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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I sommar har flera nya arter hittats i Sverige! Skråpsnyltrot, berberis-
snyltrot, hedjungfrulin och strandflenört är fyra nykomlingar i den 
vilda svenska floran. Läs mer om de två förstnämnda på sidorna som 

följer. Men det var inte det enda som hände i sommar:
•	 Under några härliga dagar i juni anordnade SBF i samarbete med 

Fältbiologerna ett läger på Öland för växtintresserade ungdomar. Läs 
mer på sid. 270. Ungdomsläger hoppas jag vi kan fortsätta med! 

•	 De vilda blommornas dag arrangerades över hela landet den 17 juni.
•	 Årets Botanikdagar med ett hundratal deltagare var förlagda till Häl-

singland. Läs mer på sid. 255 & 260. Det var en fröjd att få besöka 
landskapets finaste miljöer. Direkt därefter arrangerades ett floraväk-
tarläger, där vi följde upp läget för några hotade arter som topp- och 
rutlåsbräken och de sällsynta gräsen glesgröe och sötgräs.

•	 Fjällbotanikkursen i Padjelanta blev en stor upplevelse för deltagarna 
som fick se både blommande fjällkrassing och raggfingerört.

•	 SBF:s utlandsresa gick i år till södra Finland in mot den ryska grän-
sen. Det blev många nya arter och miljöer för de flesta av deltagarna. 
Det kommer en reseberättelse här i SBT så småningom. 

•	 Våra länsansvariga floraväktare träffade i år sina norska kollegor i 
trakten av Gudbrandsdalen och Dovre för att utbyta erfarenheter 
och lära känna några av Norges rödlistade arter.

Vad händer i föreningen?
•	 Vi undersöker nu möjligheten att ge ut en helt ny tidskrift för alla 

med ett allmänt växtintresse, ett önskemål som många medlemmar 
framfört. Den nya tidskriften ska komplettera SBT, och alla medlem-
mar ska få båda tidskrifterna till samma avgift till att börja med. Den 
nya tidskriften ska inledningsvis komma ut ett par gånger om året, 
och vi hoppas att den ska fylla behovet av en mindre specialiserad 
tidning och kunna locka många nya medlemmar.

•	 På sid. 267 kan Du läsa om de senaste turerna kring det planerade 
kalkbrottet på norra Gotland. Mark- och miljö överdomstolen gav i 
somras Nordkalk tillstånd att öppna brottet – ett beslut som väldigt 
många ifrågasätter. SBF fortsätter att arbeta offensivt och intensivt 
med frågan.

•	 SBF har under senare år breddat och förstärkt sin verksamhet betyd-
ligt, samtidigt som kostnadsläget har skärpts. På årsmötet beslutades 
därför om en höjning av medlemsavgiften till 340 kronor. Det är 
hela tio år sedan vi senast höjde avgiften. Det är aldrig roligt med pris-
höjningar, men vi hoppas Du tycker att Du får valuta för pengarna! 

MARGARETA EDQVIST margareta.edqvist@telia.com

Botaniskt högtryck

”Stort tack till alla 
ledare och guider som 
ställt upp under som-

marens olika aktiviteter 
och bidragit till alla de 
positiva omdömen vi 

fått!”
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Ola Malm var egentligen på fjärilsjakt den där 
dagen i somras när han gjorde landets första 
fynd av skråpsnyltrot.

OLA MALM

D
en 24 juli 2012 gav jag mig av lite tidigare 
från jobbet på Visby lasarett för att foto-
grafera almsnabbvinge vid Nordergravar. 

Där finns ett bra bestånd med storvuxen alm 
och fjärilen brukar förekomma rikligt på lokalen. 
Problemet är att de främst håller till högt uppe 
i trädtopparna vilket ju försvårar fotandet en 
aning. Men när jag vandrade omkring i området 

hittade jag ett exemplar som hade flugit ner till ett 
bestånd med pestskråp Petasites hybridus. Sedan 
kom en till och ytterligare en, så äntligen blev det 
några hyfsade bilder. 

Då jag skulle ge mig av tog jag ett varv runt 
skråpbeståndet för att åter anknyta till stigen 
österut. I östra änden av det stora beståndet 
snubblade jag då till min förvåning över något 
som uppenbarligen var snyltrötter, mitt bland de 
kraftiga skråpstjälkarna. Lite letande uppdagade 
ytterligare några blomställningar en bit in bland 
skråpen. Totalt räknade jag 20 stycken, och hälf-
ten av dem var ännu fint i blom. 

Skråpsnyltrot funnen i Visby

Figur 1. Ett tjugotal blommande stänglar av 
skråpsnyltrot hittades i ett stort pestskråps-
bestånd utanför Visby ringmur i somras. Foto: 
Ola Malm, 24 juli 2012.
Twenty flowering stems of Orobanche flava were 
found at the edge of a stand of Petasites hybridus 
just outside the city wall of Visby on Gotland.
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Eftersom snyltrötter vad jag vet är ganska 
kinkiga med sina värdarter kunde jag inte få dem 
till något annat än skråpsnyltrot Orobanche flava. 
Men då litteraturen anger att arten har sin enda 
nordiska växtlokal i Danmark kändes fyndet 
minst sagt överraskande. Den danska växtplatsen 
i Köpenhamn påträffades så sent som 1995.

Den nya lokalen ligger rätt centralt i Visby, 
vid Snäckgärdsporten strax utanför ringmurens 
nordvästligaste hörn. Det aktuella beståndet med 
pestskråp (eller ”rabarber” som de flesta förbipas-
serande väljer att kalla den) är imponerande stort 
med mycket kraftiga och högväxta plantor. 

Denna gamla (från början införda) läkeväxt 
har av allt att döma en mycket lång kontinuitet i 
Visby och har sin huvudsakliga gotländska utbred-
ning i och kring staden. På den aktuella lokalen 
lär pestskråpen ha varit känd sedan tidigt 1900-
tal, men hur länge snyltroten funnits här får väl 
kanske förbli okänt.  SBT.

Malm, O. 2012. Skråpsnyltrot funnen i Visby. [First 
Swedish find of Orobanche flava.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 106: 210–211. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The first Swedish find of Orobanche flava is reported. 
Twenty flowering stems were found on 24 July 2012 
in a large old stand of Petasites hybridus just outside 
the northern part of the mediaeval city wall of Visby 
on Gotland. In Norden, O. flava has one previous 
locality, in Copenhagen, Denmark.

Figur 2. Det stora bestån-
det med pestskråp vid 
Snäckgärdsporten i Visby. 
Skråpsnyltroten påträffades 
i den bortre (östra) änden. 
Foto: Ola Malm, 24 juli 2012.
The large stand of Petasites 
hybridus just outside the city 
wall of Visby has been known 
since at least the early 1900s.

Ola Malm jobbar till vardags på 
öronkliniken på Visby lasarett. Främ-
sta fritids intressen är insekter och 
botanik. Ola skriver just nu en bok 
om Gotlands fjärilar som ska komma 
ut nästa år.

Adress: Vibble Tvinnaregatan 30, 622 60  Visby 
E-post: malm.gotland@hotmail.com

Skråpsnyltrot Orobanche flava
Skråpsnyltroten är en 1,5–4 decimeter hög, gul 
till gulbrun snyltrot. Den parasiterar på skråp-
arter Petasites, men också på närstående släkten 
som Tussilago och Adenostyles. 

Skråpsnyltrot hittas främst i Alperna, men 
är känd från stora delar av Mellaneuropa. Den 
hittills enda kända nordiska växtplatsen i Köpen-
hamn påträffades 1995.

I SBT nr 6/2008 presenterade Göran Mat-
tiasson Sveriges samtliga då kända snyltrötter.
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Ibland behöver man gå bakom en buske. Börje 
Bager ångrar inte att han denna gång råkade 
välja en berberis.

Text och foto: BÖRJE BAGER

I Västergötlands flora finns listat ett tjugotal 
av de botaniskt mest intressanta platserna i 
Västergötland. Från Nordbillingen finns Mell-

dalakärret beskrivet, men man har avstått från att 
uppmärksamma Sotaliden. För erfarna botanister 
i Väster götland är Sotaliden givetvis välkänd med 
sin artrika flora och vackra utsikt, men platsen är 
också bekant för många naturvänner i allmänhet, 
varav jag är en. Jag hade glädjen att göra ett besök 
här torsdagen den 12 juli 2012.

För den oinvigde hittar man Sotaliden på 
Nordbillingens yttersta nordspets, runt vilken den 
Baltiska issjön tömde sig förbi nuvarande Tim-
mersdala för så där tiotusen år sedan. Sotaliden 
är mest bekant som den branta och kurviga backe 
som norrifrån leder upp på Nordbillingen. Unge-
fär fem kilometer längre fram anslöt Linné till 
denna väg på sin Västgötaresa.

I mitten av Sotalidsbacken finns en naturlig 
parkeringsplats för några bilar där du finner dig 
omgiven av blommande brudsporrar Gymnadenia 
conopsea när du stiger ur bilen och har valt rätt 
årstid. Att gå över vägen kräver god vaksamhet, 
men väl över träder du in i denna örtagårds nedre 
del. Härifrån utgår vandringsleden mot Högsböla 
och Silverfallet som börjar med en liten bro över 
en av Sotalidens två bäckar. Liden är ungefär 75 
meter bred och 100 meter på längden. Den omges 
i vardera kanten av en bäckravin.

Denna eftermiddag med ”växlande molnighet 
och någon regnskur” följer jag den västra ravinen 
uppåt där den slingrande bäcken porlar friskt. I 
botten lyser kalkavlagringarna gråvita. Det är 
översilande vatten längs sidorna och en härligt 
grön rikkärrsvegetation med stor artrikedom. 

Jag spanar särskilt efter orkidéer. Brudsporren är 
riklig men där finns också gott om ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata och tvåblad Listera ovata. 
Jag går försiktigt och fördelar trycket med min 
stav för att inte trampa ner eller igenom. Halv-
vägs upp tvingas jag skyla för en regnskur intill 
det förfallna skjul som ligger där. Sedan tvärar jag 
över liden mot andra sidan genom en öppning i 
stängslet.

Den östra bäcken ligger lite djupare ner i sin 
ravin men har samma livfulla karaktär och samma 
sanka kanter. På bortre sidan växer rikligt med 
skogsknipprot Epipactis helleborine, somliga mer 
än halvmetern höga, brudsporre förstås och ängs-
nycklar, liksom kolonier av tvåblad. Här finns 
även den vackra kärrknipproten E. palustris. Jag 
går tillbaka över bäcken och följer den uppåt, letar 
efter flugblomster Ophrys insectifera som jag sett 
här förut. Det börjar bli dags att gå hem.

Berberissnyltrot 
funnen på Billingen

Figur 1. Där, bakom berberisbusken, lyste en gul-
brun fackla. Det visade sig vara berberissnyltrot, 
det första vildväxande fyndet i Sverige.
Orobanche lucorum was found on 12 July 2012 at the 
northern slopes of Mt Billingen in Västergötland.
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 Det kan finnas många anledningar att gå 
bakom en buske, av vilka en kändes angelägen  för 
mig just nu. Jag utsåg en lämplig buske och just 
där vid foten lyste det till som en gulbrun fackla, 
minst 25 cm hög, med två något mindre drabanter 
intill. Vad är detta? Inte en aning! En association 
går till tallört Monotropa, den har något saprofy-
tiskt eller parasitiskt över sig, inte mycket kloro-
fyll. En nästan lillfingertjock 7–8 cm lång, kal 
stam i basen, följd av ett stramt ax med flera rader 
blommor som omvända ymnighetshorn och med 
en tät rosett i toppen. 

Jag känner intuitivt att detta är något extra. 
Hade den varit ”vanlig” eller ”mindre vanlig” hade 
jag bort sett den tidigare i mitt långa liv, men inte 
denna utomjording. Det blir att uppsöka personer 
med bättre vetande.

Busken som var angelägen för mig visade sig 
vara en berberisbuske som är än viktigare för 
växten jag funnit: den parasiterande berberissnylt-
roten Orobanche lucorum.

Först på plats av de bättre vetande var Kurt-
Anders Johansson, välkänd botanist och skribent 
i SBT, samt dagen därpå Olof Janson, välkänd 
i arbetet kring Västergötlands Flora, som båda 
kände sig övertygade om artbestämningen. Senare 
har ytterligare examineringar gjorts med samma 
resultat.

Jag känner mig därför övertygad om att jag 
funnit ett exemplar av berberissnyltrot, och dess-
utom det enda kända vildväxande exemplaret i 
Sverige! Man kan bli glad och upprymd för min-
dre och jag vill på detta sätt gärna berätta om min 
upplevelse.  SBT.

•  Tack till Kurt-Anders Johansson för faktarutan.

Bager, B. 2012. Berberissnyltrot funnen på Bil-
lingen. [Orobanche lucorum found in Västergötland, 
S Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 106: 212–213.
The first Swedish find outside botanical gardens of 
Orobanche lucorum is presented.

Börje Bager är pensio-
nerad barnläkare boende i 
hjärtat av Västergötland med 
stort intresse för landska-
pets historia, bebyggelse och 
natur.

Adress: Skottagården 2,  
540 17 Lerdala  
E-post: skottagarden@ 
hotmail.com

Figur 2. Berberissnyltrot är vackert gul eller gul-
brun och har en påfallande tjock stjälk.
Orobanche lucorum.

Berberissnyltrot Orobanche lucorum
Berberissnyltroten är en 1–4 decimeter hög, gul 
till gulbrun snyltrot. Den parasiterar på vår vilda 
berberis Berberis vulgaris, men också på odlade 
berberisarter och på rutor i släktet Thalictrum. 

Berberissnyltrot är känd från södra Tyskland, 
östra Schweiz och norra Italien. Den lär också 
finnas i Apenninerna längre söderut i Italien.

I Sverige har berberissnyltrot sedan länge 
påträffats i de botaniska trädgårdarna i Göte-
borg, Lund, Stockholm och Uppsala. Från träd-
gården i Lund har arten spridit sig till några 
ställen i omgivningen. På 1930–40 talet såddes 
den in vid Weibullsholm i Landskrona, men lär 
inte finnas kvar.

I SBT nr 6/2008 har Göran Mattiasson 
förnämligt presenterat Sveriges samtliga snylt-
rötter.
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Vem trodde att ett besök på Ikea skulle resultera 
i en för Sverige ny lav? 

LARS ARVIDSSON, SVANTE HULTENGREN  

& ULF LARSSON

D
en 24:e mars 2012 fann en av författarna 
(UL) under en studie av getlav och andra 
parmeliacéer en bladlav som inte kunde 

namnsättas. Vid ett gemensamt besök på platsen 
samma dag stod det klart att arten var Parmelina 
quercina, en lav som dittills inte påträffats i landet. 
Fyndet föranledde en noggrannare undersökning 
av platsen och resultatet redovisas härmed.

Arten
Från Sverige har tidigare bara rapporterats två 
arter av släktet Parmelina: silverlav P. tiliacea och 
västlig silverlav P. pastillifera. Båda dessa bladfor-
miga arter är isidiösa och mycket sällan fertila. Sil-
verlav är känd från drygt 200 lokaler från Skåne 
till Gästrikland (Thor & Arvidsson 1999), medan 
västlig silverlav är betydligt ovanligare (Hulten-
gren & Arvidsson 2003). Från dessa båda skiljer 
sig P. quercina genom att helt sakna isidier och i 
stället vara rikt fertil. På äldre bålar kan loberna 

vara fullständigt täckta av gyttrade apothecier. Av 
detta skäl föreslår vi därför det svenska namnet 
mång fruktig silverlav för arten. 

För en närmare beskrivning av mångfruktig 
silverlav hänvisas till den nya nordiska lavfloran 
(Thell 2011). Figurerna 2 och 3 ger en uppfattning 
av artens utseende.

Lokalen
Växtplatsen är belägen i sydöstra delen av Säve 
socken inom Göteborgs kommun i sydligaste 
Bohuslän. Närmare bestämt rör det sig om IKEA:s 
parkering i Bäckebol mellan E6 och Göta älv på 
Hisingen (figur 1). Koordinater: X: 6411929, Y: 
1273630 Rikets nät RT 90, 2,5 gon V. Arten sitter 
här på smala, cirka 6–7 m höga exemplar av aven-
bok Carpinus betulus, som står på den stora bilpar-
keringen omedelbart väster om varuhuset.

Ekologi och associerade arter
Den avenbok på vilka den mångfruktiga silver-
laven växer är av typen pelaravenbok (’colum-
naris’) med uppåtriktade grenar. Avenbokarna 
planterades på platsen av VEAB Mark och Träd-
gård AB 2004. De unga trädplantorna kom från 
Tyskland. 

Mångfruktig silverlav Parmelina quercina 
– en för Sverige ny bladlav

Figur 1. Lokalen för mångfruktig silver-
lav vid Bäckebol i Göteborg 2012. 
Laven växer på de planterade aven-
bokarna längs parkeringen. Foto: Ulf 
Larsson, 25 mars 2012.
The locality for Parmelina quercina at 
Bäckebol in Göteborg. The lichen grows 
on small planted trees of Carpinus betulus 
at the car park outside IKEA.
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Träden står i två rader vinkelrätt ut från den 
västra fasaden på varuhuset; den norra raden 
(omfattande 17 träd) utanför ”Utgång” och 
den södra raden (omfattande 13 träd) utanför 
”Ingång”. 

Avenbokstammarna är mellan 6 och 10 cm i 
diameter. Av dessa träd bar samtliga i den södra 
raden och alla utom tre i den norra raden bålar av 
mångfruktig silverlav. 

Den mångfruktiga silverlaven är steril på ett 
par träd men vanligen rikt fertil. Bålarna sitter 
mellan 40 och 245 cm över marken, men är kon-
centrerade till nivån 130–190 cm. Arten sitter 
på alla sidor av stammarna, kanske med en viss 
övervikt åt söder. Antalet bålar per träd varierar 
från 1 till 12. Den största bålen mäter 10,5 cm i 
diameter.

Associerade arter
Tillsammans med den mångfruktiga silverlaven 
förekommer inte mindre än sju mycket ovanliga 
parmeliacéer: 
Flavoparmelia caperata getlav
F.  soredians liten getlav
Hypotrachyna afrorevoluta mörk örlav
H. revoluta örlav
Parmelina pastillifera västlig silverlav
Parmotrema perlatum praktsköldlav
Punctelia subrudecta punktsköldlav
Vi återkommer med en mer utförlig beskrivning av 
lavfloran på dessa stammar.

Utbredning
Mångfruktig silverlav är i Norden tidigare bara 
funnen i sydligaste Danmark (Thell 2011). Den är 
vanlig i södra Europa och har en vid utbredning i 
världen (Galloway 2007, Hale 1976).

Invandringshistoria
Den lavvegetation som förekommer på avenbo-
karna i Bäckebol är unik. Flera av de sällsynta 
parmeliacéerna representerar ett sydligt eller 
sydvästligt floraelement. Det ligger nära till hands 
att misstänka att arterna följde med träden när de 
fördes in i Sverige i början av 2000-talet. Vi har 
iakttagit flera sådana fall av säregna lavsamhällen 

Figur 3. Närbild på en bål av mångfruktig silver lav 
med apothecier. Foto: Svante Hultengren, 1 april 2012.
Close-up of a fertile thallus of Parmelina quercina.

Figur 2. Närbild av stam med mångfruktig silverlav 
och associerade arter, bland annat punktsköldlav. 
Foto: Svante Hultengren, 1 april 2012.
Close-up of trunk with Parmelina quercina and asso-
ciated lichens, for instance Punctelia subrudecta. 
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i Göteborgstrakten och vi planerar att diskutera 
detta fenomen noggrannare i ett kommande 
arbete.

Fler lokaler i Göteborg
Förutom lokalen vid IKEA Bäckebol har vi hittat 
arten på ytterligare fyra lokaler i Göteborg:

1. På en mindre ek vid Skanstorget/Övre 
Husargatan (LA, SH & UL 2011; identifierad 
2012). Detta träd har den 14:e mars 2012 flyttats 
till Margretebergsgatan för att rädda den unika 
påväxten av lavar. Projektet kommer att presente-
ras i denna tidskrift inom en snar framtid. 

2. På en klotlönn vid bilparkeringen på västra 
sidan av Östra sjukhuset. (LA 2012). En steril bål. 

3. På en planterad kärrek Quercus palustris på 
spårvagnshållplatsen vid Korsvägen (UL & LA 
2012-06-13). Tre fertila exemplar + ett sterilt. 

4. På en planterad kärrek i Frihamnen vid 
infarten till bananpiren. På tredje eken från 
avspärrningen räknat (UL & LA 2012-08-02).  
Ett fertilt exemplar (ca 11 cm i diameter).  SBT.
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The lichen Parmelina quercina (Willd.) Hale is 
reported for the first time from Sweden. It was 
found on bark of young planted trees of Carpinus 
betulus. The locality is IKEA’s car park at Bäckebol 
in Göteborg, southwest Sweden. Numerous richly 
fertile thalli were found on all together 27 trees. It 

is likely that the lichens were introduced to Sweden 
with their phorophytes when they came from Ger-
many to Göteborg at the beginning of the 21st cen-
tury. Four other newly found localities for this lichen 
in Göteborg are also presented.
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I förra häftet av SBT inleddes en artikelserie om 
nyheter i den nordiska kärlväxtfloran. Här följer 
andra delen, som omfattar första hälften av de 
enhjärtbladiga växterna.

THOMAS KARLSSON

F
örsta avsnittet i serien (Karlsson 2012) redo-
visade källor och principer och presenterade 
huvuddragen i den storsystematik som den 

nya kärlväxtlistan är ordnad efter. Här fortsät-
ter genomgången av det som är nytt för Norden 

– nyfynd, nya svenska eller vetenskapliga namn, 
eller ändringar i status. Turen har nu kommit till 
de enhjärtbladiga växterna; av dem behandlas här 
vattenväxtfamiljerna och de liljeartade.

De flesta för Sverige nya växterna är tillfäl-
liga, vilket inte påpekas i varje enskilt fall. Om en 
ny växt däremot uppträder som bofast har detta 
angivits.

Araceae – kallaväxter
Andmatsväxterna (släktena Lemna och Spirodela) 
behandlas numera inte som en egen familj, utan som 
en underfamilj inom kallaväxterna Araceae. Reduce-
rad morfologi hos vattenväxter gör det ofta svårt att 
bedöma släktskap. Baserat på molekylära resultat har 
man nu visat (t.ex. Rothwell m.fl. 2004) att bland 
annat guldklubbor Orontium är mindre nära släkt 
med resten av kallaväxterna än vad andmatsväxterna 
är.

Arum cylindraceum munkhätta (tidigare A. alpinum). 
Namnet A. cylindraceum är äldre än A. alpinum 
och anses tillhöra samma art (Bedalov m.fl. 1993). – 
Munkhättan verkar vara försvunnen från sin enda 
kända svenska lokal, ön Lybeck i Krageholmssjön 
i Sk (Olsson 1997, Tyler m.fl. 2007); vi har därmed 
förlorat en tidigare bofast och rödlistad art.

Arum cylindraceum × maculatum munkhätta × fläckig 
munkhätta. Herbariematerial i LD från ön Lybeck, 
samlat 1846 till 1883, har bestämts till denna 
hybrid av Henry Nielsen. Den kan ha uppkommit 
spontant, eftersom båda arterna har funnits på loka-
len (Tyler m.fl. 2007).

Dieffenbachia seguine prickblad. Denna krukväxt från 
tropiska Amerika, med vit bladteckning, är funnen 
på utkast år 2010 dels i Nrk Örebro, dels i Upl Upp-
sala. Joakim Ekman har foton av båda exemplaren. 

– Det svenska namnet på släktet Dieffenbachia är 
prickbladssläktet.

Dracunculus vulgaris drakkalla, som har fingrade blad, 
blev funnen 2008 av Owe Nilsson på en kompost-
hög på Mosserudstippen i Vrm Karlskoga; belägg i 
S (Nilsson 2009). – Släktets svenska namn är drak-
kallor.

Lemna japonica beskrevs så sent som 1980 av Elias 
Landolt och har påvisats av honom i norskt herba-
riematerial med första fynd i Oslo 1877 och spridda 
förekomster norrut ända till Nordland. Arten, som 
är formrik och kanske inte enhetlig, är även fun-
nen i Finland. Nu finns dokumenterade fynd även 
från Sverige (hällkar i ytterskärgården i Upl Blidö, 
Rådmansö och Väddö; Ekman 2010); förmodligen 
är den ursprunglig. Insamlat material har granskats 
av Pertti Uotila och Lasse Pihlajaniemi och förvaras 
nu i S. – Ljungstrand (2010) karakteriserar arten 
och föreslår det svenska namnet japansk andmat.

