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Grästrimmer lika bra som slåtterbalk?Ek funnen på kalfjället

Fräkenhybrider

Rosenrot
Rosenrot Rhodiola rosea är en 
ganska vanlig växt i fjällen, men 
det är alltid lika trevligt att 
stöta på den där den står och 
lyser i en fuktig klippskreva. 
 De små, fyrtaliga blommorna 
sitter i täta blomställningar och 

är oftast gula men kan också 
gå mer i orange eller brunrött. 
Arten är tvåbyggare; exempla-
ret på bilden är en hanplanta.
 Det svenska namnet syftar 
på den väldoftande, gulköttiga 
jordstammen. 

 Sällsynt hittas arten utanför 
fjällen: sydliga utpostlokaler 
finns i Bohuslän. Läs om årets 
botanikdagar på sid. 274.
foto: Niklas Aronsson. – Norge, 
SNo, Krutvassrødikken, 22 juli 
2015.



283  En orkidébild i en 
flora lockade Barbro 
Risberg till en begrav-

ningsplats i Turkiet. Där fann hon vad 
hon sökte!

260 Ekbarkbiten ser kanske 
inte så mycket ut för 
världen, men dess ålder 

och platsen den hittades på gör den unik 
och viktig för förståelsen av vår forntida 
växtvärld.  

254 Provytor som följts 
under tio år visar att 
grästrimmern är lika 

bra som slåtterbalken när det gäller att 
vidmakthålla en artrik ängsmark.

228 Hybriden 
mellan 
ängsfräken 

och skogsfräken har hittats på 
Höga Kusten i Ångermanland. 
Förmodligen finns den på fler 
ställen.  
 Läs om den och våra andra 
nordiska fräkenhybrider i Mar-
cus Lubienskis och Veit Martin 
Dörkens artikel.

240 Slåtterängarna i Skattlös-
berg i Dalarna har hävdats 
med traditionella metoder 

sedan 1970-talet men ändå har den skydds-
värda ängsfloran svårt att komma tillbaka från 
en tidigare period av ohävd. 
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våra regionala föreningar
Vår förening bildades redan 1973 på initiativ 
av Torsten Örtenblad som var ordförande 
ända fram till 2010. En stor del av DBF:s 
tidiga verksamhet gick ut på att samla material 
till Per-Arne Anderssons Flora över Dal som 
publicerades 1981. Denna bok var en av de 
första moderna landskapsflororna i Sverige. 

Ett mycket utförligt komplement utkom 
2010 som ett eget nummer av SBT (häfte nr 
3/2010), sammanställt av Kjell Eriksson och 
Stefan Hult. 

Föreningen har ungefär hundra medlemmar 
och vi anordnar årligen åtta till tio exkursioner i 
landskapet och ett antal inomhusmöten.

Dalsländska specialiteter
Dalsland hyser två ovanliga arter som utanför 
landskapet endast har ett fåtal svenska lokaler, 
nämligen kantlök Allium lusitanicum (bilden 
nedan) och ormbunken uddbräken Polystichum 
aculeatum (bilden till höger). 

Kantlöken har störst utbredning i väster längs 
sjön Stora Le medan uddbräknen huvudsakligen 
påträffas i centrala Dalsland på kalkrika delar av 
Dalformationen. År 2010 anordnade DBF och 
SBF ett nationellt läger för att specialinventera 
kantlöken.

Floraväkteri
Efter en trevande start har föreningen nu kom-
mit igång med successivt ökad floraväktar-
verksamhet, inte minst inriktad på kantlök 
och udd bräken, men även på röd skogslilja 
Cephalan thera rubra som historiskt sett har ett 
trettiotal kända lokaler i land skapet. 

Dalslands Botaniska Förening

Kontaktinformation
Ordförande  Claes Kannesten, Åmål 
(claes.kannesten@telia.com)

Kassör  Bertil Larsson, Dals Rostock 
(bertil.larsson98@gmail.com)
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DBF utger sedan 1975 
tidskriften Natur på Dal 
med två nummer per år 
tillsammans med SNF-
kretsarna i landskapet och 
Dalslands Ornitologiska 
Förening. Här samlas för-
eningarnas program och 
publiceras bland annat 
uppsatser av botaniskt 
intresse.

Exkursion till Svarvare-
torpet i Dals Rostock, 
Sveriges rikaste lokal för 
uddbräken.
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omslagsbild  Hybriden 
mellan ängsfräken och 
skogsfräken har hittats 
i utkanten av Skule-
skogen i Ångermanland. 
Läs mer om fyndet och 
om alla kända fräken-
hybrider i Norden på 
sid. 228.
fo to: Marcus Lubienski.
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Regeringen anmäler Bästeträsk 
som Natura 2000-område

  ledare

Svenska Botaniska 
Föreningen lämnade ett 
förslag till regeringen i 
oktober 2005 att Bäste-
träsk och dess omgiv-
ningar på norra Gotland 
skulle skyddas som 
nationalpark. Området 
innehåller världsunika naturtyper, växt- och 
djurarter. Naturvårdsverket presenterade 
2008 en nationalparksplan för Sverige med 
förslag att bilda nationalparken Bästeträsk 
– efter ett utredningsuppdrag av regeringen 
– under förutsättning att inget nytt kalk-
brott öppnas i området. SBF välkomnade 
nationalparksplanen och noterade att staten 
stödde vårt förslag. Det tog tre år att få sam-
hällets stöd för att verka för ett skydd av det 
oersättliga naturområdet på norra Gotland.

Regeringen beslutade den 31 augusti 
2015 att anmäla Bästeträsk som Natura 
2000 -område. SBF välkomnade detta 
beslut, som både var glädjande och ytterli-
gare ett stort och viktigt steg på vägen mot 
målet att bilda en nationalpark. Genom att 
ingå i EU:s nät av områden i Natura 2000 
enligt Art-och habitatdirektivet stärks skyd-
det för hela området kraftfullt och ska ha 
prioritet i skyddsarbetet.

Förutsättningar har efter tio års arbete 
äntligen skapats för att bilda nationalparken 
Bästeträsk.

Mark- och miljööverdomstolen, som 
prövar ansökningar om tillstånd att öppna 
kalkbrott och avleda vatten, beslöt i april 
2015 att låta ansökningarna om tillstånd till 

kalkbrott 
vila till den 
31 augusti, 
i avvaktan 
på att reger-
ingen skulle 
avgöra om 
Bästeträsk 
skulle ingå 
i Natura 
2000 . 

