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Nipsippa
Nipsippan Pulsatilla patens har 
i Sverige en begränsad och 
märklig utbredning. Ganska 
goda förekomster finns ännu på 
hällmarker på Gotland medan 
den i övrigt bara hittas på ett 
fåtal platser i Ångermanland. 

Förekomsterna på Gotland 
hotas av kalkbrytning, medan 
igenväxning är det stora hotet 
på de ångermanländska loka-
lerna.

Vår nipsippa tillhör under-
arten patens. I Asien och Nord-

amerika ersätts den av andra 
underarter, som den gulvit-
blommiga flavescens (som por-
trätteras på häftets framsida). 
foto: Margareta Edqvist – Ång-
ermanland, Ramsele s:n, Nässjö 
by. 27 april 2014.

Har pysslinglåsbräken hittats i Sverige?Vårblomning i Bajkal

Hur sprids mossornas sporer?



228  Är detta kanske pyss
linglåsbräken? I så fall 
gjorde Joakim Ekman 

i somras det första fyndet i Sverige av 
denna minimala art.

254  Är det en saltströare? 
Nej, det är sporkapseln 
på en vågig sågmossa.  

Hur går det egentligen till när mossorna 
sprider sina sporer?

270 De botaniskt vita fläck
arna i norra Lapplands 
skogsland håller sakta 

på att fyllas ut tack vare fina insatser av 
Lars Fröberg och hans medinventerare.

245 Tore Matts
son fick 
ögonen på 

ett avvikande björnbär redan 
2006 och ett långt detektiv
arbete tog sin början. I artikeln 
beskriver Tore sitt fynd och 
mollösundsbjörnbäret får även 
sin formella beskrivning. 

Bilden till vänster visar att 
mollösundsbjörnbäret, liksom 
andra krypbjörnbär, har en 
mycket dålig fruktsättning.

260 Lot och hans hustru syns 
på denna vy från Sankta 
Helena. – Ingvar Backéus 

avslutar i det här häftet sin beskrivning av den 
avlägsna öns hårt prövade växtvärld.

 innehåll

fo
to

: T
or

e 
M

at
ts

so
n

g
r

a
fi

k
: L

ar
s 

Fr
öb

er
g

fo
to

: V
ic

to
r 

Jo
ha

ns
so

n

fo
to

: J
oa

ki
m

 E
km

an

foto: Ingvar Backéus
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ledningen av projektet av Jämtlands Bota-
niska Sällskap (JÄBS) som bildades denna 
dag. JÄBS fortsatte också utgivningen av 
Rödbläran.

Inventeringen 
av Jämtlands stora 
landskap har skett 
med den så kall-
lade Riksskogs-
taxeringsmodellen, 
som består av 
utslumpade rutor 
om 1,5 × 1,5 km. 
Tjugo procent av 
dessa anser vi 
utgör ett tillräckligt 
underlag för att få 
en bild av arter-
nas utbredning i 
landskapet. Inven-
teringen pågår 
fortfarande.

Rödbläran
Från att ha varit en tidskrift för enbart Jämt-
land och Härjedalen riktar sig Rödbläran nu 
även till floraintresserade i Medelpad och 
Ångermanland.

Föreningsaktiviteter
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lands flora. Vi ordnar därför exkursioner och 
floraväkteriträffar. Särskilt ansvar känner vi för 
brunkullan (se bild ovan), Jämtlands landskaps-
växt, som blir alltmer trängd på sina växtplatser. 

Vi har en hemsida (www.jamtflora.se) med 
florahistoria, exkursionsprogram, floraväkteri och 
några utbredningskartor. 

Jämtlands Botaniska Sällskap

Kontaktinformation
Ordförande  Staffan Åström, Aspås  
(sibbaldia@passagen.se)
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tidskrift för både Väster-
norrlands och Jämtlands 
län. Artiklar från dessa 
områden är alltid väl-
komna.

Ingvar Alkemar beundrar 
guckuskor i Aspåsnäset 
under De vilda blommor-
nas dag 2007.
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omslagsbild Nipsippan 
Pulsatilla patens växer 
runt hela norra halv-
klotet, i Sibirien främst 
företrädd av den gulvit-
blommiga underarten 
flavescens.

Läs mer om vårblom-
mor i Burjatien vid Baj-
kalsjöns strand i Barbro 
Risbergs artikel på 
sidan 260.
foto: Barbro Risberg.
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Botaniken i ett föränderligt klimat

  ledare

Vi har haft den varmas
te sommaren i Sverige på 
decennier, och efter det 
kom skyfall och över
svämningar i stora delar 
av landet. 

Alla de olika scena
rier som presenterats av 
internationella klimatexperter är inne på 
att det kommer att bli varmare och torrare 
i genomsnitt men också att nederbörden 
blir häftigare och att en större del kommer i 
form av regn. 

Detta kommer att få konsekvenser för 
den biologiska mångfalden. Arter kommer 
att flytta norrut i ett högre tempo. Skogs
gränsen har redan förflyttats i fjällen men 
detta är bara början på en större förändring. 
Inhemska arter kan komma att konkurreras 
ut av nya invasiva arter som klarar det nya 
klimatet bättre. 

Det finns dock en del positiva effekter på 
den vilda floran efter stora skogsbränder och 
översvämningar, även om det kan vara käns
ligt att tala om sådant i nära samband med 
händelserna. Flera av våra hotade växtarter 
är störningsberoende och kan dra nytta av 
sådant som vi betraktar som katastrofer. 

Det finns även andra aspekter på klimat
förändringarna. Det råder idag en samsyn 
om nödvändigheten av att fasa ut de fossila 
bränslena men internationellt sett går den 
utvecklingen mycket trögt. Än så länge går 
den större delen av investeringarna inom 
energi området i själva verket till jakten på 
nya fossila bränslen. 

En nödvändig övergång till förnybara 
energikällor kommer också att få konse
kvenser för den biologiska mångfalden. Om 
en större del av de resurser vi ska leva av – i 
form av energi och industriråvaror – ska tas 
från biosfären istället för från jordskorpan 
kommer konkurrensen om markens och 
vattnets produktion att öka och därigenom 
intressekonflikterna. 

Skogen, algerna i havet och annan vege
tation har ju givetvis också en viktig roll i 
kolcykeln och en stor del av utsläppen av 
växthusgaser härrör från skogsavverkningar. 

I de här sammanhangen brukar man tala 
om kolsänkor och här har vår användning av 
skogen och odlingsmarken stor betydelse. 
Det finns redan möjlighet att inom handeln 
med utsläppsrätter kopplat till Kyotoproto
kollet styra vår markanvändning, som ett 
av verktygen för att minska på utsläppen av 
växthusgaser eller till och med skapa kol
sänkor. Fleråriga grödor på åkermarkerna, 
mer bete på naturliga gräsmarker och ett 
skogsbruk som överhåller skog är några 
exempel.

Allt sammantaget kommer botaniska 
kunskaper att behövas än mer framöver. 
Det är nya villkor för den vilda floran, 
fler intressekonflikter är att vänta och 
kunskapen om vegetationens och mark
användningens roll i kolcykeln behöver 
förbättras.
stefan grundström
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Finns pysslinglåsbräken 
i Sverige?
Text och foto: JOAKIM EKMAN

I 
Nordamerika finns en låsbräken som ibland betraktas som en 
egen art, ibland som underart och ibland som varietet. I den 
senaste nordiska checklistan (Karlsson & Agestam 2014) finns 
den med som en varietet under dvärglåsbräken. Det rör sig om 

Botrychium simplex var. tenebrosum. I Europa har den bara upp
givits från Island, där den är känd från ungefär 16 lokaler (Sven
son 2006). I Nordamerika är den spridd i USA och Kanada.

Växten har tidigare saknat svenskt namn men på förslag av 
Sebastian Sundberg och Thomas Karlsson lanseras här pyssling-
låsbräken. Namnet anknyter till dess släktskap med dvärglåsbrä
ken och markerar dess småvuxenhet. 

I den här artikeln används för enkelhets skull det vetenskap
liga namnet Botrychium tenebrosum, utan att jag för den skull tar 
ställning till om den ska betraktas som en egen art.

figur 1. Grupp med fyra individ 
av förmodad pysslinglåsbräken. 
– Uppland, Singö, 7 juli 2014.
Four of the six supposed Botry-
chium tenebrosum plants found 
on the island of Singö, province 
of Uppland, SE Sweden.

Olika låsbräknar är 

ofta svåra att skilja från 

varandra. Joakim Ekman 

hittade i somras något 

som är misstänkt likt 

en nordamerikansk 

låsbräken. Den har på 

svenska fått namnet 

pysslinglåsbräken.
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Låsbräknar Botrychium finns på jordens alla kontinenter utom 
Antarktis. Många arter har ett stort utbredningsområde, som 
till exempel månlåsbräken Botrychium lunaria, som finns på sex 
kontinenter (Hauk m.fl. 2012). Det område på jorden som har 
flest låsbräkenarter är västra Nordamerika. 

Forskning på molekylär nivå har framför allt gjorts i USA och 
Kanada vilket lett till att flera arter nybeskrivits från Nord
amerika under de senaste 35 åren (Farrar 2006, 2011).

Fynden
Den 28 juni 2014 botaniserade jag på Singö i norra Roslagen i 
Uppland och besökte en känd lokal för dvärglåsbräken. I samma 
område påträffades då två grupper med sammanlagt sex individ 
av en avvikande låsbräken. Den var småvuxen som en medelstor 
dvärglåsbräken, men den sterila bladskivan satt till skillnad från 
denna strax nedom sporgömmesamlingen (den fertila bladski
van). I området växer även månlåsbräken. 

En vecka senare, den 5 juli 2014, var jag och letade växter i 
södra Gästrikland tillsammans med Håkan Andersson, Hans 
Bister, Bengt Neiss och Owe Rosengren. Utanför Gåsholma i 
Hamrånge socken fann vi då ett stort bestånd av en låsbräken av 
samma utseende som den jag sett en vecka tidigare på Singö. 

På lokalen i Gästrikland växer dessutom månlåsbräken och 
nordlåsbräken Botrychium boreale. Däremot finns inte dvärg
låsbräken, som i Gästrikland bara är känd från Iggön, där den 
senast sågs 1976 (Svenson 2006).

Singölokalen besöktes åter av mig den 7 och 12 juli 2014. 
Vid det senare besöket, då även Sebastian Sundberg och Mora 
Aronsson var med, hade alla individ lagt sig ned på grund av 
torkan och värmen och sporspridningen pågick.

LOKALEN PÅ SINGÖ, UPPLAND
Växtplatsen utgörs av en nordvänd, svagt översilad hällskreva 
nära vattenlinjen, belägen någon meter över densamma. Den 
utsätts för lättare tramp. Berggrunden utgörs inte av kalk men 
ett periodiskt sipperflöde medför sannolikt att kalk i moränen 
kan påverka lokalen. 

Den förmodade pysslinglåsbräknen växer i två grupper med 
en halvmeters avstånd, med fyra respektive två individ (figur 1, 2). 
Som nämnts finns det på lokalen även månlåsbräken och dvärg
låsbräken, de nu funna låsbräkenplantorna växer dock något 
avskilt från dessa.

Lokalen har besökts årligen alltsedan upptäckten av dvärg
låsbräken 1998 inom ramen för floraväkteriet. Jag har själv varit 
där de flesta år men aldrig noterat några andra låsbräknar än just 
dvärglåsbräken och månlåsbräken.

figur 2. Tre exemplar av 
förmodad pysslinglåsbräken. – 
Uppland, Singö, 7 juli 2014. 
Three putative B. tenebrosum 
plants on Singö.
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LOKALEN I HAMRÅNGE, GÄSTRIKLAND
I likhet med lokalen på Singö växer den förmodade pyssling
låsbräknen nära havet. Det är en mot vattnet svagt sluttande 
hällmark med insprängd urkalksten (figur 3). Den växer dock 
inte direkt på urkalkstenen. Totalt räknades 52 exemplar i tre 
närbelägna hällsvackor (figur 4).

Liksom lokalen på Singö har denna lokal besökts årligen 
under för låsbräknar lämplig tid de senaste åren. Inte heller här 
har individ med detta utseende setts tidigare.

Är det pysslinglåsbräken?
Det är anmärkningsvärt att dessa avvikande låsbräknar dyker 
upp på två välbesökta lokaler under samma år, på den ena lokalen 
dessutom i ett stort bestånd. Sannolikt har årsmånen varit extra 
gynnsam, även andra låsbräkenarter har haft ett bra år. Man kan 
dock tycka att den skulle visat sig någon gång tidigare. 

Kan det vara en nyetablering? Knappast i Hamrånge i alla fall 
då antalet individ talar mot detta. Kan det vara en låsbräken som 
visar sig extremt sällan, då väderförhållandena är de rätta? Detta 
lär väl visa sig under åren som kommer.

De två lokalerna har många likheter: de ligger båda strandnära 
med kontinuerlig fuktighet från havet och låsbräknarna växer 

figur 3. Växtplats för förmodad 
pysslinglåsbräken. Hela 52 
exemplar hittades här i tre när-
belägna hällsvackor. – Gästrik-
land, Hamrånge, 5 juli 2014. 
At this site in Hamrånge, prov-
ince of Gästrikland, 52 plants 
of what is possibly Botrychium 
tenebrosum were found in July 
2014.
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i svackor och skrevor på en 
svagt sluttande hällmark med 
periodiskt sippervatten. 

Den avvikande låsbräknen 
påminner habituellt mycket 
om Botrychium tenebrosum, 
vilket även bekräftats av ame
rikanska botanister. För att 
belysa vad dessa låsbräknar 
egentligen är för något behö
ver de studeras på molekylär 
nivå. 

Förhoppningsvis återkom
mer låsbräknarna inom de 
närmaste åren och insam
lingar för genetisk analys bör 
då göras.  

•  Ett varmt tack till Thomas 
Karlsson, Naturhistoriska 
riks museet, för värdefulla 
synpunkter på manus.

figur 4. Två exemplar av förmodad pysslinglåsbräken. – Gästrikland, 
Hamrånge, 5 juli 2014. 
Two supposed B. tenebrosum plants at the Hamrånge site.
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Botrychium tenebrosum is a mainly 
North American moonwort that 
in Europe has only been found 
in Iceland. It is often regarded 
as a subspecies or variety of 
B. simplex. In 2014, two sus
pected B. tenebrosum populations 
were found in SE Sweden, in 
the provinces of Uppland and 
Gästrikland, respectively. The 
two sites are situated near the 

sea, on rocky ground in crevices 
with periodically seeping water. 
For final determination a genetic 
analysis of the populations is 
needed.
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Upplands flora och var även med i 
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flora som utkom 2010.
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Sankta Helena: En hotad 
endemisk flora
2. Situationen i dag
Text och foto: INGVAR BACKÉUS

[I]t is only by the extreme ruggedness and inaccessibility of [St. 
Helena’s] peaks and craterridges that the scanty fragments have 
escaped by which alone we are able to obtain a glimpse of this 
interesting chapter in the lifehistory of our earth.

Alfred Russel Wallace

I 
en artikel i förra häftet av SBT (Backéus 2014) beskrev jag den 
ursprungliga floran och vegetationen på S:ta Helena i Syd
atlanten och fortsatte med den utdragna utarmningen efter 
människans ankomst. Vi kommer nu in på den senaste utveck

lingen men backar först lite i tiden för att diskutera några av de 
införda arterna.

Introducerade växter och den nuvarande vegetationen
INVASIVA ARTER
En närmast oändlig rad arter har införts till S:ta Helena. Många 
har säkert kommit oavsiktligt, till exempel groblad Plantago 
major, olika harsyresläktingar Oxalis eller vitnoppa Pseudogna-
phalium luteoalbum. Väldigt många har dock förts in medvetet och 
aktivt spritts över landskapet, alltid med ett gott syfte men inte 
sällan med olyckligt resultat. 

Ingvar Backéus avslutar 

här sin berättelse om 

växtligheten på Sankta 

Helena, den ensligt 

belägna lilla ön i Syd

atlanten.

figur 1. Betesmark med det 
införda kikuyugräset Penni-
setum clandestinum som har 
invaderats av det storvuxna 
svansborstgräset Pennisetum 
macrourum, värdelös som 
betesgräs men en gång viktig 
för taktäckning. – Nära St. 
Matthews kyrka.
Grazing land with Pennisetum 
clandestinum invaded by Thatch-
ing Grass Pennisetum macro-
urum, once of vital importance 
for thatching, now a nuisance. – 
Near St. Matthew’s church.
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Åtskilliga måste karakteriseras som invasionsarter, men 
eftersom nästan all vegetation är införd har de i många fall bara 
andra invasionsarter att konkurrera med. Det gäller till exempel 
kikuyugräset Pennisetum clandestinum, som infördes som foder
gräs 1934, och som av egen kraft har trängt undan andra gräs, 
inte minst vårbrodd Anthoxanthum odoratum. Om detta var ett 
framsteg är tveksamt; kikuyugräset är grovt och nedtill nästan 
vedartat. En annan Pennisetumart, det storvuxna svansborst
gräset P. macrourum, infördes för taktäckning och var alltså av 
stor betydelse före de korrugerade plåttakens tid. I dag är den 
bara till besvär i betes hagarna (figur 1).

Att ärttörne Ulex europaeus (figur 2) är en allestädes närva
rande växt märker man på dess taggar som alltid kommer i ens 
väg. Ärttörnet infördes under vedbristens tid på 1700talet för 
att användas som bränsle. Numer är det en svår invasionsart i 
betesmarkerna. Där finner man också den storvuxna bermuda
enen Juniperus bermudiana (figur 2) och björnbärssläktingen 
Rubus pinnatus. Den senare var för tvåhundra år sedan ett så svårt 
plågoris att man 1806 skickade ut soldater i markerna för att 
röja björnbärssnår. I dag för den en förhållandevis undanskymd 
tillvaro.

Den inhemska floran verkar sakna verkliga våtmarksarter. 
Överallt där det är lite fuktigare, i dalbottnar eller i tät skugga 
under Afrocarpusträd (tidigare Podocarpus), växer taro Colocasia 
esculenta. Den infördes redan på 1500talet, men enligt littera
turen odlas den inte i dag. Vår 83årige granne i Pounceys gjorde 

figur 2. Betesmarker i behov 
av buskröjning. I förgrunden 
storvuxen bermuda-en Juni-
perus bermudiana. De talrika 
grå buskarna på gräsmarkerna 
därbortom är ärttörne Ulex 
europaeus. – Broad Bottom. 
Marken är uppköpt i avsikt att 
bygga lyxhotell och golfbana i 
förhoppningen att flygplatsen, 
som ska tas i bruk 2016, ska 
innebära massturism till ön. 
Arrendatorn som jag talat med 
är inte entusiastisk.
Grazing land in need of bush 
clearing. In the foreground 
the spreading Bermuda cedar 
(actually a juniper) Juniperus 
bermudiana. The numerous grey 
shrubs in the background are 
Furze Ulex europaeus. – Broad 
Bottom. The land has been 
bought with the purpose of 
building a luxury hotel and a golf 
course, as it is believed that the 
number of tourists will increase 
drastically after the inauguration 
of the new airport in 2016. The 
tenant farmer is not happy.
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dock faktiskt det. Den fanns i en rad olika varieteter, somliga för 
mänsklig konsumtion, andra för svin och slavar. Den har där
för nu kunnat ockupera ett brett spektrum av inte alltför torra 
miljöer.