Lemna turionifera röd andmat. Tidigare har denna art i 
Sverige bara blivit funnen i dammar i Uppsala bota-
niska trädgård (Ryman & Anderberg 1999), men 
nu är den även påträffad i det fria: i Hl Vapnö 2009 
av Per Wahlén, i Hornborgasjön i Vg Bolum 2009 
av Erik Ljungstrand, och i Söderskärgården i Upl 
Blidö 1999 av Joakim Ekman (belägg i S för de båda 
senare fynden). Material har granskats av Pertti 
Uotila och Lasse Pihlajaniemi. Samtliga nämnda 
fynd har publicerats (Wahlén 2010, Ljungstrand 
2010, Ekman 2010). Dessutom är arten funnen i Sk 
Alstad 2010 (Åke Svensson i LD, bestämd av Tor-
björn Tyler). Den bör betraktas som bofast i landet; 
kanske är den ursprunglig.

Pistia stratiotes musselblomma. Funnen 2011 i Sverige 
av Göran Frisk, i SO-delen av den eutrofa sjön 
Ravalen i Upl Sollentuna. Den var då ganska riklig 
men i september, då Anders Svenson tog ett belägg 
(nu i S), var den sparsam. Kanske har den följt med 
från ett tömt akvarium.

Sauromatum venosum ödlekalla. Påträffad 2011 av 
Anders Svenson på komposterat trädgårdsavfall i 
Bonstorp grusgrop i Nrk Örebro; belägg (blad) i S. 
Arten har en vid utbredning i Gamla Världens tro-
piker och odlas som krukväxt. Bladen är fingrade 
liksom hos drakkalla Dracunculus vulgaris, men 

Nya namn på nordiska växter 
2. Kallaväxter–sparrisväxter
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bladskaften har distinkta, mörka, runda fläckar. 
– Släktet Sauromatum får det svenska namnet ödle-
kallor.

Spirodela. Det vetenskapliga namnet för mellanandmat 
ändras från S. intermedia till S. punctata och det 
för prickandmat ändras från S. punctata till S. oli-
gorrhiza. Ändringen beror på att den nyligen valda 
typen för epitetet punctata tillhör mellanandmat 
(Ward 2011).

Zamioculcas zamiifolia garderobsblomma är en kruk-
växt med parbladiga blad och korta blomställningar 
från jordstammen. Arten, som är funnen på en 
soptipp i Bl Rödeby 2008, kommer från södra och 
östra Afrika. Belägg, samlat av Bengt Nilsson, finns 
i S. – Svenskt släktnamn: garderobsblommor.

Zantedeschia albomaculata prickkalla, från södra 
Afrika, har pillika, vitfläckiga blad. Arten är funnen 
på Elsemålatippen i SmI Tingsås 2001. Belägg i S, 
samlat av Nadja Niordson. – Det svenska namnet 
på Zantedeschia är kallor.

Alismataceae – svaltingväxter
Alisma. Det svenska namnet har ändrats till kranssval-

tingar.
Alisma plantago-aquatica svalting. Jacobson (2003) 

har uppmärksammat en lokal form av svalting, 
som förekommer i inre Bottenviken i Sverige och 
Finland, och utmärks av att bladen är smala som 
hos gotlandssvalting A. lanceolatum. Den har fått 
arbetsnamnet ”Alisma bottnica” men har inte for-
mellt beskrivits.

Sagittaria latifolia bredpilblad. Funnen förvildad i 
Småland (Edqvist & Karlsson 2007). Belägget i S är 
granskat av C. D. Preston.

Sagittaria natans × sagittifolia, en i norr mycket vitt-
spridd hybrid, enligt belägg i Riksmuseet med 
förekomster ända ner i Vrm och Upl, får det svenska 
namnet mellanpilblad. Den har kartlagts och  
beskrivits detaljerat av Preston & Uotila (2009).

Potamogetonaceae – nateväxter
[Potamogeton alpinus × natans rostnate ×  gäddnate. 

Känd från Danmark och Finland (Schou & Moes-
lund 1995, Kaplan & Uotila 2011). Hybriden upp-
gavs även från en sjö i Norrbotten (Zethraeus 2003), 
dock med osäkerhet (”troligtvis”). Kanske var det 
en förhastad bestämning, då hybriden ej finns med i 
Norrbottens flora (Stenberg 2010).]

Potamogeton gramineus × lucens × perfoliatus gräsnate 
× grovnate × ålnate. Denna trippelhybrid förekom-
mer sedan mer än hundra år i sjön Sillen i Srm Vår-
dinge och bör betraktas som bofast. Den samlades 
först 1893 och bestämdes till den angivna trippel-
hybriden av J. O. Hagström 1906. Bestämningen 
har nu bekräftats med DNA-studier på nyinsamlat 

material (Kaplan & Fehrer 2007). Hybriden får här 
det svenska namnet trippelnate.

Potamogeton gramineus × nodosus gräsnate × knutnate 
är en annan långlivad natehybrid. Material av denna 
insamlades första gången 1896 i Klm Ålem (Ströms-
rum i Alsterån). Den uppfattades då som en form av 
gräsnate. J. O. Hagström (1916) tolkade växten som 
gräsnate × bäcknate P. gramineus × polygonifolius, 
och denna bestämning har gällt tills nu, när den 
tjeckiske Potamogeton-specialisten Zdeněk Kaplan 
återfann hybriden på lokalen från 1896 och kunde 
genomföra en cytologisk och molekylär studie. Den 
visade att det inte är bäcknate, utan den närbesläk-
tade arten knutnate P. nodosus, som ingår (Kaplan 
& Fehrer 2011). Upptäckten är desto mera anmärk-
ningsvärd som denna art veterligen inte nu finns i 
Norden; närmaste aktuella förekomster är i Estland. 

– Hybriden gräsnate × bäcknate är fortfarande med i 
listan, då den har dokumenterats från Sk och Bl.

Potamogeton lucens × nodosus grovnate × knutnate togs 
av I. Baagøe i Gudenå nära Kongensbro på Jylland 
vid flera tillfällen mellan 1895 och 1900. Han själv 
bestämde den till en hybrid mellan grovnate och 
gäddnate P. natans. Hagström (1916) ombestämde 
till grovnate × knutnate, men senare författare har 
åter fört materialet till grovnate × gäddnate, kanske 
delvis därför att knutnate inte är känd från Norden. 

– Nu har en ny undersökning, både grovmorfologisk 
och anatomisk, visat att det verkligen är knutnate-
hybriden (Zalewska-Galosz 2010). Makroskopiskt 
skiljer sig knutnatehybriden från gäddnatehybriden 
genom att bladen aldrig har en avsatt spets och att 
bladnerverna har smalare band av storcellig vävnad. 
Bladskaften blir heller inte så långa som hos gädd-
natehybriden. – Förutom från Gudenå är hybriden 
bara känd från en plats i nordöstra Polen, där den 
blev samlad 1892. Senaste belägget är från Gudenå 
nära Ans 1918. 

Stuckenia. De tre arterna trådnate, borstnate och 
slidnate förs till ett eget släkte, Stuckenia, som på 
svenska får heta snärpnatar. Stuckenia-arterna är 
morfologiskt väl skilda från övriga natar, bland 
annat genom att de har slida och vanligt snärp 
(inte snärpslida). Molekylära studier har bekräftat 
att snärpnatar är en naturlig (monofyletisk) grupp, 
liksom natar Potamogeton i snäv mening och tät-
natar Groenlandia (Kaplan 2008). Groenlandia och 
Potamogeton i snäv mening är varandras närmaste 
släktingar. – Trådnate heter alltså nu Stuckenia 
filiformis, borstnate heter S. pectinata och slidnate 
S. vaginata.

Zannichellia hårsärvar räknas numera inte längre till 
en egen familj (Zannichelliaceae) utan till nateväx-
ter Potamogetonaceae. Sammanslagningen baseras 
på molekylära resultat (Les m.fl. 1997). – Storsärv 
avviker i grovlek och fruktform samt genom senare 



NYA NAMN

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:5 (2012) 219

Figur 1. Ovan ängsvårlök Gagea pratensis med 
smala, spetsiga kalkblad. Till höger pom-
mersk vårlök G. pomeranica med bredare, 
mer rundtrubbiga kalkblad. – Öland, Högby, 
Munketorp 14 april 2007 (ängsvårlök), 
Öland, Ås, Ottenby gravfält 25 april 2011 
(pommersk vårlök). Foto: Thomas Gunnarsson.
Gagea pratensis (above) has narrow, pointed 
petals while G. pomeranica (right) has broader, 
blunt petals.

Figur 2. Ängsvårlök Gagea pratensis (övre bilden till 
vänster) har två vit aktiga spretande nylökar, medan 
pommersk vårlök G. pomeranica (nedre bilden) bara 
har en. – Öland, Böda, Alvara 19 april 2008 (ängs-
vårlök), Öland, Ventlinge, Ventlinge kyrka 21 april 
2007 (pommersk vårlök). Foto: Thomas Gunnarsson.
Gagea pratensis (top left) produces two daughter 
bulbs while G. pomeranica has only one.
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blomning från de båda andra nordiska särvarna 
(skaftsärv och småsärv); den förtjänar artrang. De 
nordiska särvarnas vetenskapliga namn blir nu: 
storsärv Z. major (tidigare Z. palustris var. major), 
skaftsärv Z. palustris var. pedicellata (ingen änd-
ring), småsärv Z. palustris var. palustris (tidigare var. 
repens, men denna skiljs inte längre från den mel-
laneuropeiska var. palustris). – Noggranna beskriv-
ningar av ekologiska och morfologiska skillnader 
finns hos van Vierssen (1982), som dock valt att 
betrakta alla tre som arter.

Ruppiaceae – natingväxter
Ruppia cirrhosa × maritima, skruvnating × hårnating, 

uppges vara funnen en gång i Norge (Lid & Lid 
2005).

Melanthiaceae – nysrotsväxter
Familjen trebladsväxter Trilliaceae betraktas nu som 
en släktgrupp (tribus Parideae) inom familjen nysrots-
växter Melanthiaceae (Soltis m.fl. 2005).
Trillium albidum vitt jättetreblad. Det finns belägg 

av arten från Ekolsunds slottspark i Upl Husby-
Sjutolft. Från samma plats har tidigare rapporterats 
jättetreblad T. chloropetalum, men exemplaret som 
bestämdes till den kan vara en albidum-hybrid 
(Svenson 2008).

Veratrum. Det svenska släktnamnet ändras till nysrötter.
Veratrum californicum jättenysrot, från västra Nord-

amerika, är större än nysrot V. album (1–2,5 m) och 
har en rikt förgrenad blomställning. Den är rappor-
terad som förvildad i Stockforstorp i Vrm Karlskoga 
(Nilsson 2008).

Colchicaceae – tidlöseväxter
Colchicum autumnale × speciosum, tidlösa × prakt-

tidlösa. Funnen 2007 på soptippen i Klämmestorp 
i SmI Järstorp. Material därifrån, samlat av Erik 
Ljungstrand, har bestämts av Karin Persson. Ett 
belägg finns i Anders Svensons herbarium.

Colchicum speciosum prakttidlösa, som är storblom-
migare än C. autumnale och har längre ståndar-
knappar (minst 10 mm), är funnen åtminstone i Bl 
Rödeby (enligt Åke Svensson; material granskat av 
Karin Persson), Öl flera lokaler, Klm Högsby och 
Ljungby (Edqvist & Karlsson 2007) och Upl Stock-
holm 1999 och Väddö 1997 (Jonsell 2010, belägg 
för båda i S).

Liliaceae – liljeväxter
Familjen Calochortaceae skuggliljeväxter inkluderas nu 
i liljeväxter Liliaceae (Soltis m.fl. 2005).
Erythronium tuolumnense gul hundtandslilja. Funnen 

2006 av Anders Svenson i Upl Ekolsunds slotts-
park, några kvarstående ex 150 m SO södra flygeln 
(belägg i LD, bestämt av Torbjörn Tyler).

Gagea pomeranica (figur 1, 2) rapporterades av Henker 
(2005) på äldre herbariematerial från enstaka loka-
ler i Sk och Öl. Artikeln uppmärksammades av Erik 
Ljungstrand och en svensk sammanfattning publi-
cerades i Krutbrännaren (Andersson & Gunnars-
son 2007), där namnet pommersk vårlök föreslogs. 
Ölands botanisterna återfann också arten på flera 
lokaler på sydvästra Öl. Den liknar ängsvårlök G. 
pratensis men har trubbigare och relativt breda kalk-
blad; enligt Henker skiljer den sig också genom att 
bara ha en nylök. Förutom från Sverige är den säkert 
känd bara från Tyskland och Tjeckien. 

Med DNA-teknik har visats att tysk Gagea 
pomeranica är en stabiliserad hybrid mellan vårlök 
G. lutea och ängsvårlök G. pratensis, förmodligen 
uppkommen i samband med kulturlandskapets 
tillblivelse (Peterson m.fl. 2004, 2009). 

Växten har inte varit okänd för tidigare svenska 
botanister. Exempelvis diskuterade Hylander 
(1953) två varieteter av ängsvårlök, en med smala 
och spetsiga kalkblad (han kallade den G. pratensis 
var. stenopetala; motsvarar G. pratensis i nuvarande 
mening), och en med mer rundtrubbiga kalkblad 
(benämndes G. pratensis var. pratensis; torde mot-
svara G. pomeranica). – Kanske är det samma växt 
som redovisas som G. lutea × pratensis i Skånes flora 
(Tyler m.fl. 2007).

Lilium regale kungslilja. Arten publicerades i Smålands 
flora (Edqvist & Karlsson 2007) från trädgårds-
utkast i Klm Västervik. Fyndet gjordes 2001 av 
Roger Karlsson och växten bestämdes av J. B. Hult-
man; ett överblommat exemplar, som sannolikt 
kommer från denna plats, finns i OHN. – Kungs-
liljan är en kinesisk art, som har strödda blad och 
trattlika, stora blommor som utvändigt är rosa och 
invändigt vita med gult svalg.

Tulipa greigii strimtulpan. En centralasiatisk art med 
rödstrimmiga blad. Den är funnen av Anders Sven-
son som kvarstående eller lokalt spridd på 13 upp-
ländska kyrkogårdar (Jonsell 2010); rimligen är den 
obeaktad i andra landskap.

Orchidaceae – orkidéer
Anacamptis. Det svenska släktnamnet har ändrats till 

salepsrötter.
Cephalanthera damasonium × longifolia stor skogs-

lilja × vit skogslilja (figur 3) växer på en vägkant i 
Marte bo på Gtl (Ingmansson & Johansson 2010). 
Den upptäcktes av Jörgen Petersson 2008. Bild-
belägg har granskats av Henrik Ærenlund Pedersen.

Coeloglossum viride grönkulla. I förra kärlväxtlistan 
kallades grönkullan Dactylorhiza viridis; i tidiga 
DNA-studier hamnade den nämligen inom släktet 
handnycklar Dactylorhiza (Bateman m.fl. 1997, 
Pridgeon m.fl. 1997). Nya undersökningar, baserade 
på fler gener, tyder på att grönkullan och handnyck-
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larna är systergrupper (Devos m.fl. 2006). Det är 
därmed försvarbart att grönkullan, som har starkt 
avvikande morfologi och pollinationssätt (nektar-
blommor!), förs till ett eget släkte.

Corallorhiza. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
korallrötter.

Dactylorhiza incarnata. Det svenska namnet ängsnyck-
lar knyts till artnivån, och var. incarnata markeras 
med namnet äkta ängsnycklar.

Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii knubbnycklar 
(tidigare var. lobelii). Denna ras avviker fenolo-
giskt och ståndortsekologiskt från andra nordiska 
ängsnycklar D. incarnata (Pedersen 2004b), men 
också i plastid-DNA; ”detta bör innebära att subsp. 
lobelii har invandrat oberoende av andra former 
av D. incarnata, rimligtvis från refugieområden” 
(Hedrén 2005). Knubbnycklar behandlas därför nu 
som underart, D. incarnata subsp. lobelii, medan 

Figur 3. Hybriden mellan stor skogslilja och 
vit skogslilja Cephalanthera damasonium ×  
longifolia i Martebo på Gotland, 7 juni 2009. 
Foto: Jörgen Petersson.
Cephalanthera damasonium × longifolia has only 
been recorded once in Sweden, at Martebo 
on northwestern Gotland. It was discovered 
in 2008.



KARLSSON

222 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:5 (2012)

övriga ängsnyckeltyper (blodnycklar var. cruenta, 
äkta ängsnycklar var. incarnata, vaxnycklar var. 
ochro leuca) betraktas som varieteter under en 
D. incarnata subsp. incarnata.

Dactylorhiza incarnata var. incarnata × majalis subsp. 
integrata äkta ängsnycklar × englandsnycklar. 
Hybriden är funnen i Danmark enligt Pedersen & 
Faurholdt (2010).

Dactylorhiza maculata. Inom arten accepteras endast 
två underarter, jungfru Marie nycklar subsp. 
maculata och skogsnycklar subsp. fuchsii. De tidi-
gare urskilda subsp. ericetorum, subsp. islandica och 
subsp. montellii är enligt Henrik Ærenlund Peder-
sen inte tillräckligt skilda från subsp. maculata. 

– Svenskt namn på artnivå blir fläcknycklar; det 
anknyter till ett tidigare namn, fläckigt nyckel-
blomster.

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × majalis subsp. 
calcifugiens jungfru Marie nycklar × thynycklar. 
Funnen i Danmark enligt Pedersen & Faurholdt 
(2010).

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii × majalis subsp. 
elatior. Hybridisering med skogsnycklar har påvi-
sats i populationen av gotlandsnycklar vid Boge 
(Hedrén m.fl. 2012). 

Dactylorhiza majalis. Många av våra handnycklar 
Dactylorhiza är tetraploida (med fyra kromosom-
uppsättningar) och har uppkommit genom att arvs-
massan hos fläcknycklar D. maculata kombinerats 
med den hos ängsnycklar D. incarnata. I områden 
där olika tetraploider förekommer tillsammans 
uppkommer hybrider och nya varianter, vilka med 
lite tur kan få en egen spridning. Exempel på hur 
sådana lokala enheter kan uppkomma och sprida 
sig är svartlöganycklar (Hansson & Ridderlöf 2010) 
och upplandsnycklar (Jonsell 2010). Den omfat-
tande bildningen av hybrider och mellanformer, 
jämte de olika enheternas likartade ursprung, gör 
att man numera (t.ex. Pedersen & Faurholdt 2010) 
gärna sammanfattar tetraploiderna i en enda art. 
Både vittspridda och lokala enheter kan då formellt 
hanteras som underarter. – Som artnamn har Dac-

Figur 4. Thynycklar Dactylo
rhiza majalis subsp. calcifugiens, 
endem för norra Jyllands dyn-
sänkor. Den kan påminna om 
vita exemplar av äkta ängsnyck-
lar D. incarnata var. incarnata 
men har större blommor och 
sågade stödblad. – Tranum 
Klitplantage 11 juni 2002. Foto: 
Henrik Ærenlund Pedersen.
Dactylorhiza majalis subsp. calci
fugiens is endemic to northern 
Jutland in Denmark.
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tylorhiza majalis företräde (genom s.k. konserve-
ring). Här föreslås dubbelnycklar som svenskt namn 
på D. majalis i denna vida mening; det syftar på 
artens ursprung. Det svenska namnet majnycklar 
måste följa subsp. majalis. – Handnycklar som i 
förra upplagan av listan betraktades som arter, men 
som nu inkluderas i D. majalis, är baltnycklar, lapp-
nycklar, majnycklar, englandsnycklar, strandnycklar, 
mossnycklar och sumpnycklar.

Dactylorhiza majalis subsp. baltica baltnycklar (tidigare 
D. baltica) är ny för Sverige. Underarten är tillfäl-
ligt inkommen med ryskt timmer i Nb Kalix och 
Piteå (Stenberg 2005, 2010) och i södra Norge (Bu 
Hurum, Anonym 2009). Den är även tillfälligt fun-
nen i Finland (V Dragsfjärd) och ökar i nordvästra 
Ryssland (Efimov & Uotila 2008). Uppgifter från 
Danmark har däremot hittills varit oriktiga (Peder-
sen 2010).

Dactylorhiza majalis subsp. calcifugiens (figur 4) har 
nyligen beskrivits (Pedersen 2004a) och är en av 
dubbel nycklarnas lokala raser. Den har en utbred-
ning längs ca 5 mil av den nordjylländska kusten, 
där den växer i vinterfuktiga dynsänkor med mager, 
kalkfattig vegetation. På danska har den fått nam-
net Thy-Gøgeurt (efter den del av Jylland där den 
växer; Knudsen 1996), och som svenskt namn före-
slås därför thynycklar. Thynycklar står förmodligen 
nära mossnycklar D. majalis subsp. sphagnicola, som 
också främst växer i kalkfattiga miljöer, men i kärr-
vegetation – vanligen bland vitmossa. Thynycklar 
skiljer sig från mossnycklar genom att den i regel 
är vitblommig, har mera utstående blad och kor-
tare sporre. Instruktiva färgbilder och detaljerade 
beskrivningar av båda växterna finns hos Pedersen 
(2004a).

Dactylorhiza majalis subsp. elatior är – såvitt man hit-
tills vet – endemisk för Gotland samt Dagö och 
Ösel i Estland. På Gotland är den dokumenterad 
från fem socknar i Gothemsåns vattensystem på 
mellersta Gotland samt från Boge inte långt däri-
från, men på grund av torrläggning är alla kända 
lokaler utom två borta (Vikare Seigstädar i Viklau 
och Bogeviken i Boge). 

Plantor från de kvarvarande lokalerna, och ett 
par från Estland, har nu undersökts med molekylära 
metoder (Hedrén m.fl. 2012). De bildar genetiskt en 
sammanhållen grupp och representerar en självstän-
dig enhet på tetraploid nivå; den har sitt ursprung i 
hybridisering mellan ängsnycklar D. incarnata och 
skogsnycklar D. maculata subsp. fuchsii, troligen i 
postglacial tid.

Denna orkidé är högväxt, har långa, ofläckade 
blad och stora ljuslila blommor, där läppens mörka 
teckningar är sönderbrutna till ett prickmönster. 
Den är ytterst lik englandsnycklar D. majalis subsp. 
integrata, som dock har mindre kontrastrika blom-

mor, avviker molekylärt och har västeuropeisk 
utbredning. Biotopen tycks huvudsakligen vara 
(rester av) slåtterhävdade kärrängar.

Formen upptäcktes redan 1841 i den nu dikade 
Vänge myr. Den karakteriserades morfologiskt och 
ekologiskt av Pettersson (1947), som också utredde 
dess utbredning på Gotland. Han tolkade den dock 
som hybriden D. incarnata × maculata, och insikten 
att det är ett självständigt taxon har därför dröjt. – 
Som svenskt namn föreslås här gotlandsnycklar.

Dactylorhiza majalis subsp. integrata (tidigare D. prae-
termissa), englandsnycklar, omfattar två varieteter i 
Danmark: var. integrata och var. junialis (Pedersen 
& Hedrén 2010, Pedersen 2011). Den senare får här 
det svenska namnet leopardnycklar på grund av sina 
ringformiga bladfläckar. För den ofläckade var. inte-
grata erbjuder sig namnet äkta englandsnycklar.

Dactylorhiza majalis subsp. lapponica (tidigare D. lap-
ponica). Lappnycklar är otydligt avgränsad från 
sumpnycklar (tidigare D. traunsteineri), och de båda 
särskiljs därför inte längre (Hedrén 2005, Pedersen 
& Faurholdt 2010). På underarts nivå har epitetet 
lapponica prioritet. Det svenska namnet på denna 
underart bör dock vara sumpnycklar, som har längst 
hävd.

Dactylorhiza majalis subsp. majalis. Namnet majnyck-
lar flyttas från artnivå till underartsnivå.

Dactylorhiza majalis subsp. purpurella strandnycklar 
(tidigare D. purpurella). Det finns både fläckiga och 
ofläckade strandnycklar, och de behandlas av Peder-
sen & Faurholdt (2010) som varieteter. På varietets 
nivå har epitetet cambrensis prioritet över majali-
formis, och epitetet pulchella har prioritet över pur-
purella (Pedersen 2011). De korrekta namnen blir 
därför var. cambrensis fläckiga strandnycklar och 
var. pulchella äkta strandnycklar.

Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola mossnycklar 
(tidigare D. sphagnicola). En detaljerad undersök-
ning av mossnycklarnas variation och evolution 
publicerades av Pedersen (2004a).

