone 
delvis funnen i torr lövängsmark, men närbesläktade 
arter trivs även i glesa torra tallskogar och grusmarker. 
Antalet individ bedöms vara 400–4000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men 
alla förändringar är potentiella hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. myrtillinum, blåbärsfibbla (sect. Hieracium ?) 
Endast känd från 4 lokaler på norra Gotland, men sent 
beskriven och måhända något förbisedd. Funnen I 
Hangvar s:n 2006. Funnen i äldre glesa kalktallskogar 
och på beskogade fossila strandvallar. Antalet individ 
bedöms vara 200–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men trakthyggesbruk 
och exploatering för kalkbrytning utgör möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. naevosiforme, fläckig vägfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 5 lokaler i gränstrakterna mellan 
Dalsland och Värmland. Senast funnen 1918, trots att 
ett par av lokalerna besökts under 2000-talet. Funnen i 
torra lövängar och grusmarker, men närbesläktade arter 
trivs även i skogsbryn och på vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men igenväxning är ett 
möjligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. neoserratifrons, sågfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 100 lokaler, varav 30 aktuella, i Götaland och 
Svealand. Främst funnen i äldre örtrik barrskog, mer 
sällan i utglesade/kulturpåverkade lövbackar eller vid 
bergrötter. Antalet individ bedöms vara 5000–50 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 500. Trakthyg-
gesbruk och skogsförtätning/plantering utgör hot.
H. nigricanticeps, mörk krattfibbla (sect. Bifida) 
Känd från 12 lokaler i Dalsland, Västergötland och 
Värmland. Senast funnen på 1930-talet, trots att 
utbredningsområdet undersökts relativt noga under 
2000-talet. Åtminstone delvis funnen i torra hävdade 
lövängar, men närbesläktade arter trivs även på berg-
knallar och i torra utglesade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 0–5000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Hotbilden är oklar, men långtgående igen-
växning efter upphört ängsbruk är ett troligt hot.
H. obrigens, mörkbladig fibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i östra Värmland. Funnen på 3 
lokaler under 2000-talets relativt intensiva invente-
rande i Värmland. Funnen i utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar och på slagg- och skrotstenshögar. Antalet 



TYLER m.fl.

266 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010)

individ bedöms vara 200–2000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men såväl 
långtgående igenväxning eller skogsplantering som 
ovarsam restaurering av gamla kulturmiljöer utgör möj-
liga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. oestmanii, östmanfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 13 lokaler i gränstrakterna mellan Hälsingland, 
Dalarna och Medelpad. Senast funnen 1904, men 
endast sporadiskt eftersökt senare. Funnen vid bergröt-
ter och i branta sluttningar med äldre blåbärsgranskog 
samt i lövängar, men närbesläktade arter brukar trivas 
även i bryn och på vägslänter. Antalet individ bedöms 
vara 650–5000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 50. Hotbilden är oklar, men trakthyggesbruk och 
långtgående igenväxning efter upphörd hävd och all-
män avfolkning är möjliga hot.
H. oinopolepis, sveafibbla (sect. Vulgata) Känd från 17 
lokaler, varav 2 aktuella, i nordöstra Götaland och syd-
östra Svealand. Funnen i ängsbackar och på vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 850–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men 
igenväxning och skogsplantering är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. opeatodontum, mångtandad hällfibbla (sect. 
Bifida) Känd från 57 lokaler, varav 11 aktuella, i nord-
västra Götaland och västra Svealand. Funnen i mer 
eller mindre skogsklädda grönstensbranter, i skogs-
bryn och torra lövängar. Antalet individ bedöms vara 
2800–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 500. Hotbilden är oklar, men hyggesskogsbruk och 
långtgående igenväxning eller skogsplantering av tidi-
gare lövängsmark kan utgöra hot.
H. opochlorum, trubbfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 7 lokaler i Transtrand och Idre socknar 
i nordvästra Dalarna. Senast funnen på 1910-talet, 
men endast sporadiskt eftersökt senare. Funnen i gles 
och örtrik fjällnära granskog. Antalet individ bedöms 
vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Hotbilden är oklar, men fjällnära skogsbruk och 
exploatering för skidturism är möjliga hot mot de fåta-
liga lokalerna.
H. orsense, orsafibbla (sect. Vulgata) Endast känd från 
9 lokaler i centrala Dalarna. Senast funnen på 1910-
talet, men knappast heller eftersökt senare. Funnen 
i hävdad ängsmark, i utglesade/kulturpåverkade löv-
backar och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
450–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men långtgående igenväxning efter 
upphört ängsbruk är ett möjligt hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. orthocolon, rådnande fibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 25 lokaler i Dalarna och angränsande delar av Häl-
singland. Senast funnen 1978, men endast sporadiskt 
eftersökt senare. Funnen i hävdad ängsmark, utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. Antalet 

individ bedöms vara 1250–10 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning efter upphört ängsbruk och 
allmän avfolkning utgör möjliga hot.
H. paeminosum, ljus klibbfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 19 lokaler, varav 4 aktuella, i Värmland och 
Dalarna. Funnen i gammal ängsmark, längs skogsstigar 
och i skogsklädda grönstensbranter. Antalet individ 
bedöms vara 1000–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men långtgående 
igenväxning efter upphörd hävd och allmän avfolkning 
samt trakthyggesbruk är möjliga hot.
H. paralium, aspelandsfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 41 lokaler i nordöstra Småland och angränsande 
Östergötland. Under 2000-talets relativt intensiva 
inventerande i området funnen på 29 lokaler. Främst 
funnen på vägkanter och grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 2000–10 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 500. Hotbilden är oklar, men igenväx-
ning kan vara ett hot mot de relativt fåtaliga lokalerna.
H. pexum, liten klapperfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 10 relativt närbelägna lokaler på norra Got-
land. Återfunnen på 6 lokaler vid riktat eftersök 2006. 
Funnen i torra tallskogsbryn, något kulturpåverkade 
alvarmarker och på fossila strandvallar. Antalet individ 
bedöms vara 500–5000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men exploatering 
för kalkbrytning eller bebyggelse är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. phaedrophyllum, fedrafibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 24 lokaler, varav 7 aktuella, i Dalarna och södra 
Norrland. Funnen i utglesade/kulturpåverkade löv-
backar och i äldre glesa barrskogar. Antalet individ 
bedöms vara 1000–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men långtgående 
igenväxning och skogsplantering, samt trakthygges-
bruk, är möjliga hot.
H. phaeodermum, gulpricksfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 11 lokaler i västra Värmland. Under 
2000-talets relativt intensiva inventerande funnen på 6 
lokaler. Funnen i torra ängsbackar, grusmarker och väg-
slänter. Antalet individ bedöms vara 550–5000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, 
men långtgående igenväxning och skogsplantering är 
möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. phaliotrichum, hårfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 15 lokaler i Bergslagen. Ej med säkerhet fun-
nen sedan 1930-talet, men endast sporadiskt eftersökt 
senare. Funnen i torra ängsbackar, på vägslänter och 
banvallar. Antalet individ bedöms vara 750–5000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är 
oklar, men långtgående igenväxning och skogsplante-
ring är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
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H. pholidotum, vingfibbla (sect. Vulgata) Beskriven 
från Norge och känd från 17 lokaler, varav 2 aktuella, 
i Dalsland och Värmland. Funnen i något fuktig ängs-
mark samt igenväxande kulturmarker och lövsnår. 
Antalet individ bedöms vara 850–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. phrygionium, hetsarydsfubbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 9 lokaler, varav 2 aktuella, i sydligaste 
Västergötland och nordvästra Småland. Främst funnen 
på vägslänter och igenväxande kulturmarker. Antalet 
individ bedöms vara 450–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men långt-
gående igenväxning och skogsplantering är möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. praepilulatum, korthårig fibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 29 lokaler i Dalarna, Hälsingland och 
Medelpad. Senast funnen 1978, men endast spora-
diskt eftersökt senare. Funnen i hävdad ängsmark och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 1450–15 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 200. Hotbilden är oklar, men långtgående 
igenväxning och skogsplantering efter upphört ängs-
bruk och allmän avfolkning är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. praeviride, silkesfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
22 lokaler i främst Uppland och Dalarna. Senast fun-
nen på 1940-talet, men knappast heller eftersökt senare. 
Funnen i bergsbranter och i utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 1100–10 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 200. Hotbilden 
är oklar, men långtgående igenväxning och skogsplan-
tering är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. praviforme, uppsalafibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 11 lokaler i Uppsala-trakten. Senast funnen 
1946, men knappast heller eftersökt senare. Funnen 
på skogsbeväxta bergknallar och gles äldre barrskog. 
Antalet individ bedöms vara 550–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men 
trakthyggesbruk och exploatering för bebyggelse är 
möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. pravifrons, buckelfibbla (sect. Bifida) Känd från 
18 lokaler, varv 2 aktuella, i östra Svealand. Funnen på 
skogsbeväxta bergknallar, i lövängar och i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 900–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning och skogsplantering är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. prolatescens, oskarshamnsfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 10 lokaler i nordöstra Småland och 
ett gammalt fynd från Borgehage i Repplinge s:n, 
Öland. Relativt intensivt inventerande i området har 
under 2000-talet resulterat i 7 aktuella lokaler. Funnen 

på vägslänter och torra ängs- och lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 550–5000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men långt-
gående igenväxning och skogsplantering är möjliga hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. proversum, vimpelfibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från 9 lokaler i Medelpad. Senast funnen på 1910-talet, 
men knappast heller eftersökt senare. Främst funnen 
på hävdade eller mer eller mindre glest skogsbevuxna 
nipor. Antalet individ bedöms vara 0–5000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar 
och aktuell information saknas, men långtgående 
igenväxning och skogsplantering är troliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna. 
H. pseudoplicatum, hög rufsfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 18 lokaler, varav 4 aktuella, i norra Värm-
land och västra Dalarna. Funnen på vägslänter och 
i gammal ängsmark, särskilt kring gamla fäbodar. 
Antalet individ bedöms vara 900–10 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot.
H. pumicatifolium, gutefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler på Gotland och i Östergötland. 
Senast funnen på 1910-talet, men endast sporadiskt 
eftersökt senare. Funnen i lövängar och ängsbackar, 
men närbesläktade arter brukar trivas även i skogsbryn 
och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 0–2000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden 
är oklar, men långtgående igenväxning och skogsplan-
tering är möjliga hot.
H. rhomboides, rombfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 11 lokaler i Dalsland och södra Värmland. Under 
2000-talet endast funnen i Perserud i Arvika s:n. 
Funnen i lövängar och utglesade/kulturpåverkade löv-
backar, men närbesläktade arter trivs även i bryn och på 
vägslänter. Antalet individ bedöms vara 550–5000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är 
oklar, men långtgående igenväxning och skogsplante-
ring är möjliga hot.
H. ringsellei, ringsellefibbla (sect. Bifida) Känd från 
9 lokaler i Uppland. Senast funnen på 1930-talet (?), 
men knappast heller eftersökt senare. Delvis funnen i 
örtrik granskog, men närbesläktade arter brukar trivas 
även på skogsbevuxna bergknallar och torra lövbackar. 
Antalet individ bedöms vara 450–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och skogsplantering är liksom 
trakthyggesbruk möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. ruminosiforme, tjurfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 10 lokaler i Lima, Transtrand och Särna socknar, 
nordvästra Dalarna. Flera lokaler besöktes 2007, men 
arten återfanns endast vid Lövåssätern och 900 m 
ONO Mickelbodarna. Funnen i fjällnära örtrik gran-
skog samt i ängsmark kring sätervallar. Antalet individ 



TYLER m.fl.

268 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010)

bedöms vara 500–5000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men fjällnära skogs-
bruk, långtgående igenväxning efter upphört säterbruk 
och exploatering för skidturism är möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. saurotum, ödlefibbla (sect. Vulgata) Känd från 
10 lokaler, varav 4 aktuella, i Värmland, Västmanland 
och Uppland. Funnen i ängsmark och i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 500–5000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 15. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning och skogsplantering är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. scotocranum, mörkfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 4 lokaler i Mora och Orsa socknar, Dalarna. 
Funnen i utglesade/kulturpåverkade lövbackar, på 
vägslänter och i ängsmark. Antalet individ bedöms 
vara 0–2000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning och skogsplantering är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. scytophyllum, skytfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
38 lokaler, varav 12 aktuella, i norra Götaland och väs-
tra Svealand. Funnen på mer eller mindre beskuggade 
bergknallar, lövbackar, bergrötter och vägslänter. Anta-
let individ bedöms vara 1900–20 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 200. Hotbilden är oklar, 
men långtgående igenväxning och skogsplantering är 
möjliga hot.
H. separ, värmländsk violfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 8 närbelägna lokaler i södra Värmland. Senast 
funnen 1909, trots att Värmland inventerats tämligen 
intensivt under 2000-talet. Funnen i utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar och igenväxande kulturmark. 
Antalet individ bedöms vara 0–2000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot.
H. siliginellum, blek hällfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 29 lokaler i Mälarlandskapen. Senast funnen 1971, 
men endast sporadiskt eftersökt senare. Föga är känt 
om artens habitatkrav, men närbesläktade arter brukar 
trivas i bergsbranter, hällmarker, slagg- och skrotstens-
högar och torra steniga ängsbackar. Antalet individ 
bedöms vara 1450–15 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men långtgående 
igenväxning och exploatering är möjliga hot.
H. solanum, gästrikefibbla (sect. Bifida) Endast känd 
från 6 lokaler i gränstrakterna mellan Gästrikland, 
Uppland och Dalarna. Senast funnen 1930, men endast 
sporadiskt eftersökt senare. Funnen i torra utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägkanter. Antalet 
individ bedöms vara 0–3000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långtgå-
ende igenväxning och skogsplantering är möjliga hot.