Regering-
ens beslut 
innebär att 
domstolen 
till skillnad 
från tidigare domstolsprövningar under 
perioden 200 7–201 4 nu också måste ta 
hänsyn till Art- och habitatdirektivets 
bestämmelser, vilket Högsta domstolen slog 
fast i ett prejudicerande beslut om Natura 
2000 -områden i juni 2013.

Nu får vi avvakta och se hur Mark- och 
miljööverdomstolen dömer! 

göran mattiasson, vice ordförande

Det föreslagna nationalparksområdet Bästeträsk finns 
utförligt beskrivet i SBT nr 2/2012. De tidigare händel-
serna i serien om Bäste träsk som ”Nationalpark eller 
kalkbrott?” finns att läsa om i SBT nr 5/2013 och nr 
2/2015 .

Visby

Bästeträsk-
området
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F
amiljen fräkenväxter Equisetaceae 
omfattar 15 arter som fördelar sig 
på två undersläkten (Equisetum och 
Hippochaete) inom släktet fräknar 

Equisetum (Hauke 1963, 1978a). 
I Sverige finns sex arter i undersläktet 

Equisetum (åkerfräken E. arvense, sjöfräken 
E. fluviatile, kärr fräken E. palustre, skogs-
fräken E. sylvaticum, ängsfräken E. pratense 
och jättefräken E. telmateia) samt tre arter 
i undersläktet Hippochaete (skavfräken 
E. hyemale, smalfräken E. variegatum och 
trådfräken E. scirpoides) (Øllgaard & Tind 

1993, Øllgaard 2000, Karlsson & Agestam 
2014).

Inom undersläktena, men inte mellan 
dem, kan hybrider förekomma. Sålunda 
finns för närvarande 19 diploida primär-
hybrider giltigt beskrivna (se översikt i 
Lubienski 2010; Page & Gureyeva 2009). 

I Frankrike, Nederländerna och Tyskland 
har det dessutom under det senaste decen-
niet påvisats tre triploida hybrider inom 
undersläktet Hippochaete (Bennert m.fl. 
2005, Lubienski & Bennert 2006, Lubienski 
m.fl. 2010, de Winter & Lubienski 2012).

Under karbon, för 300 miljoner år sedan, var fräkenväxterna ett dominerande 

inslag i vegetationen. Men idag finns det bara 15 arter kvar i hela världen, varav 

vi räknar nio som svenska. Att hitta korsningar mellan arterna är ovanligt men 

nu har hybriden ängsfräken × skogsfräken upptäckts också i vårt land.

Ängsfräken × skogsfräken funnen i Sverige –
samt en översikt över de nordiska fräkenhybriderna

MARCUS LUBIENSKI & VEIT MARTIN DÖRKEN

figur 1. Ängsfräken × skogsfräken E. pratense × sylvaticum och dess växtplats nära Käla viken, Vibyggerå 
socken, Ångermanland, 23 juli 2014.
fo to: Marcus Lubienski.
Equisetum ×mildeanum near Kälaviken, Ångermanland, NE Sweden.
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Hur många hybrider som finns i den 
svenska och nordiska floran har diskuterats 
under lång tid (Borg 1967). I undersläktet 
Equisetum är för närvarande bara åkerfräken 
× sjöfräken upptagen i art listorna för Sverige 
(Øllgaard & Tind 1993, Øllgaard 2000, 
Karlsson & Agestam 2014).

För några år sedan upptäcktes hybriden 
ängsfräken × skogsfräken E. pratense × E. syl-
vaticum i Norge (Lubienski 2003, 2009), och 
nu har denna hybrid också hittats i Sverige, 
vilket vi redovisar i det följande.

Material och metoder
Material från den här beskrivna före-
komsten av ängs fräken × skogsfräken har 
jämförts med material av stamarterna av 
olika ursprung samt med samma hybrid från 
lokaler i Norge och de Brittiska öarna (se 
appendix 1). De flesta undersökta exempla-
ren finns i försteförfattarens privata herba-
rium och studerades under kontrollerade 
odlingsförhållanden under en längre tid.

Preparerings- och mikroskoperings-
metodiken följer i huvudsak Lubienski & 
Dörken (2013).

Den svenska lokalen
Den svenska förekomsten upptäcktes 22 juli 
2014 i Ångermanland, Vibyggerå socken, 
Skuleskogen, väg mot Kälaviken nordost 
Käl, ungefär 100 meter från korsningen vid 
parkeringen. Koordinater: N 63° 5′ 2,7″;  
E 18° 28′ 54,7″ (RT90: 6999942 1635224).

Hybriden växer här längs ungefär 17 
meter av ett dike längs vägen mot Kälaviken 
(figur 1) tillsammans med båda sina stam-
arter samt åkerfräken. Förekomsten ligger 
cirka 750 meter från havet i tallskog med 
inslag av gran, asp och björk. Området ligger 
i den mellanboreala zonen (Sjörs m.fl. 2004) 
på Höga Kusten. 

Alla fräknar (både arter och hybrider) har 
en utpräglad förmåga till vegetativ spridning 
med skott eller jordstammar, och kan där-
med bilda mycket stora och gamla – potenti-

ellt odödliga – bestånd (jfr Lubienski 2009). 
Den förekomst som beskrivs här är dock 
säkerligen mycket yngre. Eftersom hybriden 
växer tillsammans med båda sina stamarter 
och har en relativt ringa utbredning på en 
för fräkenhybrider typisk växtplats (dike och 
vägkant; figur 1), kan det antas att den har 
uppstått här i sen tid.

Belägg finns i försteförfattarens privata 
herbarium samt vid Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm (S).

Identifiering och kännetecken
Hybriden är intermediär och går att identi-
fiera säkert på yttre, lätt iakttagbara känne-
tecken. Likväl täcker variationen till synes in 
spännvidden mellan föräldraarterna. Stora 
skott, liksom fertila skott, liknar skogsfrä-
ken medan mindre och beskuggade skott 
liknar ängsfräken. 

Storleken på skotten ligger mellan 
skogsfräken och ängsfräken (skogsfräken 
är i genomsnitt något mera storväxt än 
ängsfräken). Grenarna är försedda med 
grenar av andra ordningen (gäller ej de allra 
svagaste skotten). De sekundära grenarna 
utbildas uteslutande från den inre delen av 
sidogrenarna (figur 1). Sedd tredimensionellt 
har alltså en hybridplanta en inre ”kärna” 

figur 2. Ängsfräken × skogsfräken. Slida från 
nedre delen av skottet, med bruna och delvis  
sammanhängande tänder.
fo to: Marcus Lubienski.
E. ×mildeanum. Nodal sheath from lower part of the 
shoot; note brown teeth partly adhering together.
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med tät förgrening och en yttre ”mantel” av 
primärgrenarnas oförgrenade toppar. Detta 
är karakteristiskt även för de andra skogsfrä-
kenhybriderna (med åkerfräken respektive 
jättefräken; Lubienski 2010, 2013).