Det finns två arter av opuntia i de torraste områdena: Opuntia 
ficus-indica och O. elatior. De infördes förmodligen mot slutet av 
1700talet. O. elatior saknar ekonomiskt värde. Fikonkaktusen 
O. ficus-indica har däremot spritts över stora delar av världen för 
sina ätliga frukters skull. På S:ta Helena smaksätter man dess
utom en tämligen odrickbar sprit med dessa frukter.

Eldkrona Lantana camara är ett pantropiskt, besvärligt ogräs. 
Det är en buske som kan bilda stora täta bestånd, vilket den 
också gjorde på S:ta Helena efter introduktionen på 1800talet. 
På 1970talet införde man nätskinnbaggen Teleonemia scrupulosa 
(Hemiptera), som framgångsrikt har dödat eldkronan. I dag ser 
man bara enstaka små buskar. Detta inträffade strax efter att 
getbetet upphörde, och andra buskar har nu kommit in i stället, 
mest andra införda arter. Emellertid har även den endemiska 
Commidendrum rugosum på sina håll börjat att återta sina gamla 
domäner i zon 2 (figur 3; för zonindelning se del 1).

Åtskilliga arter har inplanterats som trädgårdsväxter men har 
sedan spritt sig över ön. En av de mest spridda är indiankrasse 
Tropaeolum majus, dock till synes utan att göra alltför mycket 
skada. I vissa fall vet man exakt hur en art kom in. Det gäller 
till exempel S:ta Helenas enda ”evighetsblomma”, jätteeternell 
Xerochrysum bracteatum. Det sägs att Napoleon önskade den i 
sin trädgård. Nu finns den rikligt över stora delar av ön, mest i 
vägkanter.

figur 3. Den endemiska 
korgblommiga busken Commi-
dendrum rugosum på Crown 
wastes vid Man and Horse. 
Efter getbetets upphörande i 
buskmarkerna har den börjat 
sprida sig men bara utanför 
den stängslade kohagen. 
Buskarna i bakgrunden är 
den införda korgblommiga 
Chrysanthem oides monilifera.
foto: Sigrid Nordberg.
Shrubwood Commidendrum 
rugosum on the Crown wastes 
at Man and Horse. After goat 
grazing ended some decades 
ago this shrub has seen some 
increase but only outside the 
fenced grazing lands. The shrubs 
in the background are Wild 
coffee (but not at all ”coffee”!) 
Chrysanthemoides monilifera 
(Compositae).

figur 4. Röjning av nyzee-
ländskt lin Phormium tenax vid 
Diana’s Peak. I förgrunden en 
nyligen planterad Pladaroxylon 
leucadendron, en korgblommig 
endem.
Clearing of New Zealand Flax 
Phormium tenax at Diana’s 
Peak. If the central growth point 
is killed, the shoot will die. In 
the foreground a newly planted 
Pladaroxylon leucadendron.
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Värst är dock det nyzeeländska linet Phormium tenax som 
beskrivits redan i del 1. Det täcker ännu väldiga områden på 
högre belägna delar av ön. Det går att bli av med genom röjning. 
Om den centrala tillväxtpunkten huggs av dör växten, men det är 
ett tungt och tidsödande arbete. En del områden har röjts för att 
få tillbaka betesmark. Några mindre områden har också röjts för 
att nyplantera inhemska träd (figur 4). 

NUVARANDE VEGETATION OCH MARKANVÄNDNING
Av den ursprungliga vegetationen finns föga kvar. Minst påver
kade är de små fragment som ännu finns av trädormbunkszonen 
(figur 5). Större delen av denna zon är dock i dag enartsbestånd 
av nyzeeländskt lin, trädplanteringar eller betesmarker. Men 
även där de endemiska trädormbunkarna (Dicksonia arborescens) 
finns kvar är vegetationen i övrigt starkt påverkad av invasions
arter. 

Några av de inhemska, delvis endemiska ormbunksarterna 
lever kvar med livskraftiga populationer, men där finns också inva
sionsarter, som Fuchsia coccinea som lever vid trädormbunk arnas 
baser och har tagit över den nisch som tidigare hölls av klockväx
ten Wahlenbergia linifolia. Denna endem är nu ytterst sällsynt. 

Den allestädes närvarande sydamerikanska busken Austro-
eupatorium inulifolium är också ett gissel. Den minskar utrymmet 
för bland andra klockväxten Trimeris scaevolifolia, som man dock 
ännu kan se kring de högsta topparna. 

figur 5. High Peak. Det allra 
mesta i bilden är nyzeeländskt 
lin Phormium tenax. Till vänster 
om bergskammen breder 
exotiska trädslag ut sig. Endast 
i den övre delen av branten till 
höger om kammen finns natur-
lig vegetation av trädormbunkar 
Dicksonia arborescens. 

Någonstans därinne finns 
hela den vilda populationen 
av den endemiska klockväxten 
Wahlen bergia linifolia. National 
Trust har nyligen startat ett pro-
jekt för att försöka rädda den 
från genetisk förorening med 
den vanligare arten W. angusti-
folia.

Bland stenarna på själva 
kammen har man planterat 
Berula burchellii, en endemisk 
flockblommig art. Nesohedy-
otis arborea (se figur 4 i del 1) 
och några ytterligare endemer 
finns nära toppen.
High Peak. Most of the ground 
is covered by New Zealand Flax 
Phormium tenax. The trees to the 
left of the crest are exotics. Only 
in the upper part of the steep 
slope to the right of the peak 
there is some natural vegetation 
with Tree Ferns Dicksonia arbo-
rescens. Among these there are 
still a few individuals of Wahlen-
bergia linifolia, which constitute 
its total population. 

Dwarf Jellico Berula burchellii 
is planted among the rocks on 
the crest. Dogwood Nesohedy-
otis arborea and a few other 
endemics occur near the peak.
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På högre höjder förkväver det nyzeeländska linet allt som 
kommer i dess väg. Det är framför allt i Diana’s Peaks national
park som trädormbunksvegetation finns kvar. Ett litet fragment 
finns också på High Peak, och där finns också de sista få exem
plaren (färre än 50) av Wahlenbergia linifolia (figur 5). 

De centrala områdena i zonerna 4–6 upptas mest av betes
marker (figur 6) dominerade av kikuyu gräs och med spridda träd, 
bland andra korallbusksläktingen Erythrina caffra (figur 7). 

Åkerbruket på ön är däremot numer ytterst obetydligt. Även 
betestrycket är i dag lägre än på femhundra år. Hästar finns 
inga alls längre. Åsnor finns några få, nu mest som sällskaps
djur. Getter och svin får inte beta fritt. På betesmarkerna ser 
man därför i dag nästan bara nötkreatur och får. Dessa betar i 
stängslade områden, helt dominerade av införda gräs, till stor del 
det nämnda kikuyugräset, alltför grovt och vedartat för att vara 
ett idealiskt betesgräs. Man håller i dag enbart köttdjur, och det 
gäller även fåren. 

Delar av dessa högre belägna områden täcks av skogsplante
ringar med Afrocarpus falcatus (tidigare Podocarpus falcatus), Euca-
lyptus grandis, olika tallarter med mera. Mer om markanvändning 
finns i Ashmole & Ashmole (2000).

figur 6. Utsikt från Sandy Bay 
Ridge mot Gates of Chaos. 
Den massiva bergsformationen 
i centrum kallas Lot, och den 
höga, smala klippan på den 
bortre bergskammen kallas 
Lot’s Wife. 

I förgrunden finns frodiga 
betesmarker på 400–600 m 
ö.h. Kring Lot utbreder sig ero-
derade buskmarker som inte 
längre kan användas till något. 
De bortersta bergsbranterna, 
Gates of Chaos, ligger i de 
svårt eroderade ökenmarkerna 
mot havet.
View from Sandy Bay Ridge 
towards the Gates of Chaos. The 
massive cone in the centre is 
called Lot, while the narrow cliff 
towards the horizon is Lot’s Wife. 

In the foreground is fertile 
grazing land, 400–600 m a.s.l. 
Around Lot there is eroded 
shrubland that can no longer be 
used. The Gates of Chaos are 
in the gravel desert further away 
towards the sea.
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I zon 6 finns de flesta inhemska arterna kvar men de bil
dar ingen sammanhängande vegetation. Förutom de tidigare 
skogbildande Commidendrum spurium, Trochetiopsis erythroxylon 
och Petrobium arboreum, var Lachanodes arborea och Pladaroxylon 
leucadendron (del 1: figur 3) viktiga pionjärarter i luckor. I dag upp
tas zonen av nyzeeländskt lin, trädplanteringar och betesmarker. 
Även zonerna 4 och 5 är så gott som fullständigt omvandlade till 
betesmarker och skogsplanteringar. Ett litet restbestånd av Com-
midendrum robustum finns i Peak Dale; mer därom nedan. 

Den korgblommiga busken Austroeupatorium inulifolium är 
i dag en av de värre invasionsarterna på denna nivå. Andra är 
Solanum mauritianum (figur 8) och Buddleja madagascariensis.

Den torrare zon 3 består också delvis av betesmarker men 
till stor del av tidigare överbetade marker som nu domineras av 
buskvegetation (figur 6). Sådana finns också i den mycket torra 
zon 2. Buskmarkerna är svåra att karakterisera eftersom de är 
stadda i förvandling efter att betet upphörde för några decennier 
sedan. 

En mycket vanlig typ domineras av den gulblommiga ring
blommesläktingen Chrysanthemoides monilifera som nog har spritt 
sig efter betet, andra marker av små grupper av opuntia eller 

figur 7. Korallbusksläktingen 
Erythrina caffra hamlas allmänt 
för att få lövfoder och är det 
vanligaste trädet i betes-
markerna. Stammarna kan bli 
mycket grova och synbarligen 
mycket gamla. – Nära Bates 
Branch.
Thorn Erythrina caffra is com-
monly pollarded for leaf fodder 
and is therefore the most com-
mon tree in the grazing land. The 
stems can become quite massive 
and apparently very old. – Near 
Bates Branch.
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av den australiska långbladsakacian Acacia longifolia (som trots 
namnet fotosyntetiserar med hjälp av omvandlade stamdelar och 
helt saknar blad!). Den infördes som markbindare.

Säregna är de stora ytorna – främst på de flackare markerna 
i öster – med enartsbestånd av Carpobrotus edulis (figur 10), som 
lär heta gul middagsblomma på svenska men på ön går under 
det adekvata namnet ”creeper”. Den har brett ut sig i oändliga 
enartsbestånd över eroderade marker, särskilt i öster bortom 
Napoleons Longwood House, där det ännu på 1600talet växte 
låg skog av Commidendrum robustum. I det ambitiösa projekt som 
kallas ”Millennium Forest” har man genom hårt arbete skalat 
undan denna växt och i stället planterat C. robustum över stora 
områden (Anonym 2004). 

I zon 1 finns i dag inte mycket vegetation och där har ju alltid 
varit halvöken. Dessa områden är i stor utsträckning svårt ero
derade. Busksaltörten Suaeda vera täcker på sina håll rätt stora 
ytor, ibland tillsammans med opuntiaarterna, och en och annan 
kämpande buske av blåtobak Nicotiana glauca (figur 9). 

Det brasilianska rosépepparträdet Schinus terebinthifolius 
bildar ofta ogenomträngliga busksnår i de fuktigare dalbottnarna 
(figur 11), som tidigare hölls öppna av getter. På otillgängliga 
ställen kan man finna små populationer av endemiska arter som 
Hypertelis acida och Frankenia portulacifolia.

Kampen för endemernas överlevnad
Av de 45 överlevande endemiska kärlväxtarterna finns 17 med 
på den internationella rödlistan (IUCN 2013). Av dessa anses 
sex vara akut hotade. De flesta av de 28 arter som inte finns på 

figur 8. Solanum mauriti-
anum är en av de vanligaste 
invasionsarterna på omkring 
600–700 meters höjd. Den 
infördes från Kew Gardens 
omkring 1870 (Ashmole & 
Ashmole 2000). 

Av outgrundlig anledning 
kallas den lokalt för ”bilberry”, 
trots att de giftiga frukterna lik-
nar potatisfrukter och likheten 
med blåbär är obefintlig.
Bilberry Solanum mauritianum 
is one of the most common 
invasive species on 600–700 
metres altitude. It was introduced 
from Kew around 1870. Fruits 
are poisonous; the local name 
Bilberry should fool no one, as 
the similarity with real bilberries 
is very remote.

figur 9. Blåtobak Nicotiana 
glauca är en av de arter som 
sporadiskt lyckas etablera sig 
i de eroderade ökenmarkerna 
nära kusten. – Sugar Loaf 
Ridge.
Wild Tobacco Nicotiana glauca 
is one of the species that 
sporadically can be found in the 
eroded deserts near the coast. – 
Sugar Loaf Ridge.
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listan är också mer eller mindre hotade, somliga akut. Två arter 
är utdöda i vilt tillstånd. Flera arters moderna historia är drama
tisk. Här följer något av detta; mer finns hos Cronk (2000) och 
Lambdon (2013).

Lachanodes arborea (se figur 3 i del 1) var en viktig komponent 
i zonerna 6 och 7. Den återupptäcktes på 1950talet av Norman 
Kerr, men hela populationen på sex individer dog så småningom. 
Den återupptäcktes sedan ännu en gång 1976 av George Benja
min. Avkomma från dessa har spritts på många håll, och arten 

figur 10. ”Creeper wastes”, 
ett oändligt enartsbestånd av 
gul middagsblomma Carpo-
brotus edulis (”creeper” på 
lokal engelska) på Prosperous 
Bay Plain, öster om Napoleons 
Longwood House. 

Till 1600-talet växte här en 
låg skog av Commidendrum 
robustum och man planterar nu 
åter denna art i delar av områ-
det (Millennium Forest).
The Creeper wastes are named 
after the Creeper Carpobrotus 
edulis. These are particularly 
found here on Prosperous Bay 
Plain, the fairly plain areas east 
of Napoleon’s Longwood House. 
Up to the 17th century, a low 
forest of Gumwood Commiden-
drum robustum grew here, and 
this species is again planted in 
parts of the area (the ”Millennium 
Forest”).

figur 11. Det brasilianska rosé-
pepparträdet Schinus terebin-
thifolius (Anacardiaceae) har 
invaderat många torrområden. 
Här fyller det upp en fuktig 
dalbotten nära dess mynning 
i havet, omgiven av lätterode-
rade bergsidor med mycket 
lite växtlighet. – Shark’s Valley 
nedom Great Stone Top.
The Wild Mango Schinus tere-
binthifolius has invaded several 
dry shrublands. It has filled up a 
moist valley bottom close to the 
sea, surrounded by very erodible, 
semi-desert hill slopes. – Shark’s 
Valley below Great Stone Top.
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finns nu planterad både i sin naturliga miljö i zonerna 6 och 7 och 
i planteringar av olika slag.

I samma miljö växte Wahlenbergia linifolia. Den troddes utdöd 
när George Benjamin och Quentin Cronk 1983 fann cirka tjugo 
exemplar i den lilla resten av trädormbunksvegetation vid High 
Peak (figur 5). Den växer ännu där, men lokalen är svårinventerad. 
Botanisterna måste fira sig ner med rep. Den har svårt att klara 
konkurrensen med det ständigt hotande nyzeeländska linet.

Commidendrum rotundifolium var en gång ett vanligt träd i zon 
4. Arten troddes vara utdöd till dess att J. C. Melliss fann ett 
exemplar i Longwood 1868. Detta skyddades minutiöst och frön 
skickades 1883 till Kew. Dessa grodde men plantorna tappades 
bort. Trädet i Longwood dog i en storm 1897. Sedan var trädet 
officiellt utdött igen till 1982 när George Benjamin hittade ett 
exemplar på en otillgänglig klippa i Horse Pasture. Detta dog i 
en storm 1986, och sedan dess har arten varit utdöd som vild art. 

Dessförinnan hade Benjamin planterat några skott i hinkar 
men de slog inte rot. Ett av dem blommade dock innan det dog, 
och det visade sig att det också hann sprida några frön av vilka 
två grodde i hinken. Den ena groddplantan överlevde och plan
terades ut i närheten i Pounceys. Detta var 1983. Den satte frukt 
1985 och 205 groddplantor erhölls. De flesta av dessa dog dock. 
Trädet dog 1995. Redan 1983 hade emellertid ytterligare skott 
tagits av en expert från Kew. Ett av dessa grodde och planterades 
ut i Pounceys. 

Benjamin samlade 1983 också frön från det vilda trädet i 
Horse Pasture och erhöll groddplantor som planterades ut i 
Pounceys 1984. Alla dessa exemplar är nu döda, men dessför
innan hade frön samlats från ett av dem. Från dessa frön fanns år 
2000 18 levande individer. Det sista överlevande av dessa (figur 
12) skadades i en storm 2009 men klarade sig. En intensiv rädd
ningsoperation inleddes (Thomas 2012). Trots att frönas grobar
het bara är 0,1–0,2 procent har man nu lyckats etablera plantor 
på en plats långt från andra Commidendrumarter, som skulle 
kunna orsaka genetisk förorening. Den första av dessa plantor 
blommade i augusti 2012 (Thomas 2012).

Trochetiopsis ebenus (figur 13) kallas ”Dwarf Ebony”. Mot slutet 
av 1700talet var den i stort sett försvunnen. Två exemplar 
återfanns emellertid på en otillgänglig klippa vid Asses Ears 1980. 
En person sänktes ner till dem med rep och samlade skott som 
planterades och som har visat sig föröka sig lätt. Den tillhör kate
gorin akut hotad eftersom det bara finns två vilda exemplar, men 
dess överlevnad som art är tämligen säker. Dess utdöda släkting 
T. melanoxylon (St Helena Ebony Tree) var en gång ett av de vikti
gaste virkes träden på S:ta Helena och en dominerande kompo
nent i zon 3. De sista exemplaren sågs av Daniel Solander 1771.

figur 12. Det sista exemplaret 
av Commidendrum rotundi-
folium, vid St. Paul’s Primary 
School, Pounceys. Efter en 
storm 2009 stöttas trädet av 
träribbor. 

Till skillnad från Commi-
dendrum robustum och 
C. rugosum, har denna art och 
C. spurium talrika tätt ställda 
blomhuvuden, vilket förlänger 
blomningssäsongen.
The very last individual of 
Bastard Gumwood Commiden-
drum rotundifolium, at St. Paul’s 
Primary School, Pounceys. After 
a storm in 2009 the tree has to 
be supported by wooden bars. 

In contrast to C. robustum 
and C. rugosum this species 
has numerous small capitulae, 
which extend the flowering 
season. Attempts to germinate 
seeds from this tree have been 
successful and the first individual 
flowered in October 2012.
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Inom några få kvadratmeter vid Lot’s Wife finns hela popula
tionen av potatisväxten Melissia begoniifolia som tycks ha vuxit i 
zon 1 eller 2. Lokalen hittades 1998. Givetvis är arten akut hotad, 
men den sägs sätta rikligt med frö och kan också förökas med 
skott.

Övriga endemiska arter har hela tiden haft kända popula
tioner, men i vissa fall har dessa varit ytterst små. ”Redwood” 
Trochetiopsis erythroxylon var, liksom T. melanoxylon, ett viktigt 
timmerträd (Cronk 1983). Som nämnts i del 1 höll det på att 
utrotas redan på 1700talet. Frön från det allra sista vilda trädet 
samlades på 1950talet. Dessa var resultatet av självbefruktning, 
och alla plantor som uppstod är nu döda. Moderträdet är också 
dött och arten är utdöd som vild. 