Epipactis. Det svenska namnet har ändrats till knipp-
rötter. – Birkedal & Kreutz (2009) urskilde sju 
underarter från Skåne och Sverige. Purpurknipprot 
E. atrorubens delades i äkta purpurknipprot subsp. 
atrorubens och östersjöknipprot subsp. triploidea 
(med senare blomningstid och ofta grön blomställ-
ningsaxel – på bilden i artikeln dock purpurröd!). 
Skogsknipprot delades i äkta skogsknipprot subsp. 
helleborine och tallknipprot subsp. orbicularis (ofta 
grönare blommor, kortare blad, tidigare blomning 
och förekomst i torrare miljöer). Kal knipprot 
E. phyllanthes delades i sandknipprot subsp. arena-
ria (gulgrönt bladverk, tidig blomning, förekomst i 
torrare miljöer; formellt beskriven år 2010), dansk 
knipprot subsp. confusa (mera upprätta blommor 
som öppnar sig helt) och engelsk knipprot subsp. 
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pendula (mera hängande blommor som inte öppnar 
sig helt). Skillnaderna kan dock till stor del vara 
framkallade genom olikheter i ståndort. Innan de 
föreslagna underarterna accepteras behöver deras 
existens bekräftas med cytologiska och molekylära 
undersökningar.

Epipactis atrorubens × helleborine purpurknipprot 
× skogsknipprot. Henrik Ærenlund Pedersen 
bestämde 2007 svenskt material i S från fyra lokaler 
till denna hybrid: Gtl Burs 1976 (S. Widell); Nrk 
Axberg 1917 och Tysslinge 1927 (E. Broddeson); 
Upl Danderyd 1854 (anonym samlare). Det upp-
ländska fyndet har publicerats (Jonsell 2010).

Epipactis atrorubens × phyllanthes purpurknipprot × 
kal knipprot bör anses bofast på sin lokal i Sk Yng-
sjö, eftersom flera tiotal exemplar har observerats 
där under en lång följd av år.

Epipactis helleborine × phyllanthes skogsknipprot × kal 
knipprot. Funnen i Sk Åhus av Åke Svensson (Tyler 
m.fl. 2007). Bestämningen är granskad av Mikael 
Hedrén.

Epipactis leptochila × phyllanthes grön knipprot × kal 
knipprot har upptäckts i Danmark (Pedersen m.fl. 

2004). Hybriden är mycket oväntad eftersom båda 
föräldrarna normalt är självpollinerade.

Epipogium. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
skogsfrur.

Goodyera. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
knärötter.

Gymnadenia conopsea subsp. densiflora praktsporre 
(tidigare G. conopsea var. densiflora). Praktsporre 
uppfattas nu ofta som en egen art, baserat på DNA-
data (Campbell m.fl. 2007), men Pedersen & Faur-
holdt (2010) har föredragit underartsnivå. Skillna-
derna mellan subsp. densiflora och subsp. conopsea 
i utseende, doft och tidighet är nämligen inte helt 
korrelerade med skillnaderna i kromosomtal.

Malaxis monophyllos knottblomster (tidigare Microsty-
lis monophyllos). Microstylis är nu åter förenat med 
Malaxis (Cribb 2005). Släktet är dock heterogent 
och nya förändringar kan bli aktuella.

Neottia omfattar numera även tvåblad (tidigare Listera 
ovata) och spindelblomster (tidigare L. cordata). 
Förändringen baseras på en fylogenetisk analys som 
bland annat visade att tvåblad är närmare släkt med 
nästrot Neottia nidus-avis än med spindelblomster 

Figur 5. I förgrunden blå bägarkrokus Crocus biflorus, i bakgrunden bägarkrokus C. chrysanthus (gul) och 
hybridbägarkrokus C. ×hybridus (blekblå), som är hybriden mellan de båda andra arterna. – Öland, Tors-
lunda, Hilde borgsavtaget 26 mars 2011. Foto: Thomas Gunnarsson.
Crocus biflorus (in the foreground) is established at Torslunda on Öland. In the background yellow C. chrys
anthus and pale C. ×hybridus (C. biflorus × C. chrysanthus).
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(Bateman m.fl. 2005). – Eftersom Neottia är det 
äldsta släktnamnet är det Listera-arterna som får 
ändra namn vid sammanslagningen: Neottia ovata 
respektive Neottia cordata. Det svenska släktnamnet 
blir näströtter.

Ophrys apifera bi-ofrys upptäcktes 2004 på en lokal i 
Danmark (Horsens på Jylland; Vestergaard Peder-
sen & Høyer-Nielsen 2005); en andra lokal, vid 
Riskilde på Själland, upptäcktes 2009 (Lassen & 
Christiansen 2010). Vid Horsens har man varje 
år sedan upptäckten funnit ca 50 exemplar, vid 
Riskilde bara två (än så länge). Arten är troligen 
spontant inkommen; den är i Mellaneuropa känd 
för att gärna uppträda som pionjär på kulturskapade 
lokaler.

[Orchis mascula × militaris Sankt Pers nycklar × johan-
nesnycklar. Publicerad från Öl Böda (Knutsson 
2010), men uppgiften är troligen oriktig – hybriden 
är inte känd någonstans i världen, och ett bildbelägg 
liknar mest johannesnycklar med ovanligt utformad 
underläpp.]

[Pseudorchis. En tredje enhet i detta släkte, P. albida 
subsp. tricuspis, urskildes av Klein (2000) från 
bergstrakter i Europa och även Sverige. De mät-
ningar på nordiskt och utomnordiskt material som 
Reinhammar (1995, 1998) redovisar tyder dock inte 
på att det finns mer än två taxa.]

Iridaceae – irisväxter
Crocus biflorus blå bägarkrokus (figur 5). Tillförlitliga 

uppgifter finns från Sk, Klm, Öl och Upl (Jonsell 
2010); arten anses vara bofast åtminstone på en 
lokal på Öl (Tors lunda; Tyler 2012a).

Crocus chrysanthus bägarkrokus (figur 5) är bofast på 
Öl (Tyler 2012a).

Crocus ×hybridus hybridbägarkrokus (figur 5). Detta 
är hybriden mellan blå bägarkrokus C.  biflorus 
och bägarkrokus C. chrysanthus. Den odlas som 
prydnadsväxt men kan också uppkomma spontant i 
bestånd av stamarterna. Anders Svenson har noterat 
den 1994 i Ekolsunds slottspark i Upl (Jonsell 2010) 
och belägg har även setts från Sk, Bl, Öl och Klm 
liksom från Själland i Danmark (Tyler 2012a).

Crocus kotschyanus septemberkrokus. En höstblomman-
de art från Turkiet, Libanon och Syrien. Den har 
gräddvita ståndare och bleklila, randiga kronblad, 
vart och ett med två orange fläckar vid basen. Sep-
temberkrokusen påträffades 2002 på bar jord under 
lövträd vid Djurgårdsbrunnsviken i Upl Stockholm, 
säkert från början planterad i närheten (Jonsell 
2010). Belägg finns i LD, bestämt av T. Tyler.

Crocus speciosus höstkrokus. Arten har bedömts vara 
bofast åtminstone i Sk Lund (park, åtminstone 
sedan 1930-talet) och Bl Kyrkhult (Tyler 2012a). – 

”Crocus autumnale, høstkrokus”, som anges från Ak 
Ås (Often & Ruden 2006), är en lapsus. En bild som 
Anders Often skickat visar tydlig C. speciosus. Den 
är ny för Norge.

Gladiolus callianthus doftlilja. Denna östafrikanska 
prydnadsväxt är mycket olik övriga gladioler, med 
vidöppna, vita blommor som har en vinröd, sex-
uddig stjärna i mitten. Den är funnen på soptippar 
i Sk Kropp 2007 (Tyler 2012c) och Vrm Karlstad 
2009 (M. Aronsson, fotobelägg).

Gladiolus imbricatus rysk sabellilja. Den östeuropeiska 
arten är tidigare känd som vallfröinkomling i Dan-

Figur 6. Violiris Iris sanguinea är mycket 
lik strandiris I. sibirica, men bladen är 
längre och blommornas stödblad är 
gröna (ej bruna och halvgenomskinliga). 
– Värmland, Rudskoga, Skagersbrunn 
22 juni 2007. Foto: Owe Nilsson.
Iris sanguinea is an originally northeast 
Asian plant that occasionally can be 
found as a garden escape in Sweden.
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mark och Finland. Nu har den rapporterats också 
från Öl Segerstad 2009–11 och Gtl Roma 1921, som 
tillfällig och troligen förvildad (Tyler 2012c).

Iris delavayi stor strandiris. Janne Andersson samlade 
denna art i kanten av en parkdamm i Ög Slaka år 
2001. Den är mycket lik strandiris I. sibirica men 
är högre, har mera grågröna blad och nästan cirkel-
rund skiva på de tre hängande kalkbladen. Belägget 
(i S) ombestämdes från strandiris 2011 av Torbjörn 
Tyler.

Iris germanica trädgårdsiris. Arten har etablerat stora 
bestånd på Öland och Gotland och bör betecknas 
som bofast.

Iris ×hollandica holländsk iris. Rapporterad från Sk 
Bara 1996 (Tyler m.fl. 2007). Den är en hybrid mel-
lan I. tingitana och I. xiphium; blommorna har väx-
lande färg men bladen är smala och rännformiga.

Iris pseudacorus × versicolor svärdslilja × brokiris. Fun-
nen i OP Kallikoski i Finland (Torbjörn Tyler, 
manuskript för Flora Nordica 12).

Iris reticulata våriris. En lågväxt, tidig, blåblommig art 
från Turkiet och Iran, med smala, i tvärsnitt fyrkan-
tiga, uppåt tillspetsade blad. Till skillnad från de 
flesta irisar har den inte jordstam, utan lök. Den är 
funnen av Crister Albinsson som kvarstående i Klm 
Kalmar 2002–2004 (Edqvist & Karlsson 2007).

Iris ×sambucina fläderiris är hybriden mellan silveriris 
I. pallida och skäggiris I. variegata. Den är samlad 
i Sk Silvåkra 1986 av Nils Lundqvist. Belägg i S, 
bestämt av T. Tyler 2011.

Iris sanguinea violiris (figur 6), från nordöstra Asien 
och Japan, är mycket lik strandiris I. sibirica, men 
bladen är längre och blommornas stödblad är 
gröna (ej bruna och halvgenomskinliga). Den har 
dokumenterats från åtskilliga platser i Sverige; först 
insamlad som förvildad i Göteborg 1951 (Torbjörn 
Tyler, manuskript för Flora Nordica 12).

Iris variegata skäggiris. Påträffad av Åke Lindström 
2003 vid utkast intill Kalkbergets naturreservat  i 
Vintrosa i Nrk (Lindström 2004; belägg i S). Arten 
härstammar från sydöstra Europa. Liksom träd-
gårdsiris I. germanica har den skägg, men växten 
och blommorna är mindre; de hängande kronbla-
den är i regel brunbrokiga medan de upprätta är 
gula.

Sisyrinchium rosulatum, en småväxt gräslilja med olik-
långa hölsterblad och blekbruna frukter, är funnen 
vid Tofte pappersbruk i Norge (Bu) 2003–2007. 
Troligen har den införts från Nordamerika med 
massaved (Tyler 2012c). Bestämningen har bekräf-
tats av amerikanska experter på släktet. – Som 
svenskt namn föreslås späd gräslilja.

Xanthorrhoeaceae – grästrädsväxter
De nordiska representanterna för denna familj fördes 
tidigare delvis till affodillväxter Asphodelaceae, delvis 

till dagliljeväxter Hemerocallidaceae (släktet dagliljor 
Hemerocallis).
 Aloë vera äkta aloe, en suckulent rosettväxt med 

bladen tandade som krokodilkäftar, blev funnen 
2006 på soptippen i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008). 
Belägg finns i S; arten är något osäker, eftersom 
blommor saknas. – Det svenska släktnamnet är 
aloer.

Asphodeline lutea junkerlilja. Funnen i Danmark (Fyn, 
Dalby Bugt 2003; Tranberg 2004). Junkerliljan är 
meterhög med stora gula blommor i en tät, cylind-
risk klase. Den kommer från Medelhavsområdet 
och odlas som prydnadsväxt. – Det svenska namnet 
på Asphodeline är junkerliljor.

Asphodelus albus affodill. I Upplands flora (Jonsell 
2010) rapporterades denna art från en vanskött 
trädgård vid Farmakologiska institutionen i Upl 
Stockholm 1992; uppgiften kommer från Henry 
Gudmundson. Belägg saknas.

Bulbine semibarbata bulbine. Funnen 2008 av Håkan 
Andersson på f.d. kompost vid Botaniska trädgår-
den i Upl Uppsala. Belägg finns i Anders Svensons 
herbarium. Växten är halvmeterhög, har smala, 
köttiga blad i rosett och gula blommor i gles klase. 
Den kommer från Australien. – Svenskt släktnamn: 
bulbiner.

Kniphofia gracilis blek fackellilja, från Sydafrika, odlas 
som krukväxt. Den skiljer sig från fackellilja K. uva-
ria genom att alla blommorna är blekgula; utslagna 
blommor är mera rakt utstående (inte hängande). 
Blek fackellilja är funnen 2005 på ön Ven i Sk (Tyler 
m.fl. 2007).

Kniphofia uvaria fackellilja. Tidigare känd från Dan-
mark men nu även funnen i Sverige: Bl Karlskrona, 
Aspö, hamnen i Madeviken, på utkast 1998 Bengt 
Nilsson (belägg i LD; Fröberg 2006).

Amaryllidaceae – amaryllisväxter
Den tidigare familjen lökväxter Alliaceae utgör numera 
en underfamilj inom amaryllisväxterna Amaryllidaceae 
(se vidare Karlsson 2012). – Amaryllisväxterna i snäv 
mening (snödroppar Galanthus, snöklockor Leucojum 
och narcisser Narcissus) har reviderats för Flora Nordica 
av Torbjörn Tyler och har nyligen redovisats, med 
ett rikt bildmaterial, i Botaniska Notiser (Tyler 2011, 
2012b).
Allium ampeloprasum var.  porrum purjolök (tidigare 

A. porrum). Purjolöken klassificeras nu som en 
varietet av den östmediterrana A. ampeloprasum, ur 
vilken den har framgått (Hirschegger m.fl. 2010).

Allium cristophii stäpplök, från sydvästra Asien, har 
stora blomflockar på kort stjälk. Kalkbladen är grå-
lila, smala och styva och spretar ut stjärnlikt. Stäpp-
löken odlas ganska ofta och är funnen förvildad i 
Danmark och Finland (Tranberg 2007, Hämet-Ahti 
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2003). – Stavningen christophii ses ofta men är 
oriktig.

Allium hollandicum purpurlök. Denna växt har länge 
gått under namnet kirgislök A. aflatunense, men 
kirgislöken är en annan art, som sällan odlas. 

A. hollandicum har inget med Kirgisien att göra 
utan har uppstått genom hybridisering i odling i 
Holland. – Purpurlöken bör betecknas som bofast 
i landet: vid Kampementsbacken i Upl Stockholm 
rapporteras den förekomma över flera hektar, ställ-
vis helt marktäckande, i fuktiga lövsnår (Ekman & 
Ekman 2003).

Allium karataviense boll-lök, från Centralasien, har två 
breda basala blad och kortskaftad, mycket tät, bollik 
flock. Arten har påträffats i Danmark (Fyn; Tran-
berg 2007).

Allium lusitanicum kantlök (figur 7) (tidigare A. sene-
scens subsp. montanum). Kantlöken bör uppfattas 
som en självständig art; den är närmare släkt med 
den östeuropeiska rysslöken A. angulosum än med 
den rent asiatiska A. senescens (Friesen & Herrmann 
1998). På artnivå har epitetet lusitanicum prioritet 
över montanum.

Allium ×proliferum luftlök (tidigare A. cepa var. vivipa-
rum). Luftlöken är en hybrid mellan lök A. cepa och 
piplök A. fistulosum (Maass 1997) och bör då inte 
betraktas som en varietet av en av föräldraarterna.

Allium sativum vitlök. Denna art förvildas mycket säl-
lan i Norden men påträffades 2004 på en ödetomt 
i Upl Gottsunda (Wikström & Svenson 2004) 
samt 2008 i Hl Varberg, jordhög på industritomt 
(C. Wigermo, Å. Svensson och B. Nilsson, belägg i 

S). Den har även angivits från Norge (Øf Rakkestad; 
Lid & Lid 2005).

Allium schoenoprasum subsp. sibiricum jättegräslök. 
Funnen i Nb Tärendö 1956–60 av C. G. Alm, som 
trodde att det var en spontan förekomst. Nyinven-
teringen i Norrbotten har dock inte lett till några 
ny- eller återfynd, och i Norrbottens flora (Stenberg 
2010) betraktas underarten som tillfälligt förvildad.

Allium siculum honungslök. En högväxt lök från väs-
tra medelhavsområdet med klocklika, hängande, 
brungröna blommor. Den har rapporterats från två 
platser på Öl, dels vid Björnhovda i Torslunda 2008 
av Crister Albinsson (Artportalen 2011-05-17), dels 
O om Törnbotten i Algutsrum 2010 av Jan-Olof 
Petersson (Andersson 2010 under det synonyma 
namnet Nectaroscordum siculum). Belägg från 
Björnhovda, samlat av Jan-Olof Petersson, finns i S.

Allium tuberosum kinesisk gräslök. En viktig grönsak i 
östra Asien, men hos oss mest odlad som kryddväxt 
(bladen har en svag vitlökssmak). Arten blir halv-
meterhög och har en tät flock av svagt skära, öppna 
(ej klocklika) blommor; de yttre kalkbladen har en 
tunn grågrön mittnerv. Bladen är smala men platta. 
Växten är funnen på Måsalycke soptipp i Sk S:t Olof 
av Bengt Nilsson 2007 och i Hl Halmstad hamn på 
komposthögar 2008 av Charlotte Wigermo, Åke 
Svensson och Bengt Nilsson. Belägg för båda fyn-
den finns i S.

Allium victorialis segerlök. Funnen i Sverige 2001, i 
Fröseke i SmI Älghult, kvarstående och något för-
vildad i en förfallen park (Edqvist & Karlsson 2007; 
belägg i S).

Figur 7. Kantlök 
Allium lusitanicum 
är en östeuropeisk 
art. Sin svenska 
huvudförekomst har 
den dock i Dalsland, 
där den växer både 
i klippterräng och 
i kulturlandskapet. 
– Dalsland, Dals-
Ed, Gäserud 29 juli 
2009. Foto: Margareta 
Edqvist.
Allium lusitanicum is 
an East European 
species that has its 
main Swedish distri-
bution centred in the 
province of Dalsland.
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Galanthus caucasicus kaukasisk snödroppe. Denna art 
skiljer sig från turkisk snödroppe G. elwesii genom 
att innerkalkbladen saknar fläckar vid basen. Den 
har rapporterats från Srm och tre lokaler i Upl (först 
från Husby-Sjutolft, Aronsson & Svenson 1995). 
I Upplands flora (Jonsell 2010) inkluderas den i 
G. elwesii, men den upprätthålls som skild art av 
Tyler (2011).

Galanthus elwesii turkisk snödroppe. Bofast åtmins-
tone på Öl (Bringer & Bringer 2001) och i Sk (Tyler 
m.fl. 2007).

Galanthus elwesii × nivalis turkisk snödroppe × snö-
droppe. Dokumenterad med belägg från Öl Gärds-
lösa 2008, Köping 2010 och Runsten 2011 (Tyler 
2011).

Galanthus plicatus veckad snödroppe. Publicerad från 
flera landskap, men alla granskade belägg tillhör 
hybriden G. ×valentinei (Tyler 2011). Det är alltså 
tveksamt om den rena arten förekommer förvildad.

Galanthus ×valentinei hybridsnödroppe. Hybriden 
mellan snödroppe G. nivalis och veckad snödroppe 
G. plicatus är funnen på ett 20-tal platser i Sk och 
dessutom i Klm och Upl (Tyler 2011). Den är etable-
rad åtminstone i Sk Andrarum.

Leucojum vernum var. carpathicum karpatersnöklocka 
har en gul fläck i spetsen av kalkbladen (fläcken är 
grön hos vanlig snöklocka var. vernum). Den odlas 
och förvildas; från Sk Hällestad är den känd från 
1894 åtminstone till 1995 (Tyler 2011).

Narcissus ×cyclazetta tätatät. Detta namn täcker hybri-
der mellan cyklamennarciss N. cyclamineus och 
tazett N. tazetta. Hit hör den ofta odlade och ej så 
sällan utkomna sorten Tête-à-tête, som ser ut som 
en mycket liten påsklilja och följaktligen kommit att 
rapporteras som miniatyrpåsklilja Narcissus astu-
riensis. Detta är emellertid en annan art med bl.a. 
något hopsnörd bikrona; den odlas knappast. Det 
svenska namnet på N. ×cyclazetta, som är tätatät, 
ansluter till det engelska Head-to-head Daffodil och 
kommer av att stjälkarna ibland har två blommor 
tätt ihop (ett arv från tazetten).

Narcissus cyclamineus × pseudonarcissus cyklamen-
narciss × påsklilja. Funnen i Norge (VA Grimstad) 
och Upl Uppsala (Tyler 2012b).

Narcissus ×incomparabilis stjärnnarciss. Bofast i Öl 
Runsten och Smedby enligt Torbjörn Tyler (2012b).

Narcissus jonquilla jonkvill. Arten är funnen på Djur-Arten är funnen på Djur-
gården i Upl Stockholm år 2000 av Lars Thorán. 
Belägget i S har granskats av Torbjörn Tyler och 
fyndet har publicerats i Upplands flora (Jonsell 
2010).

Narcissus pseudonarcissus påsklilja. De påskliljor som 
förvildas kan enligt Tyler (2012b) fördelas på tre 
enheter: liten påsklilja var. pseudonarcissus (små-
blommig med kalkbladen blekare än bikronan), 
fylld påsklilja var. plenus (småblommig med fyllda 

blommor) och stor påsklilja subsp. major (storblom-
mig med enfärgat höggula blommor). De båda 
förstnämnda sammanfattas i subsp. pseudonarcissus 
och är båda bofasta i mer eller mindre naturlig vege-
tation i södra Sverige. Stor påsklilja, som förvildas 
mycket ofta, blir däremot knappast varaktig.

Narcissus tazetta tazett. Förvildad i Öl Långlöt 2009 
och Upl Singö 2000 (Tyler 2012b).

Narcissus triandrus änglatårar. Förvildad i Humlebæk 
på Själland i Danmark (Tyler 2012b).

Nothoscordum borbonicum är det rätta namnet på 
strimlök (tidigare N. inodorum). – Det svenska 
släktnamnet har ändrats till vaniljlökar.

Asparagaceae – sparrisväxter
Familjen har vidgats betydligt (Chase m.fl. 2009) och 
omfattar nu även släkten som tidigare fördes till agave-
växter Agavaceae (Yucca), sandliljeväxter Anthericaceae 
(Anthericum, Chlorophytum), konvaljeväxter Conval-
lariaceae (Convallaria, Maianthemum, Polygonatum), 
dracenaväxter Dracaenaceae (Sansevieria), funkieväxter 
Hostaceae (Hosta) och hyacintväxter Hyacinthaceae 
(Camassia, Ornithogalum, Scilla och närstående).
Asparagus densiflorus natalsparris, från Sydafrika, odlas 

som krukväxt. Den har millimeterbreda, platta 
fyllokladier (= skott som ser ut, och fungerar, som 
blad). Funnen i Sk, dels 2003 (Filbornatippen i 
Kropp; Anders Svenson), dels 2006 (Hörbytippen i 
Hörby; Bengt Nilsson, Charlotte Wigermo och Åke 
Svensson). Belägg för båda fynden finns i S.

Asparagus falcatus klättersparris, en klängväxt från Sri 
Lanka och Östafrika med ca 5 mm breda, platta fyl-
lokladier, odlas som krukväxt och blev funnen 2003 
av Anders Svenson på Filborna soptipp i Kropp i 
Skåne (belägg i S).

Dracaena  fragrans doftdracena sågs av Erik Ljung-
strand och Anders Svenson på Filbornatippen i Sk 
Helsingborg 2003 (Artportalen 2011-05-17). Det är 
inte känt om något belägg existerar. – Svenskt namn 
på släktet är dracenor.

Eucomis comosa tofslilja har en basal rosett av blad som 
ofta är prickiga nertill och en tät axlik blomklase 
som avslutas med en bladrosett i toppen. Arten före-
visades 2008 av Per Wahlén för Bengt Nilsson och 
Anders Svenson på hamnutfyllnaden i Hl Halmstad. 

– Släktet Eucomis heter på svenska tofsliljor.
Galtonia candicans kaphyacint. Kaphyacint är en 

prydnadsväxt från Sydafrika med hängande vita 
blommor i klase. Den är funnen förvildad 2002 vid 
Odense på Fyn i Danmark (Tranberg 2003) och 
2011 på sopstationen i Sk Hörby (Göran Nilsson, 
med fotobelägg). – Det är tveksamt om släktet Gal-
tonia (svenskt namn: kaphyacinter) kan hållas skilt 
från Ornithogalum (Martínez-Azorín m.fl. 2011).