Grenens första led är i regel lika lång som, 
eller något längre än tillhörande stjälkslida. 
Stjälkslidans tänder är delvis sammanväxta 
(figur 2) och har, särskilt på skottets nedre 
del, en brun eller först ljus hinnkant. Hybri-
dens stjälkslidor är alltså intermediära och 
visar kännetecken från båda stamarterna 
(figur 3). Detta är till hjälp när man har att 
göra med små exemplar av hybriden, vilka 
kan vara mycket lika ängsfräken.

De fertila vårskotten får, liksom hos 
stam arterna, efter hand gröna grenar och 
liknar främst dem hos skogsfräken (figur 
4). Sporgömmena från axen på sådana skott 
innehåller dock bara felslagna sporer – vit-
aktiga, klorofyllfria och oregelbundet for-
made utan springtrådar (elaterer; figur 5A).

De makromorfologiska skillnaderna mel-
lan hybriden och dess stamarter sammanfat-
tas i tabell 1.

Mikroskopiska detaljer på skott och 
klyvöppningar skiljer sig mellan arterna 
inom undersläktet Equisetum och är använd-
bara vid bestämningen av hybrider (Page 
1972, Dines & Bonner 2002, Lubienski 2010, 
Lubienski & Dörken 2013).

Klyvöppningarna och stjälkens åsar hos 
ängsfräken × skogsfräken är till viss del 
intermediära (figur 6, tabell 2). Hybriden är 
dock mycket lik ängsfräken och att skilja 
den från ängsfräken enbart med hjälp av 
mikromorfologin är inte möjligt. Skogs-

figur 4. Fertilt skott av ängsfräken × skogsfräken 
med sporax.
fo to: Marcus Lubienski.
Fertile shoot with strobilus of E. ×mildeanum.

figur 3. Stjälkslidor hos ängsfräken (vänster), ängsfräken × skogsfräken (mitten) och skogsfräken (höger).
fo to: Marcus Lubienski.
Nodal sheaths of E. pratense (left), E. ×mildeanum (centre) and E. sylvaticum (right).
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fräken däremot har helt annorlunda klyv-
öppningar och mycket typiska, tvåkantiga, 
tillplattade och med kiseltaggar försedda 
åsar på stjälken, något som inte alls eller 
bara mycket svagt kommer till uttryck hos 
hybriden. 

På liknande sätt förhåller det sig hos 
en annan skogsfräkenhybrid, åkerfräken 
× skogsfräken (Lubienski 2010). Även här 
kommer de typiska mikroskopiska kän-
netecknen för skogsfräken bara svagt till 
synes. Fenomenet verkar för övrigt inte vara 
ovanligt hos hybrider inom undersläktet 
Equisetum (Lubienski & Dörken 2013).

Utbredning 
Ängsfräken × skogsfräken rapporteras då 
och då, men uppgifterna är oftast dåligt 
underbyggda, något som påpekades redan 
av Borg (1967). Fokuserar man på mer 
seriösa och verifierade uppgifter, så är 
hybriden känd från Tyskland (Rothmaler 
1944), Storbritannien (Page 1988) och Norge 
(Lubienski 2003, 2009), och nu också från 
Sverige. Uppgifter från Nordamerika, där 
stamarterna också förekommer, saknas ännu 
(Hauke 1993). 

Det faktum att de fyra kända fynden i 
Norge, liksom det i Sverige, gjordes av en 
ren slump, tyder emellertid på att hybri-
den kan finnas i hela Norden liksom i hela 

Holarktis där föräldraarterna förekommer 
tillsammans. Men även om ytterligare fynd 
kan förväntas så verkar hybriden på det hela 
taget vara sällsynt.

Hybriden beskrevs först från ön Rügen i 
södra Östersjön (Rothmaler 1944). Därifrån 
är den känd fram till mitten av 1950-talet. 
Det av W. Rothmaler insamlade typmate-
rialet i Herbarium Haussknecht i Jena (JE) 
är dock inte entydigt. Rothmalers övriga 
belägg är greniga exemplar av ängsfräken, 
och hans obelagda uppgifter från Tyskland, 
Polen, Tjeckien och Ryssland (Rothmaler 
1944) går därför inte att lita på. På dessa 
grundar sig förmodligen i sin tur uppgifterna 
hos Meusel m.fl. (1971), Duckett & Page 
(1975), Derrick m.fl. (1987) och Page (1990).

Pålitligare uppgifter finns från skotska 
höglandet (Page 1988), medan nya uppgif-
ter från Storbritannien (Stace 1997, liksom 
uppgifter från exkursionsberättelser och 
fyndrapporter från British Pteridological 
Society och Botanical Society of the British 
Isles) bevisligen delvis beror på förväxlingar 
med endera av stamarterna och därför bör 
bedömas kritiskt.

Att hybriden skulle förekomma i Nor-
den, där stamarterna är så vanliga, var inte 
osannolikt, men dess existens har ändå inte 
klart påvisats tidigare. Den har ofta angivits 
för Sverige (Hylander 1953, Duckett & Page 

figur 5. Felslagna sporer från ängsfräken × skogsfräken (vänster). Normala sporer från ängsfräken (höger).
Aborted spores of E. ×mildeanum (left). Well-formed spores of E. pratense (right).
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1975, Page 1990), men i regel utan närmare 
specificering eller källangivelse. 

Några av dessa uppgifter hänför sig 
möjligen till Almquist & Björkman (1960), 
som uppgav hybriden från Dalarna. Belägget 
finns i Riksmuseet i Stockholm (”Dalarna. 
Garpenberg. Realsbo hage [Domänreser-
vat]. 1 ex. funnet bland E. pratense av skogs-
eleverna. 18.8.1958. leg. Hugo Sjörs.”). 

Om denna uppgift skriver Borg (1967) att 
det rör sig om svagt förgrenade exemplar av 
skogsfräken. Belägget är dock otvivelaktig 
ängsfräken (rev. T. Karlsson, 2014; conf. 
M. Lubienski, 2014). Borg själv (1967) upp-

ger hybriden från Finland (Jamali, Pielisjärvi, 
1965); i vad mån denna uppgift verkligen 
gäller hybriden är dock oklart.