H. sparsidens, spretfibbla (sect. Hieracium) Känd från 
210 lokaler, varav 51 aktuella, i Götaland och Svealand. 
Funnen i hävdade lövängar och hagmarker, utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och i äldre örtrik barrskog. 
Antalet individ bedöms vara 10500–100 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 10 000. Långtgående 
igenväxning och skogsplantering efter upphörd hävd är 
liksom trakthyggesbruk påtagliga hot.
H. spodoleucum, ydrefibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i norra Småland och södra Öst-
ergötland. Under 2000-talet endast funnen 250 m 
NV Fällan i Säby s:n. Funnen i lövängar, hagmarker, 
vägslänter och grusmarker. Antalet individ bedöms 
vara 240–3000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 25. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning och skogsplantering är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. stibeophyllum, mörk gnejsfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 27 lokaler i västra Götaland, särskilt i Göte-
borgsområdet. Under 2000-talet endast funnen vid 
Fåraby i Tanum s:n. Funnen på klippor och bergknal-
lar, ljungmarker och torra glesa skogsbackar. Antalet 
individ bedöms vara 1350–15 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 200. Hotbilden är oklar, 
men exploatering för bebyggelse och stentäkt är liksom 
långtgående igenväxning möjliga hot.
H. stymnophytum, stymnofibbla (sect. Bifida) Känd 
från 11 lokaler i västra Dalarna. Senast funnen 1951, 
trots att flera av lokalerna besöktes 2007. Funnen i 
skogsklädda grönstensbranter, ängsbackar, fäbodvallar 
och på vägkanter. Antalet individ bedöms vara 0–5000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden 
är oklar, men långtgående igenväxning efter upphörd 
hävd och allmän avfolkning är ett möjligt hot.
H. subanfractum, söderhamnsfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 5 lokaler i Hanebo, Hassela och 
Söderhamns socknar, Hälsingland. Under 2000-talet 
endast funnen vid Västansjö i Hanebo s:n. Funnen i 
hävdad ängsmark, skogsbryn och på vägkanter. Antalet 
individ bedöms vara 240–3000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långt-
gående igenväxning och exploatering är ett möjligt hot 
mot de fåtaliga lokalerna.
H. subciliatum, höglandsfibbla (sect. Hieracium) 
Känd från 37 lokaler på Sydsvenska höglandet och i 
angränsande delar av Östergötland och Västergötland. 
Under 2000-talets relativt intensiva inventerande i 
området funnen på 22 lokaler. Funnen dels i gammal 
lövängsmark, dels i äldre örtrik granskog. Antalet indi-
vid bedöms vara 1850–20 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 200. Såväl trakthyggesbruk som igen-
växning och skogsplantering efter upphörd ängshävd 
utgör hot.
H. subcrassum, mårdfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 60 lokaler, varav 6 aktuella, i nordligaste Götaland 
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och östra Svealand. Funnen i äldre örtrik granskog och 
i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 3000–30 000 och det totala antalet loka-
ler är säkert < 500. Såväl trakthyggesbruk som långt-
gående igenväxning och skogsplantering efter upphörd 
hävd utgör hot.
H. subedentulum, ellipsfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 7 lokaler i Älvdalen och Idre socknar, nord-
västra Dalarna. Under 2000-talet endast funnen vid 
Evetsberg, men endast sporadiskt eftersökt. Främst 
funnen på vägslänter och grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 350–3500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långtgående igen-
växning efter allmän avfolkning är ett möjligt hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. subglaucovirens, styv glandelfibbla (sect. Vul-
gata) Känd från 90 lokaler i Götaland och Svealand, 
men endast funnen på 10 under 2000-talet. Funnen 
i lövängar, utglesade/kulturpåverkade lövbackar och 
vägslänter. Antalet individ bedöms vara 4000–20 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 300. Hotbilden 
är oklar, men det är tydligt att en minskning skett och 
långtgående igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot.
H. sublividum, mörkstiftig hällfibbla (sect. Bifida) 
Känd från 25 lokaler, varav 16 aktuella, i östra Göta-
land. Funnen i torra utglesade/kulturpåverkade löv-
backar samt på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
1250–15 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Hotbilden är oklar, men långtgående igenväx-
ning är ett möjligt hot.
H. subplumuligerum, marstrandsfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från 10 lokaler, varav 5 aktuella, i Bohus-
län. Funnen på klippor och hällmarker, ofta i direkt 
anslutning till havet. Antalet individ bedöms vara 
500–5000 och det totala antalet lokaler är säkert < 50. 
Hotbilden är oklar, men exploatering för bebyggelse, 
båtturism och stenbrytning är möjliga hot mot de fåta-
liga lokalerna.
H. subramosum (s. str.), småländsk rufsfibbla (sect. 
Vulgata) Endast känd från 8 lokaler i Blekinge och 
södra Småland. Senast funnen på 1980-talet i Alguts-
boda och S:t Sigfrid socknar. Funnen på vägslänter 
och i torra skogsbryn. Antalet individ bedöms vara 
400–4000 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men igenväxning och vägomlägg-
ningar är möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. subterdentatum, hallandsfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 6 lokaler, varav 2 aktuella, i södra 
Halland och angränsande delar av Småland. Funnen i 
skogsbryn, skogsbilvägar, mager ängsmark och på väg-
slänter. Antalet individ bedöms vara 300–3000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, 
men igenväxning är ett möjligt hot mot de fåtaliga 
lokalerna.

H. subterscissum, lofibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 82 lokaler, varav 13 aktuella, från norra Götaland 
till södra Norrland. Funnen i lövängar och utglesade/
kulturpåverkade lövbackar, men även i äldre örtrika 
granskogar i sluttningar och vid bergrötter. Antalet 
individ bedöms vara 4100–40 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 300. Såväl trakthyggesbruk som 
långtgående igenväxning och skogsplantering efter upp-
hörd hävd och allmän avfolkning utgör hot.
H. subulicuspis, narrtallfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 9 lokaler i Dalarna och angränsade Gästrikland 
och Hälsingland. Senast funnen 1940, men endast spo-
radiskt eftersökt senare. Funnen i bergsbranter, torra 
ängsbackar och utglesade/kulturpåverkade lövbackar. 
Antalet individ bedöms vara 450–5000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och skogsplantering är möj-
liga hot.
H. suriforme, spenslig silkesfibbla (sect. Vulgata) 
Endast känd från 12 lokaler i norra Värmland och 
västra Dalarna. Senast funnen på 1920-talet (?), trots 
att utbredningsområdet undersökts relativt noga under 
2000-talet. Funnen i skogsbryn och på vägkanter. 
Antalet individ bedöms vara 600–6000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 50. Hotbilden är oklar, men 
långtgående igenväxning och vägomläggningar är möj-
liga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. taeniifolium, bandklibbfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 21 lokaler, varav 9 aktuella, i Hälsingland 
och angränsande delar av Gästrikland och Dalarna. 
Funnen i ängsbackar, skogsbryn och på vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 1050–10 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 100. Hotbilden är 
oklar, men långtgående igenväxning är ett möjligt hot.
H. tanaodeirum, mörkhårig hällfibbla (sect. Bifida) 
Endast känd från 5 lokaler i Södermanland och Stor-
stockholmsområdet. Senast funnen 1923, men knap-
past heller eftersökt senare. Främst funnen i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar i anslutning till gamla 
bruksmiljöer. Antalet individ bedöms vara 0–3000 och 
det totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är 
oklar, men exploatering för bebyggelse och ovarsam res-
taurering av gamla kulturmiljöer utgör möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. trachlosimum, kalfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 8 lokaler i Lima s:n, västra Dalarna. Under 
2000-talet endast funnen 1 km S Södra Löten. Funnen 
i hävdade ängsbackar och på vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 400–4000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långtgående 
igenväxning och vägomläggningar är möjliga hot mot 
de fåtaliga lokalerna.
H. valentius, starkfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 31 lokaler, varav 13 aktuella, i norra Götaland 
och södra Svealand. Funnen i lövängar och äldre örtik 
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granskog. Antalet individ bedöms vara 1500–15 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 300. Såväl 
trakthyggesbruk som igenväxning och skogsplantering 
efter upphörd ängshävd utgör hot.
H. varianum, brokfibbla (sect. Vulgata) Endast känd 
från 7 lokaler i Stöde och Hässjö socknar i Medelpad. 
Senast funnen på 1910-talet, men knappast heller efter-
sökt senare. Funnen i hävdad ängsmark och i bergs-
branter. Antalet individ bedöms vara 350–3500 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 25. Hotbilden är oklar, 
men långtgående igenväxning och skogsplantering 
utgör möjliga hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. verniferum, jungfrufibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 7 lokaler i Dalarna. Under 2000-talet endast 
funnen vid Hållan i Lima, men endast sporadiskt 
eftersökt. Funnen i lövängar, öppna ängsbackar och 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 350–3500 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 25. Hotbilden är oklar, men långtgående igen-
växning och skogsplantering utgör möjliga hot mot de 
fåtaliga lokalerna.
H. vinaceiforme, kvigfibbla (sect. Bifida) Känd från 
16 lokaler i västra Dalarna. Senast funnen 1950, trots 
att flera av lokalerna besöktes 2007. Funnen i äldre 
örtrik, ibland fjällnära, granskog samt någon gång i 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ 
bedöms vara 0–8000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Hotbilden är oklar, men fjällnära skogs-
bruk, trakthyggesbruk och långtgående igenväxning 
efter upphört säterbruk är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. vinaceum, vinfibbla (sect. Bifida) Känd från 9 
lokaler i Lima och Transtrand socknar i västra Dalarna. 
Under 2000-talet endast funnen vid Hållan, trots 
att flera av lokalerna besöktes 2007. Funnen i skogs-
klädda grönstensbranter, fjällnära örtrika granskogar 
och någon gång i gammal ängsmark. Antalet individ 
bedöms vara 450–4500 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 25. Hotbilden är oklar, men fjällnära skogs-
bruk, trakthyggesbruk och långtgående igenväxning 
efter upphört säterbruk är möjliga hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. xerampelinum, torrfibbla (sect. Vulgata) Endast 
känd från 5 lokaler i Värmland. Under 2000-talet 
endast funnen SV Bäckelid i Brunskog s:n. Funnen på 
vägslänter och torra bryn. Antalet individ bedöms vara 
240–2500 och det totala antalet lokaler är säkert < 25. 
Hotbilden är oklar, men långtgående igenväxning är ett 
möjligt hot mot de fåtaliga lokalerna.
H. xystophorum, viggfibbla (sect. Bifida) Känd från 
19 lokaler i Svealand, men under 2000-talet endast 
funnen på Limkullen i Öfalla i Karlskoga. Funnen på 
glest skogsbevuxna bergknallar av kalk och grönsten 
samt i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 950–10 000 och det totala antalet 

lokaler är säkert < 100. Hotbilden är oklar, men långt-
gående igenväxning är ett möjligt hot mot de fåtaliga 
lokalerna.
H. zonulatiforme, druvfibbla (sect. Bifida) Endast 
känd från 13 lokaler i Lima och Transtrand socknar, 
västra Dalarna. Under 2000-talet endast funnen på 
Kastarberget, trots att flera lokaler besöktes 2007. 
Funnen i beskogade grönstensbranter, utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar och lövängar. Antalet individ 
bedöms vara 650–7000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 50. Hotbilden är oklar, men trakthyggesbruk 
och långtgående igenväxning är ett möjligt hot mot de 
fåtaliga lokalerna.

Nära Hotade (NT)
H. albidulum, blek tallfibbla (sect. Bifida) Känd från 
55 lokaler, varav 17 aktuella, i nordvästra Götaland 
och sydvästra Svealand. Funnen i klippbranter, glest 
beskogade kalk- och grönstensbranter och på vägkanter. 
Antalet individ bedöms vara 4900–10 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 200. Långtgående igen-
växning missgynnar arten.
H. arrosiforme, gnagfibbla (sect. Bifida) Känd från 16 
lokaler i Mälarlandskapen. Senast funnen 1958, men 
knappast heller eftersökt senare. Funnen på bergknal-
lar, torra lövbackar och vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 800–5000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 100. Långtgående igenväxning missgynnar 
arten.
H. austrinum, sydfibbla (sect. Vulgata) Känd från 52 
lokaler, varav 19 aktuella, i sydvästra Götaland. Funnen 
på vägslänter, hedskogsbryn och gamla industriområ-
den. Antalet individ bedöms vara 2500–20 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 300. Långtgående igen-
växning och skogsplantering missgynnar arten.
H. chlorodes, narrklibbfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 54 lokaler, varav 15 aktuella, i Götaland. Funnen 
på vägslänter, skogsbryn och utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar. Antalet individ bedöms vara 2500–20 000 
och det totala antalet lokaler är säkert < 500. Långt-
gående igenväxning och skogsplantering missgynnar 
arten.
H. coadunatum, vasstandad hällfibbla (sect. Bifida) 
Känd från 70 lokaler, varav 12 aktuella, i Svealand och 
södra Norrland. Funnen i bergbranter och hällmarker, 
grusmarker, slagghögar, vägslänter och torra lövbackar. 
Antalet individ bedöms vara 3500–50 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 500. Långtgående igen-
växning och skogsplantering missgynnar arten.
H. cuneolatum, kilfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
64 lokaler, varav 7 aktuella, i främst västra Svealand. 
Funnen i hävdade eller igenväxande ängsmarker samt 
i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet indi-
vid bedöms vara 3000–20 000 och det totala antalet 
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lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning och 
skogsplantering missgynnar arten.
H. grophosum, grov stenfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 31 glest spridda lokaler, varav endast 4 aktuella, 
i Götaland och Svealand. Funnen i skiftande miljöer: 
örtrik granskog, bergknallar av kalk- och grönsten, 
hävdade ängsmarker, vägslänter och rikkärr. Antalet 
individ bedöms vara 1550–15 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning och 
hyggesskogsbruk missgynnar arten.
H. gymnocentrum, vass krattfibbla (sect. Bifida) 
Känd från 39 lokaler i Medelpad och en i nordöstra 
Dalarna. Under 2000-talet endast funnen vid Merlo 
i Timrå, men knappast eftersökt. Funnen i mer eller 
mindre beskuggade bergbranter, nipor och ängsbackar. 
Antalet individ bedöms vara 2000–20 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 500. Långtgående igen-
växning och hyggesskogsbruk missgynnar arten.
H. haegerstroemii, hägerströmsfibbla (sect. Hiera-
cium) Känd från 83 lokaler, varav 13 aktuella, i främst 
Bergslagen. Främst funnen i utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar, mer sällan i äldre örtrik granskog. Antalet 
individ bedöms vara 4000–25 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 500. Hyggesskogsbruk och skogs-
plantering missgynnar arten.
H. hepaticum, leverfibbla (sect. Vulgata) Beskriven 
från Norge och känd från 39 lokaler i Dalarna. Under 
2000-talet endast funnen S sjön Niställingen i Tran-
strand s:n, men endast sporadiskt eftersökt. Funnen 
i ängsbackar, utglesade/kulturpåverkade lövbackar 
samt på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
2000–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 1500. Långtgående igenväxning och hyggesskogsbruk 
missgynnar arten.
H. hjeltii, hjeltfibbla (sect. Hieracium) beskriven från 
Finland och känd från 130, varav 28 aktuella, ojämnt 
spridda lokaler i nästan hela södra Sverige. Främst 
funnen i torra örtrika lövskogar, utglesade/kultur-
påverkade lövbackar, lövängar och bergrötter. Antalet 
individ bedöms vara 650–20 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning, gran-
plantering och försurning missgynnar arten.
H. impressiforme, villandsfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 27 lokaler, varav 15 aktuella, i gränstrakterna 
mellan Skåne, Blekinge och Småland. Främst fun-
nen på vägkanter, men även i torr örtrik lövskog och 
på skogsklädda klippor. Antalet individ bedöms vara 
1500–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Långtgående igenväxning och granplantering 
missgynnar arten.
H. incurrens, grå backfibbla (sect. Vulgata) Beskriven 
från Finland och känd från 47 lokaler, varav 7 aktuella, 
i främst Hälsingland och Medelpad. Funnen i hävdade 
ängsmarker, skogsbryn och vägslänter. Antalet individ 