Hyacinthoides hispanica spansk klockhyacint. Arten 
betraktas som bofast i Sk (Tyler m.fl. 2007).
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Hosta crispula gravfunkia. Noterad dels från Sk (Tyler 
m.fl. 2007), dels från Nrk (Nilsson 2010).

Hosta fortunei blomsterfunkia. Angiven från Sk (Tyler 
m.fl. 2007) och Upl (Jonsell 2010).

[Hosta glauca anges från Sk hos Tyler m.fl. (2007), men 
det namnet är en synonym till daggfunkia H. sie-
boldiana.]

Hosta ventricosa klockfunkia. Funnen i SF Høyanger i 
Norge (Lid & Lid 2005).

Muscari armeniacum armenisk pärlhyacint. Arten 
betecknas som bofast i Sk (Tyler m.fl. 2007) och är 
rimligen så även på Öl (Torbjörn Tyler i brev).

Muscari latifolium bredbladig pärlhyacint, från Turkiet, 
är lätt igenkänd på sina breda blad. Den har blivit 
funnen som tillfälligt utkommen på två platser i Sk 
(Tyler m.fl. 2007).

Muscari neglectum, mörk pärlhyacint. En uppgift om 
denna art, som troligen är riktig: Bl Sölvesborg 500 
m N Grönadal, ruderatmark, 2007 (Bengt Nilsson, 
belägg i S). Tidigare uppgifter kan bero på förväx-
lingar med armenisk pärlhyacint M. armeniacum.

Ornithogalum narbonense fransk stjärnlök. Rap-
porterad från Bl, men artbestämningen är osäker 
eftersom det insamlade materialet är i frukt (Frö-
berg 2006). – Arten har liksom ungersk stjärnlök 
O. pyramidale en cylindrisk klase, men större frukt-
ämne och längre och slankare stift.

Othocallis amoena tuvig blåstjärna, O. mischtschen koana 
persisk blåstjärna och O. siberica rysk blåstjärna 
(tidigare Scilla amoena, S. mischtschenkoana och 
S. siberica); se diskussion under Scilla.

Sansevieria trifasciata, svärmorstunga, från inre Afrika, 
odlas som rumsväxt. Den är funnen på utkast 2004 
på Moskogens soptipp i Klm Ljungby  (Edqvist & 
Karlsson 2007).

Scilla i traditionell mening är ett stort och heterogent 
släkte. DNA-studier har visat att olika grupper av 

Scilla har släktskap åt olika håll (Speta 1998, Pfosser 
& Speta 1999). Artgruppen kring rysk blåstjärna 
(tidigare S. siberica; figur 8) står närmare hyacinter 
Hyacinthus än Scilla, medan norsk blåstjärna (tidi-
gare S. verna) är närmast släkt med klockhyacinter 
Hyacinthoides. En annan grupp (släktet Scilla i snäv 
mening, med typarten tidig blåstjärna S. bifolia) 
hör nära ihop med pärlhyacinter Muscari. Efter 
delningen av det traditionella Scilla förs norsk blå-
stjärna till släktet Tractema, medan tuvig, persisk 
och sibirisk blåstjärna förs till släktet Othocallis. 
Till Scilla hör nu, förutom tidig blåstjärna, de tre 
vårstjärnorna (tidigare Chionodoxa) och hybrid-
blåstjärna S. ×allenii, som är den lätt bildade 
hybriden S. bifolia × forbesii. – Det huvudsakligen 
västmediterrana släktet Tractema har fått namnet 
kustblåstjärnor. Namnet blåstjärnor övergår till 
Othocallis, eftersom den vanligaste blåstjärnan av 
alla, sibirisk blåstjärna, hör dit. Släktet Scilla i snäv 
mening får heta vårstjärnor (övertaget från det tidi-
gare släktet Chionodoxa; alla arterna är f.ö. mycket 
tidigblommande).

Scilla forbesii × luciliae vårstjärna × stor vårstjärna och 
S. forbesii × sardensis vårstjärna × liten vårstjärna. 
Insamlingar från Vegaparken framför Naturhisto-
riska riksmuseet har benämnts så, och benämning-
arna har publicerats i Upplands flora (Jonsell 2010). 
På grund av arternas likhet och stora variation får 
bestämningarna dock betraktas som osäkra.

Tractema verna norsk blåstjärna (tidigare Scilla verna). 
Se diskussion under Scilla.  SBT.

•  Tack till Margareta Edqvist, Thomas Gunnars-
son, Owe Nilsson, Henrik Ærenlund Pedersen, 
Jörgen Petersson och Åke Svensson för vackra och 
värdefulla bilder!

Figur 8. Rysk blåstjärna har, 
efter delningen av släktet Scilla, 
fått namnet Othocallis siberica. 
– Bohuslän, Grundsund, strand-
klippor, 22 april 2011. Foto: Åke 
Svensson.
Othocallis siberica is the most 
commonly found squill in Sweden.
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Martorn är en mycket säregen växt i sin taggiga 
ogästvänlighet, men samtidigt oerhört vacker 
med blå, lysande blommor i täta flockar och 
daggigt grågröna blad och stjälkar.

Men antalet martornslokaler längs den skån
ska kusten blir allt färre. Insatser behövs för att 
hejda igenväxningen av dynlandskapet.

GABRIELLE ROSQUIST & RICHARD ÅKESSON

M
artorn Eryngium maritimum är en flerårig 
ört i familjen flockblommiga Apiaceae. 
Den växer sällsynt på sandiga stränder 

utmed den sydsvenska kusten – från Bohuslän 
till Gotska Sandön. I Sverige förekommer arten 
både i dynsystemens strandnära delar tillsammans 
med strandkvickrot Elytrigia juncea och i de vita 
dynerna med strandråg Leymus arenarius och 
sandrör Ammophila arenaria strax ovanför hög-
vattenlinjen. 

I Skåne hittar man plantorna strax ovanför den 
högsta vattenlinjen, där erosionen ständigt gör sig 
påmind. Översvämning och isbildning närmare 
strandlinjen gör att martorn inte kan överleva där. 
Martornen finner man främst i den vita dynen 

och i tidiga stadier av den grå dynen så länge vege-
tationen inte har slutit sig. 

För martorn är det avgörande att det förekom-
mer blottad sand för att dess frö ska kunna gro 
och etablera sig. Markstörningar eller tillförsel 
av sand är förutsättningar för att martornen ska 
kunna finnas kvar längs våra kuster.

Förökning och spridning
Blomningen sker relativt sent under sommaren, 
från juli till augusti, och fröna mognar under 
september. Blommorna besöks gärna av flera olika 
sorters insekter, såväl humlor och andra steklar 
som dagfjärilar, nattflyn och skalbaggar. Men 
arten är inte enbart beroende av dessa då den är 
själv fertil.

Martorn kan bli uppemot fyrtio år gammal. 
Den långa livslängden innebär att den miljö som 
fröet grodde i inte behöver likna den miljö där 
den vuxna plantan står idag. Nyetablering med 
frön kan bara ske där sanden är blottad. Man kan 
därför anta att om det finns en blandad ålders-
struktur på en lokal, med både unga och gamla 
individ, så är vitaliteten hos just den populationen 
relativt god.

Martornen i Skåne behöver hjälp

Figur 1. Martorn i de vita dynerna 
längs Hanöbukten på den skånska 
östkusten. Dynvegetationen står tät 
runt martornsplantorna och förnan 
ansamlas på marken. Foto: Gabrielle 
Rosquist, augusti 2006,
The Sea Holly Eryngium maritimum is 
rare in Sweden. It has about twenty 
localities along the coast of Skåne. 
The picture is taken along the bay of 
Hanöbukten at the eastern coast of 
the province.
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Spridning av frön bör inte vara en större 
begränsande faktor för martorn längs kusten. 
Frukterna kan spridas med hjälp av djur och 
klarar även att flyta i vatten; fröna kan gro efter 
flera dagar i vatten (Ridely 1930). Att spridning 
sker längs kusten kan bland annat ses genom det 
samband mellan geografiskt och genetiskt avstånd 
som har noterats mellan martornsförekomster 
(Clausing m.fl. 2000); ju närmare populationerna 
står varandra desto större är deras genetiska likhet.

Martorn kan även föröka sig genom rotskott. 
Äldre individ har ofta en god överlevnad tack vare 
sitt kraftiga rotsystem som klarar både översand-
ning, stormar och viss erosion (Curie m.fl. 2007).

Populationstrender i Skåne
Under 2006 inventerade och dokumenterade läns-
styrelsen i Skåne och floraväktare alla då kända 
förekomster av martorn i länet och resultaten pre-
senterades i en rapport samma år (Hallengren m.fl. 
2006). För att man skulle få en uppfattning om 
utvecklingen återbesöktes lokalerna 2010.

Martorn förekommer i Skåne i fyra geografiskt 
skilda områden: 1) Kulla halvön och Bjärehalvön 
i nordväst, 2) Falsterbo halvön i sydväst, 3) Ham-
mars backar i sydost, och 4) från Stenshuvud till 
Helge åns mynning på östkusten.

Mellan 2006 och 2010 kan en svag negativ 
trend konstateras (tabell 1, 2). Under 2006 fanns 
martorn på ett tjugotal platser i Skåne med totalt 
582 vuxna plantor (varav 405 blommande). På tre 

lokaler kunde martorn inte återfinnas 2010, vilka 
sammanlagt hyste åtta individ 2006. Under 2010 
noterades 564 martornsplantor i Skåne (varav 362 
blommande). 

Föryngring hos martorn noterades ytterst spar-
samt vid båda inventeringstillfällena, till exempel 
sågs endast unga plantor runt två vuxna individ av 
totalt 244 observerade under 2006.  I östra Skåne 
noterades sammanlagt 75 unga plantor (figur 2).

Hot mot martorn
I hela södra Sverige har martorn minskat under 
senare delen av 1900-talet, både vad gäller antal 
lokaler och antal individ, möjligen med undantag 
av Gotska Sandön (Petersson 2009). Arten är 
fridlyst och nationellt rödlistad som starkt hotad 
(EN) (Gärdenfors 2010). I Skåne omfattas nästan 
alla martornsförekomster av strandskyddet och de 
flesta lokaler ligger dessutom inom naturreservat 
eller Natura 2000-områden.

Martorn är mycket känslig för trampskador om 
jordstammarna blottläggs. Skador sker främst vid 
tramp av alltför tunga betesdjur eller från män-
niskors oftast intensiva användning av badsträn-
der. Studier i Litauen har visat ett klart samband 
mellan antal besökare och minskad förekomst av 
arten (Olšauskas & Urbonienė 2008).

Martorn kräver en viss förekomst av dyngräs för 
att etablera sig och trivas, men tål inte en kraftig 
gräsförtätning. Detta kan säkert förklara mycket av 
artens tillbakagång i Skåne, eftersom många av våra 

Tabell 1. Antal blommande, vegetativa och unga plantor av martorn funna i Skåne under inventeringarna 
2006 och 2010. 
Numbers of Eryngium maritimum plants in its four main distribution areas in Skåne in 2006 and 2010, 
respectively.

2006 2010

 
Blom-
mande

Vegeta- 
tiva

Unga 
plantor* Totalt

Blom-
mande

Vegeta- 
tiva

Unga 
plantor* Totalt

Nordvästra Skåne 184 60 17 244 187 25 125 219**

Sydvästra Skåne 2 0 0 2 1 0 0 1
Sydöstra Skåne 96 23 0 119 72 20 0 97**

Östra Skåne 123 94 75 217 102 145 41 247

Summa 405 177 92 582 362 190 166 564
* ej inräknade i totalantalet.
** inklusive sammanlagt 12 plantor från Dalen i nordväst respektive Kabusa i sydost.
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stränder är täta som ryamattor. Undersökningar 
i Litauen visar att den för martorn optimala täck-
ningsgraden av gräs är mellan 40 och 70 procent 
(Olšauskas & Urbonienė 2008). Våra noteringar 
tyder på att dessa siffror är väl höga; täckningsgra-
den bör nog ligga vid den undre intervallgränsen.

Martorn tål inte heller att stå i vatten eller i 
väta vintertid. Om så är fallet ruttnar rötterna och 
plantorna försvinner omgående.

Det enskilt största hotet mot martorn i Skåne 
är alltså att kusternas sanddynsområden växer 
igen. Igenväxningen kan vara allt ifrån en förtät-
ning av vegetationen och att ett bottenskikt med 
mossor och lavar bildas som hindrar martornens 
föryngring, till en igenväxning med träd och bus-
kar, framförallt av tall och vresros Rosa rugosa. 

Hoten från vresros är störst i västra Skåne, men 
den breder sakta ut sig även längs den östra kusten. 
Tall sprids från de planteringar som är vanliga 
längs hela den sandiga kustlinjen. Man kan idag 
även se hur aspar skjuter iväg sina skott med väldig 
fart och aspen kan bli mycket svåra att få bort på 
sikt. En tall kan ryckas upp, medan både vresros 
och asp måste grävas bort. 

Näringstillförseln från atmosfären är idag 
mycket större än vad den var för hundra år sedan 
och detta bidrar till en snabbare tillväxt av vege-
tationen och att en större mängd förna ansamlas. 
Förnan leder till en försurning i markens ytskikt, 
vilket missgynnar martornen som generellt före-
drar ett högre pH (se nedan).

Andra hot som fortfarande förekommer är 
plockning av martorn som eternell, och lokalt 
kan tramp och förstörelse från badgäster som 
nämnts vara ett problem. Även den stranderosion 
som pågår längs delar av den skånska kusten kan 
påverka enstaka förekomster negativt.

Åtgärder som gynnar martorn
För att vi ska kunna få se martorn längs våra 
kuster även i framtiden har Naturvårdsverket 
upprättat ett åtgärdsprogram för arten (Bengtsson 
m.fl. 2009). Där föreslås riktade åtgärder för att 
förbättra martornens livsmiljö. 

Det i särklass största hotet i Skåne är som 
nämnts den pågående och accelererande igenväx-
ning som fortgår i sandiga marker längs hela kust-
linjen. Martorn har visat sig vara mycket känslig 
för konkurrens från dyngräs och annan vegeta-
tion. Fler sandblottor behövs för att inte bara mar-
tornen utan även många andra kärlväxter som är 
knutna till sandiga marker ska kunna föryngras. 

Åtgärder för att skapa sandblottor gynnar 
även insektslivet i de öppnare sandmarkerna när 
mikro klimatet blir varmare. En rik insektspro-
duktion gynnar i sin tur fåglar och ödlor på dessa 
marker. Sandblottor kan skapas genom grävning 
och schaktning eller genom harvning och plöj-
ning. 

Naturvårdsbränning är en annan metod som 
– förutom att den tar bort förnan – torkar ut mar-
ken och ökar sandens rörlighet. Bränningen görs 

Figur 2. Unga plantor av mar-
torn på Ravlundafältet i östra 
Skåne. Plantorna växer i den 
nedersta kanten av branterna 
mot Östersjön. Stormar har 
stort inflytande på dessa expo-
nerade förekomster och kan 
troligen både skada och skapa 
förutsättningar för nyetablering 
genom att frilägga marken kring 
det befintliga beståndet Foto: 
Gabrielle Rosquist, augusti 2006.
Young plants of Eryngium mariti
mum at Ravlundafältet in eastern 
Skåne.
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lämpligen under vårvintern och kan med fördel 
göras i mindre fläckar. De brandgator man gräver 
inför bränningen ger dessutom de sandblottor 
som önskas.

Halten organiskt material i sanden ökar i dyner 
som växer igen, varvid pH-värdet sjunker. Försu-
rande atmosfäriskt nedfall och ett naturligt lågt 
inslag av kalk påskyndar processen och bidrar till 
ett allt surare marklager. Länsstyrelsen i Halland 
har därför i ett flertal kustreservat grävt och fört 
upp sand med högre pH-värde från djupare nivåer 
för motverka försurningen i dynerna. Åtgärderna 
syftar främst till att gynna växt- och djurarter som 
blivit allt sällsyntare i takt med att livsmiljöerna 
minskat eller försvunnit. Länsstyrelsen i Skåne 
har genomfört motsvarande åtgärder, bland annat 
vid kusten utanför Ängelholm.

Efter större restaureringar kan den blottade 
sanden till viss del bibehållas med hjälp av natur-
liga processer orsakade av vind och vatten, men 
det kan behövas en lättare harvning eller plöj-
ning för att hålla kvar bar sand i ett område. Det 
som inte får underskattas är den störning som 
uppkommer via det rörliga friluftslivet och de 
badgäster som besöker de skånska kusterna. Dock 
kan besökarna skada martornen genom tramp, 
plockning och bortröjning, så denna påverkan får 
inte bli för stor.

Som floraväktare för arten har en av oss (RÅ) 
intresserat sig för artens svårigheter att föryngra 
sig. I samråd med länsstyrelsen i Skåne har frön 
samlats in under ett tiotal år och såtts ut på olika 
delar av den lägre stranden – på olika djup och vid 
olika tillfällen – i nordvästra Skåne. Det visade 

Tabell 2. Antal vuxna blommande och vegetativa individ av martorn på dess skånska lokaler under 2006 
och 2010, samt områdesskydd för respektive lokal (förutom strandskyddet som gäller på alla lokaler).
Number of adult individuals of Eryngium maritimum on its localities in Skåne in 2006 and 2010.

Antal 
2006

Antal 
2010 Skydd

Nordvästra Skåne  
Dalen 10 7 Natura 2000, naturreservat
Ängelsbäcksstrand 166 137 Natura 2000, naturreservat
Strandbaden/Nyhamnsläge 1 0  
Strandbaden–Margreteberg 21 10  
Margreteberg 45 58  
Väsby strandmark 1 7 Naturreservat

Sydvästra Skåne  
Falsterbohalvön 2 1 Natura 2000, naturreservat

Sydöstra Skåne  
Kabusa skjutfält 18 5 Natura 2000
Hammars backar 101 92 Natura 2000, naturreservat

Östra Skåne  
Rörums norra å 56 55 Natura 2000, naturreservat
Vitemölla hamn 2 0  
Vitemöllastrandbackar 4 5 Natura 2000, naturreservat
Ravlundafältet 8 21 Natura 2000
Syd Julebodaåns mynning 43 44 Natura 2000
Holmaboden till Julebodaån 45 32 Delvis Natura 2000
Rigeläge till Holmaboden 39 79  
Segesholmsån 8 0 Natura 2000, naturreservat
Tvillingaboden 9 8  
Stockaboden 3 3  

Summa 582 564  
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sig att fröna bör sås grunt, 0,5–1 cm ned, eftersom 
de är ljusberoende för sin groning. De kräver även 
rejäl sommarvärme för att gro.

Försöken bekräftar att martornen behöver 
mark med ett högre pH-värde eftersom sådden 
endast var lyckosam där marken hade rörts om 
och näringsfattig, mindre sur sand förts upp till 
ytan. Sådd i ostörd mark har mestadels misslyck-
ats. Lyckad föryngring har endast konstaterats i 
gles strand vegetation.

Insåningen görs lämpligen i oktober. Även en 
köldbehandling av fröna innan de myllas ner har 
visat sig vara positivt.

Framtiden för martorn
Tack vare satsningar under senare år på den 
biologiska mångfald som är knuten till sandiga 
marker skapas nu på flera platser förutsättningar 
för att martorn ska finnas kvar längs våra kuster 
även framöver. Det låga antalet nyetableringar 
som observerats under inventeringarna i Skåne 
är dock oroväckande, så huruvida den pågående 
fragmenteringen av artens utbredning har påver-
kat populationernas livskraft återstår att se. Det är 
nu hög tid att genomföra fler nödvändiga biotop-
förbättrande åtgärder för att behålla livsmiljöerna 
för martorn.  SBT.

•  Ett stort tack till Anders Hallengren, Måns 
Bruun och Göran Mattiasson för hjälp i fält.
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The population of the endangered (EN) Sea Holly 
Eryngium maritimum in Skåne, Sweden, shows a 
negative trend. The species is long-lived, but the very 
few newly established plants observed during inven-
tories in 2006 and 2010 are not enough for main-
taining the population. Eryngium maritimum grows 
in dune areas along the coast. The main threat is 
encroaching, but also picking and trampling have 
locally decreased the number of plants. Methods 
such as burning and excavating can be used to stop 
encroaching. After restoration, management plans 
including mild disturbances at regular intervals is 
recommended. The number of areas with bare sand 
along the coast must increase considerably if we 
want to meet E. maritimum here also in the future.
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Mosippan är en starkt hotad art på många håll 
i södra Sverige. I Närke är den helt försvunnen 
från många tidigare lokaler och för nu en tyn
ande tillvaro. Arne Holmer berättar här om 
både med och motgångar i hans idoga arbete 
för att försöka rädda mosippan.

Text och foto: ARNE HOLMER

E
n av landskapets vackraste mosippelokaler 
fanns tidigare på Vissbodamon söder om 
Hallsberg. I april 1962 gjordes tallskogen där 

till ett naturreservat. Då kunde man här finna 125 
mosippeplantor med omkring 500 blommande 
stänglar. Främsta pådrivare till reservatsbild-
ningen var Birgit Fredriksson, en av grundarna av 
Örebro Läns Botaniska Sällskap. Numera är Bir-
git hedersmedlem i sällskapet och ännu vid 94 års 

ålder aktiv i verksamheten. Fyrtio år senare kunde 
man bara hitta tre plantor i reservatet. Varför? 
Vad är anledningen till att sipporna försvinner 
från sina gamla lokaler i landskapet? Har någon 
ett bra svar?

Naturligtvis bekymrade detta oss. En tors-
dagskväll i april 2003 gick några av Botaniska 
Sällskapets medlemmar in i reservatet försedda 
med hackor, spadar och krattor. Ljung, blåbärsris, 
mossa och gräs revs bort runt de gamla mosippe-
plantorna och mineraljorden blottades. Så får man 
naturligtvis inte göra utan vidare i ett naturreser-
vat. Men vi hade fått klartecken och tillstånd från 
länsstyrelsen, ordnat genom Michael Andersson, 
medlem i Botaniska Sällskapet men också tjänste-
man på länsstyrelsen.

Vad resultatet skulle bli av vårt ingrepp hade vi 
inte en aning om. Det var en chansning. Vi kände 
inte till liknande åtgärder på annat håll. Det har 
efteråt visat sig att plantorna mår alldeles utmärkt. 
De har fortsatt att grönska och blomma bra, år 
efter år. Någon förökning genom småplantor syn-
tes dock inte genast, men efter tre, fyra år har det 
dykt upp ett tjugotal pigga små plantor intill de 
gamla.

Men vi var inte nöjda med detta. Vår dåva-
rande ordförande Ingrid Engström skrev 2003 
en artikel i vår föreningstidning, T-Veronikan, 

Hur räddar vi mosippan?
Glädje och bekymmer vid vård av mosippelokaler i Närke

Figur 1. Mosippan har under de senaste decen-
nierna minskat väldigt mycket, speciellt i södra 
Sverige. Frånvaron av betesdjur och skogsbränder, 
liksom det ökande kvävenedfallet som gynnar kon-
kurrerande gräs och mossa, är några av orsakerna 
till nedgången.
The Spring pasqueflower Pulsatilla vernalis has 
decreased dramatically in Sweden in recent decades, 
especially in the south.
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under rubriken ”Skiter vi i mosippan?”. Det var 
dubbeltydigt. Riksväg 50 går förbi alldeles utanför 
reservatet.  Där finns en parkering. Folk stannade, 
gick in i reservatet, en tät gran invid sipporna stod 
lämpligt till att dölja sig bakom för vissa behov. 
Men nu blev det ändring! Ganska snabbt ordnade 
vi så att granen togs bort.  Det blev ljus och rymd 
runt mosipporna. Och nu struntar vi inte längre i 
dem. På olika sätt tar vi oss an denna vackra växt i 
våra tallskogar.

Botaniska Sällskapet övervakar sedan många 
år rödlistade arter i länet i samarbete med läns-
styrelsen. När det gäller mosippan nöjer vi oss 
inte längre med bara övervakning utan vi vårdar 
flera lokaler och försöker även återskapa mosippe-
bestånd.

Bränder och sådd hjälper mosippan
Jag fick en förfrågan från Michael Andersson på 
länsstyrelsen: ”Om vi bränner ytor i reservatet, 
skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med att få 
igång ett bättre bestånd av mosippor, genom sådd 
och kanske utplantering?”, så löd frågan. Ett spän-
nande förslag som jag inte kunde säga nej till. Vi 
startade ett projekt som nu drivs i samarbete mel-
lan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Botaniska 
Sällskapet. 