I nyare svenska floror finns inga uppgifter 
om hybriden. Øllgaard & Tind (1993) och 
Øllgaard (2000) tvivlar på dess existens och 
grundar sig därvid på Borgs (1967) kritiska 
genomgång. Karlsson & Agestam (2014) 
anger att hybriden inte har hittats i Sverige, 
men väl i Norden (uppgiften baseras på de 
nya norska fynden (Lubienski 2003, 2009). I 
lokala floraverk över det område där hybri-
den nu hittats (Mascher 1990, Lidberg & 
Lindström 2010) finns heller inga uppgifter.

tabell 1. Makromorfologiska kännetecken för ängsfräken × skogsfräken och dess stamarter.
Macromorphological characters of Equisetum ×mildeanum and its parent species.

E. pratense E. pratense × sylvaticum E. sylvaticum

Höjd 10–35(–50) cm 10–35 cm 10–50(–80) cm

Skott, form Ofta något tvåsidigt 
samman tryckt

Ofta något tvåsidigt 
samman tryckt

Tvåsidigt sammantryckt 
bara på exponerade 
växtplatser

För grening Grenar enkla (oregelbun-
den sekundär förgrening 
endast under störda 
förhållanden)

Grenar enkla eller med 
oregelbunden sekundär 
förgrening

Regelbunden sekundär 
förgrening

Huvudskott, slid-
tänder

Kortare än slidan (ca ¾ 
av dess längd); med ett 
smalt, mörkt centrum och 
en bred, vit hinnkant; fria

Kortare eller lika långa 
som slidan; med ett brett, 
brunt centrum och en 
ljusbrun hinnkant; delvis 
förenade

Något längre än slidan; 
med ett rödbrunt centrum 
och en mycket bred, ljus-
brun hinnkant; förenade

Första greninterno-
den i förhållande 
till stjälkslidan (på 
grenar från skottets 
mitt)

Något kortare än till lika 
lång som 
(0,5–)0,7–1(–2)

Lika lång som till dub-
belt så lång som (aldrig 
kortare) 
1–2

Något längre än till dub-
belt så lång som (mycket 
sällan lika lång som) 
(1–)1,5–2

Sidogrenarnas 
basal slidor

Ca 1 mm; med ljusgrön 
bas och korta, bruna, per-
gamentartade bihang

Ca 1–3 mm; med ljusgrön 
bas och distinkta, ljus-
bruna, pergamentartade 
bihang

Ca 2 mm, distinkta och 
ljusbruna, helt pergament-
artade

Sido grenar, tänder Korta, liksidigt triangulära; 
ej utstående från inter-
noden ovanför 

Primära: korta, liksidigt 
triangulära. Sekundära: 
långa, tillspetsade; ej 
utstående från internoden 
ovanför

Långa och tillspetsade; 
utstående från internoden 
ovanför

Sporer Gröna (med klorofyll), klot-
runda, med springtrådar

Utan klorofyll, oregel-
bundna, utan springtrådar

Gröna (med klorofyll), klot-
runda, med springtrådar
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Fräkenhybrider i Norden
Avgränsningen av hybriderna inom 
undersläktet Hippochaete har blivit allt kla-
rare under de senaste trettio åren med hjälp 
av elektronmikroskopi (Bennert & Böcker 
1991, Lubienski m.fl. 2010), cytologi (Ben-
nert m.fl. 2005), flödescytometri (Bennert 
m.fl. 2005, Lubienski m.fl. 2010) och ISSR-
fingerprinting (Brune m.fl. 2008). 

Inom undersläktet Equisetum baseras 
emellertid hybridbestämningarna hittills 
enbart på makromorfologiska beskrivningar, 
och hybridernas identitet och avgränsning 
är ofta oklara. Osäkerheten ökas av att alla 
arter och hybrider inom familjen uppvisar en 
stor morfologisk plasticitet. 

Det har dock länge påpekats att mikro-
morfologiska karaktärer skulle kunna vara 
till hjälp för att avgränsa arter och hybrider 
även inom undersläktet Equisetum (Page 
1972, Dayanandan & Kaufman 1973, Hauke 
1978a, b, Geiger 1981), och nya och mer 
omfattande studier ger stöd för denna åsikt 
(Levermann 1999, Dines & Bonner 2002, 
Schmidt 2005, Brune 2006, Lubienski 2010, 
Lubienski & Dörken 2013). 

Vad som presenteras här om mikro-
morfologiska karaktärer hos ängsfräken 
× skogsfräken stämmer väl överens med 
tidigare data för andra hybrider och visar 
att graden av intermediärt utseende kan 
skilja mellan makro- och mikromorfologiska 
karaktärer.

Norden är rent generellt mycket rikt på 
fräken och bristen på bekräftade uppgifter 
om hybrider är därför något överraskande. 
Den beror utan tvivel på Pekka Borgs (1967) 
arbete – som måste betecknas som en 
milstolpe i Equisetum-studierna i Norden – 
eftersom det satte ribban högt för vad som 
krävs för att publicera ett hybridfynd. Den 
återhållsamhet vad gäller hybrider, särskilt 
inom undersläktet Equisetum, som är etable-
rad inom den nordiska botaniken är emeller-
tid motiverad, och det vore önskvärt att den 
slog igenom också i andra delar av Europa.

På grundval av nyare uppgifter hos Øll-
gaard (2000), Karlsson & Agestam (2014) 
och Thomas Karlsson (i brev, 2014), samt 
utifrån våra egna studier av material från 
Riksmuseet i Stockholm, ska vi här avslut-
ningsvis presentera en kritisk genomgång av 
hybridernas förekomst i Norden.

UNDERSLÄKTE EQUISETUM
E. arvense × E. fluviatile  
(E. ×litorale Kühlew. ex Rupr.)
Förekomsten av denna hybrid i Norden kan 
anses säker och väl belagd (Borg 1967, Øll-
gaard & Tind 1993, Øllgaard 2000, Karlsson 
& Agestam 2014).

E. fluviatile × E. palustre  
(E. ×dycei C. N. Page)
Uppgifterna för Norge hos Øllgaard (2000) 
hänför sig till Lid & Lid (1994: Rogaland 
Hå, Klepp och kanske Hjelmeland). Anta-
let lokaler utökades i den sjunde upplagan 
av Norsk Flora (Lid & Lid 2005: Hedmark 
Åmot, Rogaland Hå, Klepp, Time och Hjel-
meland, Sør-Trøndelag Røros). Belägg finns 
i herbarierna i Oslo (O), Tromsø (TROM) 
och Bergen (BG) men har ännu inte kontrol-
lerats. 