Från plantorna från 1950talet togs dock frön, och man fick 
fram några nya plantor. Av dessa har dock bara en överlevt. 
Ytterligare några plantor har dragits fram från frön av detta 
träd. Dessutom har man ympat T. erythroxylon på hybriden 
T. erythroxy lon × ebenus (Cronk 2000). Varley (1980, citerad från 
Cronk 1983) menade att arten är kalkskyende och därför inte 
anpassad till den nuvarande eroderade marken på S:ta Helena. 
Eftersom det är svårt att få plantor att överleva anses den även 
som planterad vara akut hotad.

Hybriden T. erythroxylon × ebenus har visat sig betydligt livs
kraftigare än den rena T. erythroxylon. Det är risk att den tar över, 

figur 13. Den endemiska 
Trochetiopsis ebenus planterad 
i Millennium Forest. Arten, som 
förs till malva familjen Malva-
ceae, har stora vita blommor.
Dwarf Ebony Trochetiopsis 
ebenus planted in the Millennium 
Forest. 
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både på S:ta Helena och i botaniska trädgårdar. Om den rena 
T. erythroxylon skulle dö ut, finns dock denna hybrid kvar, och en 
del av artens gener skulle därigenom kunna räddas. Med hjälp 
av målmedvetna korsningar skulle man så småningom kunna få 
tillbaka en stam av något som liknar T. erythroxylon.

Pladaroxylon leucadendron har en vild population på förmodli
gen färre än femtio individer (Cronk 2000). Både den och Lacha-
nodes arborea tycks ha varit pionjärarter som snabbt växte upp i 
luckor i zon 6. Som de flesta pionjärarter är de kortlivade. Att de 
nu finns i odling är alltså ingen garanti för dessa arters långsiktiga 
överlevnad; nyplantering måste ske hela tiden (figur 4).

Commidendrum spurium har nu en vild population på nio indivi
der (Lambdon 2013). Dessutom finns ett antal planterade exem
plar. Av Phylica polifolia finns tre mycket små populationer. Den 
är dessutom planterad på några håll. Båda dessa arter betraktas 
som akut hotade.

Jämfört med dessa arter kan situationen för Commidendrum 
robustum och Melanodendron integrifolium (figur 14) tyckas okom

figur 14. Nedergränsen för 
trädormbunksvegetationen 
längs Cabbage Tree Road vid 
Diana’s Peak (figur 10 i del 1). 
De överhängande träden är 
den korgblommiga Melano-
dendron integrifolium som 
kallas Black cabbage tree.
The lower end of the Tree fern 
vegetation along Cabbage Tree 
Road close to Diana’s Peak. 
The overhanging trees are Black 
Cabbage Tree Melano dendron 
integrifolium.
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plicerad. Av den senare finns ett tusental exemplar, huvudsak
ligen över 700 meter över havet. Av Commidendrum robustum 
finns en liten skog på ungefär femhundra träd i Peak Dale, och 
dessutom har tusentals exemplar planterats, bland annat i Mil
lennium Forest. 

Det som hände i början av 1990talet visar dock att även 
en så pass väl etablerad art som Commidendrum robustum lever 
farligt. År 1991 upptäckte man angrepp av växtsugaren Orthezia 
insignis (Homoptera). Efter två år var hundra träd döda och man 
befarade att om insekten fick fortsätta skulle trädet vara utdött 
inom några få år. Men då importerade man skalbaggen Hyperaspis 
pantherina som angrep parasiten och efter 1995 har man inte sett 
några nya angrepp (Fowler 2004).

De små ormbunkarna Elaphoglossum dimorphum (del 1: figur 
6) och E. nervosum är mycket sällsynta (akut respektive starkt 
hotade). Av Pteris paleacea (del 1: figur 7) finns några hundra 
exemplar i Diana’s Peak National Park och av Dryopteris cognata 
ungefär lika många. Några av de andra endemiska ormbunkarna 
har klarat sig bättre i den nya människoskapade vegetationen, 
bland andra Diplazium filamentosum (del 1: figur 8). 

Efter att ha läst så här långt är det väl ingen som tvivlar på att 
problemen är enorma. Att populationerna är små är ju i sig ett 
problem, men inte det enda. I ytterst små populationer har man 
ett alltför snävt genetiskt urval att basera en framtida livskraftig 
population på. Inavelsproblem förefaller att finnas inom bland 
andra Commidendrum rotundfolium och Trochetiopsis erythroxylon. 
De yttrar sig genom att de få exemplar som finns inte är särskilt 
livskraftiga. Vissa arter, som den nu utdöda Nesiota elliptica, har 
en hög grad av självsterilitet. Detta är ju växtens sätt att hindra 
just inavel, men när ett enda träd var känt av arten, hade man ju 
inget annat sätt än självbefruktning att ta till för att få fram frön. 

Ett annat problem är att de få exemplar man har funnit av 
flera av arterna har växt på extrema ståndorter, klippor mest. 
Det är troligt att dessa representerar särskilda ekotyper som 
skiljer sig från de rakstammiga timmerträd som gamla källor 
nämner. Samma resultat kan man få om timmerhuggare under 
åtskilliga trädgenerationer bara valt ut de rakstammiga träden 
och låtit de andra vara kvar att fröa av sig. Slutligen har vi risken 
för hybridisering. Om de rena arterna är försvagade av inavel och 
finns i få exemplar, är det stor risk att hybriden med en närstå
ende art blir mer livskraftig och tar över. Detta hotar att ske med 
hybriden Trochetiopsis ebenus × erythroxylon (benämnd T. ×benjami-
nii). Cronk (2000) skriver mer om detta exempel.

Man kunde tro att alla arter på S:ta Helena vid det här laget 
skulle vara kända, men så sent som 2013 beskrevs ännu ett ende
miskt gräs, utöver det tidigare kända Eragrostis saxatilis. Den nya 
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arten har fått namnet Eragrostis episcopulus (Lambdon m.fl. 2013). 
Båda dessa gräs är representanter för de arter som har vuxit i de 
torra öppna delarna av ön. För andra växter än kärlväxter är kun
skaperna ännu mycket ofullständiga. En inventering av mossor 
från 2005 ökade antalet kända arter från cirka 50 till 110, varav 26 
endemer (Wigginton 2013).

Flera av de endemiska arterna finns i dag kvar tack vare den 
nyligen bortgångne George Benjamin, en eldsjäl som understöd
des av den engelske botanisten Quentin Cronk. Arbetet fortsät
ter och kommer att behöva fortsätta under lång tid framöver.  
St Helena National Trust (www.nationaltrust.org.sh) har tagit ett 
stort ansvar för detta svåra men ytterst intressanta arbete. Det 
finns också gott om uppslag för forskningsarbete, både inom 
naturvårdsbiologi och inom evolutionär biologi.  

•  Min hustru Sigrid Nordberg och jag vandrade tillsammans 352 
km under fyra veckor på ön. Hon betraktade mina botaniska 
eskapader med milt överseende. Mikko Paajanen, St Helena 
National Trust, har hjälpt mig med bestämningar av ormbunkar. 
Mats Thulin har bidragit med konstruktiva kommentarer.
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Mollösundsbjörnbär 
Rubus oredssonii
– ett nytt krypbjörnbär från Bohuslän
TORE MATTSSON

K
rypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii har länge betraktats 
som ett mycket snårigt komplex, inte minst för att de 
innehåller många lokala varianter. Heinrich E. Weber 
postulerade att dessa så kallade lokalarter med en utbred

ning mindre än 50 km inte ska accepteras som arter (Weber 
1981). Men faktum kvarstår: de finns där, ofta inom ett mycket 
begränsat område och de är ofta ganska vanliga i detta område. 

Ulf Ryde har på ett övertygande sätt argumenterat för att 
även dessa lokala former ska ges en taxonomisk status som arter, 
och han har själv gått i bräschen genom att beskriva några nya 
lokalarter från Halland (Ryde 2009, 2011). Rense Haveman och 
Iris de Ronde har utvecklat resonemanget och menar likaså att 
alla stabiliserade apomiktiska Rubusformer, även om de har 
mycket liten utbredning, bör accepteras som arter för att den 
lokala biodiversiteten ska kunna återges korrekt (Haveman & de 
Ronde 2013).

Här beskrivs en lokalart från mellersta Bohuslän.

Tore Mattsson upp

täckte 2006 ett kryp

björnbär som han inte 

kände igen på Bråtö 

utanför Orust i Bohus

län. 

Björnbäret fick så 

småningom det svenska 

namnet mollösunds

björnbär, medan det 

vetenskapliga epitetet 

har valts för att hedra 

framlidne björnbärs

specialisten Alf Oreds

son.

figur 1. Artikelförfattaren sam-
lar belägg av mollösundsbjörn-
bär på typlokalen på Bråtö.
foto: Olle Molander.
Tore Mattsson collects R. oreds-
sonii at the type locality.



Svensk Botanisk Tidskrift 108:5 (2014)246

Upptäckten
I augusti 2006 besökte jag Bråtö för att inventera för Bohusläns 
Flora. Jag upptäckte då ett i mitt tycke avvikande krypbjörnbär 
på två lokaler på ön (figur 1). Tyvärr var exemplaren överblom
made och efter en torr sommar i allmänt dåligt skick, och jag 
kunde inte säkert föra dem till någon av de i trakten förekom
mande krypbjörnbärsarterna, men antog att de var västkust
björnbär Rubus norvegicus. 

Sommaren därpå, i samband med min björnbärskartering i 
skärgården utanför sydvästra Orust, hittade jag arten först på 
några strandnära lokaler på Orustsidan mitt emot Bråtö. Den var 
då i fin blom och jag såg att det inte var västkustbjörnbär, men 
jag kunde fortfarande inte bestämma den.

Senare hittade jag den på Bråtö nära lokalen för franskt björn
bär Rubus gillotii och på ytterligare några ställen på ön, inklusive 
de lokaler jag upptäckt året innan. Tills vidare fick den gå under 
beteckningen ”Rubus III”.

Under fortsättningen av min björnbärskartering 2007 fann jag 
den också omedelbart norr om Edshultshall och på flera lokaler 
på Tångenhalvön ner till Mollösund. Sent på säsongen upp
täckte jag också en lokal på sydligaste Härmanö, vid ett tillfälligt 
strandhugg där (Mattsson 2008). 

I samband med att Erik Ljungstrand och några andra bota
nister besökte Bråtö i augusti 2007 för att se franskt björnbär, 
visade jag en buske av Rubus III. Erik kände inte igen den men 
med hjälp av nycklarna i ”Nordiske Brombær” (Pedersen & 
Schou 1989) hamnade han på slätbjörnbär Rubus eluxatus. Jag 

5 km

Bråtö

figur 2. De flesta lokalerna för 
mollösundsbjörnbär är belägna 
mellan Mollösund och Hälle-
viksstrand.
Almost all sites for Rubus 
oredssonii are found between 
Mollösund and Hälleviksstrand in 
the southwest Swedish province 
of Bohuslän.
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skickade ett belägg till Ulf Ryde för att få bestämningen bekräf
tad. Ulf meddelade att det inte var slätbjörnbär, men kunde däre
mot inte säga vilken art det var. Den skilde sig från slätbjörnbär 
framförallt på bladformen (hjärtlik i stället för rombisk), täta 
korta, böjda taggar på årsstammen, undertill mer håriga blad, 
många fler taggar överallt, bredare stipler och längre bladspets.

Belägg skickades också samtidigt till Heinrich E. Weber som, 
efter att ha diskuterat eventuella likheter med Rubus cyclomorphus 
och R. eluxatus, svarade: ”The plant is unknown to me.” Foton 
skickades också till Jerzy Zieliński i Polen, Heinz Henker och Hel
mut Kiesewetter i Tyskland samt Alan Newton och David Allen i 
England, men ingen av dessa experter kände igen detta björnbär.

Alf Oredsson, som letat bland de talrika beläggen av europe
iska krypbjörnbär i LD och konsulterat mellaneuropeisk och 
brittisk bestämningslitteratur, kunde konstatera att ingen känd 
europeisk art stämmer in på Rubus III, utan att det med stor 
säkerhet är en obeskriven art med lokal utbredning. Dock fick 
det fortsatta arbetet med Rubus III vila tills vi slutfört de andra 
projekt vi då tillsammans arbetade med (Mattsson & Oredsson 
2009, 2010).

Namnet
Namnet Rubus oredssonii publicerades första gången i Bohusläns 
Flora (Blomgren m.fl. 2011).

Namnet är valt för att hedra min framlidne vän och mentor 
inom batologin Alf Oredsson. När vi precis färdigställt manuset 
om falkbjörnbär Rubus friesianus (Mattsson & Oredsson 2010) 
skrev Alf i ett mail ett par dagar före sin bortgång i februari 2010 
att han nu ville att vi på allvar skulle ta itu med Rubus III som jag 
visat honom sommaren innan i Bohuslän. 

Alf var sedan 1960talet landets främste auktoritet på de äkta 
björnbären. Först under sina sista år började han även ta sig an 
krypbjörnbären, och han blir på detta sätt ihågkommen för ett 
krypbjörnbär, vars namn, om ödet velat annorlunda, skulle ha 
haft Oredsson som auktor.

Det svenska namnet anspelar naturligtvis på orten Mollösund, 
som är centrum för artens utbredning. 

Gamla fynd
För att utröna om det finns äldre fynd av mollösundsbjörnbär 
har samtliga kollekter av krypbjörnbär från Bohuslän som ligger 
i LD, GB, S, UPS och C granskats av mig eller Alf Oredsson.

Det äldsta fyndet jag hittat ligger med flera dubbletter i 
både GB, S och UPS och är samlat i augusti 1913 i Morlanda 
socken utan närmare lokalangivelse av Johan Ernst Palmér. Han 
bestämde arten till Rubus rosanthus var. leiocarpus (figur 3).

figur 3. Ett av beläggen som 
Palmér samlade 1913 ligger i 
herbariet i Göteborg.
foto: Tore Mattsson. 
One of the specimens collected 
by Palmér in 1913, kept in GB.
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På 1930talet samlade Helge Allander, Ville Ålund och Hjal
mar Hylander arten i Mollösund. Allander kallar sitt fynd Rubus 
salsus (GB), Ålund skriver R. eluxatus var. salsus (S) och Hylander 
R. rosanthus var. salsus (LD). 

På ett herbarieark i GB insamlat av Harald Fries i Morlanda, 
Barviken 25/7 1936 står det: ”Har god spridning i Bohuslän (på 
Orust), exempelvis vid Mollösund.” Han bestämde arten till 
Rubus salsus. Han noterade även: ”salsus är morfologiskt inter
mediär till nitens och leiocarpus”. Ett ark från samma kollekt lig
ger också i LD, men här har han inte vågat sig på en bestämning 
utan han skriver enbart R. corylifolius på etiketten.

Enligt dagens nomenklatur är Rubus nitens = R. dissimulans 
(bohusbjörnbär) och Rubus leiocarpus, R. rosanthus var. leiocarpus 
liksom R. rosanthus var. salsus = R. norvegicus (västkustbjörnbär).

Barrevik (=Barviken) och givetvis Mollösund ligger inom 
artens nuvarande utbredningsområde.

Intressant är en kollekt under namnet Rubus wahlbergii från 
Flatholmen sydväst om Tjörn som Harald Fries samlat 1947 (GB, 
S). Karaktärerna pekar mot att det är fråga om R. oredssonii, men 
vid ett besök på Flatholmen 2011 kunde jag inte hitta någon 
buske av mollösundsbjörnbär på ön.

Utbredning
Efter att de första exemplaren hittades 2006–2007 har jag varje 
år ägnat några dagar åt att leta efter arten inom och i närheten 
av det område där de första fynden gjordes. Detta har resulterat 
i en hel del nya fyndplatser och jag har nu en ganska god bild av 
artens utbredning.

Mollösundsbjörnbäret växer på kusten av sydvästra Orust och 
nordvästra Tjörn. De flesta lokalerna jag hittat ligger i, omkring 
och mellan samhällena Mollösund och Hälleviksstrand. Österut 
har fynd gjorts på ön Lyr och vid Nösund. Den sydligaste lokal 
där jag sett arten är på Herrön väster om Tjörn och den nord
ligaste är vid Skållehus på sydligaste Härmanö. Mellan dessa 
ytterlokaler är avståndet fågelvägen ungefär 17 km. Till Fries’ 
fyndlokal på Flatholmen tillkommer ytterligare 6 km och arten 
har då haft en största känd utbredning på 23 km. 

Möjligen kan det finnas fler aktuella växtplatser utmed västra 
sidan av Tjörn, men detta område har hittills inte undersökts 
mer systematiskt.

Växtplatser
I Bohuslän växer krypbjörnbären nästan alltid nära kusten, där 
mikroklimatet är gynnsamt. Detta tycks i särskilt hög grad gälla 
för mollösundsbjörnbär. Nästan undantagslöst ligger växtplat
serna mindre än hundra meter från strandlinjen, och en del 



Mattsson: Mollösundsbjörnbär 249

bestånd påträffas ända nere i strandklappret och blir rimligtvis 
regelmässigt översköljda vid väststormarnas högvatten. 

Ibland hittar man buskar växande på ren hällmark på strand
klipporna (figur 4). Rotsystemet har då letat sig ner i en spricka 
och lyckas på så sätt hitta tillräckligt med vatten för att plantan 
ska kunna hålla sig vid liv även under torrsomrar. I dessa fall blir 
plantorna naturligtvis små och ger ett pinat intryck medan de 
som växer i skrevor med lite mer jordtäcke bildar rätt utbredda 
men låga snår (figur 5).

figur 5. I klyftor bildar mollö-
sundsbjörnbär utbredda men 
låga snår.
foto: Tore Mattsson. 
In clefts, Rubus oredssonii forms 
low-growing but widespread 
thickets.

figur 4. Typisk växtplats på 
strandnära hällmark.
foto: Tore Mattsson. 
A typical habitat of R. oredssonii 
in cliff terrain near the seashore.
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Kromosomtal
Blad från mollösundsbjörnbär från 13 lokaler, som analyserats 
genom flödescytometri hos Plant Cytometry Services i Neder
länderna (www.plantcytometry.nl), har i tolv fall visat sig ha kro
mosomtalet 2n = 28. I ett fall blev resultatet 2n = 42. Denna planta 
är också morfologiskt något avvikande och är troligen en hybrid 
mellan mollösundsbjörnbär och blåhallon Rubus caesius. 

Flödescytometri är en snabb och billig metod att bestämma 
kromosomtalet. Antalet kromosomer räknas inte, utan mängden 
DNA jämförs med en standard med känt kromosomtal.

Karaktärer i fält
Om inte växtplatsen är ren hällmark utan synbart jordtäcke (se 
ovan), ser man ett lågvuxet, utbrett snår, där man lägger märke 
till att bladkanterna är nedböjda på årsskotten så att bladen blir 
kraftigt konvexa. Uddbladet har en markant avsatt spets. De 
nedre sidosmåbladen saknar skaft och även de övre sidosmå
bladens skaft är mycket korta (figur 6). Ibland är sidosmåbladen 
sammanväxta och bladet blir då tre eller fyrtaligt.

Småbladen är ofta veckade och bandade i färgen och på under
sidan är bladnerverna bruna. Blommorna har vita eller svagt rosa 
kronblad, vita ståndarsträngar och vitgröna stift. 