Skogsstyrelsen gjorde en första bränning i fyra 
mindre ytor i Vissbodamons naturreservat och jag 

följde upp med sådd av mosippefrön i juli 2004. 
Fröna hämtades från det bästa mosippe beståndet 
i landskapet, intill samhället Hjortkvarn i södra 
Närke. Där blommar ett hundratal plantor varje 
år. Jag sådde 450 frön och det kom upp 45 grodd-
plantor, alltså tio procent (figur 2). Samtidigt 
sådde jag frön i blomkrukor i olika jordbland-
ningar hemma i trädgården. Där grodde ungefär 
hälften av fröna, cirka 50 procent (figur 2). Sniglar 
och andra småkryp knaprade på de späda plan-
torna under nätterna och det var ett bekymmer 
att se till så det inte blev för torrt eller blött i 
krukorna. Plantorna var för små för utsättning i 
skogen redan under hösten och det var svårt att få 
alla att överleva vintern. Så småningom blev dock 
några så stora att de kunde planteras i reservatet. 

Ute i skogen växte de små plantorna utan 
problem, helt skötta av moder natur. De klarade 
första vintern till hundra procent, växte till under 
andra året och de flesta var friska och fina som-
maren 2006.  Kommande höst började det bildas 
knoppar i några av bladrosetterna, och i april 
2007, efter knappt tre år, slog de första frösådda 
mosipporna ut sina blommor i tallskogen (figur 
3). Ungefär 14–15 plantor blommade vackert. 
Det kändes onekligen som en triumf!  Samtidigt 
måste sägas att en del plantor växte mycket lång-
samt eller stod rent av stilla, och ännu efter sju år 
är några inte större än en lillfingernagel.

Figur 2. Mosippefrön såddes både ute i skogen i brända ytor och i krukor med olika jordblandning. Ojäm-
förligt bäst tog sig fröna i krukorna, men groddplantorna som kom upp i skogen klarade övervintringen 
mycket bättre. 
Comparative studies showed that Pulsatilla vernalis seeds germinated more readily in pots in the garden than 
when sown directly in the field. On the other hand over-winter survival was much higher in the field.
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Andra bekymmer
Så till några andra bekymmer vi råkat ut för. En 
dag upptäcktes att kommunen haft vänligheten 
att ordna bättre belysning för elljusspåret i Hjort-
kvarn. En elkabel grävdes ned i ett dike längs 
stigen. Sanden lades upp vid sidan av spåret – rakt 
över ett bestånd med mosippor! Senare skrapade 
grävskopan tillbaka sanden till diket och det är 
inte svårt att förstå hur det då gick för en del av 
mosipporna. Naturskyddsföreningen ställde frå-
gor till miljökontoret i Hallsberg och länsstyrelsen 
underrättades. Det hela slutade med att kommu-
nen polisanmäldes, och att en ursäkt framfördes 
till naturskyddsföreningen med löfte om att 
sådana misstag skulle undvikas i fortsättningen. 

Mosipporna söder om Hjortkvarns samhälle 
ligger invid en gammal nedlagd banvall strax intill 
en liten verkstadslokal. Där finns en särdeles tät 
fin grupp av mosippor, 59 bladrosetter på en yta av 
två gånger två meter. Tyvärr satt det några skug-
gande smågranar strax intill och det gjordes en 
överenskommelse med skogvaktaren att de skulle 
tas bort. Vi inspekterade lokalen tillsammans.

Det kändes bra att få bort granarna och samti-
digt några tallar, så att mosipporna fick mera ljus. 
Döm om min förvåning när jag senare kommer dit 
och ser en timmertrave ligga över en del av bestån-
det! Av någon anledning hade informationen inte 
nått ända fram till personerna i skogsmaskinerna. 

Nåväl, efter ett mejl med bilder och kartskiss så 
försvann timmertraven efter några dagar. Mosip-
porna blommade vackert några veckor senare. De 
tycktes inte ha tagit någon skada. 

Men rödlistade växter i närheten av tätorter 
kan hotas på flera sätt. En dag när jag kommer till 
mosipporna i Hjortkvarn ser jag en grävskopa vid 
verkstadslokalen intill. När jag kommer närmare 
syns att en del av skogen är borta och att marken 
är nedschaktad till en jämn yta. Den fina ytan 
med 59 mosipperosetter ligger nu bara 75 cm från 
kanten av ett avplanat område. Jag tar några foton 
och skickar frågor till kommunens byggnadsavdel-
ning och underrättar också länsstyrelsen. Till min 
förvåning kommer så småningom beskedet att allt 
är i sin ordning. Inga olagligheter har skett, man 
känner till växtplatsen och hänsyn har tagits och 
ska tas även i fortsättningen. 

Nu är industrilokalen utvidgad.  Det är bara att 
vänta och se hur det kommer att gå med mosip-
porna. En liten optimistisk tanke är att störningar 
i marken, omrörning av ytskiktet och blottande av 
mineraljord kanske kan ge förutsättningar för en 
nyetablering av plantor. Den som lever får se.

Bränderna sprider sig
Eftersom försöket med sådd av mosippefrön i 
Vissbodamons naturreservat blev så pass lyckat har 
vi fortsatt att bränna och så frön på flera lokaler i 

Figur 3. Den första sådden av mosippor gjordes i Vissbodamons naturreservat år 2004. Det blev överras-
kande lyckat. Efter knappt tre år visade sig de första knopparna och i slutet av april 2007 slog de första 
blommorna ut. 
Sowing of Pulsatilla vernalis seed was especially successful at the Vissbodamon site. Seeds sown in 2004 
resulted in a few flowering plants already in 2007.
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hela Örebro län: i södra Närke, på rullstensåsen 
genom Örebro och i Bergslagen i trakten av Hälle-
fors.  Inte alltid med framgång.  Groddplantor blir 
det alltid, men ibland försvinner de snabbt. 

I Vissbodamon rakades förnalagret av på tre 
nya ytor 2006. En av ytorna brändes av med ris, 
en blåstes över med gasolbrännare och i en gjordes 
ingen bränning alls. Endast i ytan som brändes 
med ris blev det bra utveckling på plantorna. Det 
såg lovande ut i tre, fyra år, men de flesta plan-
torna försvann så småningom. Efter fem år finns 
där bara ett tiotal hyggliga plantor kvar. Ingen har 
kommit till blomning.

På ett par platser i Sydnärke, Sörsjön och 
Simonslund, såddes också frön i ytor som röjdes 
av från växter och förna varefter man brände ytla-
gret med gasollåga. Det blev mosippeplantor vid 
sådden, men efter ett par år var alla försvunna. 
Vid Sörsjön planterades krukodlade mosippor 
ut och även om några har försvunnit så kunde 
vi glädja oss åt att en av plantorna blommade i 
fjol. Tre rejäla brasor anlades ett par år senare i 
Simonslund. Sådden där tog sig relativt bra och 
en av plantorna blommade härom året. Tyvärr 
är växtligheten i omgivningen frodig. Blåbärsris, 
örnbräken och inte minst björnmossa växer in 
över plantorna. Mycket tid går åt till rensning av 
”ogräset” runt de små sipporna. 

I Hällefors kommun, i nordligaste delen av 
länet, har frön såtts på två lokaler, Kaggaheden 
och Gräsbergsmossen. Båda lokalerna hyser ett 
bra bestånd av gamla mosippor som blommar 
vackert de flesta år.

Sådden vid Gräsbergsmossen blev helt miss-
lyckad. Tätt med blad- och levermossor växte in 
över ytorna. Det hjälpte inte att krypa på knäna 
och med morakniv skrapa rent omkring små-
plantorna. De växte mycket långsamt och tynade 
helt bort efter ett par år (figur 4).  Här råkade vi 
dessutom ut för ett annat bakslag. Skogsbolaget 
bättrade på avrinningen längs vägkanten genom 
dikning och en del plantor skrapades bort längs 
skogsvägen. Bolaget var ändå underrättat genom 
vår medhjälpare på trakten, skogvaktaren Jonas 
Kling. Att det gång på gång ska var så svårt att 
få fram information till den som sitter vid spa-
karna!

Sådden på Kaggaheden någon mil därifrån 
blev lyckosammare. Invid skogsvägen där växer 
ett rikt bestånd av gamla mosippor, farligt långt 
ut mot vägbanan. Jonas och jag har sått frön i 
flera omgångar i brandfläckar som Jonas ordnat 
uppe i tallbacken. Den glesa tallskogen här växer 
på mycket mager, närmast skarp moränmark. 
Hundra tals plantor har tagit sig bra och någon 
blommade för första gången i fjol. 

Slutligen ska nämnas två mycket lyckade sådder 
söder om Hallsberg 2009 och 2010. Den första av 
dessa gjordes på den stora sanddynen invid Ler-
bäcks samhälle, en 15 meter hög sanddyn skapad 
under inlandsisens avsmältningsskede. Där fanns 
en enda gammal planta kvar från ett tidigare 
större bestånd. 

Min medarbetare på Skogsstyrelsen i södra 
delen av länet, Torbjörn Andersson, gjorde ett 
gott förarbete. Han lyckades komma överens med 
markägaren och vd för Skyllbergs bruk, Gustaf 
Svensson, så att det upprättades ett naturvårds-
avtal. Vi fick fria händer att bränna och så mosip-
por i en del av den gamla vackra tallskogen. Tio 

Figur 4. De flesta småplantorna blir dock aldrig 
stora. De försvinner ganska snart. Varför? Många 
andra växter tränger sig på, som mossor, lavar, 
korsörter, mjölkört, ljung och små björkar. Sådant 
rensas bort. Likväl tynar flertalet mosippor bort 
efter några år. Ett fåtal blir stora blommande plan-
tor. – Här några tvååringar på lokalen vid Gräs-
bergsmossen som inte mår bra. 
Most seedlings of Pulsatilla vernalis die or grow very 
slowly. Only very few become large flowering plants. 
The picture shows struggling two-year-old plants.
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2,5 × 2,5 meter stora ytor brändes i rejäla brasor 
av Torbjörns mannar (figur 5). Det såddes 225 
frön i varje yta.  Vid sådden hackades mineraljor-
den fram och blandades med aska och ytorna jäm-
nades till. Fröna såddes som vanligt på ytan och 
bara lite omrörning med fingertopparna gjordes 
så att en del av fröna kom under jorden. De hygro-
skopiska fröna har ju förmågan att själva skruva 
sig ned i marken. 

Fröna grodde i normalt antal. Efter tio veckor 
hade drygt 14 procent av fröna gett upphov till 
319 groddplantor. Många av dem växte bra och 
redan året därpå bildade några knoppar. På våren 
2010, kunde vi glädja oss åt att 50 plantor, knappt 
två år gamla, lyste med sjuttiotalet blommor mel-
lan tallarna på åsen 

Något liknande är på gång i Vissbodamon. 
Där brändes för tredje gången 2010.  Tolv stora 
rishögar hade dragits samman och bränts. Vi pla-
cerade dem ut mot en kraftledningsgata för att få 
in mycket ljus. Vi spred ut 2400 frön, 200 i varje 
yta. Det tog sig bra. Vid första kontrollen efter tio 
veckor sågs 723 groddplantor. Ett år senare kunde 
vi räkna till 516 plantor.  Många av plantorna 
var ovanligt stora och frodiga och bildade redan 
knoppar. 

Vi såg fram mot våren 2012 med spänd förvän-
tan. Det skulle kunna bli en fin blomning, såvida 
inte den vackra grönskan lockade betande djur. Vi 
har på känn att harar och rådjur kan ta för sig av 
knopparna ibland. – Det blev en nästan överdådig 

Figur 5. Skogsstyrelsen brände ris i ytor 
som med fördel fick vara minst 2,5 × 2,5 
meter stora. Länsstyrelsen informerade 
med skyltar om att försök pågår för att 
försöka rädda mosippebeståndet genom 
frösådd.
Before sowing Pulsatilla vernalis seeds, the 
plots have to be burned. The resulting ash 
layer is mixed with the underlying mineral 
soil and the surface evened out. Seeds 
are then sown on the surface and gently 
worked into the soil.

blomning!  På 442 plantor kunde vi i början på 
maj räkna till 102 blommor. 

Nu planerar vi för fyra eller fem nya brandytor 
i reservatet och har börjat resonera om att bränna 
av en större sammanhängande yta, kanske 20 × 
80 meter i norra kanten av reservatet.  

Några viktiga frågor kvarstår: Varför mår 
mosipporna illa i våra skogar?  Varför dör flertalet 
av de sådda plantorna efter några år?  Måste vi 
fortsätta med upprepad bränning, sådd och rens-
ning av ”ogräs” runt plantorna i all framtid?  SBT.

Holmer, A. 2012. Hur räddar vi mosippan? Glädje 
och bekymmer vid vård av mosippelokaler i Närke. 
[Saving Pulsatilla vernalis in Närke, south-central 
Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 106: 238–242. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
The author’s efforts to save the small and declining 
populations of Pulsatilla vernalis in the Swedish prov-
ince of Närke are described. Burning followed by 
sowing have in several cases proven successful for 
establishing new populations at sites where P. verna
lis has almost disappeared.

Arne Holmer är pen-
sionerad biologilärare med 
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Adress: Svalstigen 4,  
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Barbro Risberg åkte till Kreta i november och 
blev glatt överraskad av blomsterrikedomen.

Text och foto: BARBRO RISBERG

N
ovember är normalt ingen månad som för-
knippas med blommande växter, och jag 
hade inte några större förväntningar om 

botaniska upplevelser när jag i början av månaden 
besökte västra Kreta. Men det kom att bli betyd-
ligt trevligare än jag kunnat ana.

Jag hade nog räknat med att få se sjölöken Dri-
mia (Urginea, Charybdis) maritima blomma (figur 
1). Den växten lägger man märke till vid alla års-
tider. Den har stora lökar, där åtminstone halva 
delen är ovan jord tillsammans med en praktfull 
bladrosett. Under många besök på Kreta under 
vår och försommar har den varit självklar, men 
lika tråkig som en överblommad amaryllis. 

Det var inte så gott om blommande exemplar, 
men i en sluttning ner mot havet vid Elafonissi på 
sydkusten var den riklig. Den var vackrare än jag 
hade föreställt mig med sina små, stjärnformade 
blommor, där kronbladen hade en svagt rosa 

mittlinje och ståndarknapparna var gröna. I mass-
verkan lyste de små blommorna vitt i solen. Sjö-
löken blommade bara på en del av axet, som slår ut 
nerifrån och uppåt.

Elafonissi erbjuder en av Kretas finaste bad-
stränder, med vit sand, klippor av mörkt, möjligen 
vulkaniskt material och turkosfärgat, kristallklart 
vatten. Platsen är känd för öns enda förekomste av 
den endemiska tidlösesläktingen Androcymbium 
rechingeri. Den blommar senare under vintern, så 
den såg vi inte något av. 

För några år sen fick man vada i knädjupt 
vatten ut till en ö uppbyggd av sanddyner och 
klippor. Nu var här en smal tunga av sand som 
förband det som nu blivit en halvö med fastlandet. 
Där växte ymnigt med strandlilja Pancratium 
maritimum (figur 2). Fröproduktionen var rik 
med stora svarta frön som syntes i de uppsprick-
ande gröna kapslarna. Märkligare var det kanske 
att flera plantor fortfarande stod i vackraste 
blom. De stora vita blommorna med sina i toppen 
rynkade kronrör är riktiga skönheter. Det låter 
trivialt att jämföra dem med vita påskliljor, men 
utgå från det och lägg till en extra dimension av 

Höstblomning med vårkänsla

Figur 1. Sjölöken Drimia maritima 
blommar på senhösten, ofta i 
sluttningar mot havet. Den karak-
teristiska, stora löken med sin 
blad rosett kan man däremot se 
hela året. 
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behagfullhet hos blomman. Arten inspirerade till 
väggmålningar bland annat i det forntida palatset 
i Knossos. 

Andra arter på sanddynerna här var martorn 
Eryngium maritimum, saltmärke Chritmum mari-
timum, fetbladstörel Euphorbia paralias, filtnoppa 
Otanthus maritimus och gullkrissla Inula chrith-
moides. Bergssidorna innanför kusten var färgade 
av klockljungarten Erica manipuliflora som fick 
hela landskapet att lysa i rödviolett. 

Cyklamen
Längs vägen från nordkusten ner mot Elafonissi 
kör man genom flera små byar. En av dem är 
Topolia. Strax efter vägtunneln söder om byn 
växer ett bestånd av plataner Platanus orientalis. 
De hade fällt sina löv och marken var täckt av 
tjocka mattor. Men visst var det något som stack 
upp genom löven? Det blev till att vända för att 
undersöka. Det var den allra näpnaste lilla cykla-
men, som blommade här med hundratalet exem-
plar. I vecket som de tillbakavikta kronbladen 
bildade fanns små utskott, aurikler (bladöron). Jag 

sökte under löven, men jag kunde inte upptäcka 
några blad. Det var höstcyklamen Cyclamen 
hederi folium var. confusum (figur 3), som växer i 
Kretas bergstrakter och blommar om hösten.

En art som var mycket vanlig längs vägen 
söder om Topolia var smultronträdet Arbutus 
unedo. Det stod också i full blom, med blom-
mor påminnande om stora, ljusgröna lingon-
blommor, samtidigt som det bar de vackra röda 
frukterna. Det är lätt att frestas till att smaka 
på de jordgubbsstora bären, men som namnet 
unedo antyder äter man dem bara en gång. Det 
beror inte på att de är giftiga, utan på att de är 
så smaklösa och mjöliga att man förmodligen 
inte får lust att stoppa fler bär i munnen! 

Senare samma dag kom vi till dammen i byn 
Aghia, i första hand för att skåda fågel. Dammen 
samlar upp vatten som leds ut för att bevattna de 
apelsinodlingar som är mycket vanliga härom-
kring. Döm om min förvåning när jag hittar en 
tät cyklamentuva, rik på både blommor och blad, 
här på dammvallen. Blommorna var nästan vita 
med röda strimmor och precis som släktingen vid 

Figur 2. Den vackra strandliljans Pancratium maritimum växtplats är sandstränder, som ofta utnyttjas som 
badstränder. Det har medfört att arten minskat. Här vid Elafonissi, men även på Kretas nordkust, väster 
om Chania, finns några rikliga förekomster med god fröproduktion.
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Figur 4. Cyclamen graecum ssp. candidum fann vi på en dammvall i byn Aghia. Till skillnad från höst-
cyklamen växte den tuvat, med gott om blad i tuvorna. Hela växten gav ett mera robust intryck än höst-
cyklamen.

Figur 3. Höstcyklamen Cyclamen hederifolium var. confusum blommade i tjocka mattor av platanlöv i väg-
kanten söder om Topolia. Enligt floran ska den förekomma sällsynt i Kretas bergstrakter.
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Figur 5. Smörblom-
man Ranunculus bullatus 
var grunden i ett litet, 
karakteristiskt växtsam-
hälle som innehöll bland 
annat de fyra arterna på 
bilderna nedan. Smör-
blomman förekom alltid 
i stort antal på sina 
växtplatser.

Figur 6. Prospero autumnale, en liten, bleklila blå-
stjärna med pikanta detaljer som blå pistill och 
svarta ståndarknappar. Den var spridd från havs-
nivån och upp i de lägre bergstrakterna.

Figur 9. Narcissus serotinus är den ena av två vilda narcis-
ser på Kreta och den enda som är höstblommande. 

Figur 7. Släktet tidlösor Colchicum har fyra arter 
på Kreta, alla höstblommande. Den vi såg mest 
var C. pusillum, som har blad samtidigt med blom-
ningen och bruna ståndarknappar med gult pollen. 

Figur 8. Crocus laevigatus är en av flera höstblom-
mande krokusarter på Kreta. 
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Topolia hade den aurikler på kronbladen. Bladen 
hade ett silverfärgat mönster och var karakteris-
tiskt runt naggade i kanten. Bladundersidan var 
vinröd.  Det var Cyclamen graecum ssp. candicum 
(figur 4), som betraktas som endemisk för Kreta. 
Från många vårbesök på Kreta var jag redan väl 
förtrogen med den vitblommiga Cyclamen creti-
cum. Den har en vid utbredning på ön och finns 
även på grannön Karpathos. 

Ett litet växtsamhälle
Några speciella arter hade en vidare utbredning 
och växte i stort sett överallt där miljön stämde. 
Rätt miljö var små ängsartade gläntor i omgivande 
buskvegetation. En av dessa arter, som förekom 
från havsnivån ända upp i bergen, var den ofta 
rikligt blommande smörblomman Ranunculus 
bullatus (figur 5). Dess bladrosett påminde om 
grobladets Plantago major. Ofta hade den sällskap 
av Prospero (Scilla) autumnale (figur 6) och Col-
chicum pusillum (figur 7), den senare en art som 
har blad samtidigt som den blommar, något som 
skiljer den från andra höstblommande arter av 

tidlösa. En nära nog dubbelgångare till C. pusil-
lum är den endemiska C. cretense som vi såg vid 
Samariaravinens början uppe på Omalos platån, 
1240 meter över havet. 

Tillsammans med de här arterna förekom 
också en krokus med vit grundfärg och lila strim-
mor på kronbladen, Crocus laevigatus (figur 8). 
Vid två tillfällen fann vi i den här miljön den 
synnerligen nätta och väldoftande lilla narcissen 
Narcissus serotinus (figur 9). Antalet blommor på 
varje planta varierade mellan ett och tre. En lokal 
var på kullar vid havet, den andra på en äng i ber-
gen ovanför Spili, söder om Rethymnon. På båda 
platserna förekom den i ganska stort antal.

Höjdpunkter
En höjdpunkt såväl i bokstavlig och botanisk 
bemärkelse var krokusliljan Sternbergia sicula 
(figur 10). Strax söder om byn Akoumia mellan 
Rethymnon och Aghia Galini låg ett stort område 
som hade brunnit. Marken var kal med förkol-
nade rester av någon ek. Högt uppe i en brant 
sluttning lyste det gult så kraftigt att det syntes på 

Figur 10. Fyndet av krokuslilja Sternbergia sicula var 
en stor överraskning som vi fick jobba hårt för att 
bekräfta eftersom växtplatsen var svårtillgänglig. 
Krokusliljan växte i stort antal högt uppe på en 
brant bergssluttning där det tidigare hade brunnit. 
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långt håll från vägen. Men hur skulle det gå till att 
ta sig dit upp? Nyfikenhet kan vara en stark driv-
kraft och på något sätt tog jag mig gradvis uppför 
branten mot det gula fältet. Väl uppe planade det 
ut något, så fotografering och artbestämning gick 
bra. Blommorna var mycket vackra, för att inte 
tala om utsikten. Ner kom jag med skräck i hjärtat 
och med ben som kokt spaghetti, efter några inci-
denter med rullande stenar och grus. Jag gör nog 
aldrig om en sådan klättring!

Betydligt enklare nåddes den andra höjdpunk-
ten och nu var den nästan enbart av botanisk 
natur, men lite klättring blev det. Vi vandrade 
genom ravinen vid Aghia Irini. När molnen efter 
en knapp timme började se hotfulla ut och det 
kom några regnstänk vände vi om. Jag dröjde mig 
kvar och fotograferade en maskros och skogsbellis 

Bellis sylvestris när jag plötsligt hörde min make 
Lennart ropa: ”Du måste komma!” Jag klättrade 
några avsatser upp på en övergiven åkerterass och 
där stod något jag kände igen, fastän jag aldrig sett 
den tidigare: ett praktexemplar av orkidén skruvax 
Spiranthes spiralis (figur 11). Ytterligare sökande 
på angränsande terrasser gav sammanlagt fyra ex. 

På håll påminde den om knärot, med undan-
tag av att blomaxet var tydligt spiralvridet. De 
enskilda blommorna var vackra med en liten 
rynkad ”volang” som kantade läppen. Från mitt 
mellan svenska perspektiv kändes mötet med 
skruv axet mycket exklusivt. Det är ju en art som 
bara tangerar Norden i sin utbredning, 

Visst var det senhöst och visst stod det i floran 
att många arter skulle vara höstblommande. Men 
efter att jag sett och upplevt narcisser, scilla, bellis 
och krokus, som hos oss betraktas som vårblom-
mor, kändes det nästan som att hösten blivit vår! 
Framför allt överträffade mötena med de här 
arterna alla mina förväntningar. 

Jag vet ju att många bedåras av Kretas vår- och 
försommarflora, men att det gick att få botaniska 
upplevelser också i november var en stor och 
mycket glad överraskning för mig.  SBT.

Litteratur
Mathew B. (red.) 2008. Flowers of Crete. – Royal Bota-

nic Gardens, Kew.

Risberg, B. 2012. Höstblomning med vårkänsla. 
[Autumn flowers in Crete.] - Svensk Bot. Tidskr. 
106: 243–248. Uppsala. ISSN 0039-646X.

Figur 11. Från mitt mellansvenska perspektiv var 
det spännande att hitta skruvax Spiranthes spiralis, 
en orkidé som i den nordiska floran bara är känd 
från Danmark, samt från Öland där den är spar-
samt spridd efter inplantering. Som så många andra 
orkidéer växte den på en platå som utgjordes av 
en övergiven åkerterrass.
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Knärot var Årets växt 2011. Peter Ståhl presen
terar här denna tassemarkernas orkidé och sam
manfattar alla de rapporter som kom in. Våra 
gamla skogar försvinner och knäroten med dem.