Statusen i Sverige anges av Karlsson & 
Agestam (2014) som osäker och baseras på 
uppgifter från L. Stenberg (i en checklista 
för Norrbottens flora från 1997; Karlsson, i 
brev, 2014). Enligt T. Karlsson (i brev, 2014) 
avses den förekomst som senare publicera-
des som E. arvense × palustre och som finns 
belagd i S under detta namn. Denna bestäm-
ning kan vi bekräfta efter egna studier (se 
nedan). Hybriden E. fluviatile × palustre är 
alltså ännu inte känd från Sverige.

Hybriden är mycket svår att skilja från 
E. arvense × fluviatile och verkligt hållbara 
skiljekaraktärer verkar inte finnas, ej heller 
säkra cytologiska eller genetiska bevis för 
stamarternas identitet. Uppgifter om denna 
hybrid bör sålunda betraktas mycket kritiskt 
(jfr Lubienski 2013).



234 Svensk Botanisk Tidskrift 109: 5 (2015)

E. arvense × E. palustre  
(E. ×rothmaleri  C. N. Page)
Uppgifterna för Norge hos Øllgaard (2000) 
hänför sig till Lid & Lid (1994: Rogaland Hå, 
kanske i Randaberg, Sør-Trøndelag Klæbu), 
senare likaså utökat (Lid & Lid 2005: Øst-
fold Hvaler, Rogaland Hå, Time, Randaberg 
och Karmøy, Sør-Trøndelag Klæbu). Belägg 
finns i O, TROM och TRH för provinserna 
Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-
Trøndelag, Telemark och Troms, men har 
ännu inte kontrollerats.

Karlsson & Agestam (2014) förtecknar 
inte hybriden för Sverige. Hos Stenberg 
(2010) finns dock en uppgift för Norr-
botten, som baseras på en bestämning av 
R. Elven (T. Karlsson, i brev 2014). Belägget 
finns i S (”Nedertorneå, Haparanda hamn 
strax O badplatsen. Sandig strandvall ovan 
hög vattenlinjen. R: 25N 4e 0803. 940729. 
LS. nb. 94 364.”) och bestämningen till 
E. arvense × palustre kan bekräftas efter egna 

herbarie studier och undersökning av klyv-
öppningarnas mikromorfologi. 

Dessutom finns i S ett andra belägg 
(”Lycksele lappmark. Söder om Yttre 
Busjön i Lycksele socken. 25.7.1941. leg. Sten 
Nordenstam”), som ursprungligen hade 
bestämts till E. fluviatile × palustre men som 
våra egna undersökningar visar är E. arvense 
× palustre. Hybriden har alltså påvisats i 
Sverige åtminstone två gånger.

Hybriden åkerfräken × kärrfräken är 
makromorfologiskt mycket svår att skilja 
från åkerfräken, men producerar bara fel-
slagna sporer och dess existens har bekräf-
tats molekylärgenetiskt (jfr Lubienski 2013). 
Vidare har Lubienski & Dörken (2013), på 
material från en större förekomst i Finland, 
kunnat visa att det finns goda mikro- och 
delvis även makromorfologiska skiljekarak-
tärer. 

Trots stamarternas vanlighet är hybriden 
troligen mycket sällsynt, och kommentaren i 

tabell 2. Mikromorfologiska kännetecken för ängsfräken × skogsfräken och dess stamarter.
Micromorphological characters of E. ×mildeanum and its parent species.

E. pratense E. pratense × sylvaticum E. sylvaticum

Klyvöppningar Med bönformad kontur med bönformad eller 
ibland citronformad kontur

med citronformad kontur

tätt täckta med korta, 
klotformiga pilulae

tätt täckta med korta, klot-
formiga pilulae

glest täckta med korta, 
klotformiga pilulae

pilulae glesare mot kan-
terna

pilulae ej glesare mot 
kanterna

pilulae glesa, ofta otydliga 
eller saknas

yta och pilulae ofta ej 
täckta med vaxkristaller

yta och pilulae täckta med 
vaxkristaller

yta och pilulae tätt täckta 
med vaxkristaller

ej kantad av en ring av 
sammansmälta pilulae

ej eller otydligt kantad av 
en ring av sammansmälta 
pilulae

kantad av en ring av sam-
mansmälta pilulae

pilulae vid öppningen 
skaftade eller klotformiga

pilulae vid öppningen 
klotformiga, ej skaftade

pilulae saknas vanligen 
vid öppningen (otydligt 
klotformiga om de finns)

Skottinternod åsar vassa, knappast 
breddade

åsar vassa eller något 
plattade och breddade

åsar breddade, med två 
distinkta kanter

utskott 1–3, i en enkel rad utskott 2–4, i en enkel rad, 
ibland enstaka bredvid 
varandra

utskott tagglika, i två rader 
längs åsens kanter
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figur 6. Mikromorfologi (siffrorna anger ursprung enligt appendix 1). – Vänster klyvöppningar, översikts-
bild. – Mitten klyvöppningar med pilulae. – Höger övre tredjedelen av ett ledstycke, med åsar. – Överst 
ängsfräken (a7, b3, c3). – Mitten ängsfräken × skogsfräken (d17, e18, f18). – Nederst skogsfräken (g10, 
h10, i10).
Micromorphology (stomata, general appearance [left]; stomata, pilulae at the stomatal pore [middle]; main shoot, 
upper third of internodium, ridge [right]) of E. pratense (a/7;b/3;c/3), E. ×mildeanum (d/17;e/18;f/18) and E. 
sylvaticum (g/10;h/10;i/10) from different provenances (numbers indicate provenance according to Appendix 1).
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Lid & Lid (2005) att den möjligen är förbi-
sedd kan nog betvivlas. Nya uppgifter bör 
alltid granskas kritiskt.

E. palustre × E. pratense  
(E. ×sergijevskianum  C. N. Page & I. I. Gureyeva)
Denna hybrid uppges av Karlsson & Age-
stam (2014) för Norden, dock ej för Sverige. 
Uppgiften baseras på Lid & Lid (2005) som 
uppger den för Telemark, med upplysningen 
”truleg oversedd” (T. Karlsson, i brev 2014). 
I O finns belägg från provinserna Telemark 
och Buskerud vilka ännu inte har kontrol-
lerats.

E. ×sergijevskianum beskrevs först 2009 på 
basis av herbariematerial från Sibirien (Page 
& Gureyeva 2009). Några nutida förekom-
ster i Europa är inte kända. Uppgiften i Lid 
& Lid (2005) bör därför tills vidare anses 
tvivelaktig.