bedöms vara 2500–10 000 och det totala antalet lokaler 
är säkert < 200. Långtgående igenväxning och skogs-
plantering missgynnar arten.
H. lepidiforme, smal rödbetsfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 46 lokaler, varav 20 aktuella, i Dalsland, 
Värmland och Dalarna. Funnen i klippbranter, på 
sprängsten, slagghögar, grusmarker och vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 2300–10 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 200. Långtgående igen-
växning och skogsplantering missgynnar arten.
H. luebeckii, lübecksfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
32 lokaler, varav 11 aktuella, i Blekinge och angräns-
ande delar av Skåne och Småland. Funnen i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. Antalet 
individ bedöms vara 2300–10 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 200. Långtgående igenväxning 
och skogsplantering missgynnar arten.
H. macrocentrum, hög randfibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 57 lokaler, varav 10 aktuella, i främst 
Dalarna. Funnen i ängsmarker, bergbranter, löv-
backar och vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
2500–25 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 500. Långtgående igenväxning och skogsplantering 
missgynnar arten.
H. megavulgatum, stor hagfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 250 lokaler, varav 50 aktuella, spridda över nästan 
hela landet förutom Norrlands inland. Funnen i ängs-
marker, lövbackar och på vägslänter. Antalet individ 
bedöms vara 15 000–25 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 500. Det relativt låga antalet aktuella 
lokaler tyder starkt på att arten minskat och igenväx-
ning och skogsplantering är faktorer som missgynnar 
arten.
H. microcymon, bläckfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 71 lokaler i Dalarna. Endast två lokaler är aktu-
ella, men arten har knappast alls eftersökts. Funnen 
i ängsmarker, lövbackar och på vägslänter. Antalet 
individ bedöms vara 3500–50 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning 
och skogsplantering som resultat av allmän avfolkning 
missgynnar arten.
H. molybdinum, molybdenfibbla (sect. Bifida) Känd 
från 88 lokaler, varav 27 aktuella, i Svealand och nord-
västra Götaland. Funnen på bergknallar och klippor 
samt på vägslänter och grusmarker. Antalet individ 
bedöms vara 4400–50 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning och 
skogsplantering, liksom exploatering för bergtäkter och 
bebyggelse, missgynnar arten.
H. mundulum, nubbfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 42 lokaler, varav 21 aktuella, i norra Småland, 
Östergötland och Närke. Främst funnen i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och glesa örtrika bland-
skogssluttningar, men även i lövängar och på vägslänter. 
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Figur 6. Långfibbla Hieracium tenebricosum (NT) är ännu relativt vittspridd med åtskilliga aktuella lokaler 
men bedöms liksom flertalet andra skogsfibble-arter som minskande då dess livsmiljö blir allt ovanligare.
Hieracium tenebricosum (NT) is still relatively widespread, but like most of the other Hieracium sect. Hier
acium species it is decreasing due to habitat loss.
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Antalet individ bedöms vara 2100–10 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 200. Långtgående 
igenväxning och skogsplantering, men även trakt-
hyggesbruk, missgynnar arten.
H. naevosum, skimmelfibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 42 lokaler, varav 35 aktuella, inom ett begränsat 
område i Småland. Främst funnen på vägslänter. Anta-
let individ bedöms vara 2100–20 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 400. Långtgående igenväx-
ning och skogsplantering missgynnar arten.
H. oistophyllum, trollfibbla (sect. Hieracium) Känd 
från 275 lokaler, varav 86 aktuella, i främst Götaland 
och Svealand. Främst funnen i örtrika äldre löv- och 
barrskogar samt i lövängar. Antalet individ bedöms 
vara 25 000–50 000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 1000. Det relativt låga antalet aktuella lokaler 
tyder starkt på att arten minskat och trakthyggesbruk, 
granplantering, försurning och upphörd ängshävd är 
faktorer som missgynnar arten.
H. ornatiforme, hårig smyckefibbla (sect. Vulgata) 
Känd från 31 lokaler, varav 6 aktuella, i norra Svealand 
och södra Norrland. Främst funnen i utglesade/kul-
turpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms vara 
1550–10 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 200. Långtgående igenväxning och skogsplantering 
missgynnar arten.
H. ornatum, smyckefibbla (sect. Vulgata) Känd från 
132 lokaler, varav 18 aktuella, i nästan hela landet utom 
norrlands inland. Främst funnen i hävdad ängsmark 
och i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 6600–50 000 och det totala 
antalet lokaler är säkert < 500. Det relativt låga antalet 
aktuella lokaler tyder starkt på att arten minskat och 
upphörd ängshävd, långtgående igenväxning och skogs-
plantering är faktorer som missgynnar arten.
H. pristophyllum, hajfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
111 lokaler, varav 16 aktuella, i Svealand och nordöstra 
Götaland. Främst funnen i utglesade/kulturpåverkade 
lövbackar och på vägslänter. Antalet individ bedöms 
vara 5550–50 000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 500. Långtgående igenväxning och skogsplan-
tering missgynnar arten.
H. pubicuspis, huskvarnafibbla (sect. Vulgata) Känd 
från 46 lokaler, varav 24 aktuella, i Småland, Öster-
götland och Västergötland. Främst funnen i utglesade/
kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. Antalet 
individ bedöms vara 2300–20 000 och det totala anta-
let lokaler är säkert < 500. Långtgående igenväxning 
och skogsplantering missgynnar arten.
H. ravusculum, tennfibbla (sect. Bifida) Känd från 47 
lokaler, varav 14 aktuella, i Götaland. Funnen i berg-
branter, slåtterängar, utglesade/kulturpåverkade löv-
backar och på vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
2350–20 000 och det totala antalet lokaler är säkert 

< 500. Upphörd ängshävd, långtgående igenväxning 
och skogsplantering missgynnar arten.
H. siljense, dalafibbla (sect. Bifida) Känd från 67 loka-
ler, varav endast 4 aktuella, i Svealand och södra Norr-
land. Funnen i bergbranter, slåtterängar och utglesade/
kulturpåverkade lövbackar. Antalet individ bedöms 
vara 3350–30 000 och det totala antalet lokaler är 
säkert < 300. Upphörd ängshävd, långtgående igenväx-
ning och skogsplantering missgynnar arten.
H. subpunctillatum, smal guldkornsfibbla (sect. Vul-
gata) Känd från 31 lokaler, varav 21 aktuella, i norra 
Småland och Östergötland. Främst funnen på vägkan-
ter och i utglesade/kulturpåverkade lövbackar. Antalet 
individ bedöms vara 1550–15 000 och det totala antalet 
lokaler är säkert < 200. Långtgående igenväxning och 
skogsplantering missgynnar arten.
H. tenebricosum, långfibbla (sect. Hieracium) (figur 
6) Känd från 154 lokaler, varav 76 aktuella, i norra 
Götaland och Svealand. Funnen i lövängar, örtrika löv- 
och barrskogar, utglesade/kulturpåverkade lövbackar, 
bergrötter och vägslänter. Antalet individ bedöms vara 
15 000–25 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 1000. Upphörd ängshävd, trakthyggesbruk, långt-
gående igenväxning och skogsplantering missgynnar 
arten.
H. turbiniceps, snurrfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
67 lokaler, varav endast 6 aktuella, i norra Götaland, 
Svealand och södra Norrland. Funnen i slåtterängar, 
utglesade/kulturpåverkade lövbackar och på vägslänter. 
Antalet individ bedöms vara 3350–40 000 och det 
totala antalet lokaler är säkert < 500. Upphörd ängs-
hävd, långtgående igenväxning och skogsplantering 
missgynnar arten.
H. variabile, klapperfibbla (sect. Vulgata) Känd från 
30 lokaler, varav 5 aktuella, inom ett begränsat område 
på norra Gotland. Funnen i glesa tallskogar på sand och 
grus samt på fossila strandvallar. Antalet individ bedöms 
vara 1500–15 000 och det totala antalet lokaler är säkert 
< 100. Skogsbruk samt exploatering för bebyggelse, bad-
turism och kalkbrytning missgynnar arten.
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Kanske har du sett hur undervattensväxter 
tycks vara klädda i en päls av algtrådar? Säkert 
har du halkat på en hal sten i en sjö … Chan
sen är i så fall stor att du stött på grönalger ur 
släktena ringalger Oedogonium eller bulb alger 
Bulbochaete.

Text och bild: NILS CRONBERG

R
ingalger och bulbalger är vanliga som 
påväxt på vegetation och stenar i söt-
vattensmiljöer och saknas knappast i någon 

sjö (figur 1). För dessa släkten finns uppgift om 
cirka 100 respektive 33 arter i Sverige (jmf. Tol-
stoy och Willén 1997). Totalt i världen uppgår 
antalet arter till 465 respektive 113 (Mrozinska 
1985). Ett tredje släkte, Oedocladium (utan svenskt 
namn), med huvudsakligen tropisk utbredning 
växer på fuktig lera och saknas i Sverige. Inga 
enskilda arter ur dessa tre släkten har ännu fått 
svenska namn.

De tre släktena bildar tillsammans den välav-
gränsade och isolerade grönalgsordningen Oedo-
goniales, som kännetecknas av en unik typ av 
celldelning (figur 2): I ena ändan av modercellen 
bildas ett cirkulärt brott, sedan separerar brotts-
ytorna samtidigt som ett nytt yttre cellskikt bildas 
mellan brottytorna. Slutligen bildas en ny cellvägg 
som separerar modercellen från dottercellen. Hos 
ringalgerna blir resultatet att cellerna ligger på 
rad och bildar ogrenade ”stuprörslika” trådar eller 
filament. Man kan i vissa celler observera en serie 
ringformade förtjockningar i ena celländen, en 
ring för varje dottercell modercellen producerat. 
Det ger intrycket att celländen är gängad likt en 
skruv.

Bulbalger har samma typ av celldelning, men 
utan att det bildas ringar som är tydligt synliga 
i ljusmikroskop. Bulbalger har istället förmågan 
att bilda grenade filament (figur 3). Hos bulb-
algerna avslutas förgreningarna av särskilda 

Okänt vatten  
– på spaning efter försummade grönalger

Figur 1a. I Norra Ugglehultsdammen i småländ-
ska Aneboda finns både bulb- och ringalger som 
påväxt på diverse undervattensväxtlighet.  
b. Påväxt av ringalger på material från Rökepipans 
damm i Dalby, Skåne.
a. Pond with epiphytic Bulbochaete and Oedogonium. 
b. Epiphytic Oedogonium.

a

b
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löklika celler utan klorofyll med långa, hårlika 
utskott i toppen. Dessa har gett släktet sitt veten-
skapliga namn (gr. bolbos = lök, chaite = långt 
hår). Bulbalgerna får på så sätt ett karaktäristiskt 
kvastlikt utseende.

Oedogoniales är en grupp av alger som så att 
säga fallit mellan stolarna i modern biologi; de är 
inte makroalger, de bildar inte plankton, de har 
inte använts för miljökvalitetsövervakning eller 
tillmätts någon ekologisk betydelse på annat sätt. 
I likhet med en del andra trådformiga alger har 
knappast någon intresserat sig för gruppen i Sve-
rige under det senaste halvseklet. 

I denna artikel avser jag att ge en översiktlig 
bild av gruppens känntecken och redovisa en del 
resultat av studier utförda med stöd från Svenska 
Artprojektet.

Historisk översikt
Släktet Bulbochaete fick sitt namn 1817 av Carl 
Adolph Agardh, professor i botanik vid Lunds 
universitet, medan släktnamnet Oedogonium 
myntades 1820 av Heinrich Friedrich Link, 
professor i Berlin. Flertalet av de i Sverige före-
kommande arterna beskrevs vetenskapligt under 
senare halvan av 1800-talet utifrån svenskt mate-
rial av pionjärer som Veit Wittrock (professor i 
Uppsala och senare professor Bergianus; Wittrock 
1870, 1872a, b, 1874) och Otto Nordstedt (bota-
nist och algolog verksam vid Lunds universitet; 
Nordstedt 1877, 1878). Tillsammans gav de också 
ut ett så kallat exsickat med skandinaviska alger 
(Wittrock & Nordstedt 1877–1903), det vill säga 
att de publicerade och distribuerade mot betal-
ning inbundna volymer med kommenterade her-

Figur 2a. Sterilt filament av Oedogonium capillare. Lägg märke till de ringformade förtjockningarna i cell-
väggen på en av cellerna. Kloroplasten är nätformad och bildar ett rör innanför cellväggen. I anslutning 
till kloroplasten finns runda pyrenoider där stärkelse produceras.
b. Celldelning hos ringalg. Figuren visar två på varandra följande celldelningar. 1. Celldelningen startat 
genom att en cirkulär (torusformad) struktur utvecklas nära den övre cellväggen. Denna struktur inne-
håller material som behövs för att bygga upp en ny cellvägg. Sedan sker ett cirkulärt brott i cellväggen 
utanför den cirkulära strukturen. 2. En del av cellinnehållet i modercellen skjuts in i den expanderande 
dottercellen. Cellkärnan delar sig och en ny mellanvägg utvecklas. 3. En ny yttre cellvägg stabiliseras 
mellan brottsytorna. 4. Nästa celldelning initieras. 5. Den andra celldelningen är fullbordad och två ring-
formade förtjockningar finns kvar i den övre dottercellen som ett minne av celldelningarna. Teckning: 
Marie Widén.
a. Sterile filament of Oedogonium capillare. b. Vegetative cell division in Oedogonium.

a b
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barieark. Detta var ett sätt att göra Skandinaviens 
algflora bekant för specialister över världen och 
beskriva en eller annan ny art, samtidigt som det 
gav utgivarna ett ekonomiskt tillskott.

Den unge finländaren Karl Hirn besökte både 
Wittrock och Nordstedt och summerade 1900 det 
samtida vetandet i en världsmonografi på tyska: 

”Monographie und Iconographie der Oedogonia-Monographie und Iconographie der Oedogonia-
céen” (Hirn 1900). Hirn återvände till en lärar-” (Hirn 1900). Hirn återvände till en lärar-
tjänst i Finland och dog redan några år senare. 

Utforskningen av den svenska floran av 
oedogoniacéer fortsatte med inventeringar av 
regional karaktär under första halvan av 1900-
talet, främst genom arbeten av algologerna Oscar 
Borge (Andersson 1890, Borge 1895, 1906, 1913, 
1921, 1923, 1930, 1936, 1939), Gustav Cedergren 
(Cedergren 1926, 1932, 1938) och Heinrichs 
Skuja (Skuja 1964). 

Efter 1964 har i praktiken ingenting publice-
rats om alggruppen i Sverige, inte heller har det 
deponerats något svenskt herbariematerial. Den 
aktuella kunskapen om utbredning, frekvens och 
ekologi är därför i stort sett obefintlig.

För att försöka råda bot på denna kunskaps-
brist har jag registrerat material i samtliga svenska 
offentliga herbarier, inventerat litteraturuppgifter 
samt besökt äldre lokaler och letat efter nya loka-
ler för bulb- och ringalger. Alla äldre fyndupp-
gifter har koordinatsatts och lagts in i en databas 
som kommer att göras tillgänglig via Artportalen.

Systematik och evolution
Relativt få taxonomiska förändringar har skett 
sedan Hirns monografi. En del tropiska arter 
har tillkommit och många av arterna som först 
beskrevs från Sverige har visat sig finnas även i 
andra delar av världen eller rentav vara kosmo-
politiska. Det har utvecklats en svåröverskådlig 
undervegetation av varieteter och underarter. 
Fortfarande har ungefär hälften av världens 
arter trion Wittrock, Nordstedt och Hirn som 
auktorer, ensamma eller i kombination. De taxo-
nomiska osäkerheterna illustreras av det faktum 
att den internationella taxonomiska databasen för 
alger, ”Algaebase” (Guiry & Guiry 2010), endast 
betraktar 132 (av totalt 1297) artnamn i släktet 
Oedogonium som taxonomisk vedertagna. Några 
arter är synonymer, men de flesta klassificeras 
som preliminära eller osäkra och i behov av veri-
fiering.

Systematiken är grundad på byggnaden av han-
organ (anteridier) och honorgan (oogon) medan 
sterila exemplar oftast är omöjliga att artbe-
stämma. Arterna är fertila under en begränsad del 
av växtsäsongen, men sexuella organ kan ibland 
induceras i odling. Mrozinska (1991, 1993) har 
gjort försök att göra morfologiska kladistiska ana-
lyser av Oedogonium och Bulbochaete. Det finns 
också ett par ansatser till fylogenetiska analyser 
baserade på variation i DNA-sekvenser (Alberg-
hina m.fl. 2006, Mei m.fl. 2007).

Figur 3. Steril bulbalg. Cel-
lerna kan dela sig med vege-
tativa fotosyntetiserande 
celler i två riktningar och på 
så sätt bilda kvastlika tofsar 
från en gemensam fästpunkt. I 
ändarna anläggs genomskinliga 
celler som är försedda med 
ett långt och hårlikt spröt.
Sterile specimen of Bulbo
chaete.
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Vegetativ reproduktion
Både ring- och bulbalger har förmåga att föröka 
sig asexuellt. Det sker genom att en vegetativ cell 
ombildas till en rörlig zoospor (figur 4). Zoospo-
ren utvecklas inuti den vegetativa cellen tills den 
är färdig att ta sig ut genom en por. Den mogna 
zoosporen är äggformad och dess kloroplast färgar 
nästan hela cellen grön. Den spetsiga ändan av cel-
len är däremot genomskinlig och omgärdas av en 
krans med gissel så att cellen kan liknas vid huvu-
det hos en munk med tonsur och rakad hjässa. 
Detta arrangemang av gissel kallas ”stefano kont” 
och är unikt bland i Sverige förekommande alger. 
Den genomskinliga delen av cellen innehåller 
blåsor med ämnen som används som klister när 
zoosporen funnit ett lämpligt underlag att fästa 
sig vid. Då kastas gisslen och istället utvecklas en 
liten fot som kan vara förgrenad eller plattad. Den 
forna zoosporen kallas nu fästcell och sätter igång 
att dela sig för att bilda ett nytt filament.