PETER STÅHL

K
närot Goodyera repens är den enda represen-
tanten i Europa för det stora orkidésläktet 
Goodyera. Det är också en av de ytterst få 

orkidéer i vårt land som övervintrar med gröna 
blad. Bland kärlväxterna är det nog svårt att hitta 
en mer utpräglad skogsväxt än knärot. Det var väl 
ingen slump att valet av Årets växt 2011 samman-
föll med Skogens år. Nu är Skogens år slut men 
knäroten är inte bortglömd. Vi vill därför sam-
manfatta rapporteringen och ge en liten inblick i 
knärotens liv.

Knäroten blev rödlistad 2010. Arten är place-
rad i kategorin ”nära hotad” (NT). Bedömningen 
grundar sig på att arten och dess miljöer minskar 
markant. Knäroten växer i gammal skog och den 
försvinner när skogen avverkas. Med nuvarande 
avverkningtakt beräknas minskningen ha uppgått 
till omkring femton procent de senaste sextio åren 
och minskningen väntas tyvärr fortsätta.

Utbredning i världen och Norden
Släktet Goodyera, som uppkallats efter den eng-
elske sextonhundratalsbotanisten John Goodyer, 
har världsvid utbredning och omfattar omkring 
hundra arter. Alla har vintergröna, ofta karak-
täristiskt ornamenterade blad och en ytligt kry-
pande jordstam. 

Släktet har sin huvudutbredning i Sydostasien. 
I Kina finns 29 arter varav 12 är endemiska. I 
USA finns fyra arter och i Europa en art. Inom 
EU finns dock ytterligare en art, Goodyera 
macrophylla. Den är endem och finns i en liten, 
akut hotad restpopulation i Madeiras lagerskogar.

Goodyera repens är nog den knärot som har 
störst spridning. Utbredningen är i det närmaste 
cirkumpolär med tyngdpunkt i norra halvklotets 
barrskogsregion. Längre söderut finns spridda före-
komster i bergstrakter. Växten har stor utbredning 
även i USA och är vanlig också i delar av Kina.

Knärot är beroende av gammal skog
Figur 1. En frodig matta av knärot i en för 
arten typisk miljö – hundra årig granskog 
med mossklädda block. – Mosjön i nordli-
gaste Gästrikland. Foto: Peter Ståhl, 2008.
In Sweden, Goodyera repens is typically 
found in old spruce forest. It is very sensi-
tive to clear-cutting.



STÅHL

250 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:5 (2012)

I Sverige finns knärot i alla landskap men 
den saknas i de allra sydligaste och nordligaste 
delarna av landet. Den nordligaste kända lokalen 
finns vid Abisko. I Norge finns dock förekomster 
längre norrut. Arten är annars inte alls lika vanlig 
i Norge som i Sverige och Finland. I Danmark är 
knäroten mycket sällsynt.

Lätt att känna igen
Vår svenska knärot är lätt att känna igen även 
om den inte blommar. De vintergröna, 2–3 cm 
långa, tillspetsat äggrunda bladen är nätådrade i 
olika gröna nyanser (figur 3). Linné (1737) upp-
märksammar detta i Flora Lapponica: ”Bladens 
rutformiga fläckar äro på några stånd nästan 
svarta, på andra nästan purpurfärgade, på andra 
hvitaktiga samt på ytterligare andra knappt märk-
bara”. Arten bildar kloner av bladskott från den 

Figur 3. Knärotens bladrosett är lätt att 
känna igen med sina nätmönstrade blad. De 
kan dessutom hittas året om eftersom bla-
den är vintergröna. – Böda sn, Öland. Foto: 
Thomas Gunnarsson 10 september 2011.
Goodyera repens has characteristic net-veined 
leaves that are winter-green.

Figur 2. Knäroten ovan växer i pionjärbarr-
skog efter landhöjning på den kalkrika ön 
Orarna i södra Gästrikland. På den lilla bil-
den syns de vithåriga blommorna. Foto: Peter 
Ståhl & Thomas Gunnarsson (närbild).
Goodyera repens has white flowers in a lax, 
secund or spiral raceme. The flowers are 
covered with short white hairs. 
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krypande jordstammen. Mattorna av bladrosetter 
kan täcka ytor på åtskilliga kvadratdecimeter. 

Blomställningen blir drygt en decimeter hög 
med vita blommor i ett ensidigt eller något spiral-
vridet ax. Stängeln och blommorna är utspärrat 
vithåriga (figur 2). Blomställningen påminner 
något om dem hos skruvax Spiranthes spiralis och 
honungsblomster Herminium monorchis men 
dessa växer på öppna gräsmarker och aldrig i skog. 
De tre övre kalkbladen är hjälmlikt arrangerade. 
Läppen är delad i en yttre, spetsig del och en inre, 
skålformad del. Sporre saknas. Blommorna upp-
ges vara väldoftande.

Skogsorkidé med långsam tillväxt
Knäroten är en utpräglad barrskogsväxt. Den 
föredrar gammal mossrik skog med tall eller gran. 
I Sydsverige är den i huvudsak hänvisad till torr 
sandtallskog. I övriga delar av landet är blandbarr-
skogar de vanligaste växtmiljöerna. I nordligaste 
Sverige förekommer knäroten även i barrblandade 
björkskog och även i hedartad fjällbjörkskog. 

Knäroten är en förnakrypare som är helt bero-
ende av mykorrhizasvampar för sin näringsförsörj-
ning. Det är inte svårt att förstå att växten för-
svinner när skogen avverkas och marken expone-
ras. Den krypande jordstammen ligger bara några 
centimeter ner i markytan bland halvförmultnad 
barrförna och mossrester och växten har inget 
eget rotsystem som når längre ned i jorden.

Knäroten växer ytterst sakta och är beroende av 
skoglig kontinuitet för nyetablering och vegetativ 
spridning. Tiden från att en bladrosett bildats 
tills den blommar är – utifrån preliminära data 
från en undersökning i Gästrikland (Lars Ericson 
i brev) – omkring tio år eller längre. Klonerna 
utvidgas gradvis men en radietillväxt på 10 centi-
meter tar 10–15 år. Tiden från nyetablering av en 
klon till blomning uppgick i ett fall till 11 år. 

Liknande värden erhölls i en kanadensisk stu-
die av den närstående arten Goodyera pubescens. 
Populationerna fördubblades här efter 7,5 till 15,9 
år men inget av de nyetablerade individen hade 
gått i blomning efter 9 år (Reddoch & Reddoch 
2007). 

Nybildning av rosetter sker både vid expan-
sionskanten och inne i klonen. Endast en mindre 

del av alla rosetter i en klon tycks för övrigt nå 
blomningsstadiet. Florala skott dör efter blom-
ningen. Blomningen varierar avsevärt mellan 
olika år. 300 kloner som följdes av Lars Ericson 
under 12 år i östra Gästrikland varierade mellan 
totalt 60 och 2590 blomstänglar. I Torne lapp-
mark följdes 15 förekomster vid Kiruna under 17 
år (Persson 2006). Variationen var här inte lika 
drastisk men totalantalet blomstänglar varierade 
mellan 115 och 1022 (medelvärde 457 ex, stan-
dardavvikelsen 233). 

För bra blomningsår krävs riklig nederbörd. 
Extremt dåliga blomningsår är vanligen resulta-
tet av torka föregående år då de florala skotten 
anläggs. Deras utveckling kan även avstanna på 
grund av långvarig torka i början av växtsäsongen. 
Värme och torka medför också att färdiga blom-
stänglar förtvinar innan blommorna hinner slå 
ut. Smågnagarår kan ha en förödande inverkan 
på blomningen. Både skogssork och gråsidig sork 
betar av blomskott och tar även en del bladroset-
ter under höst/vinter. 

Blommorna sätter påfallande ofta frukt i jäm-
förelse med andra orkidéer men det är oklart hur 
pollineringen sker. Man kan misstänka att själv-
pollinering är vanligt.

Orkidé med svampintresse
Knäroten är i likhet med andra orkidéer beroende 
av mykorrhiza livet igenom. För att fröna ska 
kunna utvecklas till nya plantor krävs att de infek-
teras och försörjs av mykorrhizasvampar. 

Under senare tid har ny forskning fördjupat 
kunskapen om orkidémykorrhizan. Flera studier 
har gjorts på just knärot. En molekylär analys av 
svampkomponenten inuti cellerna i knärotsplan-
tor från Skottland visade att svampen var basidio-
myceten Ceratobasidium cornigerum (Cameron 
m.fl. 2006). Den är en vittspridd nedbrytare och 
ibland parasit, som bildar mykorrhiza med flera 
orkidéer. 

Det har också klart visats att både kväve och 
fosfor som tas upp av svampen verkligen kom-
mer växten till godo (Cameron m.fl. 2007, 2008). 
Knärötter med utvecklad mykorrhiza fick mer 
än hundra gånger så mycket fosfor som plantor 
utan mykorrhiza (Alexander m.fl. 1984). Det 
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sker i gengäld en överföring av kolhydrater från 
knärot till svamp. Groddplantor sponsras initialt 
med kolhydrater från svampen men hos vuxna 
plantor är transporten av kol till svampen mer 
än fem gånger så stor som transporten till växten 
(Cameron m.fl. 2008). Symbiosen mellan mykor-
rhizasvamp och knärot är alltså till nytta för båda 
parter och den ensidiga utbetalningen i samband 
med groningen återbetalas i ett senare skede.

Det är möjligt att fler svampar bildar mykor-
rhiza med knärot. Groddplantor och vuxna indi-
vid av den amerikanska Goodyera pubescens var  
associerade med ett svampindivid åt gången. De 
vuxna plantorna höll sig till samma svamp i åra-
tal men i samband med långvarig torka lyckades 
överlevande plantor byta till en ny svamppartner 
(McCormick 2006). 

Det är uppenbart att mykorrizasvampar har 
en avgörande betydelse för knärotens försörj-
ning. Från Torne lappmark finns en intressant 
observation av vita eller mycket ljust gulvita, till 
synes klorofyllfria, plantor (Persson 1993). Växten 
skulle således kunna överleva, åtminstone en tid, 
till synes helt försörjd av svampen.

Rapporteringen landet runt
I Artportalen finns nu 1619 rapporter om knärot 
från 2011 (figur 4a). Av dessa har växten inte 
återfunnits på 150 platser (figur 4b). De sydliga 
landskapen har varit särskilt flitiga. Från de nord-
ligaste landskapen där växten är vanlig har ofta 
bara ströfynd rapporterats i Artportalen. Flest 
inlagda fynd finns dock från Värmland. Speciellt 
intressanta är de landskap som gjort en uppfölj-
ning av gamla lokaler. 

Här refereras några exempel på resultat och 
aktiviteter från söder till norr. En reservation 
måste göras för att det inte alltid går att avgöra 
vad som är olika lokaler och att en viss dubbel-
rapportering förekommer. Nya fynduppgifter från 
2011 förs dessutom fortfarande in i Artportalen.

Blekinge. I stort sett alla aktuella lokaler har 
återbesökts. Av 61 besökta lokaler återfanns 
ingen knärot på 36 lokaler. I minst hälften av fal-
len berodde det på att skogen hade kalavverkats 
eller gallrats. Från några negativa kontroller rap-
porterades istället vildsvinsbök eller igenväxning. 
Blekinges sannolikt rikaste knärotsförekomst 
uppskattades till 10 000 bladrosetter spridda 
inom 5 hektar.

Öland och Gotland. Även här har de flesta gamla 
lokaler besökts men inte alls med samma negativa 
resultat som i Blekinge. En sammanfattning av 
inventeringen på Gotland finns i tidskriften Rindi 

Tabell 1. Inventerade lokaler för knärot 2011, base-
rat på rapporter i Artportalen till och med april 
2012.
Number of localities for Goodyera repens reported 
to “Artportalen” in 2011 (2nd column), and the 
number of those where G. repens was not found 
(3rd column) in the provinces of Sweden.

Antal rap-
porterade 

lokaler
Varav ej 

återfunna

Blekinge 61 36
Bohuslän 12 1
Dalarna 84 0
Dalsland 3 0
Gotland 124 13
Gästrikland 17 0
Halland 75 14
Hälsingland 100 0
Härjedalen 10 0
Jämtland 62 5
Lule lappmark 1 0
Lycksele lappmark 5 0
Medelpad 18 0
Norrbotten 1 0
Närke 12 0
Pite lappmark 8 0
Skåne 8 0
Småland 226 40
Södermanland 80 1
Torne lappmark 2 0
Uppland 35 1
Värmland 325 17
Västerbotten 8 0
Västergötland 96 17
Västmanland 135 3
Ångermanland 17 0
Åsele lappmark 1 0
Öland 26 2
Östergötland 67 0
Summa 1619 150
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(Ingmansson 2011). Av 124 registrerade förekom-
ster (många dellokaler) på Gotland blev 13 utan 
fynd av knärot. I rapporten i Rindi redovisas dock 
16 av 49 listade lokaler utan återfynd. Orsakerna 
är ofta avverkningar men i ett fall hade marken 
bebyggts. Tre lokaler på Torsburgen har troligen 
försvunnit efter en brand 1992 – i varje fall kunde 
växten inte återfinnas. 

På Öland kontrollerades alla 25 kända fynd 
efter 1980 varav enbart två blev utan återfynd. 
Från båda öarna rapporteras flera lokaler med över 
tusen bladrosetter. På Gotland inräknades totalt 
närmare 20 000 blomstänglar.

Halland. I Halland har ca 50 lokaler rapporterats. 
I 13 fall kunde växten inte återfinnas. Många 
lokaler i Sydsverige ligger i skyddade områden. I 
Halland var detta särskilt markant.

Småland. Ett stort antal lokaler har besökt. Av de 
226 inlagda rapporterna i Artportalen var knappt 
40 lokaler utan fynd. Som kommentar till det 
negativa resultatet anges ofta att skogen avver-

kats eller att lokalen nu övergått i tät planterad 
granskog. Många av de besökta lokalerna ligger i 
naturreservat.

Värmland. Värmland är det landskap som rap-
porterat flest lokaler. Åtminstone åtta lokaler har 
eftersökts men inte återfunnits på grund av att 
skogen avverkats eller gallrats. 

Västergötland. 96 lokaler har rapporterats varav 
17 utan återfynd. Även här uppges att skogen 
avverkats eller övergått i plantskog. 

Södra Norrland. Till större delen har nya lokaler 
rapporterats som framkommit i samband med 
andra inventeringar. Frånsett några lokaler i Jämt-
land har inga lokaler utan återfynd rapporterats.

Övre Norrland. På grund av den rekordartade 
gnagartillgången blev blomningen extremt svag 
i nordligaste Sverige. Troligen reducerades blom-
ningen även i andra delar av Norrland. De av Åke 
Persson följda knärotförekomsterna i Kiruna 

Figur 4. a) Inventerade lokaler för knärot 2011 hämtade ur Artportalen. Kartan omfattar även lokaler 
utan återfynd. b) Lokaler utan återfynd av knärot 2011 hämtade ur Artportalen. c) Samtliga knärotsfynd i 
Artportalen 1980–2012.
a) Localities for Goodyera repens reported to “Artportalen” in 2011. b) Known localities where G. repens 
was not found in 2011. c) All finds of G. repens reported 1980–2012.

a) b) c)
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nådde en ny bottennotering med 62 blomstänglar 
(Åke Persson muntl.) och vid sommarens invente-
ringsläger i Västerbotten sågs inte en enda blom-
mande knärot.

Slutord
Det är närmast omöjligt att göra några jämförelser 
av de rapporterade förekomsternas storlek bero-
ende på att de angetts så olika. Det har räknats 
skott, plantor, kolonier, kvadratmeter, stänglar, 
stjälkar och bladrosetter. Ofta men inte alltid 
finns en förklaring i kommentarfältet. Enklast är 
förstås att räkna blomstänglar men eftersom just 
blomningen varierar så starkt mellan olika år ger 
detta inget mått på populationsstorleken. Det 
betyder förstås inte att rapporteringen är oan-
vändbar för framtida uppföljningar. 

Det stora värdet är att det nu finns mängder 
med noggrant lägesbestämda observationer av 
knärot som kan återinventeras om något eller 
några decennier. En mycket enkel tillstånds-
bedömning skulle även kunna ske utifrån skogs-
styrelsens kartlagda avverkningsytor eftersom 
knäroten är så starkt kopplad till gammal skog. 
Utan skog hittas ingen knärot – det har årets 
inventering verkligen visat.  SBT.

•  Ett stort tack till Lars Ericson som delgett mig 
sina kunskaper och resultatet av hans mångåriga 
uppföljning, till Ulla-Britt Andersson som sam-
manställt alla rapporter, till Åke Person som delat 
sina erfarenheter från Kirunatrakten och till alla 
flitiga inventerare som hörsammat SBF:s upprop. 
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The orchid Goodyera repens was put on the Swedish 
Red list in 2010 as Near Threatened (NT). The spe-
cies and its habitat – mainly old spruce or pine for-
ests – are continually decreasing due to the modern 
practice of forest clear-cutting. 

Goodyera repens was chosen as Plant of the year 
for 2011. Judging from the 1619 reports that were 
submitted to “Artportalen” in 2011, it is quite obvi-
ous that this strictly forest-living species suffers very 
badly when its habitats are clear-cut. 

The life cycle, demography and growth habit of 
G. repens are presented and its strong mycorrhizal 
dependence is especially emphsized.
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I år gick Botanikdagarna till Hälsingland, ett 
landskap som nog var ganska okänt för de flesta. 
Gävleborgs Botaniska Sällskap bjöd oss in till 
spännande dagar med utgångspunkt i Järvsö 
och Kramsta i Ljusnans vackra dalgång.

BRITA SVENSSON

R
edan första kvällen ledde Anders Delin en 
exkursion till Sand, en smal sandrevel i Ljus-
nan strax söder om Kramsta. Vi stod i det 

milda kvällsljuset omgivna av höga gräs och örter 
och diskuterade olika arter och deras karaktärer. 
Den ovanligt frodiga backrutan Thalictrum simp-
lex och hur man skiljer den från ängsruta T. fla-
vum diskuterades särskilt. Anders demonstrerade 
sprängörtens Cicuta virosa säregna jordstam med 
sina luftfyllda kamrar och varnade oss för att 
smaka; spräng örten är ju en av våra allra giftigaste 
växter.

Norrut
Spår av död is
Vi far först till Gröntjärn, en mycket speciell liten 
sjö. Isälvar avsatte massor av material i området 
för ungefär 8500 år sedan. Mellan höga kullar 
bildades dödisgropar varav flera nu är vattenfyllda 
tjärnar. Gröntjärn är nog den märkligaste. Dess 
rena, blågröna vatten har gett tjärnen dess namn. 
Tjärnen saknar synligt tillopp och avflöde och 
har en vattennivå som av naturen varierar med 
ofattbara 14 meter. År 2000 var det extremt högt 

vattenstånd vilket avspeglar sig i vegetationen runt 
tjärnen. Många träd har isskador och uppvisar en 
tydlig gräns under vilken lavar saknas. Vattnet 
sjönk undan och 2003 hade marken förvånande 
nog invaderats av stora mängder lapsk getväppling 
Anthyllis vulneraria ssp. lapponica. Nu finns här 
bara enstaka plantor kvar. 

På den breda stranden etablerar sig nu också 
en rad buskar och örter som kattfot Antennaria 
dioica, mosippa Pulsatilla vernalis, ängsvide 
Salix starkeana, fjällnejlika Viscaria alpina och 
knutnarv Sagina nodosa. 

Ett glädjande besök i urskogen
Vi kör nu nordvästvart (figur 1), mot en av Sve-
riges finaste urskogar, Ensjölokarna norr om 
Ramsjö. Anders Delin och Barbro Risberg berät-
tar i bussen om reservatet och vad vi kommer 
att få se. Denna lilla minimala rest av det gamla 
norrländska skogslandskapet är ungefär 30 hek-
tar stor. Runt om har man avsatt ett område för 
naturvårdsbränningar. Dessa gör man främst för 
raggbockens Tragosoma depsarium skull. Denna 
långhorning lägger ägg i fallen död ved, gärna 
sådan som brunnit. 

De väldiga gamla tallarna kan nå en omkrets 
på över två meter och har enormt grov bark. 
Barbro påpekar att det är först när man ser sådan 

Botanikdagarna i Hälsingland

Figur 1. Längs den slingrande skogsvägen mot nästa 
mål växer mängder av vackra gula blommor som 
jag tycker jag känner igen men ändå inte. Över-
allt står de! Det tar ett litet tag innan jag inser 
att det är ängskovall Melampyrum pratense som 
nu har sin bästa tid. Men det är inte någon av de 
vanliga färgvarianterna som jag känner söder ifrån, 
utan en intensivt höggul form, var. hians. Denna 
vackra halvparasitiska ört kom att följa oss alla tre 
dagarna. Foto: Bengt Carlsson.
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bark som man förstår hur lätt gångna tiders barn 
hade det när de ville göra barkbåtar!

Bland träd klädda med garnlav Alectoria sar-
mentosa och lunglav Lobaria pulmonaria och med 
linnea Linnaea borealis slingrande på marken äter 
vi vår medhavda lunch. Bredvid oss står en tall 
som brunnit efter sin död. Märkligt nog är den 
vriden åt vänster istället för det vanliga åt höger. 
Senaste branden var 1855; alltså måste rakan ha 
stått här ända sedan dess. 

Vegetationen i urskogsreservatet är frodig (figur 
2) och vi ser fina spår av tretåig hackspett Picoides 
tridactylus på aspstammarna. Många vackra lavar 
har samlats på en flerstammig sälg, bland annat 
grynlav Pannaria conoplea. Under vandringen 
noterar vi skogsstjärnblomma Stellaria longifolia, 
grönpyrola Pyrola chlorantha och små bestånd av 
skogsorkidéerna knärot Goodyera repens och spin-
delblomster Neottia cordata.

Nog var det sant som Anders sa när vi kom 
fram till urskogen: ”Man blir alltid glad när man 
kommer till Ensjölokarna!”

Från natur till kultur
Nästa plats är helt annorlunda! Vi åker nämli-
gen till Bäckeskogsvallen väster om Hennan, en 
fäbodvall som ägs och sköts av Maj Johansson som 
också är vår guide idag.  

Maj hade förberett vårt besök genom att slå 
en stig tvärs igenom ängen så vi kunde botanisera 
utan att skada floran. Vi beundrar höga exemplar 
av brudborste Cirsium helenioides, och mer små-
vuxna grönkullor Coeloglossum viride och fältgen-
tianor Gentianella campestris. Vi finner dessutom 
hela fyra låsbräkenarter (figur 3)! Tänk vad som 
ändå går att återskapa trots ohävd under nästan 
femtio år.

Som en sista karamell innan hemfärden stan-
nar vi vid den lilla Tvärbäcken. Här beundrar vi 
de vackra vipporna av glesgröe Glyceria lithuanica, 
ett östligt gräs som sällsynt återfinns i fuktiga 
skogsmiljöer i mellersta Norrland.

På kvällen berättade Anders Delin om Projekt 
Hälsinglands Flora. En av drivkrafterna bakom 
projektet var att skydda Hälsingeskogarna mot 
exploatering. En drivkraft vi starkt sympatise-
rar med efter att ha varit i Ensjölokarna! Björn 
Wannberg beskrev sitt arbete med att med avan-
cerad statistisk metodik bringa ordning i vegeta-
tionstyperna. Nästa kväll berättade Anders om 
det svenska skogsbruket som är mycket långt ifrån 
att vara långsiktigt hållbart.

Mellanljusnan
Ett flera kvadratmil stort och 25–30 meter djupt 
isälvsdelta breder ut sig som plana eller svagt slut-
tande golv i Mellanljusnan där vi tillbringar nästa 
dag. Ljusnan har skurit sig ner genom det sandiga 
golvet och bildat branta nipor. 

På morgonen tar vi oss fram till Fors änget, en 
bred strandsträcka vid Ljusnan norr om Färila. Vi 

Figur 2. Grovtickan Phaeolus schweinitzii är vanlig 
i Ensjöloksreservatet vilket gör att här finns mer 
liggande än stående död ved jämfört med andra 
urskogar. Och det märks minsann när vi vandrar 
runt en av lokarna! Det är verkligen inte långt, 
men jag tror vi går mer uppåt och neråt över fallna 
träd och stenar som gömmer sig i mossan än vad 
vi kommer framåt. Foto: Margareta Edqvist.
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går (eller kryper för det är lätt att halka!) uppe på 
en väldig stenkista som byggdes för att hindra flott-
ningstimret att flyta in över de vidsträckta ängarna. 