E. fluviatile × E. pratense  
(E. ×mchaffieae  C. N. Page)
Ett belägg i S (”Lycksele lappmark. Älvbrink 
vid Björksele i Lycksele socken. 6.7.1941. leg. 
Sten Nordenstam”), av samlaren etiketterad 
som E. fluviatile × pratense, har vi ombestämt 
till E. arvense × fluviatile.

E. pratense × E. sylvaticum  
(E. ×mildeanum  Rothm.)
Denna hybrid anges av Karlsson & Agestam 
(2014) för Norden, baserat på uppgifter från 
Norge (Lubienski 2003 & 2009); hybriden 
presenteras här även för Sverige.

E. arvense × E. sylvaticum  
(E. ×lofotense  Lubienski)
Denna hybrid har påvisats för Norge (Lubi-
enski 2010). Ytterligare förekomster är ännu 
så länge obekanta.

Ett belägg i British Museum i London 
(”Finland, Equisetum arvense × sylvaticum, 
No. 4606, 40 km south of Kuopio on Mik-
keli Road, Kuopio, 25.8.1975, Coll. Chris-

topher R. Fraser-Jenkins”) har ombestämts 
till E. sylvaticum.

E. arvense × E. pratense
Denna hybrid anför både Øllgaard (2000) 
och Karlsson & Agestam (2014) som tvivel-
aktig. Deras bedömning förefaller motive-
rad. Att denna hybrid existerar är ännu inte 
belagt (jfr Lubienski 2013). 

Likafullt har den ända sedan 1800-talet 
regelmässigt dykt upp i den botaniska lit-
teraturen, i synnerhet med uppgifter från 
Sverige (Sanio 1884, Luerssen 1889, Rosen-
dahl 1917, Holmberg 1920, Samuelsson 1923, 
Hiitonen 1933, Rothmaler 1944, Hylander 
1953, Boivin 1960, Hauke 1966, Borg 1967, 
Meusel m.fl. 1971, Knobloch 1976, Duckett 
1979, Cody & Britton 1989, Hauke 1993). 

Inget av de binära namn som har anförts 
för denna hybrid (E. ×montellii, E. ×suecicum, 
E. ×calderi) är giltigt publicerat eller byg-
ger på insamlade belägg. Rothmaler (1944) 
skriver att hybriden omnämns i litteraturen, 
men att han själv inte har sett den. Ändå till-
delar han den namnet Equisetum ×suecicum. 

Uppgifter hos Samuelsson (1923), Hylan-
der (1953) och Hauke (1966) grundas på 
en förekomst i Hälsingland. I S finns ett 
stort antal belägg från denna, samlade 
mellan 1922 och 1936 av Gottfrid Lidman. 
Växten bestämdes 1922 av G. Samuelsson 
till E. arvense × E. pratense, vilket bekräfta-
des av R. L. Hauke 1965 men betvivlades 
av C. N. Page, som 1980 förde den till 
E. arvense. En noggrann undersökning av 
materialet är under förberedelse. 

Ett ytterligare belägg hittades vid efter-
forskningar i British Museum i London. 
Belägget är etiketterat ”Flora Suecica. 7770. 
Equisetum arvense L. × pratense Ehrh. 
Gästrikland: Gävle, Lövudden, sandy garden 
bed, inter parentes. 17.VII.1945, leg. J. Ax. 
Nannfeldt. Approbavit C. N. Page 28. Oct. 
1977”. En revision visade att det handlar om 
E. pratense.
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Hybriden E. palustre × E. telmateia (E. ×font-
queri  Rothm.) har ännu inte påvisats i Nor-
den, men har sedan länge varit känd från den 
inte så avlägsna tyska ön Rügen (Lubienski 
m.fl. 2000, 2004), och den skulle åtmins-
tone i teorin kunna finnas i Sydsverige.

UNDERSLÄKTE HIPPOCHAETE
E. hyemale × E. variegatum  
(E. ×trachyodon  (A. Br.) W. D. J. Koch)
Denna hybrid är välkänd och dess förekomst 
i Norden väldokumenterad (Borg 1967, Øll-
gaard & Tind 1993, Øllgaard 2000, Karlsson 
& Agestam 2014).

E. hyemale × E. ramosissimum  
(E. ×moorei Newm.)
Denna hybrid är känd från Gotland där 
den senast samlades 1948 (Øllgaard & Tind 
1993, Øllgaard 2000, Karlsson & Agestam 
2014). De närmaste förekomsterna finns i 
norra Tyskland (Romahn 2012), norra Polen 
(Lubienski, egna observationer), Litauen 
(Øllgaard 2000), Lettland (Laasimer m.fl. 
1993) och Estland (Eklund 1929, Laasimer 
m.fl. 1993, Lubienski, egna observationer).

E. scirpoides × E. variegatum
Denna hybrid har länge förmodats före-
komma i norra Europa och Nordamerika, 
men har likväl betvivlats av expertisen 
(Hauke 1963, Borg 1967). Något giltigt 
binärt namn har inte publicerats (de ibland 
använda namnen E. ×arcticum och E. ×gamsii 
är ogiltiga). Hybriden tas heller inte upp 
av Øllgaard & Tind (1993), Øllgaard (2000) 
eller Karlsson & Agestam (2014). Ändå är 
sedan länge kloner med intermediär morfo-
logi och felslagna sporer bekanta, också från 
Norge och Sverige.  

•  T. Karlsson (Stockholm) ombesörjde her-
barielån, lämnade värdefulla och detaljerade 
upplysningar om den nordiska utbredningen 
av hybrider i undersläktet Equisetum och 

hjälpte till med litteraturen. För detta ett 
hjärtligt tack. För lån av herbariematerial 
tackas vidare P. Acock (St. Mary Cray), A. M. 
Paul (British Museum of Natural History, 
London) och B. Tenbergen (LWL-Museum 
für Naturkunde, Münster). För teknisk hjälp 
med svepelektronmikroskoperingen tackar 
vi J. Hentschel och L. Nejedli (Elektronen-
mikroskopisches Zentrum, Fachbereich 
Biologie, Universität Konstanz). Ytterligare 
svepelektronmikrofotografier vid Ruhr-Uni-
versität Bochum togs av S. Adler (Boch um). 
B. Carlsson (Uppsala) och T. Karlsson 
(Stockholm) har varit vänliga att översätta 
manuskriptet till svenska.
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A
realen traditionellt skött slåtter-
mark har minskat dramatiskt 
under den senaste hundra åren och 
idag återstår kanske inte ens en 

procent av dessa tidigare så vanliga miljöer. 
Ängar som under lång tid har skötts – 
genom fagning, slåtter, lövtäkt och träd-
bruk – har en mycket högre biodiversitet än 
marker som antingen skötts mer intensivt 
och gödslats eller som helt övergivits. 