Sexuell reproduktion
Vissa ring- och bulbalger kan ha honlig och hanlig 
funktion på samma individ och är alltså monoika. 
Hos andra arter finns specialiserade hon- respek-
tive hanindivider (dioika arter). I detta fall kan 
individer av respektive kön ha lika eller nästan 
lika dimensioner; sådana arter kallas makrand-
riska. Nannandriska arter har i stället regelmässig 
förekomst av så kallade dvärghannar, som sitter 
som påväxt på de honliga individen, i anslutning 
till reproduktionsorganen. Dessa dvärghannar är 
små och består bara av några få celler, inklusive 
hanorganen.

Oavsett om algen är makrandrisk eller nann-
andrisk består hanorganen av celler som är mycket 
kortare än de vegetativa cellerna. Dessa celler 
kallas anteridier och är formade som mynt, ofta 
staplade flera tillsammans i ”myntrullar” (figur 
5). Inuti varje anteridium produceras en eller två 
spermier. Spermien ser ut som en ”light”-version 
av zoosporen – med mindre storlek, färre gissel 
och fästorganet utbytt mot en smal fot.

Honorganet kallas oogon och är vanligen klot-
format eller elliptiskt (figur 6). Det är denna cell 
som givit namn till släktet Oedogonium (gr. oidos 
= bula, gonos = avkomma). Oogonet bildas genom 

Figur 4. Fotot visar två zoosporer av Oedogonium 
capillare som just trängt ut ur sina modifierade 
vegetativa celler. Cellen till vänster är fortfarande 
omgiven av ett genomskinligt hölje (syns otydligt). 
Zoosporerna har en genomskinlig ände som fung-
erar som fästorgan och omges av en ring med gis-
sel (syns ej på fotot). Zoosporerna är fortfarande 
runda till formen, men blir äggformade när de är 
färdigbildade.
Photo of zoospores that have just emerged from 
two modified vegetative cells.

Figur 5. Hanligt filament av Oedogonium capillare 
med anteridier. Anteridiecellerna (vid pilarna) är 
mycket kortare än sterila celler. Inuti varje cell 
produceras vanligtvis två spermier. Spermierna 
har redan frisläppts och anteridiecellerna är därför 
tomma.
Male filament of Oedogonium capillare with anth-
eridia.
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att en vegetativ cell genomgår en asymmetrisk 
delning varvid huvuddelen av innehållet i moder-
cellen, som i detta fall kallas stödjecell, hamnar i 
dottercellen, det blivande oogonet. I filamentet 
finns en viss polaritet och stödjecellen sitter alltid 
närmast fästcellen och alltså basalt i förhållande 
till oogonet. Inuti oogonet utvecklas en äggcell 
som i varierande utsträckning fyller ut oogonet. 

Oogonet är försett med en öppning för att göra 
det möjligt för en spermie att tränga in i sam-
band med befruktningen. Öppningens placering 
och utformning är arttypiska och därför viktiga 
bestämningskaraktärer. Det finns två typer av 
öppningar – runda porer (porifer typ) och trans-
versella sprickor (operkulat typ) – som kan vara 
placerade i olika delar av oogonet i förhållande till 
stödjecellen. 

Öppningen är förseglad med en slempropp 
som spermien måste forcera i samband med 
befruktningen. Det tar ungefär en halv minut för 
en spermie att penetrera öppningen med hjälp 
av foten och sedan transporteras cellinne hållet 
in genom foten för att sammansmälta med ägg-
cellen. Den befruktade äggcellen (zygoten) kan 
vara tjockväggig och har hos vissa arter olika typer 

av ornamentering, till exempel taggar, ränder eller 
runda kratrar.

Hos nannandriska arter är livscykeln lite mer 
komplicerad. Specialiserade hanliga zoosporer, 
androsporer, produceras i vegetativa celler. Dessa 
är lika de vegetativa zoosporerna men predestine-
rade att likt målsökande kryssningsmissiler leta 
sig fram till honfilament av rätt art i rätt utveck-
lingsstadium, med mognande oogon. Detta sker 
med hjälp av feromoner. Efter att ha funnit sitt 
mål utvecklar androsporerna fästorgan och parke-
rar sig på stödjecellen, någon cell i dess närhet eller 
direkt på oogonet, ibland många tillsammans i 
små klasar (figur 7). 

Efter celldelning produceras en eller flera ante-
ridieceller med förmåga att alstra spermier. Anteri-
dierna är lika dem som produceras på normalstora 
hanfilament, men mindre i storlek. Spermierna 
har sedan endast en kort transportsträcka att till-
ryggalägga för att nå oogonets öppning och ombe-
sörja befruktningen. Om androsporerna utvecklas 
från honliga filament säger man att arten är gyn-
androsporisk och om de utvecklas från separata 
filament är arten idioandrosporisk. Fördelen med 
en nannandrisk livscykel är sannolikt att and-

Figur 6a. Honligt filament av Oedogonium capillare 
med oogon. Hos denna art är oogonet bara lite 
bredare än de sterila cellerna, men hos de flesta 
andra arter är oogonet tydligt uppsvällt, run-
dat eller elliptiskt. Till vänster om oogonet syns 
stödje cellen som brukar vara nästan tom eftersom 
den genom celldelning gett upphov till oogonet. 
Inuti oogonet finns en äggcell och i oogonets övre 
ända syns en tydlig por. Befruktning sker genom 
att en hanlig könscell dockar med poren och sedan 
pressar sitt cellinnehåll via en fot in i oogonet var-
efter befruktning sker.
b. Honligt filament av Bulbochaete setigera. Oogo-
nen hos bulbalger är ofta rödfärgade och skulpte-
rade.
a. Female filament of Oedogonium capillare with 
oogonium. 
b. Female filament of Bulbochaete setigera with 
orange-coloured oogonia.

a

b
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rosporer är större och har längre aktionsradie än 
de mindre och mer bräckliga spermierna.

Oedogoniacéerna har en haplontisk livscykel 
liksom många andra grönalger och zygoten är den 
enda diploida cellen. Zygoten kan fungera som 
ett vilstadium. När den gror genomgår den reduk-
tionsdelning och resultatet blir fyra zoo sporer 
som är likadant utformade som de vegetativa 
zoosporerna, med stefanokont gissel och organ för 
att utbilda en fästanordning.

Förekomst
Oedogoniacéernas utbredning och ekologiska pre-
ferenser är överlag dåligt känd. De tycks vara spar-
samma i näringsrika (eutrofa) sjöar, kanske därför 
att andra alger är mer konkurrenskraftiga. En av 
de största och mest utbredda arterna, Oedogonium 
capillare, påträffas dock i slättsjöar och långsamt 
rinnande åar. Den är också den enda arten som 
namngivits av Linné (under namnet Conferva 
capillaris; Linneaus 1753). Oedogoniacéerna är 
vanliga i näringsfattiga (oligotrofa) sjöar och kalk-
vattensjöar. Det är värt att leta i småvatten, sär-
skilt om de får sitt vatten från grundvatten, kan-
ske för att de därmed är mindre rika på kväve eller 
har en hög bikarbonathalt. Det finns också her-
barieuppgifter som antyder att en del fynd gjorts 
i mindre bäckar, men då sannolikt i lugnvatten. 
Ett par arter har påträffats i bräckt vatten eller i 
strandnära hällkar, men inga arter är egentligen 
kapabla att växa i saltvatten. Det finns arter som 

är specialiserade att växa i humösa vatten, särskilt 
bland bulbalgerna. Bulbalgerna tenderar också att 
vara mer artrika norrut i landet.

Både ringalger och bulbalger förekommer i 
första hand som påväxt på vattenväxter, nedfallna 
grenar och stenar. Det lönar sig att leta bland sub-
mersa mossor som näckmossa, på undervattens-
växter som hornsärv, eller på stänglar av exempel-
vis kaveldun, storgröe, näckros och sjöfräken. Ett 
bra riktmärke är att leta efter alger som verkligen 
sitter fast på underlaget, ibland som en tät päls. 
Det förekommer också att ringalger växer som 
epifyter på andra ringalger. Om ringalger finns i 
stor mängd kan de ibland påträffas flytande i vat-
tenmassan, men sådana aggregat består oftare av 
andra trådformiga alger.

Insamling och bestämning
Inga arter går att identifiera direkt i fält. Det 
krävs att man samlar in material för mikroskope-
ring. Först grovsorterar man genom att använda 
preparerlupp. Därvid sorterar man (om möjligt) 
bort andra trådformade alger som grönslick Cla-
dophora (oftast grenade trådar), Spirogyra (med 
spiralformad kloroplast), Mougeotia (med platt 
kloroplast), Zygnema (med två ”spindellika” kloro-
plaster), Tribonema (med H-formade celler) och 
Vaucheria (med många små kloroplaster och slang-
lika filament utan tvärväggar). 

Ringalger och bulbalger påträffas ofta som 
sterila filament och den verkliga utmaningen är 

Figur 7. Honligt filament av Oedogonium cras
siusculum med oogon och äggcell. Äggcellen 
har förtjockad cellvägg. Två dvärghannar 
(vid pilarna) sitter fästade vid oogonets 
stödcell, ytterligare två dvärghannar skym-
tar på ett filament strax nedanför.
Female filament of Oedogonium crassiuscu
lum with oogonium and egg cell. Two dwarf 
males are attached to the suffultory cell.
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att leta efter material i reproduktiv fas. Varje art 
tenderar att nämligen att producera oogon och 
anteridier bara under en viss period av sommar-
halvåret, även om man inte kan lita alltför mycket 
på de tidsangivelser som finns i litteraturen efter-
som de ofta är baserade på få iakttagelser. En gene-
rell slutsats är att man bör besöka samma lokal vid 
upprepade tillfällen under sommarsäsongen för 
att förhoppningsvis ringa in reproduktionsperio-
den för de annars retfullt sterila trådarna.

Om man så har hittat fertila trådar kan man 
försöka sig på att göra en artbestämning. Det 
finns ett par moderna bestämningsverk: Teresa 
Mrozinskas volym (på tyska) om Oedogonio-
phyceae i ”Süsswasserflora von Mitteleuropa” som, 
namnet till trots, är en världsmonografi (Mrozin-
ska 1985). Det finns också ett kapitel om Oedogo-
niales i ”The fresh water flora of the British Isles” 
(Huxley och Pentecost 2002) som omfattar enbart 
brittiska arter. Detta kapitel tycks huvudsakligen 
baseras på historiska data och innehåller egentli-
gen inga uppgifter om moderna fynd. Svårigheten 
ligger nu i att man måste tröska sig igenom ganska 
långa bestämningsnycklar med ibland besvärliga 
val. Det är dessvärre vanligt att man inte kan hitta 
alla utvecklingsstadier som behövs för att avgöra 
olika karaktärstillstånd och då måste man pröva 
sig fram och använda uteslutningsmetoden. Det 
tidskrävande bestämningsarbetet är en sannolik 
förklaring till att dessa alger blivit så förbisedda 
under senare decennier.

Numera finns möjligheten att konstruera 
interaktiva datorbaserade bestämningsnycklar. 
Ett av de mer avancerade datorprogrammen för 
detta ändamål heter LUCID3 och utvecklas vid 
Queenslanduniversitetet i Australien. Jag har 
konstruerat en interaktiv nyckel för släktet Oedo-
gonium med detta program. Det innebär att man 
kan välja att mata in de karaktärer och karaktärs-
stadier som man har lyckats se i mikroskopet och 
känner sig säker på. Med datorns hjälp får man då 
fram en lista på möjliga arter att välja mellan och 
man kan också länka till bilder och utförligare 
beskrivningar av dessa arter. Bestämningsnyckeln 
kan läggas på en CD eller göras tillgängligt via 
internet. Den som är intresserad kan höra av sig 
till författaren.

Naturvårdsaspekter
I teorin har vi nationellt ansvar för att bevara livs-
kraftiga populationer av alla förekommande arter, 
men i praktiken tenderar det som man inte vet så 
mycket om att bli bortglömt. När det gäller oedo-
goniacéer och en del andra alger vet vi knappt 
vilka arter vi har i våra sjöar, än mindre hur van-
liga de är eller vilken roll de spelar i ekosystemen. 
Det är ungefär som med tropisk regnskog; vi vet 
inte riktigt vad som förstörs när den huggs ner 
eftersom så många arter är okända. 

Det är alltså angeläget att vi skaffar oss en 
större kunskap om dessa alger, för att till exempel 
kunna bedöma vilka arter som kan vara aktuella 
att placera på rödlistan. Den unikt stora andelen 
arter som ursprungligen är beskrivna från Sverige 
ökar detta ansvar.

För släktena Oedogonium och Bulbochaete är 
62 respektive 21 taxa (huvudsakligen arter, men 
också en del underarter och varieteter) beskrivna 
som nya för vetenskapen baserat på material från 
Sverige. Många beskrivningar är väldigt vaga 
med avseende på var fynden är gjorda eller vilket 
material som ligger till grund för beskrivningen. 
Med lite detektivarbete har det varit möjligt att 
finna ett knappt hundratal platser som är troliga 
ursprungslokaler och därför särskilt värdefulla om 
man vill försöka återfinna material som legat till 
grund för beskrivningarna och till exempel göra 
DNA-studier eller ekologiska studier (Cronberg, 
under publicering).

Det står klart att ett flertal av dessa lokaler har 
försvunnit eller starkt förändrats under de senaste 
100–150 åren. Den lokal som flitigast förekom-
mer i beskrivningarna är ”Lassby backar” utanför 
Uppsala. Veit Wittrock besökte med regelbundet 
detta område och hittade ett stort antal arter, 
tidigare kända så väl som nya. Platsen där Lassby 
backar låg kallas idag Eriksberg och utgör en del 
av bebyggelsen i Uppsalas utkanter. Enligt sam-
tida kartor tycks det inte ha funnits några större 
dammar i området; lokalerna kan ha utgjorts av 
mindre pölar som uppstod när man bröt sten till 
bebyggelsen i Uppsala. Lassby backar utgjorde 
delvis det som i dag är den nordliga delen av 
Stadsskogen och det är möjligt att man där skulle 
kunna återfinna en del av arterna.



OKÄNDA ALGER

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) 281

Wittrock var bördig från Dalsland och vista-
des tidvis i området kring Gunnarsnäs socken 
under somrarna på 1860- och 70-talen. Han reste 
då runt mellan olika sjöar och småvatten och 
samlade alger. Gunnarsnäs socken ligger precis 
i gränszonen för den så kallade dalformationen, 
som består av sedimentärt material. Angränsande 
områden har bergrund av silikatsten vilket gör 
att det finns sjöar av vitt skilda typer inom ett 
begränsat område. Sjön Kolungen ligger inom 
dalformationen och är därför en eutrof slättsjö. 
Ekholmen är namn på ett säteri vid Kolungen och 
ett näs i sjön som möjligen tidigare varit en holme 
(sjön sänktes 1922). Wittrocks far och senare 
hans bror tjänstgjorde som förvaltare på säteriet. 
Ekholmen är fyndort för ett stort antal arter: åtta 
bulbalger och 21 ringalger, varav tre respektive 
åtta är beskrivna som nya för vetenskapen. 

Jag besökte området sommaren 2007, men 
resultatet var tämligen klent och inget fertilt 
material påträffades. Sjön Kolungens stränder är 
idag till största delen täckta av ett brett vassbälte 
och även om själva Ekholmen betas och vassbältet 
utglesat så stod vid detta tillfälle inte mycket att 
finna av den en gång så artrika påväxtalgfloran. 