Av de krypbjörnbär som förekommer i samma område som 
mollösundsbjörnbär kan arten närmast förväxlas med västkust
björnbär. Ofta hittar man buskage av dessa arter i närheten av 

figur 6. Mollösundsbjörnbär 
har starkt konvexa, veckade 
blad. Sidosmåbladen saknar 
eller har mycket kort skaft. 
Uddbladet (ovan) har en tvärt 
avsatt spets.
foto: Tore Mattsson. 
The leaflets are plicate, strongly 
convex and the lateral leaflets are 
sessile or have very short petio-
lules. The apex of the the terminal 
leaflet is cuspidate.
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varandra. Man kan då jämföra och lätt skilja arterna på de karak
tärer som listas i tabell 1.

Beskrivning
Årsstammen är trubbkantig, 3–6 mm i diameter, kal men (oftast) 
med oskaftade till kortskaftade glandler (0–15 per cm). Inter
noderna är 5–11 cm. Taggarna är platta, raka till svagt böjda med 
något förtjockad bas, upp till 4 mm långa, 10–23 per 5 cm. Stip-
lerna är 1–2 mm breda och har ofta rikligt med glandler.

Bladen är 10–20 cm långa, fotdelade, med (3–)5 småblad. 
Bladskaftet är 3–7 cm, lika långt som eller något längre än de 
nedre sidosmåbladen, på undersidan kalt, med oskaftade till 
kortskaftade glandler och 8–14 kloböjda, mindre än 2 mm långa 
taggar. Uddbladet är runt till äggrunt med hjärtlik bas och har en 
tvärt avsatt, minst 1 cm lång spets. Det är konvext, ofta veckat, 
och bandat i färgen. Uddbladets skaft är högst ⅓ av uddbladets 
längd. Ovansidan är (nästan) kal men svagt hårig på huvud
nerven. Undersidan är hårig på nerverna men i övrigt (nästan) 
kal. Nerverna är brunaktiga. Sågningen är jämn, enkel till svagt 
periodisk. Mellansmåbladen har ett mindre än 5 mm långt skaft. 
Nedre sidosmåbladen är oskaftade. 

Blomställningen är smalt pyramidlik med i övre delen enkla, 
i nedre delen tretaliga, ofta smultronlika blad med oskaftade 
sidosmåblad som är håriga endast på nerverna.  Blomställnings-
axeln är enkel och filthårig (mest i övre delen) och har oskaftade 
eller kortskaftade glandler och skärformiga till kloböjda taggar 
som är mindre än 2 mm långa (figur 7). Blomskaften är mindre än 
15 mm långa, mycket håriga och har rikligt med glandler. De har 
skärformiga taggar som är gulspetsade och ibland har rödviolett 
bas.

Foderbladen är filthåriga och gråa och har åtminstone i frukt 
avsatta spetsar och är då också utstående (figur 8). De saknar 
taggar men har enstaka kortskaftade glandler. Kronbladen har 
för krypbjörnbär normal storlek och form och är vita till svagt 

tabell 1. Några skiljekaraktärer mellan västkustbjörnbär och mollösundsbjörnbär.
Some distinguishing characters between Rubus norvegicus and R. oredssonii.

  Västkustbjörnbär R. norvegicus Mollösundsbjörnbär R. oredssonii
Kronblad klarrosa och stora vita till svagt rosa av normal storlek
Stiftsamling rosa vitgrön
Taggar i blomställningen nästan raka skärformiga 
Stipler breda (>2 mm) smala (1–2 mm)
Uddsmåblad platta, med utdragen spets konvexa, med avsatt spets (>1 cm)
Mellansmåblad långskaftade (>1 cm) kortskaftade (<5 mm)

figur 7. Blomställningens skaft 
är hårigt och har skärformiga 
taggar.
foto: Tore Mattsson. 
The peduncle is densely hairy 
and have falcate prickles.
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rosa (figur 8). Ståndarna är vita med kala knappar. Pistillsamlingen 
är vitgrön och fruktämnena kala. Blombottnen är glest långhårig. 
Fruktsättningen är oftast dålig (figur 8).

RUBUS OREDSSONII T. MATTSSON SP. NOV.
The stem is obtuseangled with a diameter of 3–6 mm, glabrous but with 
occasional to rather many sessile or shortstalked glands (0–15/cm). The inter
nodes are 5–11 cm. The prickles are flattened, patent to recurved with thin or 
somewhat thickened base, up to 4 mm long, 10–23/5 cm. The stipules are 1–2 
mm wide, often with numerous glands. The leaves are 10–20 cm long, pedate, 
with (3–)5 leaflets. The leaf stalk is 3–7 cm, as long as or somewhat longer than 
the lower leaflets, glandular but glabrous underneath and with 8–14 falcate 
prickles that are less than 2 mm long. The terminal leaflet is orbicular to ovate, 
the base is cordate and the apex is cuspidate. It is convex, often plicate, and 
striped in shades of green. The petiolule of the terminal leaflet is at most ⅓ of 
the length of the leaflet. The leaflet is almost glabrous above but sparsely hairy 
on the main vein. Below it is hairy on the veins and sparsely hairy between 
them. The veins are brownish. The serration is simple to weakly periodic. The 
petiolules of the lateral leaflets are less than 5 mm. The lower leaflets are sessile. 
The inflorescence is narrowly pyramidal. The rachis is densely hairy with sessile 
or shortstalked glands and falcate, less than 2 mm long prickles. The upper 
leaves of the inflorescence are undivided, the lower ones are threelobed, often 
similar to strawberry leaves; they are hairy only on the veins. The pedicels are 
less than 15 mm long, densely hairy with many glands. They have falcate prickles 
with a yellow tip and often reddishviolet base. The flowers are of a normal size. 
The sepals are grey with a few glands but without prickles; they are patent with 
elongated tips in the fruit. The petals are white to pale pink. The anthers are gla
brous and the filaments are white. The styles are greenishwhite and the carpels 
are glabrous. The hypanthium is sparsely hairy. The fruits are mostly aborted.

Type: Bohuslän, Morlanda: Bråtö, in a cleft in cliff terrain 180 m north of the 
southernmost point of the island, Swedish Grid RT90 6449396 1243458, leg. T. 
Mattsson, 27 Jul 2009 (holotype: GB, isotypes: LD, S, UPS).  

figur 8. Blommor i närbild till 
vänster, foderblad och frukter 
till höger.
foto: Tore Mattsson. 
Close-up of flowers (left), sepals 
and fruits (right).
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•  Tack till Ulf Ryde och Thomas Karlsson för värdefulla kom
mentarer och till Evastina Blomgren som ritat kartorna!
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APPENDIX. KÄNDA AKTUELLA LOKALER FÖR RUBUS OREDSSONII
Koordinater i RT90. Lokalerna går 
från söder till norr i varje socken. Alla 
lokaler är besökta 2006–2013. (K) efter 
en lokal angivelse innebär att prov däri
från blivit kromosomtalsbestämt. (B) 
innebär att belägg finns från lokalen.
Klövedal Herrön, S stigen mot Ängen 

6440768 1245216 (B); Herrön, S stigen 
mot Ängen 6440826 1245487 (B).

Mollösund Mollösund, S delen, kring 
badplats 6446647 1244856; Mollö
sund, S delen, kring badplats 6446648 
1244905; Mollösund, S delen, kring 
badplats 6446662 1244926; Lervik 
6446810 1245222 (K); Lervik 6446923 
1245213 (K), (B); Mollösund, S delen, 
kring badplats 6446936 1245056; 
Mollösund 6447064 1244535 (K); 
Lervik, vik NO om 6447148 1245473 
(K), (B); Galgeberget 6447151 1244139; 
Galgeberget 6447230 1244210 (B); 
Svensholmen, S om 6447470 1244610; 
Åkervik, SO om 6447481 1244741 (K), 

(B); Svensholmen 6447513 1244682 
(K), (B); Svensholmen 6447540 
1244430; Tångesund 6447716 1245378; 
Djupviken, N om 6447970 1244660 
(B); Djupviken, N om 6447990 
1244670 (B); Djupviken, N om 
6447990 1244490 (B); Djupviken, N 
om 6448020 1244630 (B); Västtången 
6448240 1244420; Tången, Fiske
viksholmen, N om 6448560 1243920; 
Tången, Fiskeviken, Vsidan 6448560 
1244100; Tången, Fiskeviken, Vsidan 
6448690 1244140; Tången, Sandvik, 
Ssidan 6449400 1245550.

Tegneby Lyr, Äng, Ängehamn 6446602 
1246203 (B); Lyr, Bäckevik, vägkant 
6446730 1247849; Nösund, berget 
ovanför båthamnen 6450142 1246920.

Morlanda Bråtö, 180 m N om 
Sspetsen 6449396 1243458 (K), (B); 
Bråtö 6449618 1243041; Bråtö, vid 
damm 6449690 1243560 (B); Bråtö 
6449700 1243220; Bråtö 6449700 
1243690; Bråtö 6449760 1243530; 

Bråtö 6449840 1243640 (B); Edshult 
6449430 1245170; Edshult 6449570 
1245190; Edshult 6449630 1245220 
(K), (B); Edshult 6449690 1245200 
(B); Edshult 6449710 1244930; 
Edshult 6449750 1244890; Edshult 
6449790 1244810 (B); Barrevik, Källe
bergs huvud 6449959 1244558 (K), (B); 
Barrevik, Källebergs huvud 6450079 
1244475 (K), (B); Edshultshall, N 
delen 6451390 1244330; Edshultshall, 
N delen 6451600 1244360; Hällevik, 
Björnstensholmen, N om 6452026 
1243507; Hällevik, Björnstens holmen, 
N om 6452063 1243558 (K), (B); 
Hällevik, Björnstensholmen, N om 
6452088 1243533 (K), (B); Hälleviks
strand, V delen 6452621 1242844; 
Hälleviksstrand, V delen 6452729 
1242829; Hälleviksstrand, Börtas väg, 
S om 6452881 1243215.

Gullholmen Härmanö, Skållehus 
6454913 1238189 (B).

Mattsson, T. 2014: Mollö-
sundsbjörnbär Rubus oreds-
sonii – ett nytt krypbjörnbär 
från Bohuslän [Rubus oreds-
sonii – a new local species from 
Bohuslän, SW Sweden]. Svensk 
Bot. Tidskr. 108: 245–253.
A new local species of Rubus sect 
Corylifolii is described, R. oreds-
sonii, from the Swedish province 
of Bohuslän. About 55 sites 
have been found, the distance 
between the outermost sites 
is 17 km.  The morphology and 
habitats of the species, which 

was first recognized in 2006, are 
described. The name is chosen 
to honour the late Swedish batol
ogist Alf Oredsson.

Tore Mattsson har tidigare varit 
lärare, men är nu frilansande 
biolog med ett speciellt intresse 
för västkustens björnbär. Han 
är styrelseledamot i Föreningen 
Bohusläns Flora och i Svenska 
Botaniska Föreningen.

Adress: Kungsviken 702,  
473 99 Henån 
E-post: it.mattsson@telia.com
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Att saltkornen inte rinner ur ströaren om man inte  

skakar på den är bekant. På liknande vis verkar det  

förhålla sig med sporerna i mossornas sporkapslar.

Hur släpps  
mossornas sporer?
VICTOR JOHANSSON, NIKLAS LÖNNELL, SEBASTIAN SUNDBERG 
& KRISTOFFER HYLANDER

A
tt förstå hur och när arter sprider sig är en viktig 
grundsten för att förstå deras biologi och utbredning. 
Många växter och svampar är vindspridda och för dessa 
består spridningsprocessen av flera delar: frisläppande, 

transport med vinden och deposition av spridningsenheterna 
(t.ex. frön, sporer eller fragment). Dessutom krävs att fröna 
eller sporerna lyckas gro och överleva för att etableringen ska bli 
framgångsrik.

figur 1. En sporofyt av vågig 
sågmossa Atrichum undula-
tum med (a) ett 21 mm långt 
kapselskaft i toppen av skottet 
(gametofyten), och en 3 mm 
lång kapsel (b) där peristom-
tänderna är sammanvuxna med 
ett membran som sträcker sig 
över kapselns 0,9 mm breda 
mynning. Sporerna kommer 
ut genom springorna mellan 
peristomtänderna (c).
foto: Niklas Lönnell och Victor 
Johansson.
A sporophyte of Atrichum 
undulatum (a) with a 21mm 
long seta growing from the top 
of the shoot, and a 3 mm long 
capsule (b) where the tips of the 
peristome teeth are attached 
to a membrane that stretches 
across the 0.9 mm wide capsule 
opening (c).
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Mycket forskning läggs på att försöka förstå de olika delarna 
av spridningsprocessen, och hur dessa samverkar, för att kunna 
göra realistiska modeller för hur arter sprider sig (Kuparinen 
2006). Transport och deposition är relativt välstuderade (Nathan 
m.fl. 2002, Savage m.fl. 2010), men hur frisläppandet går till vet 
vi fortfarande lite om – särskilt för kryptogamer som mossor, 
ormbunksväxter, lavar och svampar.

Existerande spridnings modeller antar ofta att frön och sporer 
släpps ut slumpmässigt i förhållande till vindförhållandena 
(Tackenberg 2003). Vi tror inte att detta är sant för många arter, 
till exempel för många mossor.

Mossors spridning
Mossor sprider sina sporer från en kapsel som sitter i toppen av 
ett skaft (kapseln och kapselskaftet utgör tillsammans sporo
fyten; figur 1). Kapselskaftet fäster i toppen av skottet (gameto
fyten) hos kuddformiga mossor och längs med skottet hos 
mattbildande mossor.

Kapselskaftet gör att kapseln oftast sticker upp ovanför 
resten av mossan (figur 2), vilket kan tänkas underlätta sporernas 
spridning eftersom de där är mer exponerade för vinden. De allra 
flesta mossor har relativt små sporer (< 0,05 mm; Hill m.fl. 2007; 
alltså precis under den storleksgräns som det mänskliga ögat kan 
uppfatta), som bör kunna spridas långt när de väl fångas av vinden.

Vitmossorna Sphagnum har ett aktivt frisläppande av sina 
sporer, där sporerna skjuts ut ur kapseln (Sundberg 2010), medan 
de allra flesta andra mossor troligtvis har ett mer passivt frisläp
pande. Kunskapen om detta är dock mycket begränsad.

figur 2. Sporofyter som sticker 
upp ovanför skotten hos stor 
björnmossa Polytrichum com-
mune. 

Denna art har samma typ 
av ”saltströar-peristom” som 
den vågiga sågmossan i figur 
1, och har bland de längsta 
kapselskaften av alla mossor. 
De kan bli upp till 12 cm långa, 
kanske för att öka chansen till 
spridning i de relativt vindstilla 
sumpskogar som mossan ofta 
växer i. 

Sporkapslarna på bilden 
är omogna och har ännu sina 
mössor på.
foto: Sebastian Sundberg.
Sporophytes that are elevated 
above the gametophyte (the 
green shoots) in Polytrichum 
commune. This is a moss 
species with very long setae, 
reaching up to 12 cm, perhaps 
as an adaptation to increase 
dispersability in its usually rather 
calm habitats.
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Vindtunnelexperiment
Vi har studerat hur mossporer frisläpps vid olika vindförhållan
den genom att använda en nybyggd liten vindtunnel vid Stock
holms universitet (figur 3; Johansson m.fl. 2014). 

Som studieart valde vi vågig sågmossa Atrichum undulatum, en 
vitt spridd art som trivs på lerig jord i både öppna och trädklädda 
miljöer. Kapslarna sitter på 1–3 cm långa kapselskaft (figur 1) och 
mognar under tidig vår. En enda kapsel kan innehålla upp till 
400 000 sporer (Miles & Longton 1992) som är cirka 0,02 mm i 
diameter. 

I kapselns mynning finns små tänder (peristom) vilka hos 
denna art är sammanvuxna med ett membran som sträcker sig 
över kapselns öppning (figur 1). Kapseln liknar därför en liten 
saltströare med små springor på sidorna.

För att undersöka under vilka förhållanden sporer frisläpps 
utsatte vi mogna kapslar för olika vindhastigheter och turbulens 
i vindtunneln (figur 3). Mängden frisläppta sporer uppmättes 
med hjälp av en partikelräknare. 

figur 3. Vindtunneln med ett 
fönster (a) på sidan, en tratt 
(b) kopplad till en partikelräk-
nare (c) för att mäta mängden 
frisläppta sporer, en vindmätare 
(d), en sporofyt (e) som sitter 
fast med hjälp av en krokodil-
klämma (f), en ram (g) med fem 
horisontella pinnar för att skapa 
hög turbulens, en passage (h) 
med 0.5 mm tjocka rör för att 
skapa ett jämnare luftflöde, ett 
utflöde (i) från en radialfläkt (j) 
med ett filter (k) för luft insuget 
(för att reducera antalet bak-
grundspartiklar i vindtunneln). 
Måtten är i centimeter.
foto: Victor Johansson.
The wind tunnel used in the 
experiment with (a) a transpar-
ent window, (b) an isokinetic 
probe (inflow diameter 70 mm) 
attached to (c) a particle counter 
for detecting spore release, (d) a 
hotwire anemometer for measur-
ing wind speed, (e) a sporophyte 
attached to (f) a crocodile clamp, 
(g) a frame with five horizontal 
rods across the tunnel for cre-
ating turbulence, (h) a package 
of pipes (5 mm in diameter) 
for creating laminar wind flow, 
(i) an outflow of the fan that is 
connected to the tunnel, (j) a 
radial fan, and (k) filters for the 
inflowing air. Measurements in 
centimetres.
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Vi provade olika vindhastigheter mellan 0,8 och 4,3 meter 
per sekund i två olika nivåer av turbulens (låg och hög). För att 
skapa hög turbulens satte vi horisontella pinnar med 1,5 cm 
mellanrum tvärs över tunneln, vilket skapar mer variation i 
vindflödet. Vid varje vindhastighet bedömde vi även om kap
seln vibrerade eller inte genom ett fönster i vindtunnelns sida 
(figur 3).

Resultatet visade att sporer bara släpptes i försöken med 
hög turbulens (inom det spann av vindhastigheter vi testade) 
och vi såg ett tydligt tröskelvärde i vindhastighet (ca 2,5 m/s) 
för frisläppandet (figur 4; Johansson m.fl. 2014). Detta tröskel
värde sammanföll med när kapseln började vibrera. I försöken 
med låg turbulens vibrerade aldrig kapslarna tillräckligt mycket 
för att sporer skulle släppas. Det verkar alltså krävas en viss 
variation i vindhastigheten (turbulens) för att kapseln ska börja 
vibrera och släppa sina sporer.

Vibrationsmekanismen
Exakt hur vibrationer påverkar frisläppandet är svårt att säga. 
Vi tror att vibrationen skulle kunna underlätta sporfrisläp
pandet genom att 1) sporerna kommer i rörelse och transpor
teras successivt fram mot kapselns mynning; 2) vibrationen 
separerar hopklumpade sporer så att de kan passera ut genom 
öppningarna mellan peristomtänderna (figur 1). Utan skak
ningen blockerar sporerna till slut öppningarna – precis som i 
en saltströare. 