En hållbar skötsel av markerna var tidigare 
en förutsättning för en långsiktigt fungerande 
djurhållning i bygderna. Genom att ta tillvara 

och bruka markernas naturliga produktion, 
utan att tillföra gödsel, uppstod unika eko-
system med en artrik flora och fauna. 

Kunskapen om hur man sköter ängs-
marker är en lika viktig del av kulturarvet 
som skötsel av timmerbyggnader, vägar 
och andra installationer, en kunskap som 
långsamt är på väg att gå i glömska. Här 
presenterar vi hur skötseln av ängsmarkerna 
i Skattlösberg påverkat floran från de första 
dokumenterade studierna 1948–1949 till 
en undersökning 1974 och slutligen till en 
inventering av samma provytor 2013. 

Skattlösberg i södra Dalarna är kanske mest  

känt som Dan Anderssons hemby, men här  

finns också väldigt fina slåtterängar som  

nu har inventerats för tredje gången.

Skattlösbergs ängsmarker 
– den hävdgynnade floran minskar trots skötsel 
CHRISTINA BERNEHEIM & URBAN GUNNARSSON

figur 1. Vy över en del av slåtter-
ängarna i Skattlösberg. Enstaka större 
träd och trädgrupper skapar en park-
artad miljö. Betesdjuren går i betes-
hagen bakom slåttermarken. 
fo to: Christina Berneheim, 30 maj 2013.
The wooded meadows at Skattlösberg.
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Skattlösbergs by
Skattlösberg är en liten by i Grangärde 
finnmark, Ludvika kommun. Byn grundades 
under tidigt 1600-tal av de svedjefinnar som 
då kom till trakten. Idag bor ett tjugotal 
personer i byn, men här levde under början 
av 1900-talet betydligt fler. Byn hade egen 
skola, postkontor och affär (Skattlösbergs 
bygdegille 2013). 

Byn förknippas starkt med poeten Dan 
Andersson som föddes i byn 1888 och bodde 
här under sin uppväxt. Nuförtiden arrange-
ras en Dan Andersson-vecka årligen i början 
av augusti i samband med ängsslåttern.

De finnar som först kom till området 
använde sig till att börja med av svedjebruk, 
men de bättre, mer produktiva, odlings-
markerna runt bosättningarna blev snart 

permanenta. Ängsmarkerna närmast byn har 
därför brukats sedan åtminstone början av 
1700-talet (Sjörs 1954). 

Ängsmarkernas historiskt sett största 
utbredning i byn var troligen runt 1850-
talet (Sjörs 1954). Sedan dess har ängarna 
successivt övergetts och vid Hugo Sjörs 
inventering 1948–49 var det bara cirka 25 
hektar kvar av slåttermarkerna. Enbart de 
marker som låg bäst till, närmast gårdarna, 
hade fortsatt slåtterhävd. Tidigare hade man 
säkerligen slagit mellan fem och tio gånger 
större areal (Sjörs 1954). 

Efter 1940-talet har även bruket av 
åkermarkerna övergetts, och de tidigast 
övergivna markerna är idag i huvudsak fullt 
utvecklade granskogar. Eftersom man inte 
höll så många djur i byn blev betet aldrig 
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figur 2. Översiktskarta över Skattlösberg som visar naturreservatets utbredning (olivgrön heldragen linje) 
och de i studien inventerade provytorna (små röda ytor) och deras bokstavsbeteckning i de infällda detalj-
kartorna. Det södra området, med provytorna K till S i den nedre högra detaljkartan, visar det så kallade 
”specialområdet”.
Map showing the extent of the nature reserve (olive green line) at Skattlösberg. The inventoried permanent plots 
are indicated with small red rectangles.
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riktigt intensivt i området (Svenson 1975), 
dock förekom vanligtvis bete efter slåttern 
(Sjörs 1954). Några små områden har dock 
skötts genom slåtter kontinuerligt fram till 
1950-talet, medan lövtäkten hade upphört 
långt tidigare (Sjörs 1954, Svenson 1975). 

Inventeringarna
De första studierna i Skattlösberg genom-
fördes 1948 och 1949 (med kompletteringar 
1952) av Hugo Sjörs och omfattade marker 
som under lång tid skötts med traditionell 
slåtter (Sjörs 1954). 

Därefter gjordes en studie i samma 
område 1974 av Stig-Åke Svenson (Svenson 
1975) efter ett antal årtionden med bristfäl-
lig hävd eller helt utan hävd. Strax efter, 
1978, blev Skattlösberg by, inklusive slåtter-
markerna, förklarad som natur reservat och 
slåtterhävden återupptogs enligt en skötsel-
plan (Länsstyrelsen Kopparbergs län 1978). 
Området blev 2005 utsett som ett Natura-
2000-område, vilket ytterligare förstärkt 
områdets skyddsstatus. 

I samband med Christina Berneheims 
magisterarbete vid universitetet i Göt-

figur 3. De två övre bilderna är från juni 1974 och de två nedre visar samma motiv i juli 2013. De vänstra 
bilderna visar området runt Luossavägen upp mot ”Tillmans gård”, med fuktängen med provyta I längst ner 
till höger (figur 2). Denna fuktäng, med provyta I, ses i de högra bilderna. Observera det starka uppslaget 
av sly i de båda övre bilderna tagna 1974.
fo to: Stig-Åke Svenson & Christina Berneheim.
Comparisons between 1974 (top row) and 2013 (bottom row) reveal that the meadows had become owergrown 
in 1974 after having been abandoned for many years. Since 1978, when the area was protected, management 
efforts have once again opened up the landscape.
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tingen, inventerade vi floran i samma 
område 2013 (Berneheim 2013) efter mer än 
trettio års skötsel av ängarna genom Läns-
styrelsen Dalarnas försorg. 

Inventeringen av provytorna (markerade 
med rött i figur 2) har gått till på ungefär 
samma sätt vid de tre tillfällena. Sjörs (1954) 
inventerade sina provytor vid två tillfällen 
under de två sista veckorna i juni 1948 och 
1949. Svensson (1975) inventerade prov ytorna 
samma period, men även den första veckan 
i juli. Vår inventering (2013) skedde under 
ungefär samma period, 15 juni till 10 juli.