Som tidigare nämnts är det svårt att dra slutsat-
ser av enstaka besök, men mitt allmänna intryck 
efter några säsongers eftersök av oedigoniacéer 
på både tidigare kända och nya lokaler är att det 
är svårt att finna en artrikedom som motsvarar 
fynden från 1800-talet. Det är sannolikt att den 
generellt ökade graden av eutrofiering, med högre 
halter av kväve och andra näringsämnen i våra 
sjöar har missgynnat dessa påväxtalger. Ett tecken 
på detta är att jag främst hittat bestämningsbart 
material av släktena Oedogonium och Bulbochaete 
i mindre, huvudsakligen grundvattensförsörjda 
dammar med klart vatten och rik undervattens-
vegetation. SBT.

•  Tack till Svenska artprojektet och Ove Alm-
borns fond för ekonomiskt stöd. Stort tack också 
till dem som hjälpt mig till rätta vid herbarierna 
i Köpenhamn, Stockholm, Uppsala, Göteborg, 
Umeå, Oskarshamn och Lund, samt vid Kungliga 
Vetenskapsakademiens centrum för vetenskaps-
historia, Stockholm.
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Drakblommans backar 
– en film om Svennagården, 
mjölkkor och stäppartad torräng

Den stäppartade 
torrängens his-
toria, naturvär-
den, skötsel och 
framtid tas upp i 
denna film som 
utspelar sig på en 
typisk Falbygds-
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Gårdens åker-
holmar och åsar 
hyser en mycket 

artrik flora med drakblomma, smalbladig 
lungört och trollsmultron, alla typiska för den 
stäpp artade torrängen, en miljö som minskat 
mycket under senare år och som är beroende av 
hävd genom slåtter, bete och röjningar. 

Filmen är 25 minuter lång och kostar 170 kr 
inkl. porto. Kontaktuppgifter och trailer hittas 
på www.sundhmiljo.se

Annons



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) 283

Lars Fröberg presenterar här en del av nyheterna 
inom familjen flockblommiga i den nyligen 
utkomna del 6 av Flora Nordica.

LARS FRÖBERG

Jag blev engagerad 1993 av Thomas Karlsson 
att skriva om de flockblommiga växterna för 
Flora Nordica. Tanken var att det skulle vara en 

fördel med en person som skrev de flesta släktena, 
eftersom beskrivningarna av arterna inom flertalet 
släkten är likformiga och eftersom många arter i 
vitt skilda släkten kan och har förväxlats. Vidare 
fanns det flera kritiska släkten där ingen av de 
nordiska botanisterna jobbade aktivt.

Mina erfarenheter av familjen Apiaceae var 
begränsade när jag startade, men efter hand har 
jag satt mig in i variationen inom de kritiska 
grupperna, och utvärderat tidigare kunskap inom 
respektive grupp, samt även sökt nya diagnostiska 
karaktärer för aktuella taxa. Detta har lett till en 
annorlunda behandling av flera av grupperna. 

Ett par viktiga referensverk som jag haft stor 
nytta av i mitt arbete är Thellungs behandling 
av umbellaterna i Hegis mellaneuro peiska flora 
(Thellung 1926), samt den nyutkomna franska 
umbellatfloran i fem band (Reduron 2007–08).

Flora Nordica
Projekt Flora Nordica har som syfte att samla 
kunskapen om alla vilda och förvildade kärl-
växter i de nordiska länderna (dvs. Danmark 
[exkl. Grönland], Finland, Island, Norge [inkl. 
Spets bergen] och Sverige). Herbariematerial i de 
nordiska länderna gås igenom, liksom nordisk och 
internationell litteratur; dessutom har projektet 
utbyte med andra regionala och lokala floristiska 
projekt inom Norden. 

För alla bofasta arter ges nomenklatur och 
synonymik, en fyllig beskrivning, samt uppgifter 

på utbredning, miljö och i förekommande fall 
variation, taxonomi och biologi. Dessutom ges en 
schematisk karta med symboler som anger status 
för varje provins (ungefär motsvarande landskap). 
Tillfälliga arter beskrivs mer kortfattat och endast 
de vanligare får karta.

För de flockblommiga växterna har jag lagt 
stor vikt vid att formalisera beskrivningarna av 
bladkaraktärer (se nedan), och en släktnyckel 
har konstruerats som fungerar både i blom- och 
fruktstadium. Slutligen finns ett rikt material av 
svartvita illustrationer, framförallt med blad av 
smalflikiga arter. 

Jag har skrivit de flesta släktena; övriga förfat-
tare är Reidar Elven (Conioselinum, Ligusticum), 
Per Lassen (Caucalis, Orlaya, Torilis, Turgenia), 
Sven Snogerup (Bupleurum), Pertti Uotila (Cicuta) 
och Dag Olav Øvstedal (Conopodium, Meum). 
Nästan alla illustrationer är gjorda av Monika 
Osterkamp-Madsen (några exempel på hennes 
illustrationer ges här).

Flockblommiga växter för  
Flora Nordica

Tabell 1. Inom underfamiljen Apioideae har 
fem tribus blivit urskilda, varav en tribus i sin 
tur delas i tre undertribus. De nordiska släkten 
som förts till någon av dessa grupper står inom 
parentes.

1. Bupleureae (Bupleurum)

2. Oenantheae (Berula, Cicuta, Cryptotaenia, 
Helo sciadium, Oenanthe, Sium)

3. Pleurospermeae (Molopospermum, Physo
spermum, Pleurospermum)

4. Smyrnieae (Smyrnium)

5. Scandiceae
a. Daucinae (Cuminum, Daucus, Laserpitium, 

Orlaya) 
b. Scandicinae (Anthriscus, Chaerophyllum, 

Conopodium, Myrrhis, Scandix)
c. Torilidinae (Caucalis, Torilis, Turgenia)
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Systematik
Familjen Apiaceae (= Umbelliferae) har traditio-
nellt delats i tre underfamiljer: Hydrocotyloideae 
(med bl.a. spikblad Hydrocotyle), Saniculoideae 
(med exempelvis sårläkor Sanicula, stjärnflockor 
Astrantia och martornar Eryngium), samt Apio-
ideae (alla övriga). Moderna molekylära studier 
har dock visat att Hydrocotyle är närmast släkt 
med familjen araliaväxter Araliaceae, dit bland 
andra murgröna Hedera helix hör. 

De två andra underfamiljerna är i princip oför-
ändrade. Dock har systematiken inom Apioideae 
förändrats kraftigt tack vare de molekylära stu-
dierna (Downie m.fl. 1998, 2000, Plunkett m.fl. 
2004). Man har nu börjat dela gruppen i naturliga 
enheter, varav fem berör Norden (tabell 1). De 
flesta arter har dock ännu inte kunnat placeras i 
någon av dessa enheter utan bildar en restgrupp. 
Inom denna restgrupp finns dock en del släkten 
som man vet står nära varandra, till exempel pal-
sternackor Pastinaca och lokor Heracleum, samt 
dill Anethum och fänkål Foeniculum.

Karaktärer och biologi
De flockblommiga växterna kan vara en-, två- eller 
fleråriga; i det senare fallet är de antingen hapax-
anter (som dör efter första blomningen) eller äkta 
perenner (som blommar flera gånger). En del har 
uppsvällda rötter, såsom morot och palsternacka.

Bladen har normalt en välutvecklad bladslida; 
de kan vara hela eller flikiga, men oftast är de 
sammansatta och består av ett större eller mindre 
antal småblad. Den axel längs vilken småbladen 
sitter fästade kallas rachis (figur 1). De primära 
småbladen kan i sin tur vara delade i sekundära 
och tertiära småblad. Ett begrepp som används är 

”ultimate leaflets” (småblad av högsta ordningen) 
vilket motsvarar de småblad som inte går att dela 
ytterligare i småblad. Enbart de ultimata småblad 
som sitter i änden av en rachis har ingått i mät-
ningarna (figur 1). De ultimata småbladen kan i 
sin tur vara sågade eller en till flera gånger flikiga.

Ibland kan i övrigt snarlika arter skilja sig åt i 
en specifik bladkaraktär. Till exempel har vild-
morot och kummin blad som liknar varandra, 
men vildmorotens blad har skaftade primära små-
blad, medan kumminets är oskaftade (figur 2).

Blommorna sitter oftast samlade i en dubbel 
flock (hos underfamiljen Saniculoideae i en enkel 
flock eller ett huvud). Vid basen av huvudflocken 
kan det finnas allmänna svepeblad och vid basen 
av varje delflock kan det finnas enskilda svepeblad, 
vars förekomst eller avsaknad är viktiga karaktärer. 

Figur 2. Bladen hos kummin och vildmorot liknar 
varandra men kan skiljas på att de primära småbla-
den är oskaftade hos kummin (till vänster), medan 
de är skaftade hos morot (till höger). Teckning: 
Monika Osterkamp-Madsen.
Leaves of Carum carvi (left) have sessile primary leaf-
lets, while those of Daucus carota ssp. carota (right) 
are petiolulate.

rachis

ultimata
småblad

Figur 1. Flera gånger parbladigt blad med några 
karaktärer angivna. Teckning: Monika Osterkamp-
Madsen.
Several times pinnate leaf with some characters 
presented.
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Blommorna är små, oftast med vita eller gula 
kronblad, och har ett undersittande fruktämne. 
De har två stift, som vardera vid basen är upp-
svällda till ett stylopodium (figur 3), vilket ofta 
producerar nektar till pollinerande insekter. 
Blommorna är ofta tvåkönade, men hos många 
arter finns det även hanblommor och i de fallen 
utvecklas de tvåkönade blommorna generellt tidi-
gare än hanblommorna. 

Kronbladen har en komplicerad uppbyggnad 
och är normalt mer eller mindre kluvna med en 
inböjd spets i viken mellan de två flikarna (figur 
6). Hos många arter är de kronblad som är vända 
utåt i förhållande till flockens centrum förstorade, 
vilket sannolikt är en anpassning till att locka till 
sig pollinerande insekter.

Frukten hos de flockblommiga växterna är en 
klyvfrukt som delar sig i två delfrukter. Delfruk-
terna sitter fästade i toppen av en så kallad karpo-
for, från vilken de hänger ner vid mognaden. De 
flesta arterna har fem mer eller mindre upphöjda 
åsar på ryggsidan av varje delfrukt. Mellan åsarna 
finns brunaktiga, nedsänkta oljekanaler, vilka kan 
innehålla lukt- och smakrika eteriska oljor (figur 
3). 

Frukterna kan vara anpassade till vindsprid-
ning (med välutvecklade åsar eller vingar), vatten-
spridning (med luftfyllda celler i åsarna) eller djur-
spridning (med krökta taggar eller borst på ytan).

Kritiska grupper
Många av släktena bland de flockblommiga väx-
terna hyser bara en eller ett fåtal nordiska arter. 
Icke desto mindre är flera av arterna mycket vari-
abla och delas i underarter eller varieteter.

Vildpersilja Aethusa cynapium
Vildpersilja är en art som traditionellt har delats i 
tre underarter (ssp. cynapium, ssp. agrestis och ssp. 
elata / cynapioides). Denna uppdelning, som till 
stor del grundats på storleken av plantorna, har 
visat sig vara artificiell och eftersom arten är kraf-
tigt modifikativ, alltså att dess storlek påverkas av 
närings- och konkurrensförhållanden, så blir flera 
karaktärer opålitliga. Jag har valt att dela arten 
i fyra varieteter (smal vildpersilja var. cynapium, 
stor vildpersilja var. gigantea, trädgårdsvildpersilja 

var. domestica och liten vildpersilja var. agrestis), 
vilka kännetecknas av ett flertal karaktärer (se 
Fröberg 2000).

Kvanne Angelica archangelica
Kvanne har delats i två underarter, fjällkvanne ssp. 
archangelica och strandkvanne ssp. littoralis. Man 
har brukat skilja dem på att fjällkvanne har längre 
och bredare svepeblad samt större, mer väldof-
tande frukter, men framförallt på att fjällkvanne 
förekommer i fjällen och strandkvanne på havs-
stränderna i de södra delarna. I norra Norge finns 
det ingen tydlig geografisk gräns mellan fjäll- och 
strandpopulationerna, varför populationer häri-
från ofta betraktats som intermediära. 

Vid genomgång av herbariematerial visade 
det sig dels att det finns fler karaktärer som kan 
användas för att skilja underarterna åt, dels att 
den traditionella utbredningsbilden inte håller: 
fjällkvanne är utbredd även i de södra delarna av 
Norden. Dessutom har ett stort antal kollekter 
fått hänföras till intermediärer mellan underar-
terna. 

En möjlig förklaring till utbredningsmönstret 
är att fjällkvanne och strandkvanne efter istiden 
invandrat till Norden österifrån. Om man antar 
att strandkvanne invandrade längs en sydlig väg 

oljekanaler

åsar

stift stylopodium

Fig. 3. Frukt från lateral och dorsal sida samt i 
tvärsnitt med några morfologiska och anatomiska 
karaktärer angivna. Teckning: Monika Osterkamp-
Madsen.
Lateral and dorsal view, and cross section of fruit, 
with some morphological and anatomical characters 
shown.
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och fjällkvanne både längs en sydlig och en nord-
lig väg, skulle detta kunna förklara det utbred-
ningsmönster vi ser idag. Det finns nämligen 
en stor utbredningslucka i mellersta Sverige och 
Finland, samt en mindre men distinkt lucka i höjd 
med Jämtland och Åsele lappmark i Sverige och 
Nord-Trøndelag i Norge. Norr om denna lucka är 
variationen hos fjällkvanne betydligt mindre än 
söder om densamma.

Fjällkvanne (figur 4) karakteriseras av en rela-
tivt mjuk stjälk (den blir oftast tillplattad när den 
pressas), gröna blad med relativt smala bladflikar, 
enskilda svepeblad som är platta och något kor-
tare till tydligt längre än den småflock de sitter 
på, gulgröna kronblad och en 6–9 mm lång frukt; 
dessutom har de en ganska mild smak och lukt. 
Den finns i hela artens utbredningsområde, men 
är vanligast i de norra delarna av fjällkedjan.

Strandkvanne (figur 4) har en hård stjälk, 
vitgröna blad med relativt breda bladflikar, små 
och nästan trådsmala svepeblad som är tydligt 
kortare än sin småflock, vitaktiga kronblad och en 
5–6,5 mm lång frukt; smaken och lukten är mer 
skarp. Underarten är utbredd på havsstränder från 
Nordland i Norge till Uppland och södra Finland 
i Östersjön (den saknas på Island).

Figur 4. Hos fjällkvanne är småbladen 
smalflikiga och småflockarna har rela-
tivt långa och breda enskilda svepe-
blad, medan strandkvanne har bredare 
småbladsflikar och mindre, nästan 
trådsmala enskilda svepeblad. Teckning: 
Monika Osterkamp-Madsen.
Angelica archangelica ssp. archangelica 
(left) with narrowly lobed leaflets and 
umbellules with rather long and broad 
bractlets, and ssp. littoralis (right) with 
broadly lobed leaflets and umbellules 
with smaller almost capillate bractlets.

Figur 5. Herbarieexemplar av strandmorot, samlat 
vid Sjællands Odde i Danmark. Notera det spärr-
greniga växtsättet, den tätt borsthåriga stjälken 
och de styva flockstrålarna.
Herbarium specimen of Daucus carota ssp. gummifer 
collected at Sjællands Odde in Denmark. Note the 
densely bristly stem with wide branch-angles and 
the stiff rays.
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Morot Daucus carota
Moroten är mycket variabel och har delats i 
många underarter. I Norden har man känt till 
två någorlunda spridda underarter, varav den 
ena (ssp. carota) betraktas som mer eller mindre 
vild, medan den andra (ssp. sativus) är den odlade 
moroten som ibland kan förvildas. Dessutom har 
man funnen en stor underart (ssp. maximus) som 
är tillfälligt inkommen i Göteborg. 