Vibrationer är en trolig frisläppandemekanism för alla arter 
inom familjen Polytrichaceae som har denna typ av ”saltströar
peristom”. Många andra mossor har peristomtänder som kan 
öppna och stänga sig vid olika luftfuktighet (figur 5), men vi 
tror att när dessa väl är öppna bör vibrationer kunna skaka ut 
sporerna även hos dessa arter. 

Det är sannolikt att vibrationer är en viktig frisläppande
mekanism även hos andra växter. Man kan tänka sig liknande 
förhållanden hos fröväxter med kapslar innehållande små 
frön, som exempelvis orkidéer och vallmoväxter (Kadereit & 
Leins 1988) samt hos kärlkrypto gamer som lumrar (Lycopo
diaceae) och låsbräken växter (Ophioglossaceae). Hos arter 
som inte har fria spridnings enheter kan man även tänka sig 
att vibrationer skulle kunna hjälpa till att bryta förbindelsen 
mellan moderplantan och spridnings enheten (Thompson & 
Katul 2013).

Varför inte släppa sporer hela tiden?
Vår studie visar att mossporer inte släpps under vilka vindför
hållanden som helst. Att främst släppa sina sporer när kapseln 

figur 4. (a) Antalet sporer 
(logaritmerad skala) som 
räknats under en kvarts sekund 
vid olika vindhastigheter. 

Medelvärden (heldragna lin-
jer) och 95 % konfidens intervall 
(streckade linjer) från en statis-
tisk modell som anpassats till 
observationerna (punkterna) är 
inlagda i figuren. 
(b) Andelen kapslar som vibre-
rar vid olika vindhastigheter.
(a) The mean number of particles 
detected per 0.25 s (log scale) in 
relation to wind speed. Observed 
data (points), mean (continuous 
lines) and 95% confidence limits 
(broken lines) of predictions 
based on a Bayesian model (see 
Johansson et al. 2014). 
(b) The proportion (%) vibrating 
sporophytes in relation to wind 
speed. Red: high turbulence, 
blue: low turbulence.
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vibrerar kan vara ett sätt för mossan 
att försäkra sig om att sporerna bara 
släpps under goda vindförhållanden 
(det vill säga vid hög vindhastig
het och turbulens), när chansen är 
större för sporerna att flyga långt. 

Matematiska modeller av sporers 
spridning har visat att sporer som 
släpps under höga vindhastigheter 
med mycket vindvariation (turbu
lenta förhållanden) flyger längre än 
sporer som släpps under lugnare 
förhållanden (Lönnell 2014). 

För andra mossor kan även andra 
mekanismer påverka frisläppandet 
av sporer. Preliminära försök med 
stor gräsmossa Brachy thecium ruta-
bulum visar att peristomtänderna 
stänger sig i hög luftfuktighet (cirka 
80 %; figur 5), vilket kan vara ett sätt 
att stänga ute fukt – att förhindra 
vattenfyllda kapslar och hopklump
ning av sporer (Mueller & Neumann 
1988). En intressant notering är 

dock att när peristomtänderna öppnar sig, i samband med att 
luftfuktigheten sjunker, kastas en hel del sporer ut. 

Hos en del epifytiska mossor, som exempelvis allémossa Leu-
codon sciuroides och aspmossa Pylaisia polyantha, öppnar sig emel
lertid peristomet i stället vid fuktig väderlek (Hedenäs 1992). 
Preliminära försök med aspmossa visar att det krävs hög luftfuk
tighet (cirka 95 %) innan peristomet öppnar sig helt. Detta skulle 
kunna förklaras med att hos denna grupp är sporernas överlev
nad eller groning mer kritisk än spridningen.

En ökad förståelse för hur och när olika arter släpper sina 
spridningsenheter ger en bättre förståelse för arternas utbred
ning och kan också öka vår förmåga att förutsäga deras fram
tida utbredning och överlevnad. Frisläppandemekanismer bör 
studeras för fler arter, inte bara i relation till olika vindförhål
landen utan även till faktorer som temperatur, luftfuktighet och 
sporernas mognadsgrad.  

•  Stort tack till klass Te08 på Högbergsskolan i Tierp som 
byggde vindtunneln i samarbete med Munters i Tobo. Vi vill 
också tacka Tomas Hallingbäck och en anonym granskare för 
värdefulla kommentarer på texten.

figur 5. En sporkapsel av stor 
gräsmossa Brachy thecium 
rutabulum där peristom-
tänderna är öppna vid låg 
luftfuktighet (a) och stängda 
vid hög luftfuktighet (b).
foto: Victor Johansson.
A spore capsule of Brachy-
thecium rutabulum in which 
the peristome is open in low air 
humidity (a) and closed in high 
air humidity (b).
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Diaspore release is an important 
part of the dispersal process, 
which we know very little about 
for most species. We investi
gated the effects of wind speed 
and turbulence on spore release 
in the moss Atrichum undulatum 
using wind tunnel experiments. 

Spores were only released in 
highly turbulent wind flows, and 
there was a threshold in wind 
speed before large amounts of 
spores started to be released. 
This threshold coincided with 
incipient vibrations of the sporo
phyte. 

We suggest that the shaking 
caused by the vibrations suc
cessively transports spores to 
the capsule opening, and may 
separate clumped spores. With
out the vibrations, spores would 
become arranged in such a way 
that they block the openings – 
just like salt in a salt shaker.
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Vårblomning vid Bajkal
Text och foto: BARBRO RISBERG

D
e flesta av oss har väl aldrig hört talas om Burjatien, 
som är en av Rysslands delrepubliker. Den ligger på 
Bajkalsjöns östra strand och i söder sträcker den sig ner 
mot Mongoliet. Det är ett landområde lika stort som 

Frankrike, men med bara knappt en miljon invånare. Huvudstad 
är UlanUde. Området genomkorsas av den transsibiriska järnvä
gen. Delrepubliken hyser vid sidan av de dominerande ryssarna 
ett mongoliskt folkslag, burjaterna. Deras religion är buddhism 
med inslag av shamanism. 

Jag har haft möjlighet att besöka landet vid två tillfällen, 
båda gångerna i slutet av maj och början av juni, under samman
lagt fyra veckor. Jag har åkt dit på resor som i första hand varit 
inriktade mot fåglar. Men som intresserad botanist har jag inte 
kunnat låta bli att vända blicken neråt ganska ofta, när mina 
medresenärer tittat mot skyn. 

Det som varit fascinerande är att trots att området ligger sju 
tidszoner från oss är likheterna i floran med Sverige påfallande. 
En hel del arter, särskilt de skogslevande är desamma, men även 
de som varit nya för mig har det gått ganska lätt att placera i 
familj och släkte. Det får mig att känna mig hemma i den här 
naturen även om det naturligtvis finns skillnader. 

Det är inte så lätt att ta det sista steget i artbestämningen, då 
tillgången till bildfloror är starkt begränsad och språkbarriären 
svår att komma över. Jag har haft stor hjälp vid bestämningarna 
av Diana Bazjenova, vår kokerska i fält, till vardags biologi
student vid universitetet i UlanUde. 

Stäppen vid Beloozersk
Åker man söderut från UlanUde mot den mongoliska gränsen 
kommer man ganska snart till ett landskap dominerat av kupe
rad grässtäpp, med vackra, mjukt rundade kullar, delvis bevuxna 
med tallar. I huvudsak är landskapet torrt och ger ett artfattigt 
intryck. Det storvuxna gräset Achnatherum splendens dominerar 
vissa områden och den färgklick man ser här är klarblå Iris biglu-
mis (figur 2).

Ett släkte som är väl representerat är karaganer Caragana där 
vi i Sverige som förvildad eller kvarstående finner häckkaragan  
C. arborescens. Den såg jag också här, planterad som vindskydd 
vid den stora vägen söderut mot Mongoliet. Andra karaganer 
på stäppen var C. pygmaea, med gul stam och C. pygmaea subsp. 
altaica, med brun stam, samt den mycket taggiga, snårbildande 

Långt borta men ändå 

nära. Främmande men 

ändå välbekant. Så kan 

man sammanfatta Bar

bro Risbergs intryck av 

den rika vårfloran vid 

Bajkalsjön, i den ryska 

delrepubliken Burjatien.

figur 1. Likt men ändå olikt: 
bajkalsippa Anemone baica-
lensis.
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C. spinosa där isabellatörnskatan hade hittat sin häckningsplats. 
I snåret fanns det också gott om långa tornar, där den kunde 
spetsa sina byten, på törnskators vis. Ett annat ärtväxtsläkte som 
finns här är lupinväpplingar Thermopsis, där vi såg T. lanceolata 
subsp. sibirica i blom 

Vi bodde i byn Beloozersk, som precis som namnet anger 
ligger vid de vita sjöarna vars stränder är täckta med salt. I den 
miljön växer inte mycket, men där saltet tar slut blommar bland 
annat enorma mängder av starren Carex duriuscula med inslag av 
den vackra tvåfärgade maskrosen Taraxacum collinum.

Vi besökte ett stäppområde vid Zjeltura som var betydligt 
fuktigare och genast mera artrikt. Här strövade boskapen fritt 
och måste ha haft en idealtillvaro, med massor av färskt gräs, 
flera strömmande bäckar med friskt vatten och den stora Zjel
turafloden, där vi också såg en stor hjord med hästar. 

När vi kom dit, tidigt på morgonen, var det frost. Det hin
drade inte en rik blomning hos många arter. I lägre partier var 
det gott om ängsbräsma Cardamine pratensis subsp. pratensis 
och skära vivor Primula sp. Jag kände också igen en högvuxen 
pilörtsläkting med vita blommor, vippslide Aconogonon divari-
catum. Där det blev lite torrare exploderade de blå Iris biglumis i 
såväl antal som bedövande skönhet (figur 2), men det fanns även 
helvita exemplar och plantor med delvis vita blommor. Vi hittade 
också enstaka exemplar av en annan blå iris, I. ivanovae (figur 2).

När vi började klättra uppför en av de vackra kullarna fann vi 
att sluttningarna var helt täckta av en överblommad Pulsatilla, 
troligen den blålila P. turczaninovii. Det som däremot stod i sin 
bästa blom var Aster alpinus (figur 3), som var beståndsbildande 
här. I bestånden fanns gott om den säregna fetbladsväxten blek
gul rosettkudde Orostachys spinosa (figur 4), lite påminnande om 

figur 2. Iris biglumis är en 
karaktärsart på stäppen i söder 
nära gränsen mot Mongoliet. 
Där det blir lite fuktigare kan 
den förekomma i stort antal.

En annan blå iris var I. ivano-
vae (högra bilden). Av den såg 
vi bara enstaka exemplar.
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en taklök. Vi hittade även gulblommande fältnocka Tephroseris 
integrifolia och ljuslila Viola gmeliniana (figur 4), med karakteris
tiskt spatelformade, hela blad och vita pappersliknande fjolårs
blad. I en skogsdunge hittade jag trådviva Androsace filiformis. 
Här och på andra sandiga slänter i höjdlägen hittade vi även 
A. incana (figur 4). Den har ett typiskt växtsätt, där stjälken kom
mer upp från en liten boll av gråludna små blad i markytan. 

Lite längre bort längs floden växte balsamdoftande popplar 
Populus sp. med sin för mig välkända doft. De hade just släppt 
sina klibbiga blomfjäll, något som satte spår i många byxbakar, 
då lunchen intogs sittande under några stora popplar. Här fanns 
en torrare miljö med gulblommande sandiris Iris humilis och ett 
stort bestånd av den vackra tibastsläktingen Stellera chamaejasme 
(figur 5), vars blommor har klarröd utsida och vit insida. Den 
fann vi enbart här. 

Bajkal
När vi anlände till byn Posolskoje vid Bajkalsjön hade vi kommit 
några dagar in i juni. Vid sjöns stränder och några hundra meter 
ut från land låg isflaken tätt. Rätt som det var kunde råa, iskalla 
dimmor komma svepande även om solen stod högt på himlen. 
Här var det lövsprickningstid. Den mest iögonenfallande arten 
var den blommande vinteralprosen Rhododendron dauricum (figur 
6), som ofta kantade vägarna. Den blommade samtidigt med att 
den fick sina blad. 

Jag fick ett intryck av att jordmånen här var mera sandig. Den 
dominerande arten runt byn var sanddraba Draba nemorosa (figur 
6). På dessa marker fanns flera arter av släktet grusvivor. Jag 
kände igen den art jag sett i Sverige, grusviva Androsace septentrio-
nalis, men också den mera storblommiga A. lactiflora (figur 6). 

På de fuktiga betesmarkerna runt byn blommade majvivor 
Primula farinosa tillsammans med rikligt av vinterståndare 
av ängsgentiana Gentianella amarella. Det är ju så här jag fått 

figur 3. Alpaster Aster alpinus 
var beståndsbildande på de 
torra kullarna vid Beloozersk.

figur 4. På kullarna vid Belo-
ozersk hittade vi fetbladsväxten 
Orostachys spinosa och de 
vackert blommande Viola gmeli-
niana och Androsace incana.
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beskrivet för mig att ängsgentiana ska växa. I mina marker i 
västra Gästrikland är arten inte ovanlig, men numera är den helt 
hänvisad till mittsträngar och kanter på gamla vägar, byggda på 
kalkhaltig slaggfyllning. Här såg jag också enstaka exemplar av 
månlås bräken Botrychium lunaria.

Selengadeltat bjöd på en fantastisk lokal för den gula nipsip
pan Pulsatilla patens subsp. flavescens (figur 7). Den växte i tallskog 
i en ymnighet, som jag hört beskrivas när det gällde mosippa 
P. vernalis i forna tiders betade svenska skogar. Och det var ju 
just den miljön det handlade om. Här strövar boskapen fritt 
överallt. 

En annan trevlig överraskning i rododendronsnåren var den 
gulblommiga Viola uniflora (figur 8), där jag inte kunde låta bli att 
tänka på vår fjällviol V. biflora. Så upplevde jag det ofta i Burja
tien, likheter men ändå skillnader. 

Urskogen vid Teplyje Ozera
Teplyje Ozera betyder varma sjöarna. De båda små sjöarna är 
mera vackra än de är varma, men allt är ju relativt och tydligen 
används de för bad. Här finns en mindre turistanläggning, där vi 
bodde. Platsen ligger precis på andra sidan gränsfloden mellan 
Burjatien och Irkutsk län, så här gjorde vi ett tillfälligt besök i 
Ryssland. 

Floddalen dominerade trakten och höga snötäckta berg syn
tes i fonden. Vattnet måste ha fört med sig finkornigt material 
för längs floden var det ymnigt med strutbräken Matteuccia 
struthiopteris. Bland ormbunkarna blommade rikligt med mjuk 
lungört Pulmonaria mollis (figur 8). 

På den sandiga flodstranden kunde jag känna igen mörk 
fjällvedel Astragalus alpinus subsp. arcticus, som jag tidigare sett i 
finska Lappland och i norska Finnmark. Släktet Astragalus är rik
ligt företrätt i Burjatien (27 arter) och här vid flodstranden växte 
ytterligare några vedlar med lila blommor. 

figur 5. Tibastsläktingen Stel-
lera chamaejasme var en färg-
klick i det torra fjolårsgräset. 
Det var lövsprickningstid, men 
på den torra kulle där den växte 
hade det inte grönskat än.

figur 6. Den mörkrosa Rho-
dodendron dauricum präglade 
hela landskapet med sin rika 
blomning. Sanddraba Draba 
nemorosa växte ymnigt på san-
diga marker tillsammans med 
Androsace lactiflora.
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Dalen var mycket rik på blommande växter. Det var sippornas 
tid och jag kunde identifiera altaisippa Anemone altaica (figur 8), 
bajkalsippa A. baicalensis (figur 1) och narcissanemon A. narcissi-
flora subsp. crinita (figur 18). Andra vårblommor som blommade 
i stort antal var de gulblommiga waldsteinia Waldsteinia ternata 
(figur 10) och kanariegul nunneört Corydalis bracteata, och 
förstås de för mig välbekanta arterna ormbär Paris quadrifolia, 
tibast Daphne mezereum och bergslok Melica nutans. Jag såg också 
enstaka exemplar av sibirisk akleja Aquilegia sibirica, sibirisk 
klematis Clematis alpina subsp. sibirica, röd trolldruva Actaea 
erythrocarpa och desmeknopp Adoxa moschatellina.

Men det som gjorde Teplyje Ozera speciellt var ändå skogen. 
Området runt husen var insvept av många rikt blommande häg
gar Prunus padus. Man behövde inte ta många steg förrän man var 
ute i riktig urskog, med undantag av enstaka stubbar av mycket 
grova träd, men det fanns också sådana kvar. Då handlade det 
mest om popplar Populus som var bortåt sex, sju meter i omkrets, 
men också enstaka grova granar och lärkar. 

Det mest fantastiska var att alldeles oförberedd upptäcka ett 
bestånd med granar insvepta i långskägg Usnea longissima (figur 9), 
ett ögonblick som jag tror många skogs och botanikintresserade 
skulle ha önskat dela med mig. I närheten fanns också fertil lung
lav Lobaria pulmonaria. På marken i det område där den sista snön 
fortfarande låg kvar fläckvis såg jag blad av skuggviol Viola selkirkii 
och en blommande vit vintergäck Eranthis sibirica (figur 10).

En stor överraskning väntade oss när vi tog en promenad upp 
längs floden. I en liten myrmark blommade den gulblommiga 
svavelrododendron  Rhododendron aureum (figur 10). Annars var 
det en hel del bekanta arter i skogen, till exempel våra ”svenska” 
lummerarter. Jag såg revlummer Lycopodium annotinum, plattlum
mer L. complanatum, vanlig lopplummer Huperzia selago subsp. 
selago, dessutom majbräken Athyrium filix-femina och linnea Lin-
naea borealis. 

figur 7. Den gula nipsip-
pan Pulsatilla patens subsp. 
flavescens blommade rikligt 
i betad skog, i en liknande 
miljö som jag fått beskriven för 
mig som idealisk växtplats för 
mosippa i Sverige förr i tiden.

figur 8. Visst påminner Viola 
uniflora om vår fjällviol? Mjuk 
lungört Pulmonaria mollis och 
altaisippa Anemone altaica 
känns också bekanta.
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En fantastisk morgon gick vi längs en kraftledningsgata där 
massor av döda björkstammar stod kvar i den omgivande skogen. 
I en av dem häckade vitryggig hackspett, så vi kunde sitta på håll 
och studera familjelivet med matning av ungarna. Här var det 
gott om blommande smultron. Det handlade om en mera stor
blommig art jämfört med vår, nämligen Fragaria orientalis.

Sajanbergen
Från tajgan bar det av upp i Sajanbergen. De är en utlöpare av 
Altaj med de högsta topparna på 3500 meter över havet. I början 
gick resan längs Bajkalsjöns södra strand, där terrängen sluttade 
ner mot sjön. I sluttningen var det gott om klippor, och på dem 
blommade det rikligt med bergenia Bergenia crassifolia. 

Det går en väg upp i bergen som följer floden Irkut och som 
leder till områden med gruvbrytning. Vägen var nedsprängd i en 
ravin med grå sten. Grå bergkullar reste sig, bevuxna med ännu ej 
utslagna sibiriska lärkträd Larix sibirica (figur 12).

Irkuts forsande vatten var grått av sediment. Desto mera 
lyste det som blommade här. På klippväggarna var det gott om 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia och i vägdikena lyste det gult 
av gullpudran Chrysosplenium serreanum, betydligt gulare än vår 
egen gullpudra då både blommor och alla blad i blomställningen 
hade samma gula färg.