Ute på Forsänget finner vi ännu några fjällnej-
likor som blommar bland grus och rundslipade 
stenar. De flesta arter här på stranden är konkur-
renssvaga örter som regelmässigt koloniserar den 
av isen renskrapade stranden, förklarar Magnus 
Andersson som är vår guide. Vid vattenbrynet är 
den ljusa fjällvedeln Astragalus alpinus ssp. alpinus 
redan i frukt, medan den längre in ännu blommar 
fint med ljust lila klasar. Solen tittar fram och en 
pärlemorfjäril fladdrar förbi. 

Vi kämpar oss tillbaka till bussen och nästan 
framme får vi en oväntad bonus: både åkerbär 
Rubus arcticus och bäverbär, åkerbärets hybrid 
med stenbär R. saxatilis.

Låsbräkenfrossa
Vid Nygravsmon gör vi ett kort stopp för att 
beundra nordlåsbräken Botrychium boreale. Här 
finns även månlåsbräken B. lunaria, bra för jäm-
förelse! Ett exemplar av topplåsbräken hittar vi 

också. Varför växer det ofta flera arter låsbräken 
tillsammans?

Så fikar vi vid Kölforsen, sittande i en lång rad 
med benen hängande över strandbrinken. Nere 
vid älvstranden landar vi mitt bland mängder av 
ljuvligt blommande jungfru Marie nycklar Dac-
tylorhiza maculata. På den smala strandremsan 
ryms en färgrik blandning av både sydliga och 
nordliga växter som källarv Stellaria alsine, bäck-
bräsma Cardamine amara, fjällnejlika, dvärglum-
mer Selaginella selaginoides, björnbrodd Tofieldia 
pusilla, svarthö Bartsia alpina och kung Karls 
spira Pedicularis sceptrum-carolinum. Ljusnan 
svämmar över med jämna mellanrum och tillsam-
mans med den störning som islossningen innebär 
gynnas dessa småvuxna arter.

Starrfrossa
På väg till nästa lokal, ett rikkärr nära Kölforsen, 
ser vi mer spår av tretåig hackspett, denna gång på 
en björk. Kärret sluttar och vi klafsar fram för att 
leta efter allehanda starrar, bland annat trindstarr 
Carex diandra och till mångas glädje den ovanliga 

Figur 3. Bäckeskogsvallens fäbod låg för fäfot mellan 1938 och 
1984. Då satte Maj Johansson igång med ett beundransvärt 
arbete. Hon tog ner den uppväxande granskogen och åter-
införde både slåtter och bete. Resultatet? En mycket vacker 
ängsflora med exempelvis fyra låsbräkenarter, bland annat 
topp- och rutlåsbräken (Botrychium lanceolatum, B. matrica
riifolium). Det var inte så enkelt att skilja dem åt – det sades 
att rutlåsbräken (till höger) ska vara mer blågrön till färgen, 
men det hade jag svårt att se. Foto: Margareta Edqvist.



SVENSSON

258 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:5 (2012)

myrstarren C. heleonastes. Alla samlas nyfiket 
kring vår guide Peter Ståhl, vad är det han har 
att visa? Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris, 
mycket vacker! Årets mossa, dunmossan Tricho-
colea tomentella, hittar vi också!

I övre kanten av kärret står en halvdöd sälg 
Salix caprea prydd med lunglav och violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana. Som en blixt från 
klar himmel dyker den gåtfulla skogsfrun Epipo-
gium aphyllum upp. Ny art för kärret! Både vi och 
våra guider blir väldigt glada. 

Lavfrossa
Lassekrog heter nästa lokal och här draperar 
den exklusiva ringlaven Evernia divaricata både 
levande och döda granar (figur 4). Här finns även 
rosenticka Fomitopsis rosea och den pyttelilla 
sporsäckssvampen gammelgranskål Pseudographis 
pinicola. I den rika mossfloran i kärret nedanför 
finner vi minst sju olika vitmossor Sphagnum.

Hornslandet
Tungarbetat skogsland
Tack vare den blockiga terrängen har skogsbruket 
i regel varit mycket återhållsamt ute på Hornslan-
det. Istället har elden härjat vid ett flertal tillfäl-
len. Detta och mycket annat berättade vår guide 
Enar Sahlin på väg ut till Bottenhavskusten.

Vår första vandring går rakt ut i den glesa och 
oerhört blockrika skogen på halvöns nordligaste 
del. Enar går först och visar vägen. Här finns spår 

från tidigare bränder, den senaste 1888, i form av 
brandljud och gamla tallstubbar. När vi är nästan 
ute vid havet möter oss så Sveriges äldsta kända 
tall, grodd senast 1245, troligen några år dessför-
innan. Vi hälsar med vördnad på denne åldring 
(figur 5).

Stöveldags
Vi svidar om och ger oss ut i Sörsundets strand-
kant vid Kuggören för att leta vattenväxter. 
Många av oss är nybegynnare så vi samlas runt 
guiderna Enar, Mats Gustafsson och Arnold Lars-
son. Olika särvar Zannichellia, ävjebrodd Limo-
sella aquatica och ett flertal kransalger samlas 
in och studeras. Strand vialen Lathyrus japonicus 
blommor vackert i sanden. Vi beundrar den märk-
liga röda sanden som syns här och där. Granat-
ådergnejs i berggrunden, förklarar Enar. 

På den exponerade stranden vid Getviken 
härskar vind och vatten över vegetationen! Längst 
ut, vid strandkanten lyser vipporna av gultåtel 
Deschampsia bottnica (figur 6) vackert mot det 
blå havet. På det utbredda steniga fältet innanför 
står just nu mängder av fackelblomster Lythrum 
salicaria i sitt flor. Här finns också strandloka 
Ligusticum scothicum. 

Lite längre in i viken får vi öva närseendet på 
några kortlivade småttingar, som kustarun Cen-
taurium littorale, källört Montia fontana, fyrling 
Tillaea aquatica och mängder av den lilla klapper-
ögontrösten Euphrasia wettsteinii var. baltica.

Vi lunchar i solen och sedan lämnar vi de 
knotiga tallarna och de vackra strandvallarna vid 
Getviken. Från bussen ser vi åter stora mängder 
höggul ängskovall (figur 1). Ja, jag har då aldrig 
sett så mycket förr. Enar berättar att här kallas 
den koskepling och anses bra för korna. Äter de 
mycket koskepling så mjölkar de bra och det blir 
ett fint och gult smör av grädden.

Figur 4. Ringlaven har en mjuk och lite sladdrig 
bål och dess långa grenar svänger fram och åter i 
vinden. I luppen ser man förklaringen: Med jämna 
mellanrum är grenarna barklösa och dessa avsnitt 
fungerar som små gångjärn! Foto: Björn Nordzell.
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Var är myggen?
Längs en bäck vandrar vi för att möta den säll-
synta skogssvingeln Drymochloa altissima, här 
omgiven av den vanligare hässlebrodden Milium 
effusum. Skogssvingelns förekomst förklaras av att 
marken här är mullrik och genomsilas av vatten. 
I klibbals reservatet trivs förutom klibbal Alnus 
glutinosa även den likaledes sydliga skogslinden 
Tilia cordata. 

Här växer också kärrfibbla Crepis paludosa 
med fina svarta körtelhår på holkfjällen, doftande 
myskmadra Galium odoratum och stinksyska 
Stachys sylvatica, lundarv Stellaria nemorum 
och trolldruva Actaea spicata. Längst in möter vi 
den lilla dvärghäxörten Circaea alpina vackert 
blommande. Det känns allt lite märkligt med en 
sådan frodig lundvegetation mitt ute på det karga 
Horns landet.

Så tar vi oss till sist ut till Hällkroks myren där 
vi beundrar den oansenliga men vackra orkidén 
myggblomster Hammarbya paludosa. Här ser vi 
också vitstarr Carex livida och kompletterar vår 
artlista med några köttätande växter: alla tre 
sileshåren Drosera och både dvärg- och dybläddra 
(Utricularia minor, U. intermedia). Mats ropar 
i fjärran något som ingen förstår. Till vår glädje 
visar det sig betyda dytåg Juncus stygius, en ovanlig 
art för sörlänningarna i gruppen.

Nu är tiden ute och Enar genar genom kär-
ret och strax är vi vid bussen och på väg tillbaka 
till Kramsta. Här väntar en god middag och fint 
besök av författaren Kerstin Ekman som får sin 
välförtjänta guldlupp. Tack alla deltagare och fli-
tiga guider för våra fina dagar tillsammans!  SBT.

•  Tack Erik Ljungstrand för värdefulla kommen-
tarer.

Figur 5. Tänk vad den gamla tallen överlevt; alla 
stormar och minst tre skogsbränder. Det senare 
kan vi konstatera genom de brandljud som syns 
på stammens nedre del. Brandskadorna har gjort 
att trädet blivit rikt på kåda vilket skyddat det mot 
insekts angrepp. Tallen har vuxit extremt långsamt, 
de tunnaste årsringarna är endast 0,14 mm breda. 
Läs mer om Sveriges äldsta tall i SBT nr 6/2004. 
Foto: Björn Nordzell.

Figur 6. Gultåtel är lätt att bestämma, de styva 
stråna och de gula vipporna syns på långt håll och 
dessutom trivs den bara alldeles intill Botten havet! 
Foto: Björn Nordzell.

Brita Svensson är pro-
fessor i biologi vid Upp-
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Botanikdagarna i Hälsingland  
– en sammanfattning i bilder
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Kabblekan är välkänd över hela Sverige som en 
av vårens första blommor. Kjell Furuset presen
terar här en ny tolkning av dess namn.

KJELL FURUSET

S
om andra tidiga vårblommor har kabblekan 
Caltha palustris fått en lång rad folkliga 
namn. De flesta är lätta att förstå, utom just 

kabbleka. Namnet är gammalt, lånat från dans-
kan, och folkliga förvanskningar som kalvleka och 
kabbelök antyder att det länge varit obegripligt.

Olika namnformer
Namnet kabbleka är tidigast belagt i svenskan i 
Johannes Franckenius Speculum botanicum från 
1638 (i formen kabbeleka), men blev inte normal-
namn förrän på 1900-talet. Linné ville hellre ha 
varianten kalvleka, medan Elias Fries föreslog 
kabbelök (Rydén 2000, 2001). Andra former av 
namnet är kabalöga, kalföga, kabbaloga, kabeleja, 
kabler (Jenssen-Tusch 1867, Vide 1966).

På danska heter växten kabbeleje. Skrivsättet 
har emellertid varierat, som cabaleyen, kabeley, 
kabbelægen, kabeleg och kobbeleie. Dessutom före-
kommer varianter som kabbeløg, kapløg, kabbelukt, 
kabelot, kabelhat, kabelan, kabling och tudsekab-
ling (Jenssen-Tusch 1867, Ordbog over det danske 
sprog 1918–1956, Lange 1959). Den sammansatta 

formen engkabbeleje är ett systematiskt namn 
som botanisten Erik Viborg introducerade (1796). 
Idag är detta växtens normalnamn på danska.

I norskan är namnet okänt utom i ett område 
kring Arendal i sydligaste Norge. Där har former 
som kableik och kabbeleik förekommit lokalt, men 
är troligen inlånade från svenskan eller danskan 
(Høeg 1974). Dialektnamnet kappelaup (i äldre 
skrifter kabbelaup) = maskros Taraxacum kan vara 
en variant av samma namn, men det är osäkert.

Lån från danskan
Som bekant var Skåne, Halland och Blekinge 
delar av Danmark fram till 1658, och den förste 
som använde namnet i dansk skrift var läkaren 
Henrik Smid i Malmö. Han använde formen 
cabaleyen (1546), som motsvarar den nutida for-
men kabbeleje. Namnet skrevs också kabbelege, 
som på danska uttalas på samma sätt som kabbe-
leje. Förmodligen är den svenska formen kabbleka 
ett lån av kabbelege, som anpassats till svenska 
genom att efterledet -lege har blivit -leka. 

På Linnés tid hade formerna kabbelek, kabbelök 
fått fotfäste i Skåne, Småland och Västergötland, 
medan man i andra delar av landet ännu använde 
namn som mjölkrosor, mjölkblomster, trimjölksgräs 
eller fålsungfötter (Linné 1986). Sydsvenska former 
som kabeläja, kabelej, kabeleja (Vide 1968) visar 
att även danska namnformer kunde användas.

Vad betyder namnet kabbleka?

Figur 1. Kabblekan har troligen fått sitt 
namn efter bladens kapp- eller kåpliknande 
form. Foto: Kjell Furuset.
The Marsh Marigold Caltha palustris prob-
ably got its Swedish name kabbleka from the 
plant’s cloaklike leaves.
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Förledet
De flesta som har försökt förklara namnet menar 
att förledet är identiskt med kabbe = kubbe, 
träkloss, klump (jfr de engelska dialektnamnen 
Mayblob, Waterblob, där blob betyder ’liten blåsa’, 
’liten klump’; Rydén 2003). Svenska forskare har i 
regel satt namnet i samband med de tjocka stjäl-
karna eller de svällande blomknopparna. ”Troli-
gen af stjelkarnes kabb- eller kubb-likhet” skriver 
Richard Dybeck (1845). 

Senare forskare har följt i samma spår, och 
i Etnobiologi i Sverige skriver Mats Rydén och 
Ingvar Svanberg (2005): ”Kabb betyder ’klump’, 
och syftar på de tjocka stjälkarna och runda blom-
knopparna”. Även de norska språkforskarna Falk 
& Torp (1903–1906) menade att namnet hade 
med blomknopparna att göra, men avledde nam-
net från kapris Capparis spinosa, eftersom kabble-
kans blomknoppar ska ha använts som ersättning 
för kapris.

Danska namnforskare har varit mer benägna 
att sätta förledet i samband med blommornas 
form. Det har sannolikt att göra med att namnet 
på danska också har använts om smörboll Trollius 
europaeus. ”1. led er beslægtet med norsk dialekt 
kabbe rund træklods, og sigter til blomstens runde 
form”, skriver Nudansk ordbog (1981). Samma 
förklaring ger Lange (1959) och Nielsen (1989).

Efterledet
Tidigare var varianten kabbelök mycket använd på 
svenska, och ”lök har sannolikt afseende på blom-
knopparna”, menade Dybeck (1845). Falk & Torp 
(1903–1906) trodde snarare att efterledet kunde 
ha sitt ursprung i fornnordiskans løkr = bäck, på 
grund av växtplatsen. 

De flesta som har tolkat namnet har emellertid 
tagit sin utgångspunkt i formerna kabbleka eller 
kabbelege, och tolkat efterledet som ’lek’: ”2. led 
beslægtet med lege; planten er blevet brugt som 
våben i børnelege” förklarar Nudansk ordbog 
(1981). Den danske växtnamnsforskaren Johan 
Lange (1959 II: 739) förklarar detta närmare: 

2. led er uden tvivl samme ord som 2. led i 
fåreleger (om Armeria), blåleger (om Jasione), 
knoldleger (om Anthyllis, troldleger (om Taraxa-
cum), gåseleger (om Bellis), alle jyske navne, hvis 

2. led på flere ømål ville blive udtalt som 2. led i 
kabbeleje(r), jf. også svensk kabbeleka (af svensk 
leka, lege). Da de fleste planter med et -leger-
navn har endestillet rundagtig blomst(erstand) 
på et (næsten) nøgent skaft, kan ordet leger jævn-
føres med kæmper (især om Plantágo).

Lege betyder blomma på jylländska
Langes tolkning är inte oproblematisk. För det 
första känner vi inga traditioner där kabblekan 
har använts i samband med barnlekar. Dessutom 
finns det i danskan många fler arter som har -lege 
i namnet än dem han nämner, och alla kan knap-
past ha fått sitt namn efter lek. 

I Ordbog over jyske almuesmål skriver Feilberg 
(1886) att lege på jylländska er ”det almindelige 
navn på vilde blomster”, och i Dansk Dialect-
Lexicon berättar Molbech (1841: 319) att ”Lege, 
pl. Leger, eller efter Udtalen: Lieg, pl. Lieger … 
bruges om Mark-Blomster af ethvert Slags”. Han 
citerar också Schade, som berättar att om någon 
från Mors på Jylland tillfrågades om namnet på 
en växt de inte kände, kunde svaret bli ”a veed eet’ 
hvans di kaller dem Lieger” (= jag vet inte, vad de 
kallar dessa leger). 

Alla växter som på danska har lege eller leje i 
namnet, har vackra, iögonfallande blommor, och 
troligen betyder inte -lege eller -leje något annat än 
’blomma’. Samma namn går för övrigt igen i det 
norska namnet soleie (egentligen sol-leie) = kabb-
leka eller smörblomma Ranunculus acris. 

Att danskans kabbelege, kabbeleje har blivit 
kabbleka på svenska, beror antagligen på en folk-
etymologisk tolkning av namnet så att efterledet 
felaktigt har uppfattats som -leka. Formen kalv-
leka är en annan omtolkning av namnet, som då 
har satts i samband med kalvarnas ystra lek när de 
släpps ut på bete om våren, ungefär samtidigt som 
kabblekan står i blom.

Kabbe kan tolkas som kappa
Inte heller tolkningen av namnets första led är 
utan problem. Helt riktigt har kabblekan stora 
och påfallande blommor och knoppar, men att de 
ska ha liknats vid klumpar eller träklubbor låter 
lite långsökt. Dessutom är ordet kabbe okänt på 
danska.
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Även om blommorna är stora och iögonfal-
lande är det inte de utan de karaktäristiska bladen 
som har gett upphov till de flesta av artens namn. 
Ibland har bladen liknats vid en hästhov ( fåls-
ungefötter på svenska, hovsoleie eller soleihov på 
norska, sóleyjarhófur på isländska), och ibland vid 
en medeltida kåpa eller kappa. Sådana var ärmlösa 
och bestod av ett avrundat tygstycke som lades 
över skuldrorna och häktades ihop på bröstet. 
Därigenom får de runda bladen hos kabblekan 
en påfallande likhet med gammaldags kåpor eller 
kappor. Detta har gett arten namn som vasskåpe 
på norska (Høeg 1974) och søljukappar (= soleie-
kapper) på färöiska (Patursson 1901–1908). 

Arterna i släktet Alchemilla har liknande blad 
och har också fått motsvarande namn: dagg-
kåpa på svenska, marikåpe på norska, fruekåbe 
på danska och Unser Frauen Mantel (Mantel = 
kappa) på tyska. Jag tror att kabbleka kan vara ett 
namn av denna typ.

Under medeltiden genomgick det danska språ-
ket en serie ljudförändringar som skilde danskan 
från svenskan och norskan. En av dessa var en så 
kallad klusilförsvagning som innebar att de tre 
språkljuden p, t och k efter vokal har blivit b, d 
och g (t.ex. kåpe → kåbe, fat → fad, tak → tag). Där-
med kan kabbeleje tänkas vara ett klusilförsvagat 
kappeleje. Något som stöder denna tolkning är 
den danska dialektformen kåbeleger (Øst-Jylland; 
Lange 1959), där kappa sannolikt ersatts med det 
synonyma kåpa. Om detta är riktigt, kan kabb-
leka tolkas som ’kappblomma’ eller ’blomma med 
kappliknande blad’, och namnbildningen blir 
jämförbar med norskans hovsoleie = ’blomma med 
hästhovsliknande blad’.  SBT.

•  Takk til Bengt Carlsson som har oversatt artik-
kelen fra norsk.
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Marsh Marigold Caltha palustris is called kabbleka in 
Swedish and kabbeleje in Danish. Traditionally, the 
name has been interpreted to mean ‘plant with 
flowers or buds resembling lumps or logs, used by 
children for playing’, but a more likely interpretation 
is ‘cloak-flower’ or ‘flower with cloaklike leaves’. The 
leaves are big and rounded and have probably been 
compared to mediaeval cloaks. 
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Nickfibbla i  
Pite lappmark
Det är viktigt att samla belägg av växter i svåra 
släkten. Då kan man göra fina fynd utan att 
man vet om det!

MATS G NETTELBLADT

S
ommaren 2010 var Charlotte Nordgren och 
jag på besök i Maddaur mellan Arjeplog och 
Slagnäs. Under arbete med inventeringsrutan 

24H 8J passerade vi en spännande ängsmark där 
det blommade fullt med stångfibblor Pilosella som 
vi förstås måste ta en närmare titt på.

Såvitt jag kunde utröna var det frågan om två 
arter, en med flera, ganska kortskaftade korgar per 
planta och en med få, långskaftade korgar som 
satt en och en. Båda samlades in. I Föreningen 
Pite lappmarks flora har vi ”beläggstvång” för 
stångfibblor eftersom de både är mångformiga och 
intressanta. I sinom tid skickade jag därför dessa 
kollekter och alla andra inom släktet till Torbjörn 
Tyler i Lund för benäget bistånd. Som alltid fick jag 
snabbt svar med hans artnamn angivna. Men efter 
en bestämning stod två utropstecken! Vadan detta?

Svaret Torbjörn gav var uppseendeväckande: 
”Detta är det första säkra moderna fyndet av 
denna art!” Förra gången nickfibbla Pilosella 
sphaerocephala säkert noterades var kanske så 
länge sedan som 1913. På min fråga om arten 
verkligen är så sällsynt svarade han att ”ingen har 
väl sett efter den”. Det hade jag verkligen inte gjort 
heller, så det var helt enkelt en lyckträff! Det hela 
visar dock hur viktigt det är att ta belägg och inte 
chansa på att sätta namn inom svåra grupper. 

Nickfibblan är enligt Torbjörn säkert mer 
vittspridd i Norge, men han har i stort sett bara 
sett gamla belägg därifrån. I Artportalen finns en 
osäker dubbelangivelse från Ångermanland som 
Torbjörn inte sett belägg av.

Den andra arten vi fann var hårig brandfibbla 
P. aurantiaca ssp. decolorans var. decolorans, det 
första fyndet i Pite lappmark.

Lokalen för de två stångfibblorna är en slåtter-
vall som ägs av en bekant till oss, så vi kan säkert 
påverka den framtida skötseln, en förutsättning 
för att stångfibblorna ska trivas. 

Efter att Charlotte hade lagt in vårt fynd på 
Artportalen har flera botanister varit på besök för 
att lära känna denna art. Det är vår förhoppning 
att detta kommer att leda till fler fynd!  SBT.

• Ett stort tack till Torbjörn Tyler.

Nettelbladt, M. G. 2012. Nickfibbla i Pite lapp-
mark. [First documented find of Pilosella sphaero
cephala in Sweden for a very long time.] – Svensk 
Bot. Tidskr. 106: 265. Uppsala. ISSN 0039-646X.

Mats G Nettelbladt har sedan barnsben sysslat 
med botanik. Som pensionär jobbar Mats med 
flera olika botaniska projekt, numera huvudsakli-
gen inom Föreningen Pite lappmarks flora.

Adress: Plåtslagaregatan 11, 930 90 Arjeplog 
E-post: mndt@online.no

Figur 1. Nickfibblan hittades på en slåttervall i 
Maddaur i Pite lappmark. Fortsatt hävd av marken 
är absolut nödvändig för att arten ska kunna fort-
leva här. Foto: Mats G. Nettelbladt, 11 juli 2012.
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BOTANISK LITTERATUR

En andra upplaga av den utmärkta Ålands flora 
har redan kommit ut. Varför inte göra slag i 
saken? En Ålandstur till våren har aldrig varit 
mer lämplig. 

BENGT JONSELL

Å
lands flora som utkom 2008 och anmäldes 
utförligt av undertecknad i denna tidskrift i 
häfte nr 2/2009  blev också försäljningsmäs-

sigt en succé. Redan 2010 utgavs en andra upplaga. 
Den är något utökad och reviderad, men faller 
främst i ögonen genom omslaget som nu visar en 
praktfull bild av Adam och Eva, en vacker allusion 
på de båda författarna. Också i övrigt är det bilder 
som svarar för den mest påtagliga förändringen. 
Många foton har bytts ut och för många arter har 
bilder tillkommit, också av mera sällan illustre-
rade. Nämnas kan utmärkta foton av svåravbil-
dade objekt som den minskande klapperstarren 
och den tilltagande storvenen. En annan sällan 
avbildad och sällan blommande art är sumpblädd-
ran på sin enda åländska lokal. Många  bilder, 
också nya, visar åländska miljöer, såsom en av 
Kastelholms slottsruin som visar hur rika bestånd 
av ryssgubbe brett ut sig. 

Förutom författarna själva står ålänningarna 
Rolf Carlsson och Håkan Skogsjö för de fotogra-
fiska prestationerna. En välkommen nyhet är att 
fotohänvisningar införts vid artbeskrivningarna.

Några tiotal nya arter har tillkommit, inga 
nyfynd av inhemska arter utan mest tillfälliga 
inkomlingar och trädgårdsflyktingar. Parkträd 
och planterade buskar får generöst utrymme i 
denna flora. Utbredningskartorna, som visar före-
komst per socken, har i många fall reviderats med 
såväl positiva som negativa resultat. Ett nyfynd i 
Jomala av åkerbär, betraktad som utgången och 
inte sedd efter 1950 hör till de anmärkningsvärda.  
Remarkabelt är också hur orkidéer som Sankt 
Pers nycklar och johannesnycklar ökat de senaste 

åren på sina 
sydåländska 
lokaler. 