På havsstränder, främst på de danska öarna 
Själland, Fyn och Langeland, har en lågvuxen, 
spärrgrenig och hårig morot samlats som beskrevs 
av Wiinstedt under det provisoriska namnet var. 
’libanotifolius’ (figur 5). Det visade sig dock att den 
motsvarade en västeuropeisk underart som heter 
ssp. gummifer (tidigare känd från norra Spanien 
till Brittiska öarna).

Figur 6. Yttre blomma (till vänster) och inre 
blomma (till höger) från en yttre småflock av sibi-
risk björnloka (överst) och vit björnloka (nederst). 
Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
Outer flower (left) and inner flower (right) from an 
outer umbellule of Heracleum sphondylium ssp. sibiri
cum (upper pair) and ssp. sphondylium (lower pair).

Lokor Heracleum
I detta släkte finns en gammal bofast art som 
delas i  två underarter, vit björnloka ssp. sphondy-
lium och sibirisk björnloka ssp. sibiricum. Dessa 
går ganska lätt att skilja på blommorna som hos 
den förra har vita kronblad, varav de yttre är tyd-
ligt förstorade, medan den senare har gulgröna, 
ej tydligt förstorade kronblad (figur 6). Under 
de senaste århundradena har det introducerats 
ytterligare storvuxna arter från trädgårdsodlingen. 
Dessa arter har rönt ett stort allmänt intresse 
eftersom de uppträder invasivt i Europa (jfr. Pyšek 
m.fl. 2007). De stora lokorna skiljer sig från björn-
loka på att bladskivorna är kala eller korthåriga, 
medan de har borsthår hos björnloka; dessutom 
skiljer sig frukterna åt (figur 7). 

De stora arterna kommer från västra Asien 
men har förvildats och bildar ibland kraftiga 
bestånd på näringsrik mark. Det har dock varit 
oklart vilka arter som de motsvarar och på grund 
av storleken har de sällan blivit insamlade. Vid 
min genomgång av herbariematerialet har jag kun-
nat urskilja tre, någorlunda välavgränsade taxa, 
nämligen jätteloka H. mantegazzianum (spridd 
till mycket vanlig i de södra delarna av Norden), 
tromsöloka H. persicum (spridd till vanlig i Nord-
norge och sällsynt i södra Norden), samt hörsne-
loka H. platytaenium (endast bofast i Hörsne på 
östra Gotland). Jätte lokan har varit systematiskt 
oproblematisk, medan tromsölokan tidigare gått 
under namnet H. laciniatum, och hörsnelokan 

Figur 7. Frukter av, från vänster, björnloka, 
tromsöloka och jätteloka. Teckning: Monika Oster-
kamp-Madsen.
Fruits of, from left, Heracleum sphondylium, H. persi
cum and H. mantegazzianum.
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har tidigare delvis gått under namnet H. stevenii. 
Utöver dessa arter tycker jag att man kan utskilja 
ytterligare tre taxa, men artavgränsningen av 
dessa är mer osäker, varför jag tar upp dem som 
provisoriska taxa: bredflikig jätteloka H. sosnow-
skyi (Köpenhamn), mindre jätteloka H. pubescens 

(Danmark, södra Norge, samt i Kalmar och Stock-
holmstrakten) och kungsholmsloka H. ’Kungs-
holm’ (Danmark och Stockholms trakten).

De tre arterna jätteloka, tromsöloka och 
hörsne loka går i regel bra att skilja åt på bland 
annat bladen (figur 8), men ett problem är att 

Figur 9. Pollenfärgbarhet i bomullsblått hos jätte-
loka och tromsöloka från materialet i de nordiska 
herbarierna. Flertalet av kollekterna hos jätteloka 
har en färgbarhet på över 90 procent, medan låg 
och hög färgbarhet har ungefär samma frekvens 
hos tromsölokan. Pollenfärgbarheten är ett mått 
på pollenets fertilitet.
Percentage of pollen stainability in cotton blue in 
the Nordic herbarium material of Heracleum mante
gazzianum and H. persicum. The former species has 
a stainability that is frequently more than 90% while 
samples of the latter have a high or low stainability 
of about the same frequency.

Figur 8. Uddsmåbladen hos jätteloka, tromsöloka 
och hörsneloka har en karakteristisk form och 
tandning. Dessutom är bladundersidan hos hörsne-
lokan vitullig.
The apical leaflets of, from top, Heracleum mante
gazzianum, H. persicum and H. platytaenium have a 
characteristic shape and indentation. The lower sur-
face of H. platytaenium is whitish of arachnoid hairs.

0

5

10

15

20

25

 

Jätteloka

Andel (%)

0–1
0

10
–2

0
20

–3
0

30
–40

40
–50

50
–60

60
–7

0
70

–80
80

–9
0

90
–1

00
0

5

10

15

Pollenfärgbarhet (%)

Tromsöloka

0–1
0

10
–2

0
20

–3
0

30
–40

40
–50

50
–60

60
–7

0
70

–80
80

–9
0

90
–1

00



FLOCKBLOMMIGA

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) 289

det finns många mellanformer mellan jätteloka 
och tromsöloka. Det har även visat sig att pollen-
fertiliteten hos tromsöloka ofta är låg (figur 9), 
varför jag misstänker att den kan ha ett hybri-
dogent ursprung. Jätte lokan härstammar från 
västra Kaukasus, medan tromsölokan kommer 
från Turkiet–Iran, så de har inte överlappande 
utbrednings områden. Däremot har de odlats 
mycket i botaniska trädgårdar där mellanformer 
kan ha uppstått. 

Intressant i sammanhanget är även att flera 
av arterna introducerades under tidigt 1800-tal, 
medan jättelokan först upptäcktes och introduce-
rades på 1890-talet. Det är dock denna som har 
spridit sig mest under 1900-talet (figur 10).

Palsternacka Pastinaca sativa
Palsternackan står nära lokorna och skiljer sig 
dels på att den saknar de typiska borsthåren som 
lokorna har, dels på att den saknar både enskilt 
och allmänt svepe (enskilt svepe finns hos Hera-
cleum). 

Traditionellt har man delat in palsternackan 
på grundval av hårigheten (var. sativa kal–papil-
lös; var. sylvestris hårig), men detta håller inte. 
De håriga typerna har troligen kommit från Syd-
europa, men varierar mycket (i bland annat blad-
form) så de har säkerligen olika ursprung. Däre-
mot har en annan underart, ssp. urens, helt nyli-

gen upptäckts på ett par ställen i Norden (Odense 
på Fyn och Brännkyrka i Stockholmstrakten). 
Den är också hårig, men skiljer sig genom att 
bli upp till två meter hög, ha en trind stjälk och 
flockar med maximalt cirka åtta flockstrålar. 

Den vanliga palsternackan ssp. sativa kan 
vidare provisoriskt delas i en typ med uppsvälld 
rot och en med smal rot (jfr. Loos 1993). Den 
senare, som sannolikt är vanligast i Norden, skil-
jer sig även på sin hårdare stjälk, samt något mer 
långsträckta småblad och senare blomning.

Bockrot Pimpinella saxifraga
Bockrot har delats i två underarter som varit svåra 
att skilja åt, eftersom den avgörande karaktären 
har varit huruvida roten i färskt tillstånd blånar 
vid snitt eller inte. Redan Weimarck (1963) note-
rade emellertid att underarten med blånande rot 
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Figur 10. Antal herbarieark av jätteloka och 
tromsöloka i Norden från de nordiska herbari-
erna. Av diagrammen kan man utläsa att tromsö-
loka samlades ett flertal gånger under 1800-talet, 
medan jätteloka samlades först omkring år 1900. 
Därefter har antalet belägg av jättelokan ökat kraf-
tigt och blivit fler än tromsölokan under slutet av 
1900-talet.
The number of collections from Norden in the 
Nordic herbaria of H. mantegazzianum (above) and 
H. persicum (below). Note that the latter species 
was collected several times during the 19th century 
while the former was first collected around the year 
1900. By the end of the 20th century, the pattern 
has reversed.
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(sammetsbockrot ssp. nigra) är täthårig samt har 
svart rotbark (kal till kort gleshårig och med ljus 
rotbark hos vanlig bockrot ssp. saxifraga). 

Vid en genomgång av herbariematerialet kan 
konstateras att även småbladen skiljer sig; de 
har en finare naggad kant hos ssp. nigra (figur 
11). Sammetsbockroten är begränsad till Skåne, 
Öland, Gotland och Östergötland (ett gammalt 
fynd i Krokek).

Slutord
Under arbetets gång har jag insett att de flock-
blommiga växterna bjuder på många spännande 
exempel av variabla arter med intressanta växt-
geografiska och historiska mönster. Min förhopp-
ning är att presentationen i Flora Nordica (Frö-
berg 2010) leder till ett ökat intresse för denna 
fascinerande växtfamilj. SBT.
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Figur 11. De nedre bladen av vanlig bockrot (till 
vänster) är kala till glest papillösa och har en grov-
sågad kant, medan sammetsbockrotens blad (till 
höger) är tätare håriga och har en finsågad kant. 
Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
The lower leaves of Pimpinella saxifraga ssp. saxi
fraga (left) are glabrous to sparsely papillose and 
coarsely serrate, while those of ssp. nigra (right) are 
densely hairy and finely serrate.
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Kanske hittar du en oljerättika i sommar!

ROLAND LYHAGEN

O
ljerättika Raphanus sativus Oleiformis-
Gruppen är en jordbruksväxt som är 
tämligen okänd och kanske förbisedd. Då 

jag de senaste åren fått mejl och förfrågningar om 
en odlad korsblommig växt med bifogade bilder 
har jag ofta snabbt kunnat konstatera att det är 
oljerättika. Det kan finnas anledning att närmare 
presentera denna växt.

Oljerättikan är inte upptagen i Thomas Karls-
sons (1998) förteckning över svenska kärlväxter 
eller i Kulturväxtlexikon (Aldén m.fl. 1998). Den 
finns däremot med i dess efterföljare, Våra kul-
turväxters namn (Aldén & Ryman 2009), och i 
Svensk kulturväxtdatabas (www.skud.se).

Trädgårdsrättikans kultur former kan enligt 
Aldén & Ryman delas in i följande huvudgrupper:

ormrättika  Caudatus-Gruppen
daikon  Daikon-Gruppen
kinesisk rättika  Lo Bok-Gruppen
oljerättika  Oleiformis-Gruppen
rädisa  Rädisa-Gruppen
rättika  Rättika-Gruppen

Trädgårdsrättikan Raphanus sativus är en myck-
et formrik art med stor variation i både rotform, 
blomfärg och skidor. Oljerättikan har en normal 
pålrot, (mat-)rättikan har en rundad eller lång-
sträckt rot med oftast svart färg medan rädisan har 
runda eller avlånga rotfrukter, ofta rödaktiga men 
även vita förekommer. Det finns ytterligare varian-
ter inom ormrättika- och daikongrupperna.

Oljerättikan förekommer i flera olika blom-
färger. Vita eller ljusvioletta blommor, ofta kom-
binerat med mörkare violettådring i kronbladen 
är det vanligaste. Ljust gula blommor omnämns 
också i lantbrukslitteraturen (Juhlin-Dannfelt 
1923, Osvald 1959). Av dagens odlade sorter 
förefaller alla vara vita eller violettanstrukna i 
blomfärg.

Gammal oljeväxt och gröngödslingsgröda
Oljerättikan har odlats under många hundra 
år som oljeväxt i Ostasien och Egypten, kanske 
också i Indien (Hanelt 2001). Den odlades redan 
under forntiden i Egypten (Linnell 1966). Oljan 
har använts både som matolja och lampolja. Fröet 
kan innehålla upp till 50 procent olja. Från 1800-
talet har växten också odlats i Europa som olje-
växt, grönfodergröda och gröngödslingsväxt.

Oljerättika – en förbisedd kulturväxt

Figur 1. Oljerättikans blommor 
kan vara vita eller mer eller 
mindre violetta. Fruktställ-
ningens stora skidor innehåller 
de oljerika fröna. Foto: Roland 
Lyhagen.
Flowers of oilseed radish Rapha
nus sativus Oleiformis Group can 
be either white or purple. The 
seeds have an oil content of up 
to 50%.
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I Sverige verkar odlingen ha kommit igång mot 
slutet av 1800-talet. Utsädesbolaget i Svalöv sålde 
sålunda oljerättika som gröngödslingsväxt mellan 
1894 och 1920 (Lyhagen 1991). Den tas dock upp 
sparsamt i den svenska lantbrukslitteraturen som 
grönfoder- och oljeväxt och i huvudsak endast i 
1900-talets handböcker. I Lundequists ”Handbok 
i svenska landtbruket” från 1850 refereras till 
utländska erfarenheter: 

Af vanliga rättikan (Raphanus sativus) odlas 
ut rikes en varietet (oleifer), dock sällan i stort. 
Den vexer mycket hög, och utbreder sig så med 
sina vidlyftiga grenar, att den behöfver stödjas. 
Den mognar likväl ojemnt, emedan plantan 
beständigt blommar, att blott få skidor äro 
mogna, vid vinterns annalkande. 

Den nämns under kapitlet oljeväxter varför 
den ojämna blomningen och frömognaden ses 
som en allvarlig begränsning för en riklig skörd. 
Lundequist nämner inget om oljerättikan som 
grönfoderväxt eller gröngödslingsväxt.

I  senare litteratur som ”Jordbrukslära för sko-
lor och självstudier” (Rydberg m.fl. 1912) rekom-
menderas oljerättikan däremot som en frodig och 
givande grönfoderväxt, särskilt på lättare jordar. 
Som lämplig utsädesmängd anges cirka 30 kg per 
hektar med sådd från våren och fram till midsom-
mar. Den kunde på 7–8 veckor ge en riklig skörd 
av grönfoder.

Saneringsgröda mot nematoder
På senare tid har sorter utvecklats som har bekäm-
pande effekt mot betcystnematoder. Oljerättikan 
angrips av nematoderna men dessa kan inte föröka 
sig i växten vilket leder till en minskning av mäng-
den nematoder. Därför odlas oljerättikan som 
sanerings- och  gröngödslingsväxt i växtföljder 
med sockerbetor. Det gäller idag bara Skåne och 
södra Halland. 

Men oljerättikan har rätt använd också effekt 
på frilevande nematoder som sprider virussjuk-
domar i potatis, till exempel moptopvirus och 
rattelvirus. Om man fräser ner en kraftig gröda av 
oljerättika i jorden reduceras de frilevande nema-
toderna genom rättikans innehåll av starka gluko-
sinolater. Därför odlas den som saneringsgröda 
också i potatisväxtföljder, främst i Skåne, Halland, 

Östergötland och andra potatisområden i Göta-
land. Störst sannolikhet att träffa på oljerättikan 
är det i dessa områden. Sommaren 2009 fanns till 
exempel 38 hektar oljerättika på Svalövsgården i 
Svalöv inte långt från min bostad.  SBT.
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Engagerade floraväktare har lyckats vända den 
hotande utvecklingen för strandvedeln på dess 
lokaler i Havstenssund i norra Bohuslän.

KJELL EMANUELSSON & HANS ALEXANDERSSON

Strandvedeln Astragalus danicus (figur 1)
är en av Sveriges och Bohusläns sällsyntare 
kärlväxter med ytterst få växtplatser i landet. 

Arten betecknas som starkt hotad (hotklass EN, 
Gärdenfors 2010) Fyra lokaler finns nu i Bohuslän 
på strandnära gräsmarker vid Havstenssund. På 
Gotland finns ytterligare några förekomster.

Arten har i Bohuslän varit minskande med 
en starkt hotad population på 1980-talet (Nord-
hag 1989, 1991). De tre kända växtplatserna 
vid Fåraby i Havstenssund har varit föremål för 
floraväktar insatser och övervakning sedan 1998 
inom projektet Bohusläns Flora. År 2006 gjorde 
Kjell Emanuelsson ett glädjande nyfynd av strand-
vedeln ute i skärgården, på Ulsholmen ungefär 3,5 
kilometer sydväst om de tre gamla växtplatserna. 