Vid en klippvägg fanns en offerplats. Där stannade vi på våra 
burjatiska värdars inrådan för att offra till andarna för välgång 
i bergen. Offret bestod i att dricka vodka, slänga småmynt i en 
källa och, om man hade tillgång till det, knyta upp någon tyg
trasa. På klippväggen blommade en vacker ljuslila blomma med 
finflikiga, tätt sittande blad. Något liknande hade jag aldrig sett. 
Nu vet jag att det var en anemonakleja Paraquilegia microphylla 
(figur 11). 

När vi några dagar senare åkte ner från bergen såg jag gott 
om utslagna exemplar av en fjärde karaganart, borstkaragan 

figur 9. Ett av de största 
ögonblicken på resan inträffade 
när vi helt oförberedda hittade 
en rik lokal för långskägg 
Usnea longissima, och insåg 
att det verkligen var den art 
som i vårt eget land mer än 
någon annan kommit att sym-
bolisera urskog.

figur 10. Waldsteinia Wald-
steinia ternata, vit vintergäck 
Eranthis sibirica och svavel-
rododendron Rhododendron 
aureum prydde urskogen vid 
Teplyje Ozera.
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Caragana jubata (figur 12), som var mycket lätt att lägga märke 
till, med sin kompakta, taggiga byggnad. Burjaterna kallar den 
träffande för rävsvans.

Vi slog läger på en gräsplatå på tvåtusen meters höjd nära sjön 
Ozero Iltjir. Genom området strömmade ett vattendrag, som 
ofta besöktes av fiskare. Möjligen var det källflödet till floden 
Irkut. Gräsmarkerna används som hästbeten över somrarna, 
men trots att vi nu hade hunnit en vecka in i juni var det alldeles 
för tidigt för det, gräset hade ännu inte grönskat här. 

Trädgränsen utgjordes av sibirisk lärk Larix sibirica (figur 12), 
där några träd var mycket grova. Träden hade nyss börjat blomma 
samtidigt som barren började synas. I lärkskogen blommade en 
del örter. Här fanns de vita och gula nipsipporna från Selenga
deltat, men också en ny pulsatilla med nickande blålila blommor, 
sibirisk backsippa Pulsatilla turczaninovii (figur 12). Den har fått 
sitt namn efter Nicholai Turczaninov (1796–1863), rysk regerings
tjänsteman med många uppdrag i Sibirien. Han samlade också 
växter och bytte till sig kollekter från många andra botanister. 
Så har han till exempel beskrivit 43 släkten och över fyrahundra 
arter från Australien, fastän han aldrig satte sin fot där!

Några riktiga skönheter fanns också här, bland annat en små
blommig, ganska liten rododendron med purpurfärgade blom
mor.  När jag försökte artbestämma den kom jag rätt snart till 
lapsk alpros Rhododendron lapponicum, men skulle den verkligen 
finnas här? Då tog jag hjälp av Hulténs atlas över nordliga kärl
växter och blev styrkt i min artbestämning.

Den andra skönheten här var en helt bedårande gentiana med 
en djupt blå, stor strutformig blomma: Gentiana grandiflora (figur 
13). I det torra fjolårsgräset stod stora bestånd av de decimeter
höga stjälklösa blommorna.

Vi fann också en mycket speciell viva. När vi gick uppför 
berget följde vi en bäckdal. Morgonen hade börjat med en 
temperatur på minus åtta grader när vi klev ur tältet och det var 

figur 11. Några växtarter var 
helt främmande för mig och 
gav inte associationer i någon 
riktning. Det gällde till exempel 
den ljust blålila ranunkelväxten 
som stod på en klipphylla längs 
vägen upp i Sajanbergen. Det 
visade sig vara Paraquilegia 
microphylla, en anemonakleja.

figur 12. Borstkaragan Cara-
gana jubata, sibirisk lärk Larix 
sibirica och sibirisk backsippa 
Pulsatilla turczaninovii var 
vanliga arter i Sajanbergen.
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fortfarande hård frost. Plantorna var tyngda av isdroppar och 
böjda till marken. När vi sex timmar senare vandrade tillbaka 
hade den rätat på sig och var perfekt i sin blomning. Det var 
skredviva Primula nivalis (figur 14). Den växte lite fuktigare än de 
andra Primulaarterna vi såg. 

Trots att det var så tidigt på säsongen var det en hel del som 
stod i blom. Vi såg Potentilla gelida, Corydalis sibirica, fjällskråp 
Petasites frigidus och Pedicularis striata (figur 14). Återigen fann jag 
ett för mig helt nytt släkte, denna gång i familjen korgblommiga, 
nämligen den vitblommiga Arctogeron gramineum (figur 16). 

Betesmarkerna i Tunkadalen
När vi kom från Sajanbergen reste vi in i Tunkadalen, halvvägs 
tillbaka till Bajkalsjön. Där fanns mil efter mil med exten
sivt skötta betesmarker, enormt artrika och som nu stod i sin 
vackraste försommarblomning. Under resan lade jag märke till 
massförekomsten av tovsippa Anemone sylvestris (figur 15). De 
fyra milen mellan byarna Visjka och Ulbugaj dominerade den 
fullständigt landskapsbilden. 

Vi tillbringade en dag vid Ulbugaj och jag fick möjlighet att 
studera floran lite närmare. Här hade vi Sajanbergen som fond 
i det oerhört vackra landskapet. Blålila fläckar fanns här och 
där. Jag hade också sett dem i vägkanterna under resan, så de 
fick undersökas. Det visade sig vara täta bestånd av liten drak
blomma Dracocephalum nutans (figur 16), som påminner om rysk 
drakblomma D. thymiflorum, men har lite större blommor. 

Allt här kunde jag inte identifiera. Bland annat gällde det flera 
starrarter och skära primulor. Förutom majviva fanns det åtmins
tone ytterligare två, den ena troligen strandviva Primula nutans. 
Det som gick att bestämma var den pyttelilla gentianan Gentiana 
pesudoaquatica, de ståtliga smörbollarna Trollius asiaticus, spiran 
Pedicularis verticillata (figur 16) och de välbekanta johannes
nycklarna Orchis militaris.

figur 13. Väldiga bestånd av 
den storblommiga Gentiana 
grandiflora blommade vackert i 
fjolårsgräset i Sajanbergen.

figur 14. Skredvivan Primula 
nivalis var en riktig hårding 
med god anpassning till det 
bistra klimatet. Under den 
tidiga morgonen var den 
nedtyngd till marken av is, men 
några timmar senare blommade 
den till synes helt opåverkad 
av den kyliga morgonens pröv-
ning. 

Spiran Pedicularis striata 
blommade även den vackert i 
Sajanbergen.
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I betesmarkerna fanns ett antal vackra björkdungar, den 
närmaste alldeles intill där vi hade slagit upp våra tält. Där bjöds 
på ett överväldigande möte med stor guckusko Cypripedium 
macranthos (figur 17). Den växte i tuvor som innehöll flera tiotal 
blommor. De flesta stod i knopp, och det var en enda som just 
hade slagit ut. När Diana reste med nästa grupp och besökte 
platsen en vecka senare såg hon också fläckig guckusko C. gut-
tatum i den här dungen. 

Där fanns också flera andra intressanta och vackra arter. 
Buskskiktet bestod bland annat av vitblommande fransspirea 
Spiraea media (figur 18). Jag fann också narcissanemon Anemone 
narcissiflora subsp. crinita (figur 18) och ytterligare en irisart, Iris 
uniflora (figur 18). 

Slutord
Att resa innebär så många andra dimensioner än botanik. De 
dröjer sig kvar som minnen och bilder. De mänskliga mötena för
stås, som visar på större likheter än skillnader mellan dem som 
bor här och mig. De små husen med sina målade fönsterluckor 
och pelargoner och kryddväxter i fönstren, den lena smaken av 
den nykokta bovetegröten, bastuvärmen som trängde längst in i 
kroppen efter en småkulen dag i fält. 

Naturupplevelserna, som natten med stjärnhimlen över stäp
pen i Beloozersk, färgspelet på himlen när solen och snöbyarna 
tävlade om att behärska luftrummet över Sajanbergen, solned
gången över Bajkal när isen plötsligt blev gyllene, glittret i alla 
bäckar, strömmar, åar och floder som vi korsade på deras väg mot 
Bajkal, suset i urskogsträden, snöfläckarna under granarna där 
skuggviolens blad trängde fram, boskapshjordarna som vallades 
av riktiga cowboys. 

Så var det naturligtvis alla fåglar. Jungfrutrana, som ett grafiskt 
konstverk i svart, grått och vitt, rubinnäktergalens blodröda 
hakstänk, kungsfågelsångarens gulkrönta hjässa, taigaflugsnap

figur 16. Astersläktingen Arcto-
geron gramineum vållade visst 
huvudbry. Liten drakblomma 
Dracocephalum nutans och 
spiran Pedicularis verticillata 
var lättare att identifiera.

figur 15. Blommande tovsippor 
Anemone sylvestris dominerade 
fullständigt landskapsbilden de 
fyra milen mellan byarna Visjka 
och Ulbugaj.
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parens orangeröda haklapp och svarta pepparkornsöga, de röda 
stjärtfjädrarna som blixtrade när stäpprapphönan flög upp, den 
långvingade, mörka amurfalken som jagade sländor lågt över 
Zjelturafloden. Listan kan göras mycket lång.

På ett annat plan än de rent konkreta upplevelserna fascineras 
jag av att ett område som ligger sju tidszoner bort ändå kan ha 
så stora likheter med den natur jag rör mig i till vardags. Även 
om jag var långt borta kunde jag känna igen många släkten och 
arter. Det bidrog till att jag kände mig hemma i naturen. Det här 
är ett avlägset hörn av tajgan precis på samma sätt som min egen 
vardagsnatur är det, fastän i ett annat hörn. 

Det blev också en resa bakåt i tiden. Långskägget har funnits i 
mina skogar med, även om ingen längre har egna minnen av det. 
De blommande ängsmarkerna hade väl i vårt land aldrig samma 
utsträckning som här, men de fanns på betydligt större arealer än 
idag. På så sätt ledde besöket här också till fördjupade insikter 
om min hemmanatur. Burjatien är för mig ett område långt 
borta, men ändå nära.  

figur 18. I Tunkadalen blom-
made fransspirea Spiraea 
media, narcissanemon Anem-
one narcissiflora subsp. crinita 
och Iris uniflora.

figur 17. Den stora gucku-
skon Cypripedium macranthos 
skulle precis börja blomma när 
vi fann den i en björkdunge i 
Tunkadalen. En enda blomma 
var redan utslagen i en låg 
tuva med många knoppar. När 
blomningen hunnit längre rätar 
stjälkarna på sig och växten gör 
mera skäl för sitt namn. 

Barbro Risberg är sedan länge enga-
gerad som ordförande i Naturskydds-
föreningen i Hofors–Torsåker. Barbro 
har gett ut Floran i Torsåkers socken.
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S
venska Botaniska Föreningen star
tade 2007 ett projekt för en svensk 
kärlväxtatlas (Svenska Botaniska 
Föreningens växtatlasgrupp 2012). 

Målsättningen är att samla befintlig kunskap 
om de vilda och förvildade kärlväxterna i 
Artportalen (www.artportalen.se), samt att 
initiera inventeringar i dåligt kända områ
den av landet. Resultaten ska utmynna i en 
kärlväxtatlas över landet i tryckt form och/
eller på internet. 

Kunskapen om kärlväxterna och deras 
utbredning i norra Norrland har länge varit 
dålig, men på senare år har flera floraprojekt 
startat. Nyligen publicerades den första 
landskapsfloran över Norrbotten med Len
nart Stenberg som projektledare (Stenberg 
2010–2012) och florainventeringar pågår 
både i Västerbottens län (motsvarande 
ungefär Västerbotten, Åsele lappmark och 
Lycksele lappmark) med Stefan Ericsson 
som ledare, samt i Pite lappmark med Mats 
Nettelbladt som ledare.

Eftersom det inte förekommer någon 
modern översikt av kärlväxterna i Lule och 
Torne lappmarker, har jag tagit initiativet 
att starta en inventering i skogslandet av 
dessa provinser. Syftet är att i första hand 
få mer eller mindre heltäckande utbred
ningsdata för de vanliga och halvvanliga 
arterna. Även ovanliga arter kommer att 
eftersökas, men tidsramarna tillåter inte 
den noggranna eftersökning av rariteter som 

landskapsfloraprojekt normalt utför. År 2011 
mjukstartade projektet genom att hjälpa till 
med inventeringen i Pite lappmark, och de 
två följande åren har inventeringar utförts i 
sydöstra Lule lappmark.

Tidigare undersökningar
Tidigare uppgifter från norra Lapplands 
skogsland är relativt begränsade och täcker 
huvudsakligen mindre områden, eller 
utgör rapporter om enstaka fynd. Herman 
Georg Simmons rapporterade intressanta 
fynd i början av förra århundradet, dels i 
Kirunas närområde (Simmons 1907), dels i 
Jokkmokks kommuns skogsland (Simmons 
1908–1909). Otto Vesterlund rapporte
rade också intressanta fynd i skogslandet 
i Jokkmokks kommun (Vesterlund 1924). 
Hugo Sjörs gjorde en sammanställning av 
kärlväxtuppgifter från Muddus nationalpark 
(Sjörs 1997).

För övrigt har Länsstyrelsen i Norrbot
tens län utfört en inventering av våtmar
kerna inom länet (Länsstyrelsen i Norr
bottens län 2004), vars artuppgifter finns 
inlagda på Artportalen. Peter Ståhl har 
inventeringsanteckningar från de norra 
delarna av Torne lappmark och Mats Kar
ström har uppgifter på ovanliga kärlväxter i 
skogsbiotoper i Jokkmokks kommun. Dessa 
uppgifter är inte digitaliserade, men Atlas
projektet ämnar hjälpa till med att få dem 
datalagda.

Bättre kännedom om floran i Lule och Torne lappmarkers skogsland är en för

utsättning för att en kommande svensk kärlväxtatlas rättvist ska kunna spegla 

floran i våra nordligaste provinser. Lars Fröberg tog för ett par år sedan initiativet 

till en inventering av dessa vita fläckar på den botaniska kartan.

Inventering av vita fläckar i norra 
Lapplands skogsland
LARS FRÖBERG
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Metodik
Inventeringen har som målsättning att täcka 
alla någorlunda tillgängliga milrutor i Lule 
och Torne lappmarkers skogsland, motsva
rande den noggrannhet som Atlasprojektet 
ligger på. Det inventerade området har 
sålunda indelats i milrutor och i varje sådan 
ruta väljs en av de fyra 5 kmrutorna för 
inventering (figur 1). 

Den 5 kmruta som förefaller ha störst 
variation i antal biotoper och framför allt 
störst andel kulturmark, och som samtidigt 
är tillgänglig för biltransport väljs för inven
teringen. 

Skulle den valda rutan ha en större andel 
tidigare uppgifter i Artportalen, kan den 
dock bytas mot en av de andra, och om 
minst en av de fyra 5 kmrutorna bedöms 
ha en någorlunda fullständig artförteckning 
utesluts milrutan i den aktuella invente
ringen.

Området som ska inventeras inkluderar 
alla milrutor som kan nås över en dag och 
där huvuddelen av milrutan täcks av skog. 
De flesta rutorna inventeras på en dag. 
Eftersom inventeringsrutorna oftast till stor 
del består av myrmarker med riklig tillgång 
på stickande insekter, krävs full utrustning 
med stövlar, heltäckande klädsel och mygg
nät över huvudet (figur 2). 

Varje säsong anordnas ett läger för 
gemensam inventering under cirka en vecka. 
År 2012 var lägret förlagt i Kåbdalis och 2013 
i Murjek. Planerna är att beta av hela områ
det från söder mot norr. Uppgifterna läggs 
in direkt på Artportalen, och det finns inga 
planer på en tryckt publikation när invente
ringen är genomförd.

Preliminära resultat
Det inventerade området ligger ungefär 
200–400 meter över havet och är rikt på 
myrmarker, framförallt i trakterna öster om 
Murjek. Förutom Kåbdalis, Vuollerim och 
Murjek finns inga större samhällen och i 
glesbygderna är antalet hus ytterst begrän

figur 1. Översikt över området i Lule och Torne 
lappmarkers skogsland som undersöks. Ett 5-mils 
rutnät enligt Rikets nät är inlagt inom området, och 
varje milruta där inventering har utförts är markerad 
med en röd prick. Två milrutor markerade med ”x” 
uteslöts eftersom det redan fanns en någorlunda 
fullständig artförteckning för dem i Artportalen.

figur 2. Vid inventeringen krävs ofta myggnät för 
att man inte ska bli helt sönderstucken. – Sudok 
söder om Vuollerim.
foto: Sebastian Sundberg.
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sat. Ungefär hälften av rutorna saknade helt 
uppgifter före inventeringen. 

Totalt är 337 taxa hittills funna vid inven
teringen och i genomsnitt har 154 taxa blivit 
funna per inventeringsruta. Området är 
sålunda relativt artfattigt, men en ruta med 
kulturmark (såsom trädgårdar, fodermarker 
eller ruderatmarker) hyser betydligt fler 
arter än en ruta utan kulturmark. I de inven
terade rutorna har en bedömning gjorts av 
artantalet i rutor med och utan kulturmark, 
genom förekomsten av sex typiska kultur
marksarter (sandtrav Arabidopsis arenosa, 
backskärvfrö Noccaea caerulescens, timotej 
Phleum pratense, ängsskallra Rhinanthus 
minor, rödklöver Trifolium pratense och styv
morsviol Viola tricolor). För att en ruta ska 
klassas som kulturmarksruta ska minst fem 
av de sex arterna finnas. I genomsnitt hade 
kulturmarksrutorna 167 taxa, medan rutorna 
utan kulturmark i genomsnitt hade 124 taxa. 
Analysen gjordes på 19 rutor (två rutor som 
endast var halvdagsinventerade uteslöts).

Växtgeografiska mönster
Även om området är fattigt på arter, så finns 
en intressant blandning med inslag av arter 
med östlig och sydlig utbredning, samt 
representanter från fjälltrakterna. Exempel 
på arter med östlig utbredning är vitstarr 
Carex livida, rostull Eriophorum russeolum 

(figur 3), odonvide Salix myrtilloides och 
ängsvide S. starkeana. Dessa är alla funna i 
flertalet rutor i området, även om vitstarr 
bara hittades i Kåbdalistrakten och rostull 
endast kring Murjek. 

Sydliga arter som vi funnit är kärrfibbla 
Crepis paludosa, hundäxing Dactylis glomerata, 
åkervädd Knautia arvensis och blåtry Lonicera 
caerulea. Exempel på arter från fjällkedjan, 
som blivit funna som utposter är källdagg
kåpa Alchemilla glomerulans, dvärgvide 
Salix herbacea och dvärgfingerört Sibbaldia 
procumbens.

figur 3. Rostull Eriophorum russeolum vid Lommi-
myran, sydost om Murjek.
foto: Sebastian Sundberg.

figur 4. Blommorna på sumpbläddra Utricula-
ria stygia har en sporre av halva underläppens 
längd (sporren är lika lång som underläppen hos 
dybläddra U. intermedia).
foto: Sebastian Sundberg.
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Intressanta biotoper
SUMPSKOGAR
Fuktiga gran eller blandskogar kan vara 
ganska torftiga, men om området sluttar 
något kan det bli rikare, med arter som 
lappranunkel Coptidium lapponicum, korall
rot Corallorhiza trifida, ögonpyrola Moneses 
uniflora, spindelblomster Neottia cordata, 
ormbär Paris quadrifolia och vitpyrola Pyrola 
rotundifolia.