En 
art som 
svenskar 
ute 
tidigt på 
säsongen 
borde 
spana 
efter på 
Åland 
är hälle-
bräckan. Den samlades av en 
pålitlig person i Finström 1883 men är inte åter-
sedd. Den växer ju mitt över Ålands hav så nära 
som på Singö i Roslagen. 

I de allmänna kapitlen har landhöjningen, så 
central i det åländska landskapet. blivit utförligare 
belyst och klimatavsnittet har aktualiserats med 
statistik även från perioden 2000–2009, vilket 
visat att detta årtionde varit det varmaste hittills 
på Åland. Om jag får göra en liten randanmärk-
ning är det att vår framstående botanist Olof 
Swartz, inte heller blir omnämnd i den nya upp-
lagan. Han skrev så entusiastiskt till Thunberg 
om Åland vid sitt besök 1781 efter att där ha gjort 
fina upptäckter. 

•
Så vitt jag vet är detta den första finländska pro-
vinsfloran, frånsett den över Enare lappmark som 
utges häftesvis. Det är glädjande för oss nära gran-
nar att med en så förnämlig flora i bagaget kunna 
studera Ålands växtvärld, som många av oss nog 
hittills försummat.  SBT.

Ålands flora

Ålands flora, andra upplagan
Carl-Adam & Eeva Hæggström 2010. Skogsjö 
Media, Mariehamn. 528 sidor. ISBN 978-952-92-
7850-3.
Kan beställas från Skogsjö Media, Pensionats-
vägen 7, AX-221 00, Mariehamn, Finland (e-post: 
hskogsjo@aland.net). Pris € 65 + frakt.
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Ska det bli ett jättelikt dagbrott – med genom
gripande biologiska och hydrologiska konse
kvenser – i det unika naturområdet på norra 
Gotland som beskrevs i SBT nr 2/2012? Eller 
ska Naturvårdsverkets planer på en national
park kunna förverkligas? Här utvecklar SBF:s 
styrelse sin syn på saken.

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS STYRELSE

H
ögsta domstolen (HD) beslutade den 17 
september 2012 att lämna prövningstill-
stånd för att avgöra frågan om ”National-

park eller kalkbrott” på norra Gotland. Fören-
ingen välkomnar domstolens beslut att pröva bety-
delsen av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) 
dom den 5 juli 2012. Denna dom gav Nordkalk 
tillstånd att öppna kalkbrott och avleda vatten 
inom den föreslagna nationalparken Bästeträsk. 
MÖD upphävde därmed Mark- och miljödomsto-
lens (MMD) dom från den 30 november 2011 
som innebar att Nordkalks ansökan avslogs och 
att täktverksamhet förbjöds. 

Detta är första gången sedan Sveriges inträde i 
EU 1995 som HD prövar hur EU-lagstiftningen 
och miljöbalken ska tillämpas av svenska domsto-
lar i Natura 2000-områden.

År 2008 avslog MMD första gången Nord-
kalks ansökan, eftersom täktverksamhet skadar 
intilliggande Natura 2000-område på otill-
låtet sätt och strider mot såväl miljöbalken som 
EU-direktiv. På oklara grunder upphävdes alltså 
MMD:s dom av MÖD 2009. 

Eftersom MÖD 2009 inte förvissat sig om att 
skyddsåtgärderna runt brottet var tillräckliga för 
att skydda omgivande Natura 2000-områden och 
att förutsättningar saknades att fastställa villkor 
för verksamheten, överlät MÖD denna uppgift på 
MMD. Eftersom Nordkalk ändrade sin tidigare 
ansökan och inte redovisade relevanta faktaupp-
gifter, trots att MMD begärt detta, kunde MMD 
inte göra annat än att, som nämndes ovan, avslå 
ansökan 2011. 

MÖD avfärdade utan egentlig prövning och 
motivering MMD:s sakligt korrekta bedöm-
ningar med ”Att underinstansens invändningar 
mot riktigheten av överinstansens bedömning 
saknar i nu aktuellt fall relevans”. Beskedet visar 
att domstolen avfärdar domen utan att pröva sak-
lighet och laglighet i MMD:s dom. 

I MÖD:s dom från den 5 juli 2012 ingår även 
ett verkställighetsförordnande som Nordkalk 
anser ger bolaget rätt att omgående avverka vär-
defull naturskog och bygga en 9 kilometer lång 

Nationalpark eller kalkbrott?

STYRELSEN INFORMERAR

Figur 1. Nordkalks nyligen avverkade led för 
det 9 kilometer långa transportbandet genom 
den planerade nationalparken Bästeträsk. Läs 
mer om områdets unika kvaliteter i SBT nr 
2/2012.  
Foto: Gunnar Britse, 6 augusti 2012.
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NATIONALPARK ELLER KALKBROTT

väg och transportled genom den obrutna vild-
marken i nationalparksområdet (figur 1), innan 
domen vunnet laga kraft. Nordkalk vill snabbt 
och utan hinder förbereda öppnandet av sitt nya 
3 kilometer långa, 170 hektar stora och 25 meter 
djupa kalkbrott inom nationalparksområdet i 
direkt anslutning intill Natura 
2000-områden.

Nordkalk är i MÖD-domen 
ålagd att redovisa ett kontroll-
program, som ska upptäcka 
förändringar för att kunna 
förhindra skador på intillig-
gande Natura 2000-områden. 
Programmet ska godkännas av 
länsstyrelsen innan täktverk-
samhet får inledas. Om ett fungerande kontroll-
program inte kan presenteras, är det länsstyrelsens 
ansvar att förbjuda fortsatt verksamhet.

EU-kommissionen har uppmärksammat ären-
det och ställt frågor till svenska regeringen, bland 
annat om att regeringen undantagit att anmäla 
Ojnaremyr (i direkt anslutning till det planerade 
kalkbrottet) som Natura 2000-område för att 
gynna exploateringsintressena. Detta strider mot 
urvalsprinciperna för Natura 2000-områden som 
säger att urvalet ska ske på strikt vetenskapliga 
grunder. Hittills har regeringen undvikit att 
besvara frågorna på ett klargörande sätt.

Kommentarer
Ett nytt kalkbrott i den planerade Nationalparken 
Bästeträsk skulle bli den största enskilda förlusten 
för svensk naturvård någonsin. Ett världsunikt 
område skulle gå förlorat!

SBF har – liksom Naturvårdsverket och ett 
drygt tiotal andra föreningar och enskilda – den 
2 augusti 2012 överklagat MÖD-domen till HD. 
Föreningen yrkar att verkställighetsförordnandet 
ska inhiberas och att EU-domstolen ska höras, 
innan HD meddelar dom och avslår MÖD-domen. 

Domarna i ärendet är unika i svensk miljörätt. 
Nordkalks ansökan om tillstånd att få öppna 
nytt kalkbrott och bedriva täktverksamhet inom 
den planerade nationalparken Bästeträsk har 
nu behandlats vid fyra tillfällen med helt olika 
utfall. Att, som i detta fall, en underinstans av 

domstolarna framför invändningar mot riktighe-
ten av överinstansens bedömning är exceptionellt 
men har stöd i EU-domstolen. Även om MÖD i 
sin dom anför att detta förhållande ”saknar i nu 
aktuellt fall relevans” har detta lett till förvir-
ring vad gäller rättstillämpningen och motiverar 

en prövning i HD. Eftersom 
HD vill undvika denna typ av 
ärenden finns det synnerliga 
skäl att inhämta ett opartiskt 
förhandsavgörande från EU-
domstolen. HD är rimligen 
skyldig att höra EU-domstolen. 

MÖD-domen är uppen-
bart felaktig. Kalkbrottet är 
olagligt enligt gällande lagar. 

MÖD har inte avgjort skadornas omfattning 
utan skjuter avgörandet på framtiden på ett sätt 
som lagstiftningen förbjuder. SBF och andra 
föreningar och myndigheter har sakligt visat att 
Natura 2000-områden skadas för all framtid. 
Vidare har klart visats att MÖD gjort direkta 
felbedömningar som resulterat i nya felaktigheter 
och skadeverkningar. 

Det förefaller inte längre vara miljöbalkens 
krav att skydda naturvärden som styrt domstolens 
beslut. Då finns det skäl att fråga sig vad och vem 
som styrt domstolens ställningstagande.

Domen skyddar varken grundvattenproduktio-
nen, reservvattenförekomsten eller dricksvatten-
försörjningen för befolkningen på Gotland. Vi 
erinrar om att SGU, i strid med sina egna fakta-
redovisningar, inför MÖD 2009 konstaterade att 
det inte fanns någon alternativ plats på Gotland 
att bryta kalk och att det inte heller råder någon 
vattenbrist på Gotland. Havs- och vattenmyndig-
heten har däremot i augusti 2012 tilldelat länssty-
relsen särskilda medel för att öka kunskapen om 
vattentillgångarna på ön, eftersom vattenbrist på 
Gotland är ett ständigt återkommande problem. 
Region Gotland rekommenderades av sin egen 
vattenexpert att avstyrka täktverksamheten för att 
långsiktigt säkra befolkningens vattenförsörjning 
– men följde inte rådet.

Länsstyrelsen på Gotland har som nämnts 
genom MÖD-domen fått i uppdrag att godkänna 
kontrollprogram och fullgöra andra uppgifter, 

”Ett nytt kalkbrott i den 
planerade nationalparken 
Bäste träsk skulle bli den 
största enskilda förlusten 
för svensk naturvård någon-
sin. Ett världs unikt område 
skulle gå förlorat!”
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men saknar resurser till detta. Länsstyrelsen 
avbröt dock den 8 augusti de kilometerlånga 
avverkningarna i skogen – som startade i mitten 
av juli – eftersom Nordkalks avverkningar strider 
mot MÖD-domen. Nordkalk har fått ett före-
läggande att presentera ett kontrollprogram för 
väg- och ledningsdragning, som ska godkännas av 
länsstyrelsen innan arbetet får fortsätta. 

Fältbiologerna inledde i augusti en aktion som 
uppenbart påskyndat länsstyrelsens åtgärd att 
avbryta Nordkalks skadliga åtgärder. Protesterna 
mot Nordkalks framfart inten-
sifierades ytterligare genom 
befolkningens demonstrationer, 
och den 28 augusti förstärk-
tes Gotlandspolisen med ett 
sjuttiotal poliser som flyttade 
på demonstranterna och gav 
Nordkalk möjlighet att fort-
sätta avverkningarna. 

Genom demonstrationerna 
väcktes massmedias intresse. Rapporter om Nord-
kalks avverkningar i det blivande nationalparks-
området spreds snabbt via TV, radio, tidningar 
och sociala medier. Bäste träsk och Ojnaremyr har 
härigenom blivit nationellt uppmärksammade 
områden och en nationell angelägenhet.

SBF erinrade i brev till länsstyrelsen den 31 
augusti, att myndigheten har både lagliga möj-
ligheter och skyldigheter att stoppa Nordkalks 
avverkningar och begärde att detta skulle ske. 
Mellanskog meddelade lördagen den 1 september 
att företaget – mot Nordkalks vilja – avbryter 
avverkningarna i avvaktan på HD-domen. Sönda-
gen den 2 september förbjöd länsstyrelsen Nord-
kalk att fortsätta avverka träd, innan ytterligare 
miljökontroller redovisats, eftersom Nordkalk 
brutit mot gällande tillstånd.

Slutsats
Det är oerhört att Miljööverdomstolen i detta 
ärende kan ha en uppfattning mot bättre vetande 
och landets samlade kunskap inom det naturve-
tenskapliga området och dessutom försöker hävda 
denna uppfattning i en dom som ska vara rättssäker.

SBF har liksom statens myndigheter och andra 
fastslagit att det inte är möjligt att både skydda 
Natura 2000-områdena och bedriva täktverk-
samhet. Dess inverkan rent fysiskt är alltför stor 

och olika skyddsåtgärder kan 
inte ändra på det förhållandet. 
MMD har i domen den 30 
november 2011 fastslagit att 
det inte går att meddela säkra 
villkor. Uppfattningen är här 
enhällig!

När detta skrivs (19/9 2012) 
vet alla, eftersom HD just med-
delat prövningstillstånd, att 

MÖD-domen inte är korrekt. Detta vet också EU-
kommissionen, som överväger att anmäla Sverige 
till EU-domstolen för brott mot EU-rätten. Att 
svenska regeringen medvetet brutit mot EU-rätten 
framgår av protokoll från ett regeringsmöte, där 
exploateringsintresset i området prioriterats i stäl-
let för att anmäla Ojnaremyr till Natura 2000, 
som reglerna föreskriver. Därutöver kommer 
också världsunika Natura 2000-områden i Brän-
tings haid och Bästeträsk att skadas oåterkalleligt, 
vilket också strider mot EU-rätten. 

SBF begärde efter HD-domen att national-
parken Bästeträsk skulle bildas snarast. Miljö-
ministern öppnade ett par dagar senare (19/9) för 
möjligheten att bilda nationalparken. Det verkar 
som om föreningens sju år gamla förslag äntligen 
ska kunna förverkligas!  SBT.

”Beslutet som Mark- och 
miljööverdomstolen har 
tagit är decenniets mest 
orimliga och felaktiga till-
lämpning av miljöbalken.”

Generaldirektören för Havs- 
och vattenmyndigheten

Figur 2. Två mindre provbrott som Nordkalk tagit 
upp på platsen för det planerade jättebrottet. 
Trots att expertis betygat motsatsen vattenfylldes 
båda brotten på mycket kort tid, vilket väl illus-
trerar den känsliga och komplicerade hydrologin 
i området. I bakgrunden sjön Bästeträsk som är 
Gotlands dricksvattenreserv. Foto: Magnus Rietz/Bal-
tic Sea Geographic, 3 september 2012.
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Under några vackra junidagar i somras anord
nade SBF tillsammans med Fältbiologerna ett 
läger för unga botanikintresserade. Skådeplat
sen var det blomsterrika Öland.

RIKARD JANSSON

V
i var sju förväntansfulla ungdomar mel-
lan 13 och 26 år, från Malmö till Rättvik, 
som sammanstrålade vid Kalmar Central 

den soliga lördagen 16 juni. I Kalmar hyrde vi en 
minibuss som tog oss över till den blommande ön. 

Väl framme vid vandrarhemmet Station Linné, 
strax sydost om Färjestaden, träffade vi Helena 
Lager som tog oss med på en kortare vandring i 
utkanten av Stora Alvaret. Hon förklarade alva-
rets ekologi och visade fina exempel på typisk 
alvarflora. På en ängshavretorräng hittade vi krut-
brännare Neotinea ustulata, backklöver Trifolium 
montanum, vildlin Linum catharticum och grön-
vit nattviol Platanthera chlorantha. 

Längre bort, i en blandning av grusalvar 
och små fuktängspartier, växte den endemiska 
ölandssolvändan Helianthemum oelandicum, vit 
fetknopp Sedum album, alvaragnsäv Eleocharis 
uniglumis ssp. sterneri och fjällgröe Poa alpina. 
Senare på kvällen lagades vegetarisk lasagne och vi 
tränade på nyckling av insamlat material.

Söndagen var De vilda blommornas dag 
och vi körde till Lindreservatet på norra Öland. 

Tillsammans med en liten grupp intresserad all-
mänhet vandrade vi under ledning av Ulla-Britt 
Andersson genom torräng, slåtteräng, lindskog 
och sumpskog. Vi såg arter som rosettjungfrulin 
Polygala amarella, ormtunga Ophioglossum vulga-
tum, brudsporre Gymnadenia conopsea, nålkörvel 
Scandix pecten-veneris, brunklöver Trifolium 
spadiceum, strävlosta Bromus benekenii, vit skogs-
lilja Cephalanthera longifolia, gullhavre Trisetum 
flavescens och den eftersökta trubbstarren Carex 
obtusata. 

Efter lunch for vår lilla grupp vidare till några 
strandlokaler söder om Byxelkrok. Där fanns 
martorn Eryngium maritimum, sandtimotej 
Phleum arenarium, sandsvingel Festuca polesica, 
klådris Myricaria germanica, klöverärt Tetrago-
nolobus maritimus och sist (och kanske minst!) 
dvärglåsbräken Botrychium simplex (figur 1), som 
växte i sandig gräsmark ett stenkast från havet.

Den nya veckan inleddes med en resa till Mitt-
landsskogen under ledning av Thomas Burén. Vi 
vandrade i fuktängar, snårskog och på småalvar 
och fokuserade främst på bestämning av starrar 
och andra gräsliknande släkten. Vi hittade ängs-
starr Carex hostiana, axag Schoenus ferrugineus 
och gräsull Eriophorum latifolium, men vi fann 
också småvänderot Valeriana dioica, honungs-
blomster Herminium monorchis, smalfräken Equ-
isetum variegatum, luddkrissla Inula britannica 
och ljungsnärja Cuscuta epithymum. På en vete-
åker utmed vägen växte den sällsynta åkerranun-
keln Ranunculus arvensis. 

Thomas, som också är en kunnig batolog 
(björnbärskännare), har utarbetat en egen nyckel 
för de öländska björnbären. Det är ju ett minst 
sagt snårigt släkte, men i en hårt gallrad lövskog 
lärde han oss grunderna och vi bestämde relativt 
snabbt arterna skogs-, hassel-, dagg-, spets- och 
sötbjörnbär (Rubus nessensis, R. gothicus, R. wahl-

Lyckat botanikläger för unga

Figur 1. Dvärglåsbräken växte mellan två hjulspår 
på en sandig väg vid stranden. Foto: Rikard Jansson.

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT
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bergii, R. glauciformis, R. plicatus). Den sist-
nämnda lär vara den bästa för bärplockning. På 
kvällen föreläste Ulla-Britt om svenska läkeväxter 
i vandrarhemmets matsal.

På tisdagen anslöt Margareta Edqvist och vi 
började dagen i Betängen, en lummig lövskogs-
lokal där vi såg Sveriges samtliga almarter, näm-
ligen skogs-, lund-, och vresalm (Ulmus glabra, 
U. minor, U. laevis). Den sistnämnda hittas i Sve-
rige endast på Öland. Almbeståndet där är än så 
länge förskonat från almsjuka. Sämre var det med 
askarna, som var hårt ansatta av askskottsjuka. 

Långvandringen för dagen gick genom 
Dröstorps naturvårdsområde, där vi fick en 
verklig uppfattning om vidderna på Stora Alva-
ret. Solen stekte, vinden blåste frisk och marken 
knastrade – en helt vanlig sommardag på alvaret. 
Under den fyra timmar långa vandringen sko-
lades vi i floraväkteri och rödlistan. Vi såg den 
för Öland endemiska alvarmalörten Artemisia 
oelandica, rikligt blommande såpört Gypsophila 
fastigiata, fältvedel Oxytropis campestris, alvar-
oxbär Cotoneaster canescens, bergskrabba Globula-
ria vulgaris, liten sandlilja Anthericum ramosum, 
alvarstånds Senecio jacobaea ssp. gotlandicus, 
praktbrunört Prunella grandiflora och klipplök 
Allium lineare. I karstsprickor hittades gulkronill 
Hippocrepis emerus och till och med blåsippor 
Hepatica nobilis, som kan överleva på alvaret i 
sprickornas skyddande mikroklimat. 

Efter en glasspaus i Gårdby gjorde vi ytterligare 
stopp vid en sandstäpp med grådådra Alyssum 
alyssoides och tofsäxing Koeleria glauca samt i 
ett alvarreservat som hyste stenmalört Artemisia 
rupestris och ölandsmåra Galium oelandicum. 
På kvällen firade vi strapatserna med hembakad 
kladdkaka i vandrarhemmets matsal.

Sista turen på lägret gjordes under onsdagens 
förmiddag och började på en sandbacke intill 
havet vid Lilla Frö. Där skådades rariteter som 
spjutskråp Petasites spurius, sanddådra Camelina 
microcarpa, vittåtel Aira caryophyllea, dvärg-
serradella Ornithopus perpusillus och svartnonnea 
Nonea pulla. Lokalen inbjöd också till ett snabb-
dopp i det bräckta blå. 

Fortsättningsvis passerades ett stort bestånd 
ängssalvia Salvia pratensis som växte i en hästhage, 

och i vägkanten vid Vickleby såg vi blå sommar-
binka Erigeron annuus ssp. annuus, luddranunkel 
och klotullört Filago vulgaris.

Det var med ett visst vemod, som vi slutligen 
sa adjö till våra guider och vårt fina vandrarhem, 
men vi skiljdes åt med flera nya vänner och många 
nya kryss i floran. Öland är verkligen som gjort för 
ett botanikläger och med hjälp av våra vandrande 
uppslagsverk (läs: Helena, Ulla-Britt, Margareta 
och Thomas) så blev det några av årets bästa dagar. 
Ett varmt tack till alla som var med och gjorde det 
hela möjligt. Hoppas vi ses igen!  SBT.

Rikard Jansson är träd-
gårdsingenjör och har en fil.
kand. i biologi. Han arbetar 
på Tönnersjö Plantskola. 

Adress: Järnvägsgatan 10 C, 
302 49 Halmstad 
E-post: plantamera@ 
hotmail.com

Figur 2. Vi letar ölandsmåra på Stora Alvaret.  
Foto: Rikard Jansson.

Blekingebläddran – ny tidskrift
I år har Föreningen Blekinges flora startat Ble
kingebläddran som medlemstidskrift. Den inne-
håller artiklar om kärlväxter, mossor, lavar, 
svampar och alger med anknytning till Blekinge. 
Tidskriften kommer ut en gång om året, på 
våren, och kan erhållas genom att betala in 
medlemsavgiften på 100 kr till föreningens plus-
giro 4877 229-7 eller bankgiro 5704 5205 (20 
kr för familjemedlem) – ange att det gäller nytt 
medlemskap.
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Norrbottens 
flora, del 1

I litteraturprogrammet Babel som sänds i Sveriges 
Televison ingår ett inslag som man kallar biblio-
terapi, där lästips ges till tittare med själsliga 

problem av skilda slag. I höstens första avsnitt 
gav författaren Mikael Niemi rådet till en tittare 
som ville kunna kontrollera sin svartsjuka att hon 
skulle skaffa sig en riktig hobby, en som Mikael 
också gillar, nämligen blommor! Han visade med 
berömmande ord upp Norrbottens flora, del 2, 
och läste några rader om rutlåsbräken, rader som 
framstod som sparsmakad lyrik i detta litterära 
sammanhang. 

Nu har också den länge emotsedda första delen 
av Norrbottens flora kommit ut och kan beställas 
från SBF:s kansli (018-471 28 91, sbf@sbf.c.se). 
Priset är 250 kr + frakt. Boken är på 280 sidor 
och innehåller översiktskapitel om klimat, geologi, 
naturtyper, människans påverkan, utbrednings-
mönster, florans utforskning och lokala växtnamn. 

Den andra 
halvan av boken 
upptas av en för 
den besökande 
botanisten 
verkligen 
användbar 
förteckning 
över givande 
utflyktsmål, 
kommunvis 
presente-
rade. För 
varje lokal 
beskrivs 
hur man 
hittar dit, vad som 
finns att se och, inte minst, var i områ-
det man hittar de omtalade växterna.  SBT.

Norrbottens flora, del 1
Lennart Stenberg (red.) 2012. SBF-förlaget, 280 
sidor. ISBN 978-91-977055-5-4. 
Boken kan beställas från SBF:s kansli (018-471 28 
91, sbf@sbf.c.se). Priset är 250 kr + frakt.

Guldluppen 2012 till Kerstin Ekman 

Å
rets guldlupp delades 
ut i samband med 
Botanik dagarna i 

Hälsingland. Det fina priset 
förärades i år författaren 
Kerstin Ekman, som har 
gjort sig känd inte bara för 
sina fantastiska romaner, 
utan också för tidningstexter 
och böcker med mer bota-
nisk anknytning. Vi saxar ur 
motiveringen: 

”Guldluppen 2012 till-
delas Kerstin Ekman som 
genom sina böcker lyfter 
värdet av att känna till och 
bli bekant med de vanli-
gaste arterna i naturen för 
att kunna skapa ett äkta 

engagemang för de stora frå-
gorna om miljö och hållbar 
utveckling.  ––– 

Kerstin Ekman har under 
femtio år givit ut mer än 
trettio böcker och i många 
av dem visar hon på den 
svenska naturen och dess 
underbara artrikedom. I 
senare verk som Herrarna i 
skogen (2007) och Se blom-
man (2011) fokuserar hon 
tydligt på behovet av kun-
skap om naturens arter och 
deras samspel.” 

På bilden till höger tackar 
Kerstin för utmärkelsen och 
hon läste dessutom några 
rader ur en kommande bok.
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