Där förekommer den med ett rikt blommande 
bestånd på naturlig gräsmark. 

Situationen för strandvedeln i Bohuslän har 
därmed förbättrats på flera sätt och vi vill här kort 
redovisa hur floraväktare kan bidra med övervak-
ning och viktiga bevarandeåtgärder för att vända 
en negativ trend för en hotad art.

Igenväxande strandängar
Växtplatserna för strandvedeln återupptäcktes och 
beskrevs av Yngve Nordhag i två innehållsrika 
uppsatser i SBT 1989 och 1991. Den befarades 
då vara så gott som utgången (Nilsson & Gustafs-
son 1977, Nordhag 1989) när han efter mycket 
sökande återfann den på tre lokaler vid Fåraby. 
Han påtalade redan då sin oro för den tilltagande 
igenväxningen och ohävden på lokalerna och 
hotet mot artens överlevnad (Nordhag 1991).

Sedan 1998 har Kjell hållit uppsikt på loka-
lerna och årligen noterat antal blommande och 
sterila stänglar (figur 2) och genomfört enkla men 
värdefulla vårdinsatser på växtplatserna för att om 

Röjsåg och räfsa räddar  
strandvedeln i Havstenssund

Figur 1. Strandvedeln är en av våra 
mest sällsynta växter. Den växer på 
torra strandängar och har aktuella 
lokaler kring Havstenssund i norra 
Bohuslän samt vid Klintehamn på 
Gotland. Foto: Jörn Evers.
Astragalus danicus is very rare in Swe-
den with only very few localities in 
northern Bohuslän and on Gotland.
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möjligt hålla igenväxningen stången. Röjsåg och 
räfsa har varit verktygen i detta arbete.

Under Botanikdagarna i Bohuslän 2006 ägna-
des den igenväxande strandängen och torrback-
arna vid Fåraby ett besök. Igenväxningen väckte 
stor oro och Svenska Botaniska Föreningen tog 
kontakt med länsstyrelsen i Västra Götalands 
län för att påtala det allvarliga i situationen för 
strandvedeln och för den i övrigt mycket rika 
floran i området. Här finns flera sällsynta och 
rödlistade kärlväxter som kustgentiana Gentia-
nella baltica, sumpgentiana G. uliginosa, honungs-
blomster Herminium monorchis, bågstarr Carex 
maritima, strandrödtoppa Odontites littoralis och 
slåtterblomma Parnassia palustris, alla i behov av 
vård- och skyddsåtgärder.

Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen som är 
naturvårdsförvaltare av det skyddade naturvårds-
området ”Tanumskusten” som bland annat omfat-
tar de tre växtlokalerna, hade tidigare försökt 
genomföra en vårdinsats för hela strandängen och 
torrängarna med strandvedel men stött på hinder 
då beslutet om naturvårdsområde inte ger staten 
rätt att sköta de ohävdade gräsmarkerna mot 
mark ägarens vilja. Den ene markägaren krävde 
bland annat kompensation för vårdåtgärden i 
form av rätt till exploatering inom en annan del av 
naturvårds- och strandskyddsområdet vilket läns-

styrelsen och kommunen inte kunde gå med på. 
Förhandlingsläget var därmed låst och en angelä-
gen restaurering av hela strandängsområdet kom 
aldrig till stånd.

Svenska Botaniska Föreningens och Bohus-
läns Floras initiativ ledde nu till att länsstyrelsen 
övergav tanken på en restaurering av hela det 
värdefulla området, eftersom det inte var en fram-
komlig väg. Med personliga kontakter i Bohusläns 
Floras regi erhölls samtycke från en av markä-
garna, och därmed kunde den östra växtlokalen 
(Lerkilen) och omgivande gräsmark restaureras 
med stegvisa försiktiga avverkningar och röj-
ningar (figur 3). Åtgärderna genomfördes inom 
floraväktarverksamheten och med maskinellt och 
ekonomiskt stöd från Västkuststiftelsen.

På detta sätt kunde samarbetet mellan mark-
ägare, floraväktarna och Västkuststiftelsen med 
länsstyrelsen i bakgrunden delvis dyrka upp ett 
svårt och låst läge och få till stånd angelägna vård-
insatser. Den västra lokalen (Viken) väntar dock 
fortfarande på en adekvat vårdinsats med årlig 
skötsel. Floraväktarverksamheten med sina små 
åtgärder på växtplatsen fortsätter dock och kom-
mer säkert att rädda arten även på denna lokal 
där beståndsutvecklingen har varit starkt positiv 
sedan floraväktarverksamheten kom igång (figur 
2). Inramningen med en välhävdad blomsterrik 

Figur 2. Förekomst av strandvedel 
på de fyra lokalerna vid Havstens-
sund. Viken är en ohävdad torräng 
med små röjningsåtgärder genomför-
da i mars 2007 (blå pil). Lerholmen 
är ohävdad med restaurering genom-
förd i mars 2008 (röd pil) med 
åtföljande årlig slåtter. Platsen är 
en nötbetad torräng med enbuskar. 
Röjning genomfördes i mars 2008 
(röd pil). Ulsholmen är en ohävdad 
naturlig gräsmark på skaljord, inga 
vårdåtgärder. Data från floraväktarverk-
samheten och Artportalen.
Number of flowering and non-flow-
ering shoots of Astragalus danicus at 
the four localities at Havstenssund.
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gräsmark och strandäng får dock dröja ett tag tills 
samstämmighet mellan parterna har uppnåtts.

Gå långsamt fram!
I floravårdsarbetet vill vi trycka på vikten av att 
tillämpa små och successiva vårdåtgärder (figur 
3) och inte vidta alltför omfattande röjningar på 
kort tid vilket ofta leder till ett tungt återkom-

mande efterarbete för att hålla återväxten av 
busk- och slyvegetation stången. Ofta skjuter 
igenväxningen fart direkt efter att restaurerings-
fasen avslutats och betestrycket är ofta inte till-
räckligt i början för stora restaurerade områden. 
Kompletterande markvårdinsatser med putsning, 
skottslåtter eller hjälpslåtter uteblir ofta av kost-
nadsskäl. 

Figur 3. Lokalen vid 
Lerholmen (övre bil-
den) efter restaurering 
mars 2008. Röjning, 
avverkning av igenväx-
ningsvegetation och 
markstädning. Växtplat-
sen för strandvedel lig-
ger vid berg roten bland 
slån och enbuskar.

Vid Platsen har små 
röjningar av trängande 
enbuskar och en mark-
städning genomförts i 
mars 2008. Kjell Ema-
nuelsson begrundar 
röjningsresultatet. Foto: 
Hans Alexandersson.
Gentle clearance work 
over several years have 
successfully restored 
two of the sites for 
Astragalus danicus.
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Att ta lite tid på sig i floravårdsarbetet och steg 
för steg återföra en igenväxande gräsmark till ett 
välhävdat och artrikt tillstånd är inte att förakta. 
Slåtter på små, botaniskt rika områden är mycket 
värdefullt och kompletterar bete som hävdmetod. 

Den varsamt restaurerade lokalen Lerholmen 
vårdas nu med årlig förnaräfsning och markstäd-
ning i vårtid, kompletterad med skottslåtter samt 
årlig slåtter med klippande slåtterbalk i augusti 
månad. Grästrimmer är effektiv på högvuxen 
kväve gynnad vegetation och sly.

Resultatet av vårdinsatserna har inte låtit vänta 
på sig. Viken-lokalen har haft en god utveckling 
av förekomsten med de små åtgärderna och 2009 
inräknades 400 stänglar av strandvedel. Ler-
holmen som nyligen röjts visar ännu inte någon 
påtaglig uppgång i antalet blommande stänglar 
men ökade till 60 stänglar efter ett bottenår 
2008. Den betade lokalen Platsen har däremot 
inte visat någon positiv utveckling och där får 
man söka efter de få blommade exemplaren under 
enbuskarna. Vår erfarenhet hittills är att buskröj-
ning och markstädning med slåtter är en mer 
framgångsrik skötselregim än röjning och bete för 
strandvedeln.

Uppföljningen av olika skötselinsatser tillsam-
mans med övervakningsdata från floraväktar-
verksamheten kan bli mycket värdefull för att 
öka kunskapen om hur olika förvaltningsåtgärder 
fungerar för bevarandet av en skyddsvärd art 
(Milberg & Bergman 2010). SBT.

•  Tack till Evastina Blomgren, Bohusläns Flora, 
för kommentarer till manuset.
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Växterna är ständigt utsatta för risken att bli 
uppätna, och många olika sätt att skydda sig har 
utvecklats under årmiljonernas lopp. En av de 
mer utstuderade metoderna är att försvara sig 
med en egen armé av myror!

STAFFAN ULFSTRAND

V
äxter använder många slags djur som trans-
portmedel för pollen eller frön. Skickebuden 
anlockas genom bjärta färger eller frestande 

doftsignaler. Både pollination och fröspridning 
erbjuder massor av exempel på intrikata evolutio-
nära anpassningar: växten gör allt för att pollenet 
respektive fröna ska hamna på ställen där de effek-
tivt bidrar till plantans förökningsframgång, dock 
utan att det kostat för mycket och helst varit all-
deles gratis. Som bekant finns det en hel del växter 
som grundlurar de arma insekterna: flugblomstret 
Ophrys insectifera, som lockar med ”falskt sex”, är 
bara ett av otaliga exempel på sådant lurendrejeri. 
Dock är tillräckligt många växter tillräckligt 
hederliga för att systemet ska fungera och levere-
rar faktiskt den nektar som utgör betalning för 
pollen överföringstjänsten. 

Mängder av djur uppsöker emellertid växter 
inte alls för att de lockats eller lurats att hämta 
pollen eller frön, utan för att äta upp bladverket 
eller suga ut näringsinnehållet. Då är det inte tal 
om något slags tjänst/gentjänst utan ren och skär 
skadegörelse på plantans produktionsapparat. 
Otaliga anpassningar har evolverat hos olika växt-
arter därför att de minskat den produktionsned-
sättning som vållas av herbivorer (djur som lever 
på växter). 

Ungefär hälften av jordens cirka femtusen 
däggdjursarter, alltifrån 6-tons savannelefanter 
till 6-grams dvärgmöss, lever helt eller delvis av 
växters produktion: blad, kvistar, frukter, frön, 
rötter … För att minska åtkomligheten har många 
växtarter evolverat olika typer av avvisande kon-
struktioner, såsom taggar och tornar, och hos väx-
ter utsatta för hårt betestryck från storväxta dägg-

djur kan dessa se ut som verkliga mord redskap. 
Jättelika taggar är emellertid långt ifrån gratis att 
tillverka och har dessutom högst varierande effek-
tivitet gentemot olika konsumenter. 

Stora däggdjurs växtbetande är relativt lätt att 
se och mäta. Det är däremot svårare när det gäller 
insekternas gnagande och sugande. Även om väx-
ternas utsatthet för olika slags herbivorer givetvis 
varierar mellan olika områden och biotoper, är 
det troligt att insekter ofta vållar växterna minst 
lika stora förluster som ”storviltet”. Mot insekter 
skyddar inte tornar och taggar, och därför har 
växterna evolverat många olika typer av kemiska 
bekämpningsmedel. Men de består av stora och 
komplicerade molekyler som är synnerligen dyra i 
tillverkning, särskilt eftersom olika insekts grupper 
och -arter ofta kräver olika substanser. 

Så utmärkt då om det fanns ett medel som 
kunde mildra skadeverkan från såväl däggdjur 
som insekter! Och det finns det, nämligen myror! 
De gör livet surt för de stora herbivorerna och äter 
upp de små. 

Ett antal arter inom släktet Acacia utnyttjar 
olika myrarter som en ”legoarmé” för att försvara 
sig mot hungriga herbivorer. Antagligen började 
samexistensen genom att myror vistades i akaci-
orna helt enkelt för att slicka växtsafter och äta 
bladlöss och andra insekter som också kommit dit 
för att ta för sig. Myror är aggressiva och försvarar 
sina resurser med bett och syra. Om vissa indi-
viduella plantor råkade erbjuda myrorna särskilt 
goda betingelser, fick de därigenom ett bättre 
försvar mot herbivorerna än andra individer. 
Följaktligen kunde de avsätta större resurser till 
att producera massor med blommor och massor 
med frön, alltså till sin förökning. Och det är de 
individer som förökar sig ymnigare än andra som 
avgör hur framtidens bestånd kommer att te sig: 
naturligt urval i ett nötskal. 

Samtidigt som de plantor gynnades som styrda 
av sina genetiska anlag erbjöd myrorna extra 
goda villkor, gynnades de myror vars arvsanlag 
fick dem att uppsöka just sådana plantor: de 

Växter och djur – ett relationsproblem
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överlevde längre, orkade bära hem mer näring till 
boet och lämnade efter sig fler avkomlingar (via 
sin mamma drottningen) än myror med andra 
beteende varianter. Därmed var en koevolutionär 
process igång: myrorna och växterna hade etable-
rat en mutualistisk relation, vilket innebar att de 
ömsesidigt gynnade varandra. Vissa växtarter (så 
kallade myrmekofyter) har med tiden blivit totalt 
beroende av en myrarmé och vissa myrarter av en 
speciell värdväxtart.

Men pass på – vi talar inte om en drömvärld 
av paradisisk harmoni utan om Darwins värld 
där konkurrens är normaltillståndet. Mutualism 
fungerar endast om båda parter tjänar på samver-
kan. Ingendera minskar sin egen fortplantnings-

framgång till förmån för den andra. Själviska 
gener kan mycket väl bygga och dirigera samver-
kande organismer. 

En välbekant myrmekofyt är visselakacian 
Acacia drepanolobium, ett lågväxt träd som täcker 
stora arealer i många afrikanska savannområden. 
På en del av de sylvassa tornarna sväller basen upp 
och bildar en valnötsstor kula, till en början mjuk, 
sedermera hårdnande. Medan denna så kallade 
pseudogall ännu är mjuk, gör en myrhona (van-
ligen tillhörig en art inom släktet Crematogaster) 
ett litet runt hål i den, kryper in och stänger där-
efter hålet efter sig. Inne i tryggheten börjar hon 
lägga ägg. När de första arbetsmyrorna kommit 
fram, öppnar de hålet och ger sig ut på akacian 

Figur 1. Den upp till sex meter höga visselakacian Acacia drepanolobium är försedd med många långa och 
sylvassa tornar till försvar mot betande djur. Basen på en del av tornarna sväller upp och bildar val-
nötsstora ihåliga kulor (domatier) i vilka speciella myrarter finner sin bostad. Akacian förser dessutom 
myrorna med söt nektar från körtlar vid basen på bladen. I gengäld försvarar myrorna med stor frenesi 
sin värdväxt mot närgångna växtätare. Trädet har fått sitt svenska namn efter det visslande ljud som upp-
står när vinden blåser igenom de torra övergivna myrkasernerna. Foto: Ronny Alexandersson.
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för att söka föda i form av diverse insekter. Men 
dessutom kastar de sig med dödsförakt på nosen 
på varje stackars impala eller get som kommit 
tillstädes för att äta av akacian och biter och biter 
och biter …

Hur viktigt det är att avstämma satsningen 
på försvaret gentemot risken för anfall illustreras 
av experiment man gjort på visselakaciorna i 
ett område i Sydafrika. Det visade sig då att de 
exemplar som utsattes för betesskador utveck-
lade fler tornar och därmed fler myrkaserner och 
hyste fler bitska myror. Skador på växten induce-
rar således en förändring i dess tillväxtmönster, 
och inte nog med det: om skadorna vållas av 
mindre djur som getter, är det på de lägre kvis-
tarna som tornarna ökar i antal och dessutom 
i längd, men om det handlar om bjässar som 
elefant och giraff, sker ”upprustningen” i första 
hand högt uppe i trädet.