MYRMARKER
De flesta myrmarkerna motsvarar fattiga till 
intermediära kärr och är relativt artfattiga. 
Får man lite rörligt grundvatten blir marken 
mer näringsrik och arter som klubbstarr 
Carex buxbaumii, ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata, gräsull Eriophorum latifolium och 
lopplummer Huperzia selago kan dyka upp. 

I pölar eller dammar i anslutning till myr
marker hittar man ofta bläddror Utricularia. 
Inom projektet har vattenbläddra U. vul-
garis, dybläddra U. intermedia, sumpbläddra 
U. stygia och dvärgbläddra U. minor blivit 
funna, varav de tre senare blommade rikligt 
under 2013 (figur 4). 

I myrmarker stöter man ibland även 
på källbäckar med arter som fjälldunört 
Epilobium hornemannii och källört Montia 
fontana. Även mossfloran är speciell här, med 
exempelvis bandbryum Bryum weigelii och 
källmossa Philonotis fontana (figur 5).

ÄLVSTRÄNDER
Dessa är ofta artrika och hyser inslag av 
fuktmarksarter och ängsarter. Där älvarna 
rinner lite långsammare bildas gärna 
gräsbevuxna ytor med exempelvis slåtter

figur 5. Källbäck vid Kallkällmyran, sydost om Murjek, med bland annat fjälldunört Epilobium hornemannii, 
bandbryum Bryum weigelii (rödfärgad) och källmossa Philonotis fontana.
foto: Sebastian Sundberg.
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blomma Parnassia palustris, kung Karls spira 
Pedicularis sceptrum-carolinum, dvärglummer 
Selaginella selaginoides och björnbrodd Tofiel-
dia pusilla. Blir strömmen stridare bildas 
istället en bård av buskar med bland annat 
gråal Alnus incana och ripvide Salix glauca 
som dominerande arter. Innanför älvsträn
derna kan man finna liljekonvalj Convallaria 
majalis, hönsbär Cornus suecica, tibast Daphne 
mezereum, bergslok Melica nutans och smör
bollar Trollius europaeus.

KULTURMARKER
Vid många gårdar finner man blomrika ängs
marker (figur 6), även om flertalet av dessa 
har slutat brukas. Enligt flera markägare har 
ängarna slagits av estetiska skäl och inte för 
att utnyttja höet. 

Här finner man oftast stora mängder av 
liten blåklocka Campanula rotundifolia, späd 
ögontröst Euprasia stricta var. tenuis, röd
svingel Festuca rubra, ängsskallra Rhinanthus 
minor och gullris Solidago virgaurea. Även till 
exempel lämmelstarr Carex macloviana och 
teveronika Veronica chamaedrys förekommer 
i denna miljö. 

Dessvärre finns oftast ingen som kan ta 
över bruket och de flesta av slåtterängarna 
håller på att växa igen. Under igenväxningen 
invandrar till exempel hundkäx Anthriscus 
sylvestris, älggräs Filipendula ulmaria, hallon 
Rubus idaeus och flädervänderot Valeriana 
sambucifolia. Även hundäxing Dactylis glome-
rata och brännässla Urtica dioica hittar man 
ibland när hävden upphört. 

I lägre gräsvegetation, till exempel i 
kanten av slåttermarker, på körvägar och 
i gräsmattor finns ofta låsbräknar Botry-
chium. Den vanligaste arten man finner 
är höstlåsbräken B. multifidum, men även 
månlås bräken B. lunaria och topplåsbräken 
B. lanceo latum har hittats på ett par ställen.

Några regionalt intressanta fynd
Calamagrostis epigejos × neglecta bergrör × madrör. 
Funnen i Jokkmokks kommun, NO om Polcirkeln, 1,2 
km NV om bron över Råne älv (RT90: 73968 17336), 
sumpskog, 2013 Sebastian Sundberg & Lars Fröberg 
(även bergrör fanns på lokalen). – Bergrör × madrör 
påminner något om lapprör C. lapponica, men har 
längre (4–6 mm långt) snärp, en bladöversida med 
korta borsthår och skärmfjäll med en smalt utdragen 
spets. Denna hybrid har tre fynd i Norrbotten (Sten
berg 2010–2012). Ny för Lule lappmark.

figur 6. Slåttermark vid Härkmyran öster om Murjek med bland annat liten blåklocka Campanula rotundi-
folia och lämmelstarr Carex macloviana.
foto: Lars Fröberg.
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Carex brunnescens × dioica nickstarr × nålstarr. 
Jokkmokks kommun, Murjek, Kallkällmyran 1 km 
NV om gölen Snaskaheden (RT90: 73813 17292), 
källbäck i myr, 2013 Lars Fröberg & Sebastian Sund
berg. – Denna hybrid har, liksom gråstarr × nålstarr 
C. canescens × dioica, ett strutformigt övre ax med en 
tydlig handel, men skiljer sig bland annat på att ha 
fruktgömmen med ett tydligt spröt som har en kort 
springa på utsidan. Den är relativt ovanlig i Sverige, 
men har tre fynd i Norrbotten (Stenberg 2010–2012). 
Den är även samlad vid ”Stora Sjöfallsmarken” i Lule 
lappmark (Lunds botaniska museum).
Carex canescens × dioica gråstarr × nålstarr. Jokkmokks 
kommun, Kvarnbergets sydvästsluttning, 12 km NO 
om Kåbdalis (RT90: 73527 16970), i vägdike, 2012 
Lennart Persson, Anna Högdahl & Lars Fröberg. 
– Denna hybrid är spridd i större delen av Sverige, 
och har sina nordligaste förekomster i Norrbotten 
(Stenberg 2010–2012). Även om den i Lappland bara 
är rapporterad från denna lokal i Lule lappmark, samt 
en lokal från vardera Pite lappmark (Arjeplog) och 
Lycksele lappmark (Lycksele) i Artportalen, bör den 
kunna hittas på ytterligare lokaler.
Carex rhynchophysa älvstarr. Gällivare kommun, ca 
25 km ONO om Murjek, 3,5 km S om Peiniskojan 
(RT90: 73964 17464), vattenhål i sumpskog, 2013 Lars 
Fröberg (endast blad). – Älvstarr kan i sterilt skick 
förväxlas med blåsstarr C. vesicaria, men skiljer sig 
på att snärpet har en mörkbrun kant och är helt kalt 
(bortsett från små hår längs själva kanten), medan 
blåsstarr har en ljusbrun kant och ett fält med små 
borsthår på ytan precis innanför denna. Älvstarr är 
i norra Norrland framförallt funnen längs Lule
älven och nedre delen av Torneälven, men kan även 
förekomma i diken, kärr och dammkanter i nära 
anslutning till älvarna (Stenberg 2010–2012). Fyndet 
ONO om Murjek ansluter till förekomsterna kring 
Luleälven.
Crepis paludosa kärrfibbla. Jokkmokks kommun, 
Norden, 13 km S om Kåbdalis (RT90: 73323 16899), 
älvstrand, 2012 Lars Fröberg. – Kärrfibbla är upp
given på nordligare lokaler både i Norrbotten enligt 
Stenberg (2010–2012) och i Lule och Torne lappmar
kers fjälltrakter enligt Artportalen, men har en stor 
utbredningslucka i norra Lapplands skogsland vilken 
bör kunna fyllas igen.
Dactylis glomerata hundäxing. Jokkmokks kommun, 
Holmträsk, 700 m NNV om sundet mellan Holm
träsket och Sikträsket (RT90: 73457 17075), vägren, 
2012 Lennart Persson, Lars Fröberg & Anna Högdahl; 
Gällivare kommun, ca 25 km ONO om Murjek, Härk
myran (RT90: 73948 17513), igenväxande slåtteräng 
vid gårdarna, 2013 Lars Fröberg. – Hundäxing är ovan
lig i norra Norrland, men sannolikt stadd i ökning.

Dianthus deltoides backnejlika. Jokkmokks kommun, 
Palkijaur (RT90: 73963 17214), igenväxande slåtter
mark, 2013 Sebastian Sundberg & Lars Fröberg. 
Avvikande form med en mörk ring i blomman. – 
Backnejlika är sannolikt införd i Norrland; Stenberg 
(2010–2012) uppger den avvikande blomformen för 
Norrbotten.
Knautia arvensis åkervädd. Jokkmokks kommun, 
Kåbdalis, 400 m SV om kyrkan (RT90: 73448 16886), 
inkommen på nyanlagd tomt, 2012 Lars Fröberg, Len
nart Persson & Anna Högdahl. – Åkervädd är spridd 
främst i södra Norrbotten (Stenberg 2010–2012) och 
noterad från några enstaka lokaler i Lule lappmark 
enligt Hultén (1971).
Lonicera caerulea blåtry. Gällivare kommun, Pol
cirkeln, 350 m S om järnvägskorsningen (RT90: 73951 
17312), på jordhög, 2013 Lars Fröberg & Sebastian 
Sundberg; Jokkmokks kommun, Murjek, 500 m SSO 
om kyrkan (RT90: 73845 17258), skogsbäckkant, 2013 
Lars Fröberg, Sebastian Sundberg & LarsOlof Pers
son; Kåbdalis, järnvägsstationen (RT90: 73456 16886), 
banvall, 2012 Lennart Persson, Lars Fröberg & Anna 
Högdahl. – Blåtry har i norra Norrland planterats vid 
järnvägsstationer och spridit sig vidare med fåglar 
(Stenberg 2010–2012). Även samlad 10 km SO om 
Vuollerim (Lunds botaniska museum), men inte 
tidigare publicerad för Lule lappmark.
Lotus corniculatus käringtand. Jokkmokks kom
mun, Murjek (RT90: 73856 17259), banområde 300 
m N om stations byggnaden 2013 Lars Fröberg & 
Sebastian Sundberg; även rapporterad härifrån 2011 
av Mats Karström. – Käringtand är på spridning 
i Lappland, främst via järnvägarna och de större 
vägarna (figur 7).
Scirpus sylvaticus skogssäv. Jokkmokks kommun, 
Puottaure (RT90: 73536 17025), frodig älvstrand, 
2013 Lars Fröberg; SO om Sudok, 400 m OSO om 
bron över Sudokbäcken (RT90: 73607 17091), fuktig 
skogsmarkväg, 2013 Lars Fröberg, Sebastian Sundberg 
& LarsOlof Persson. – Skogssäv har spridda före
komster i södra och mellersta Norrbotten (Stenberg 
2010–2012), och är i Lule lappmark även rapporterad 
från Padjerim av Sture Westerberg (Artportalen), 
samt funnen på flera lokaler i Jokkmokks kommun 
av Mats Karström (muntl.). Den bör kunna hittas 
på fler lokaler, åtminstone i de södra delarna av Lule 
lappmarks skogsland.
Viscaria vulgaris tjärblomster. Jokkmokks kommun, 
Kåbdalis (RT90: 73459 16887), på schaktad, grusig 
mark vid stugbyn, 2012 Lennart Persson, Lars Fröberg 
& Anna Högdahl. – Tjärblomster är funnen på åtta 
lokaler i sydvästra Norrbotten (Stenberg 2010–2012) 
men är för övrigt inte rapporterad från norra Norr
land. Ny för Lule lappmark.
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Fröberg, L. 2014: Inventering 
av vita fläckar i norra Lapp-
lands skogsland. [An inventory 
of floristically poorly known areas 
in Swedish Lapland.] Svensk Bot. 
Tidskr. 108: 270–276.
An inventory of vascular plants 
in the poorly known forested 
lowland parts of the provinces 
of Lule and Torne lappmark has 
been started. The purpose of the 
project is to gather distributional 
data for a forthcoming Swedish 
atlas of vascular plants. Field 

work has so far been carried out 
in the southeastern part of Lule 
lappmark, from which prelimi
nary results are given.

Lars Fröberg är huvudförfattare till 
Blekinges flora och har skrivit om 
de flockblommiga växterna i Flora 
Nordica. Han är projektledare för 
återinventeringen av kärlväxter i 
Skåne samt för SBF:s atlasgrupp.

Adress: Botaniska museet,  
Box 117, 221 00 Lund 
E-post: lars.froberg@biol.lu.se

Framtiden
För att projektet ska kunna genomföras 
inom rimlig tid behöver 20–25 rutor 
inventeras per år. Dessvärre har uppslut
ningen varit relativt mager de två första 
åren – antalet potentiella inventerare är inte 
så stort och det finns andra projekt i norra 
Norrland som kräver inventeringsinsatser. 
Projektet bör inte dra resurser från andra 
projekt, utan idealet vore att istället försöka 
locka fler inventerare till Norrland. Visser
ligen står det i Norrbottensfloran (Stenberg 
2010–2012), att det var svårt att få upp 

inventerare från södra Sverige till Norrland, 
men möjligheten att kunna kombinera 
inventering inom två olika projekt i tidigare 
okända marker bör vara lockande. Även 
om artantalet är lågt finns chansen att göra 
många spännande fynd. 

Folket som bor i trakten är oftast mycket 
gästvänliga och glada för besök. Det är dess
utom en miljö som jag tror är spännande och 
fascinerande för sydlänningar, med chans att 
få se till exempel björnspår eller pilgrimsfalk 
i en storslagen miljö.  

•  Tack till Sebastian Sundberg för värdefulla 
synpunkter på manus samt för fotobidrag 
till artikeln.

figur 7. Murjeks station med käringtand Lotus 
corniculatus i förgrunden och björnloka Heracleum 
sphondylium i bakgrunden. foto: Lars Fröberg.
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Höjdpunkter från Møn
Text och bild: STINA WESTSTRAND

M
itt första besök i Danmark var när jag som tolv
åring åkte över den då nyöppnade Öresundsbron och 
besökte Köpenhamn. Det jag framförallt minns från 
den resan är Tivoli och små röda pølser. Så många väx

ter tror jag inte att jag såg. 
Därför var det med stor förväntan som jag återigen åkte över 

Öresundsbron för att den här gången ta mig till Møn, som enligt 
ryktet skulle bjuda på en enorm blomsterprakt under försom
maren. Här följer några av mina höjdpunkter från den tre dagar 
långa exkursionen.

 • VARMT MOTTAGANDE
Det var med ett hjärtligt välkomnande som vi introducerades till 
Dansk Botanisk Forening och Møn. Våra kunniga och inspi
rerande ledare Aase, Claus och Palle skapade en trivsam stäm
ning från första stund och att få en inledande presentation med 
diabilder var något som jag verkligen uppskattade. PowerPoint 
är helt klart överskattat! 

Den 6–9 juni i år var 

det dags för den första 

i en förhoppningsvis 

lång serie av samord

nade exkursioner med 

de botaniska förening

arna i Sverige, Norge 

och Danmark. 

I år var det Dansk 

Botanisk Forening som 

stod värd och resan 

gick till ön Møn söder 

om Själland. Från Upp

sala deltog Stina West

strand som här berättar 

om några av resans 

många höjdpunkter.

Utsikt över klinten vid Jydelejet.
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 • ORKIDÉER I MÄNGDER
Jag har aldrig sett så många blommande orkidéer som jag 
gjorde under de tre dagarna på kalkrika Møn. Den första 
exkursions lokalen Jydelejet bjöd med en gång på stor
nycklar Orchis purpurea, salepsrot Anacamptis pyramidalis, 
Sankt Pers nycklar Orchis mascula, stor skogslilja Cephalan-
thera damasonium, purpurknipprot Epipactis atrorubens och 
nästrot Neottia nidus-avis. Som om inte detta var nog såg vi 
senare storslagna fält med majnycklar Dactylorhiza majalis 
subsp. majalis och grönvit nattviol Plat anthera chlorantha. 
Men alla orkidéer var inte lika lätta att hitta. Det krävdes 
en stunds letande i tätt buskage innan vi fick kryssa vår 
röda skogslilja Cephalanthera rubra.

 • JÄTTEFRÄKEN – MIN FAVORIT 
Orkidéer i alla ära, men jag kan inte låta bli att tycka lite 
extra bra om sporspridda växter. Efter att ha klättrat ner 
några hundra trappsteg mot stranden vid Storeklint fick vi 
beskåda ett bestånd med jättefräken Equisetum telmateia. 
De är verkligen jätte stora och nu har jag äntligen fått se alla 
fräkenväxter som finns med i ”Kroken”.

 • PILGRIMSFALK OCH HAVSÖRN
Även om vi under den största delen av tiden gick med 
nedåt riktade blickar så hade vi turen att ibland titta upp 
vid de rätta tillfällena. En pampig fågelupplevelse var när vi 
såg en pilgrimsfalk och en havsörn kretsa i luften, samti
digt!

 • ABORREBJERG – MØNS RIKTIGA HÖJDPUNKT
En fin utsiktsplats var Aborrebjerg som med sina 143 meter 
över havet är Møns högsta punkt. Berget sägs också vara 
ett av Danmarks brantaste, men som tur var hade vi anled
ning att vila några gånger på vägen upp eftersom det var 
klätt med vackra växter, bland annat praktfulla gulresedor 
Reseda lutea. 

 • EN BACKE I ROSA OCH BLÅTT
När vi kom till gräsmarken vid Høvblege hade vi blivit lovade att 
få se esparsett Onobrychis viciifolia. Jag och några till hamnade 
lite efter resten av gruppen och vi tyckte att vi hittade ett fint 
exemplar av esparsett nära parkeringen och började glatt ta fram 
kamerorna. När vi sedan gick några meter till förstod vi snabbt 
varför ingen annan stannat vid parkeringen. Vi möttes av en ena
stående färgprakt. Esparsett och klipplin Linum austriacum stod 
om vartannat och bildade en av de vackraste backar jag sett.

Jättefräken Equisetum 
telmateia är Nordens största 
fräkenart och kan bli över en 
meter hög.
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 • FRUKOST I FÄLT
Vi var inkvarterade på Danhostel Møns Klint på den östra spet
sen av ön, och varje dag dukades det upp ett stort och fint fru
kostbord från vilket vi kunde göra i ordning var sin madpakke för 
dagens frokost i fält. Eftersom jag tycker att frukosten är dagens 
bästa måltid gladde jag mig åt att vi fick frukost två gånger om 
dagen!

 • 1700-TALSSLOTT OCH FOSSILJAKT
Våra guider var mångkunniga och utöver att ge oss en gedi
gen genomgång av Møns växter fick vi mycket berättat för oss 
om öns geologi och kulturarv. En eftermiddag spenderade vi 
i 1700talsslottet Liselunds välbevarade trädgård där vi bland 
mycket annat imponerades av ett flertal stora äkta kastanjer 
Castanea sativa.

En kamera fångar stornycklar 
Orchis purpurea. – ”Botaniker-
flocken” på väg upp mot Møns 
högsta punkt Aborre bjerg. – 
Esparsett Onobrychis viciifolia 
vid Høvblege. – I skogen på 
jakt efter röd skogslilja Cepha-
lanthera rubra.
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En annan dag letade vi fossil i kritklippan vid Storeklint. Det 
kändes som en triumf när jag till slut hittade bakdelen av en 
belemnits skal, en bläckfisk som dog ut för cirka 65 miljoner år 
sedan.

 • VATTENBLINK OCH SYDLIG SORBUS
Innan vi skildes åt den sista dagen hann vi med en tur till halvön 
Ulvshale. Efter att ha gått bland avenbok Carpinus betulus och 
buskstjärnblomma Stellaria holostea kom vi fram till ett litet 
stillastående vatten fyllt med blommande vattenblink Hottonia 
palustris. Det var näst intill magiskt att se alla dessa växter flyta 
omkring på det spegelblanka vattnet. Som avslutning fick vi 
också chansen att kryssa tyskoxel Sorbus torminalis, tarmvridrøn 
på danska, som på Møn befinner sig i den allra nordligaste delen 
av sitt utbredningsområde.  

•  Ett stort tack till Dansk Botanisk Forening för en fint ordnad 
resa och ett särskilt tack till våra skickliga exkursionledare: Aase 
Gøthgen, Claus Helweg Ovesen och Palle Gravesen. Jag kom
mer utan tvekan att åka över Öresundsbron igen!

Klipplin Linum austriacum vid 
Høvblege. 

Klipplin är en sydeuropeisk 
art som naturaliserats på ett 
fåtal platser i Danmark och 
Sydsverige, i regel på torra 
kalkrika gräsmarker. 

Blommorna hos klipplin är av 
två olika typer, antingen med 
korta stift och långa ståndare 
(som blommorna på bilden) 
eller tvärtom. Fenomenet kallas 
hetero styli och är en anpass-
ning som gynnar korspollina-
tion.

Stina Weststrand är doktorand i växt-
systematik vid Uppsala universitet. Hon 
arbetar med fylogeni och biogeografi 
hos mosslummerfamiljen, Selaginel-
laceae.

Adress: Flogstavägen 25 D,  
752 73 Uppsala 
E-post: stina.weststrand@ebc.uu.se
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Botanikdagarna i  
Ångermanland
STAFFAN KIHL

Å
rets botanikdagar arrangerades 2–5 juli i Ångerman
land med hjälp av krafter från Medelpads Botaniska 
Förening. Senast botanikdagarna hölls i Ångermanland 
var 1991, då under ledning av den nyligen bortgångne 

Jan W. Mascher. Den här gången fungerade SBF:s ordförande 
Stefan Grundström som ledare. 

Bas för exkursionerna var det före detta järnbruket Gålsjö 
bruk med anor från tidigt 1700tal, cirka tre mil öster om Sol
lefteå, som stod för trevlig logi och god mat. 

Ångermanland är Sveriges till ytan sjätte största landskap 
och kan visa upp en rikt varierad natur. I öster möter man 
Höga kustens dramatiska kustlandskap (med den största kända 
landhöjningen i världen) och i väster kalkpåverkade rikkärr och 
sumpskogar.

Under tre välorganiserade exkursionsdagar besökte vi lokaler 
från Kramforstrakten i söder och Höga kusten i öster till myr
landskapet i Edseletrakten i väster under sakkunnig ledning av 
arrangörernas guider. Naturligtvis tittade vi också på niplandska
pet i de stora älvdalarna. Under exkursionsdagarna var väder
gudarna på vår sida, det svala och regniga väder som avslutade 
juni hade lagom till Botanikdagarna ersatts av behagligt svenskt 
sommarväder. 

Två av kvällarna bjöds deltagarna på intressanta föredrag. På 
torsdagen berättade Mats Henriksson, länsarkitekt i Väster
norrland, om världsarvet Höga kusten och turerna kring dess 
tillkomst. På fredagen berättade Ann Renström, arkitekt och 
bebyggelsehistoriker, om Ådalens bebyggelsehistoria och det 
kulturarv som finns i byarna runt Sollefteå.

Södra turen
Bara ett par kilometer från Gålsjö gjorde vi det första stoppet vid 
en av vikarna i Offersjön. I viken växte det gott om småbladiga 
näckrosor. Några av dem hade börjat blomma och bestämdes 
samtliga av Erik Ljungstrand till hybrider mellan dvärgnäckros 
Nuphar pumila och gul näckros N. lutea (figur 1). Några renrasiga 
dvärgnäckrosor lyckades vi inte hitta vid det här besöket. Tyvärr 
hade vi inte tillgång till båt och kunde därför bara kolla de näck
rosor som växte närmast stranden.

Botanikdagarna i Ång

ermanland lockade i 

år 112 deltagare, varav 

glädjande nog hela fyra 

ungdoms stipendiater. 

Staffan Kihl hörde dock 

till dem som varit med 

förr.

figur 1. Hybriden mellan gul 
näckros och dvärgnäckros 
Nuphar lutea × pumila i Offer-
sjön.
foto: Aimon Niklasson.
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Nästa anhalt var de betade strandängarna vid Björkå bruk 
i Överlännäs. Ängarnas yttre delar består till stor del av ett så 
kallat ävjebroddssamhälle där vi förutom ävjebrodd Limosella 
aquatica (figur 2) också kunde finna ävjepilört Persicaria foliosa, 
bitterpilört P. hydropiper, fyrling Crassula aquatica, sylört Subula-
ria aquatica och många andra arter typiska för dyiga stränder. I 
strandsnåren växte bland annat mandelpil Salix triandra.

Efter lunchen besökte vi en till synes alldaglig vägkant utanför 
byn Herrsjön i Ytterlännäs, som dock visade sig vara en ovanligt 
fin låsbräkenlokal. Det mest anmärkningsvärda nyfyndet var nog 
nordlåsbräken Botrychium boreale. Andra låsbräkenarter längs 
vägkanten var topplåsbräken B. lanceolatum och månlåsbräken 
B. lunaria.

Dagen avslutades med ett längre besök i naturreservatet 
Älgberget–Björnberget i Ytterlännäs. Exkursionsdeltagarna 
kunde välja mellan två turer. De som önskade kunde våga en lite 
mer krävande vandring på ungefär två kilometer genom kuperad 
skogsterräng med bland annat långskägg Usnea longissima (figur 3) 
och gott om död ved, med ovanligare arter som ullticka Phellinus 
ferru gineofuscus och gränsticka P. nigrolimitatus.

figur 2. Blommande ävjebrodd 
Limosella aquatica vid Björkå 
bruk. Ävjebrodden har fått ge 
namn åt ett speciellt växtsam-
hälle som återfinns på dyiga 
sötvattensstränder.
foto: Aimon Niklasson.

figur 3. Långskägget Usnea 
longissima draperade granarna 
på Björnberget.
foto: Aimon Niklasson.
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Det gemensamma målet var Västeråsen, ett skogshemman 
från början av 1800talet som stått öde sedan 1933. Den gamla 
inägomarken består till stor del av en artrik ängsvegetation. 
Här njöt vi av fältgentiana Gentianella campestris var. campestris 
i enorma mängder (figur 4), månlåsbräken och blåsuga Ajuga 
pyramidalis, backnejlika Dianthus deltoides, svartkämpar Plantago 
lanceolata (de tre sistnämnda ovanliga så här långt norrut).

Kustturen
Första anhalten i kustlandskapet var Nordingrå i Höga kusten. 
Här kunde hugade deltagare välja att bestiga Ringkallens nord
östbrant, där nordliga och sydliga arter möts. De värmekrävande 
sydliga arterna skogslönn Acer platanoides och backtimjan Thymus 
serpyllum samsades om utrymmet på klipphyllorna med fjäll
växter som purpurbräcka Saxifraga oppositifolia och taggbräken 
Polystichum lonchitis. 

figur 4. Fältgentiana Gentia-
nella campestris var. campest-
ris blommade i tusental på 
ängsmarken i Västeråsen.

Även den vita formen av fält-
gentiana fanns i Västeråsen.
foto: Staffan Kihl.
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Alternativet för de inte lika klättersugna var att besöka 
strandhällarna vid Rotsidan, där det fortfarande blommade 
enstaka exemplar av strandtrav Arabidopsis petraea (figur 6), som i 
Sverige har sina enda förekomster vid Ångermanlands kust.

Vid den västra entrén till Skuleskogens nationalpark åt vi 
lunch. Bara hundra meter från den bekväma lunchplatsen kunde 
vi beskåda en fin lokal för kambräken Blechnum spicant (figur 5).

I Salusand vid Saluåns utlopp i Grundsunda, norr om Örn
sköldsvik, blev vi förevisade en rik förekomst av bottnisk malört 
Artemisia campestris subsp. bottnica som upptäcktes där 1994. 
Sedan dess har den ökat och beståndet omfattar idag minst fem
tonhundra exemplar.

Vid Gideåbacka i Grundsunda besökte vi ett gammalt 
timmeravlägg där obarkat ryskt timmer har lagrats. På sådana 
platser kan man göra oväntade fynd. Här fann vi bland annat 
glansruta Thalictrum lucidum (figur 7), beskriven av Jan W. 
Mascher 2003 som det första fyndet av vildväxande glansruta i 
Sverige. Andra intressanta växter var kåltistel Cirsium oleraceum, 
buskstjärnblomma Stellaria holostea och finnklint Centaurea phry-
gia subsp. phrygia.

Västra turen
Den västra turen gick till trakterna kring Faxälven och Ånger
manälven väster och nordväst om Sollefteå. Vi inledde med 
ett besök i nipbranternas torrängsflora vid Höven i Resele. 
Nipbranterna hotades av igenväxning men har nu restaurerats 
och betas. Här kunde vi bland annat beundra rysk drakblomma 

figur 7. Glansruta Thalictrum 
lucidum på det gamla timmer-
avlägget i Gideåbacka.
foto: Aimon Niklasson.

figur 6. En av de få ännu 
blommande plantorna av 
strandtrav Arabidopsis petraea 
som vi hittade vid Rotsidan.
foto: Aimon Niklasson.

figur 5. I närheten av entrén 
till Skuleskogens nationalpark 
växte rikligt med kambräken 
Blechnum spicant.
foto: Staffan Kihl.
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Kihl, S. 2014: Botanikdagarna 
i Ångermanland. [Botany Days 
in Ångermanland.] Svensk Bot. 
Tidskr. 108: 282–286.
An account of the Swedish Botani
cal Society’s yearly Botany Days, 
which 2014 were held in the prov
ince of Ångermanland, is given.
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Draco cephalum thymiflorum (figur 8) på en av sina få svenska loka
ler och backruta Thalictrum simplex.

Vid Jättjärnsbäcken i Lidgatu besökte vi en lokal för skogs
rör Calamagrostis chalybaea, ett sällsynt högväxt gräs som bara 
hittas i södra och mellersta Norrland.

Vid Ödsgård i Edsele växer fortfarande klådris Myricaria ger-
manica rikligt. Arten var tidigare vanlig längs vissa av de norrländ
ska älvarna, men har nu minskat kraftigt på grund av vatten
kraftsregleringar. I närheten av Faxälven såg vi en fin förekomst, 
dock på en onaturlig lokal, i ett grustag.

Huvudmålet för den västra turen var Gideåbergsmyrarna i 
Edsele, av många ansett som Ångermanlands botaniskt finaste 
område. Den rika floran beror på att inlandsisen har transpor
terat hit kalkhaltig morän från de jämtländska kalkområdena. 
Området består av flera myrar med mellanliggande skogspartier. 

Vi började med att besöka Småmyrarna, ett stort område 
med rik växtlighet. Guckusko Cypripedium calceolus, kransrams 
Polygonatum verticillatum, sumpnycklar Dactylorhiza majalis 
subsp. lapponica, glansvide Salix myrsinites, åtskilliga Carexarter 
och mycket annat såg vi här. Sedan fortsatte vi genom en fuktig 
granskog där vi fann bland annat storgröe Poa remota, nordisk 
stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale och finbräken 
Cystopteris montana. Exkursionen avslutades med ett besök på 
Mellanmyran med sällsyntheter som myrstarr Carex heleonastes 
och sumparv Stellaria crassifolia.

Avrundning
Årets botanikdagar var tre mycket innehållsrika och stimule
rande dagar. Två av lokalerna har speciellt etsat sig fast i minnet 
och lockar till återbesök: Gideåbergsmyrarna och Västeråsen. 
Gideåbergsmyrarna var genom sin artrikedom en fantastisk upp
levelse. Den örtrika ängsmark som vi fick njuta av i Västeråsen är 
numera en raritet, speciellt imponerande var massförekomsten 
av fältgentiana. På båda de här lokalerna hade man utan problem 
kunnat tillbringa en hel dag för att njuta av naturen och upp
täcka fler arter  .

figur 9. Två av årets ungdoms-
stipendiater kollar upp en 
topplösa Lysimachia thyrsiflora.
foto: Aimon Niklasson.

figur 8. Rysk drakblomma Dra-
cocephalum thymiflorum på en 
nipbrant vid Ångermanälven.
foto: Staffan Kihl.
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till minne
Lars-Åke Pettersson 
LarsÅke Pettersson, gotländsk naturvän och 

SBF:s kassör under många år, har lämnat oss.

JÖRGEN PETERSSON

Lars-Åke föddes i Visby 1937. Fadern var träd
gårdsmästare och LarsÅke fick tidigt hjälpa 
till med ogräsrensning, en orsak till att han 
senare aldrig ville ha en egen trädgård. 

Tidigt väcktes dock LarsÅkes intresse för 
den vilda gotländska naturen. I mitten av 1950
talet bildade han och några vänner en fältbiolo
gisk förening. En sommar vandrade man mellan 
träsken på Fårö och inventerade fågellivet. Vid 
Ödehoburga hade de lyckan att få njuta den 
färgsprakande anblicken av parande blåkråkor.

LarsÅke var med när Gotlands ornito
logiska förening bildades 1974. Han deltog 
alltid i de årliga inventeringarna och var också 
ansvarig för Svensk fågelatlas på Gotland.

  LarsÅke var en passionerad ringmärkare. 
Han skötte om flera hundra holkar där han 
ringmärkte ungarna och rensade efter säsong
ens slut. LarsÅke är den märkare i landet som 
satt ring på flest skogsduvor, över 1300.

Förutom fåglarna var det växter och fram
för allt lavar som LarsÅke studerade. Till 
de mer spektakulära lavfynden hör den enda 
växtplatsen på Gotland för jättelav som han 
fann i Brunnsraränget i Etelhem. Släktingen 
lunglav inventerade LarsÅke åren 1987–89, 
varvid han fann arten på 42 lokaler från Gröt
lingbo till Gotska Sandön. Han mångåriga 
anteckningar om 66 växtlokaler för kyrko
gårdslav har också publicerats.

  När LarsÅke år 2004 vandrade i Bunge 
antecknade han något som han tyckte liknade 
öländsk tegellav, tidigare känd från en enda 

lokal på Öland. Senare hittade han den på 
ytterligare växtplatser och nio lokaler är nu 
kända på Gotland. Namnet öländsk tegellav 
tycks numera, genom LarsÅkes insats, vara 
något missvisande.

  Så sent som 2009 gjorde LarsÅke sitt 
kanske allra finaste lavfynd ute på Kalvskogs
hajd i Hejnum. Här fann han en brunaktig lav 
som han inte kände igen. Belägget skickades 
till en expert i Wien som bestämde den till 
Placidium umbrinum, ny för Nordeuropa. Kort 
därefter upptäckte han ytterligare en svår
bestämd art på Tofta skjutfält. Även denna 
skickades till Wien. Bestämningen blev Placi-
diopsis custnani, ny för Sverige. 

LarsÅke gjorde även många intressanta 
fynd inom Projekt Gotlands Flora. Vid Mil
lumträsk i Tingstäde hittade han både odon 
och gulyxne. Förekomsten av gulyxne visade 
sig vara en av Sveriges rikaste lokaler.

Kanske är ändå LarsÅkes två fynd av mjält
bräken vid Danbo naturreservat 2002 och på 
Grogarnsberget 2010 de viktigaste upptäckter 
han gjorde på kärlväxtsidan. I båda fallen hit
tade LarsÅke denna ytterst sällsynta orm
bunke när han letade efter intressanta lavar.

LarsÅke var, som framgår av dessa rader, 
en mycket aktiv naturmänniska som älskade 
den gotländska naturen och dess olika innevå
nare. Han var också en lugn och pålitlig per
son som sällan brusade upp. Trots sina stora 
kunskaper höll han sig ofta lite i skymundan 
och ville absolut inte framhäva sig själv.

LarsÅke var god vän som kommer att 
saknas av många människor i alla de olika 
naturföreningar där han verkade.  
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Ungdomarna i SBF blir äldre!
Från och med 2015 gäller ett ungdomsmedlemskap i Svenska Botaniska Föreningen ända tills 
medlemmen fyllt 30 år, inte 25 år som var den tidigare åldersgränsen. Du som ännu inte fyllt 30 år, 
hör av dig till kansliet (info@svenskbotanik.se, 018-471 28 91) och meddela ditt födelse  år, så får 
du rätt medlemsavgift (100 kr) på nästa inbetalningskort.

Botaniska resor med 
AviFauna 2015
För att möta den ökade efterfrågan på resor 
med botanisk inriktning har Svenska Botaniska 
Föreningen inlett ett samarbete med AviFauna, 
som i snart tre decennier arrangerat resor för 
natur- och fågelintresserade i Europa och till 
världens alla kontinenter. 

Från och med nästa år kommer även bota-
niska resor att ingå i AviFaunas program, resor 
arrangerade av och tillsammans med Svenska 
Botaniska Föreningen. AviFauna tar emot anmäl-
ningar, skickar ut biljetter och avrese information. 
Såväl SBF:s medlemmar som AviFaunas bota-
nikintresserade resenärer är varmt välkomna att 
delta på resorna. 

Under 2015 arrangeras tre botaniska resor 
som riktar sig inte bara till erfarna botaniker utan 
även till nybörjare och andra som är intresserade 
av växternas värld. Den första blomster resan 
kommer att gå redan 11–18 april till Kreta, då 
orkidéer och vildtulpaner står i full blom. 

I mitten av maj går nästa resa, nu till Monti 
Sibillini, en nationalpark i de centrala delarna av 
Apenninerna, där förutom botanik och vandring 
även den traditionella matkulturen ingår som ett 
viktigt inslag. Monti Sibillini ligger mitt på den ita-
lienska halvön, i regionerna Umbrien och Marche. 

Den tredje resan går till franska Alperna i 
början av juli med särskild inriktning för nybörjare. 
Även här är den lokala husmanskosten en del i 
resans upplevelser. 

Reseledare är Caroline Edelstam (Kreta 
och Monti Sibillini) och Leif Andersson (franska 
Alperna), båda med stor erfarenhet som ledare 

för botaniska resor. Fler spännande resmål kan 
bli aktuella framöver om samarbetet slår väl ut.

Tidpunkt, pris och program för resorna 
presenteras närmare i kommande nummer av 
SBT. Resorna kommer också att läggas ut på 
SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) och på 
AviFaunas hemsida (www.avifauna.se). Så håll 
ögonen öppna!
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Rättelse
till Martinsson, K. & Ryman, S. 2014: Floristiska 
fragment från Olof Rudbecks tid. Svensk Bot. 
Tidskr. 108: 132–166.
Författarna meddelar: ”Vid den redaktionella 
bearbetningen av artikeln blev det konserverade 
vetenskapliga namnet på rött oxbär, Cotone-

aster integerrimus, vilket stipuleras av den 
botaniska koden, utbytt mot det synonyma nam-
net C. scandinavicus. Att det senare namnet 
används exempelvis i Dyntaxa ändrar inte det 
faktum att C. integerrimus är konserverat och 
måste användas.”

Skorpionofrys Ophrys scolopax subsp. heldreichii.
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