I ett annat experiment, denna gång i Kenya, 
utestängde man från ett område alla stora herbi-
vorer. Alldeles som väntat drog visselakaciorna 
ner på sitt försvar och byggde färre eller inga myr-
kaserner, vilket medförde att akaciornas försva-
rare, i det här fallet Crematogaster mimosae, triv-
des allt sämre och till slut försvann för att ersättas 
av en annan art inom samma släkte, C. sjostedti. 
Den kräver inte kaserner, och inte heller försvarar 
den trädet mot dess fiender, vare sig däggdjur eller 
insekter. Utan effektivt försvar utsattes akacie-
buskarna nu för en intensiv konsumtion av vissa 
vedlevande skalbaggar (långhorningar), vilket 
ledde till deras förtvinande och död. Efter en 
tid hade visselakaciorna nästan helt bytts ut mot 
andra träd- och buskarter. 

Liknande dramatik utspelar sig på ett antal 
mellanamerikanska Acacia-arter. Där har man 
iakttagit att det finns en myrart, Pseudomyrmex 
nigropilosa, som ockuperar de kaserner som trä-
den tillhandahåller men däremot inte faller på 
tanken att offra liv och lem på att försvara dem 
mot herbivorerna (nuförtiden insekter, förr också 
stora däggdjur). Ren och skär parasitism alltså! 
Utan något försvar går akacian snabbt under, ett 
problem som parasitmyran hanterar genom sin 
jättesnabba livscykel, jämfört med den ”ärliga” 
myrarten som verkligen försvarar akacian, och 

därigenom förlänger trädets liv och följaktligen 
inte behöver påskynda sin egen livshistoria. 

Den forskare som först fäste biologernas upp-
märksamhet på det intrikata samspelet mellan 
olika Acacia-arter och olika myrarter var Daniel 
H. Janzen, professor vid University of Pennsyl-University of Pennsyl-
vania i Pittsburgh, USA. För sina upptäckter och 
insikter tilldelades han av Kungliga Vetenskaps-
akademien år 1984 det första Crafoordpriset 
inom ämnes området ekologi. Koevolutionära pro-
cesser uppfattas idag som ett ytterst viktigt inslag 
i uppkomsten av jordens fantastiska botaniska och 
zoologiska mångfald. SBT.
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En av 1900talets stora växtekologer har gått ur 
tiden, sörjd av många världen runt. Hugo Sjörs 
avled i sitt hem den 28 februari 2010. 

INGVAR BACKÉUS

H
ugo växte upp på norra stranden av Dal-
älven, på en gård i Stora Skedvi socken. 
Efter att ha genomfört sina gymnasie-

studier per korrespondens kom han vid mitten av 
30-talet till Uppsala universitet för att, som han 
själv berättat, bli zoolog. Snart ändrade han sig 
och kom med i gruppen kring det Växtbiologiska 
seminariet och Växtbiologiska institutionen, där 

G. Einar Du Rietz nyligen hade tagit över profes-
suren från Rutger Sernander. ”Växtbio” var ett 
begrepp runt om i världen, och det var många som 
fångades upp där, särskilt sådana akademiker som 
inte var rädda för stövlar och strapatser.

Hugo blev intresserad av myrarnas ekologi. 
Kanske började det under inventeringssomma-
ren 1936 i Muddus med Tore Arnborg, där Tore 
tog hand om skogarna och Hugo myrarna. Efter 
expeditioner till blivande överdämningsområden 
i Jämtland tillkom hans första skrifter, om myrar 
vid Mjölkvattnet (1943) och i Långanområdet 
(1946). Få ekologer publicerar namn på nya taxa, 
men Hugo hör till undantagen. Hans Sphagnum 
subfulvum från 1945, numera begåvad med det 
svenska namnet brun glansvitmossa, har stått sig 
genom senare tiders revolutioner inom mosstaxo-
nomin.

Efter beredskapsåren återvände han till sina 
hemtrakter och tog itu med sitt största arbete, 
doktorsavhandlingen från 1948 som fick titeln 
Myrvegetation i Bergslagen. Hugo besökte snart 
sagt alla myrar av någon betydelse från Tisjön i 
Lima till Ryggmossen i Uppland. Bussresorna blev 

Hugo Sjörs (1 augusti 1915 – 28 februari 2010)

TILL MINNE AV

Hugo Sjörs var en iakttagare i naturen med stor 
förmåga att se sammanhangen, från jordens regio-
nala indelning till livet i den lilla tuvan. I poeten 
Dan Anderssons hemtrakter demonstrerar Hugo 
här ett ekosystem i miniatyr på Skattlösbergs  
Stormosse med starr, mossa, rötter och torv. 

”[E]ndast hos skalden ’spelar vårens ljumma 
vind i myrens gula starr’ ”, påpekar Hugo i sin 
doktors avhandling (sid. 149), ty vårens starr ligger 
platt mot marken, nedpressad av vinterns snö.  
Foto: Eje Rosén.
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många, de flesta med cykeln hängande frampå 
bussen, eftersom myrar tenderar att ligga långt 
från folk och körvägar.

När man första gången läser Hugos doktors-
avhandling tycker man kanske att den innehåller 
rätt mycket trivialiteter. Så småningom inser 
man dock att det är just här som det beskrivs 
i stringent form för första gången, sådant som 
sedan blev allmängods i läroböckerna. Tuvor och 
höljor, fastmattor och mjukmattor, flarkar och 
strängar; här fastläggs terminologin. Givetvis 
beskriver han också vegetationen, från de artfat-
tiga mossarna till de exklusiva rikkärren. 

Bergslagen är ett växtgeografiskt intressant 
område. Limes norrlandicus, den biologiska 
norrlandsgränsen, löper genom området, vilket 
gav Hugo tillfälle att studera de olika myr-
strukturernas, myr typernas och växtarternas 
utbredningsförhållanden. Förutom de regionala 
studierna gjorde Hugo också viktiga detaljstudier 
över myrstrukturernas och växtarternas fördel-
ning på Skattlösbergs Stormosse i Grangärde 
finnmark. Avhandlingen, publicerad i Acta Phyto-
geo graphica Suecica, har blivit en klassiker i myr-
litteraturen.

Hugo höll sig kvar i byn Skattlösberg med sin 
hustru Gunnel (född Thelander) och de första 
barnen. Här gjorde han nu ett pionjärarbete inom 
kulturmarkens ekologi och historia. Resultatet 
blev ännu ett arbete i Acta-serien (1954), nu om 
Skattlösbergs slåtterängar, en tidig ekosystem-
undersökning i miniatyr. Arbetet tillkom när de 
sista resterna av de vidsträckta ängsmarkerna ännu 
slogs med lie. Några av ängarna i Skattlösberg blev 
senare reservat och slås fortfarande.

Hugo fick docenturen i Uppsala och upp-
rätthöll under några år på 1950-talet labora-
torstjänsten i Lund. Inte minst sökte han nu i 
mark- och vatten kemin efter den bakomliggande 
förklaringen till myrvegetationens variation. Som 
gästforskare i Kanada gjorde han också en viktig 
insats för förståelsen av Kanadas myrar, särskilt 
i Hudson Bay-området. Återigen gjorde han en 
pionjärinsats i ett föga utforskat område.

Vid denna tid skrev Hugo också sin ovärder-
liga lärobok Nordisk växtgeografi (1956), som 
trots sitt relativt ringa omfång är synnerligen 

innehållsrik, och inte bara innehåller traditio-
nell växtgeografi, utan även växtekologi. Han 
använde termen växtgeografi på det sätt som var 
brukligt på Växtbio, alltså i vidast möjliga bemär-
kelse, inkluderande alla aspekter av växternas 
rumsliga fördelning i alla skalor. En ny upplaga 
kom 1967, men därefter betraktade han själv 
boken som föråldrad. Däremot publicerade han 
1971 en lärobok i växt ekologi, alltså med ett bre-
dare perspektiv. Han använde sig här i hög grad 
av ekosystembegreppet, vilket han hade disku-
terat redan i en uppsats från 1955. Hugo gjorde 
också en zonindelning för hela det cirkumpolära 
området (1963).

Efter några år som laborator vid Skogshög-
skolan i Stockholm kom Hugo 1962 tillbaka 
till Växtbio som G. Einar Du Rietz’ efterträdare. 
Du Rietz var främst växtsociolog och ledare för 
Uppsala-skolan, den ena av Europas två ledande 
skolor på det området. Hugo hade andra intressen. 
Detta finns till och med noterat i en amerikansk 
lärobok i vegetationslära: David Shimwell skrev 
i sin lärobok från 1971 att Uppsala på senare tid 
hade “shown some lack of interest in classifi ca-shown some lack of interest in classifica-
tion”. I stället stannade fokus under Hugos tid 
på växtgeografi i Växtbios vidsträckta mening 
och, inte minst, på vegetationsdynamik. Växtbio 
var en idealisk plats för studier av vegetationens 
långtidsdynamik, eftersom man där hade samlat 
vegetationsdata sedan tidigt 1900-tal. Under 
1970-talet gjordes också viktiga insatser inom pro-
duktionsekologin.

Under sin professorstid var Hugo mycket 
arbetstyngd, sysselsatt som administratör, lärare 
och inspirerande handledare. Han initierade sam-
arbete med discipliner som zooekologi och mikro-
biologi och med SLU. Han var också central inom 
nordiskt forskningssamarbete och vetenskapligt 
naturvårdsamarbete, bland annat inom IBP, det 
internationella biologiska programmet. 

Hans tankar och uppslag inom forskningen 
syns bäst i hans många elevers arbeten. Den tid 
han hade till eget arbete ägnade han främst natur-
vården, bland annat vattenkraftsutbyggnaden och 
den fjällnära skogen. Hugo var också ordförande 
i Svenska Växtgeografiska Sällskapet, vars Acta-
serie under hans tid fortfarande var av central 
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betydelse för institutionen som kanal för dokto-
randernas avhandlingar.

Hugo lämnade professuren 1980, flyttade till 
ett emeritusrum på Växtbio och kunde äntligen 
återvända till sin egen forskning. Hugo och Gun-
nel hade nu en stuga i Oljonsbyn utanför Orsa, 
och en hel del av fältstudierna ägde rum på Kopp-
ången och andra myrar i gränsområdet mot Orsa 
finnmark. Han skrev vid denna tid också om de 
mossor han samlade i Muddus 60 år tidigare och 
som sedan dess hade väntat i sina konvolut. Två 
viktiga artiklar publicerade han tillsammans med 
elever. Den ena handlade om de förändringar 
som skett i växternas småskaliga utbredning och 
i vattenkvalitet på Skattlösbergs Stormosse efter 
Hugos ursprungliga undersökning där 50 år tidi-
gare. En annan artikel kom i Journal of Ecology, 
där han nu publicerade sig för första gången vid 87 
års ålder. 

Hugos sista uppsats publicerades i SBT och 
handlade om växterna runt seniorboendet i Sävja 
där han levde på senare år tillsammans med Gun-
nel, som avled för ett par år sedan. Några månader 
efter att detta skrivs kommer det emellertid att bli 
boksläpp: Sin sista tid ägnade nämligen Hugo åt 
att skildra sina resor i världen.

År 1996 blev Hugo hedersmedlem av Svenska 
Botaniska Föreningen. Få har varit mer förtjänta. 
Hugo verkade utan stora åthävor men med stor 
skärpa, och även när han höll sig i bakgrunden 
var han i centrum för allas uppmärksamhet. Upp 
i hög ålder deltog han i institutionens seminarier 
och i Växtgeografiska Sällskapets möten. Fast 
han aldrig själv ägnade sig åt modellbyggande och 
avancerade teorier, hade han alltid lätt att se sam-
banden, och många av oss blev tagna ner på jorden, 
när Hugo såg brister i modeller och dataset och 
berättade hur det förhåller sig i verklighetens värld. 
Efter Hugo finns ingen med så stora och vida kun-
skaper om svensk vegetation och ekologi. SBT.
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BOTANISK LITTERATUR

Utforskandet av den inhemska växtvärlden 
startade tidigare på de brittiska öarna än i 
vårt land. I dag är England ett av vår jords 

floristiskt bäst inventerade områden och nya eller 
omarbetade engelska floror, nationella, regionala 
och lokala, ser ständigt dagens ljus.

Ett spirande intresse för floristiska fältstudier 
kan spåras i medeltida engelska handskrifter, i 
synnerhet hos dominikanermunken Henry 
Daniel, samtida med poeten Geoffrey Chaucer 
(1340–1400), men de första i tryck meddelade 
lokaluppgifterna för vilda engelska växter finner 
vi i William Turners The Names of Herbes (1548). 
Sådan tidig information finns också i till exempel 
John Gerards berömda örtabok från 1597, ”British 
natural history’s first best-seller”. 

Som den tidigaste engelska lokalfloran kan vi 
räkna John Rays Camebridgeflora (1660) och som 
de första engelska riksflororna arbeten av Ray 1670 
och 1690, alla på latin. Englands förste professor i 
botanik, Robert Morison i Oxford, var samtida med 
Ray och vår Johannes Franckenius. Den första flo-
ran över England på engelska kom 1776, alltså några 
år tidigare än Samuel Liljeblads flora från 1792, den 
första Sverigefloran som alltigenom är på svenska. 

En fyllig skildring fram till 1900 av den engel-
ska botanikens historia ges av J. R. Green i A His-
tory of Botany in the United Kingdom (1914) och 
en sammanfattning av den engelska florans upp-
täcktshistoria i John Gilmours och Max Walters 
Wild Flowers. Botanising in Britain (1962).

Nyligen har den engelske historikern och 
botanisten David Elliston Allen (bl.a. björnbärs-
specialist) publicerat en femhundrasidig, synner-
ligen lärd bok om den engelska botanikens och 
faunistikens historia, Books and Naturalists, från 
begynnelsen till mitten av 1900-talet.

Allens bok är ingen katalog över publicerade 
arbeten inom botanikens och faunistikens olika 

verksamhetsområden. Den 
är idéorienterad och dess-
utom genomsyrad av till-
komst- och publicerings-
historia. Kultur och sam-
hälle sammanlänkas.

David Allen har en 
imponerande person-
kunskap och ett utpräg-
lat sinne för den udda 
personligheten och den udda detaljen, 
vilket gör hans framställning mycket underhål-
lande.

Allen är stilistiskt briljant, med ett ofta spar-
smakat ordval och en harmonisk satsrytm, fjärran 
från de språkliga allfarvägarna. Hans prosa är inte 
alltid lättillgänglig men oupphörligt engagerande. 
Boken är rikt och vackert illustrerad, inte minst 
med undersköna fjärilar.

Allt som allt har David Allens bok blivit en 
fascinerande kultur- och lärdomshistoria, i ett 
månghundraårigt perspektiv. SBT.
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Books and Naturalists
David Elliston Allen 2010.
Collins, London, 496 sid.
ISBN 978-0-00-724084-5 (hardback),  
978-0-00-730017-4 (paperback).

Books and  
Naturalists

BOTANISK LITTERATUR

Clive Staces redan klassiska brittiska 
kärlväxtflora har nyligen kommit ut 
i sin tredje upplaga. Stace samman-
fattar i en kompakt volym på drygt 
1200 sidor det mesta som är värt att 
veta om växtvärlden på de brittiska 
öarna.

New Flora of the British Isles
Clive Stace 2010.
Cambridge Univ. Press, 1266 sid.
ISBN 978-0-52-170772-5.
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Namn i metervara
Vad gör namnet? Visst ger skvattram
samma vällukt vad hon kallas
Så kan synas, men då missas
takt och ton och versens villkor
Rhododendron tomentosum?
Godkänt!  Le-edum palustre
haltar däremot betänkligt

Sålunda, när botanisten
skakar om nomenklaturen
uti långa lärda skrifter
skyller hon på släktskapsträdet
skyller på prioriteten

men i hjärtat styrs hon bara
utav kalevalametern
där hon sitter på en tuva
just i kanten utav mossen
varm av junisolens strålar
bara fötter, skvattramsrusig
i en nordisk sommarmorgon
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