Av de 31 provytor som Sjörs inventerade 
vid första inventeringen kunde nio lokalise-
ras exakt 1974 i det södra området, ”special-
området” (K till S i figur 2), och ytterligare 
sju provytor lokaliserades ganska väl, men 
inte exakt (C, D, E, H, I, T och Ä i figur 
2). De nio ytorna i specialområdet kunde 
återfinnas 2013 med hjälp av markerings-
pinnar utsatta 1983. De övriga sju provytorna 
lokaliserades ganska väl 2013 men inte heller 
denna gång exakt.

Provytorna är ungefär tjugo kvadratmeter 
stora och rektangulära. Varje provyta inven-
terades på kärlväxter och deras förekomst 
klassades i en enkel tvågradig täcknings-
gradsskala, där förekomst (+) innebär upp till 
25 procents täckningsgrad och dominans (++) 
mer än 25 procents täckningsgrad. 

Vid vår inventering 2013 inventerades alla 
provytor utom D och H då dessa aldrig har 
innefattats i naturreservatet eller i Natura 
2000-området. På grund av detta har de 
sedan 1950-talet tillåtits växa igen till sluten 
skog (figur 6). 

De inventerade provytorna har något 
olika vegetation, så kallade växtassocia-
tioner, vilket till stor del kan förklaras av 
skillnader i markfuktighet, trädtäckning, 
ljusinsläpp, tillgång på mineralsalter men 
även på hävden. De i ängsmarkerna före-
kommande växtassociationerna beskrivs 
summariskt i tabell 1. Provytornas klasstill-
hörighet baseras huvudsakligen på domine-

figur 4. En del av specialområdet fotograferat 
på avstånd juni 1949 (överst), juni 1974 (mitten) 
och juli 2013 (nederst). Bilden från 1949 är tagen 
närmare specialområdet då ängen fortfarande var 
slåtterhävdad. Observera det stora uppslaget av 
träd (främst asp) som tillkommit bakom ängsladan 
2013. 
fo to: Hugo Sjörs, Stig-Åke Svenson & Christina 
Berneheim.
A part of the central meadow area in Skattlösberg 
photographed in 1949, 1974 and 2013. Large trees 
have become increasingly more common.
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figur 5. Foton över den idag betade slåttermarken 
ner mot ängsladan nära provyta E (figur 2). Fotona 
är tagna i juni 1945 då området ännu slåtterhävda-
des, i juni 1974 och i juli 2013. Den vackra utsikten 
över nejden 1945 har helt försvunnit allt eftersom 
skogen växt upp på de omkring liggande före detta 
slåttermarkerna.
fo to: H. Sjörs, S.-Å. Svenson & C. Berneheim.
The area close to plot E was still mown in 1945 but 
has since been converted into grazing land.

figur 6. De nordligaste provytorna (D och H i figur 
2) fotograferade runt diket (som syns i övre bilden 
tagen juni 1948). De övriga fotona är från juni 
1974 (mitten) och augusti 2013 (nederst). Delar av 
denna ängsmark, norr om diket, har helt växt igen 
med lövsly eller lövskog.
fo to: H. Sjörs, S.-Å. Svenson & C. Berneheim.
The meadow area to the left of the ditch in the top-
most photo from 1948 has since been abandoned 
and has now turned into deciduous woodland.
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rande arter, men även på förekomst av andra 
för associationen typiska arter.

Eftersom en enkel jämförelse av antal 
arter mellan inventeringsår inte nödvän-
digtvis säger något om ängsmarkens kvalitet 
vad gäller hävdgynnade arter så användes de 
indikatorarter för ängsarter i Dalarna som 
togs fram under ängs- och hagmarksinvente-
ringen (Bratt & Ljung 1993). Arterna tilldelas 
där en indikatorpoäng (från –3 till +3) efter 
hur bra arten indikerar hävdkontinuitet 
och raritet. Arter som indikerar ohävd har 
negativa indikatorpoäng. Genom att sum-
mera varje provytas indikatorpoäng ges ett 
kvalitetsvärde för varje tillfälle som provytan 
blivit inventerad.

Utöver provytorna har också några arter 
karterats i specialområdet 1948–49 och 2013. 
De arter som karterades vid båda tidpunk-
terna var fältgentiana Gentianella campestris, 
tvåblad Neottia ovata och prästkrage Leucan-
themum vulgare. Dessutom karterades även 
älggräs Filipendula ulmaria och blomsterlupin 
Lupinus polyphyllus vid 2013 års inventering 
eftersom dessa oönskade arter tyckts ha 
ökat under den senare perioden. Blomster-
lupinen är invasiv i regionen som helhet och 
kan på sikt vara ett hot mot artdiversiteten, 
medan älggräs indikerar fuktiga och mörka 
förhållanden och viss kvävetillgång.

Träd och buskar i specialområdet kartera-
des 1948–49 då alla träd och buskar mättes 
in med diameter vid brösthöjd, trädslag 
och kronornas vertikala exponering (Sjörs 
1954). Under 2013 gjordes denna inventering 
om förutom karteringen av trädkronornas 
exponering.

Utöver dessa inventeringar och karte-
ringar har också en viss fotodokumentation 
gjorts. Platser som vi kunde identifiera från 
foton från 1948–49 eller 1974 fotograferade 
vi igen 2013.

Översiktliga förändringar
Ett ganska enkelt sätt att få en snabb över-
blick över vad som hänt med ängsmarkerna 

i Skattlösberg är att studera fotoserier (figur 
3 till 6). Några generella slutsatser som kan 
dras av bildsviterna är att flera av slåtter-
markerna från 1940-talet har övergått till 
betesmarker; ett område har helt övergivits 
och växt igen till skog; träden på och runt 
omkring själva ängsmarkerna har generellt 
vuxit upp och blivit högre, vilket kanske 
ses tydligast i figur 5. Under perioden av 
utebliven hävd (före fototillfället 1974) syns 
ett tydligt uppslag av sly på ängs- och betes-
markerna (figur 3 och 4).

figur 7 . Antal arter per provyta och deras indikator-
värde för hävdgynnad flora (medelvärde för de 14 
inventerade provytorna med angivna standardfel) 
vid inventeringarna 1948–49, 1974 och 2013. 
Average (± s.e.) number of species per plot (top 
graph) and the average indicator value per plot 
(bottom graph) for the the three inventories. Species 
favoured by mowing or grazing are given positive indi-
cator values while species favoured during overgrowth 
have negative values.
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Vegetationsförändringar
Jämförelser av utvecklingen i de 14 prov-
ytorna som inventerats vid alla tre tillfällen 
visar att provytorna från att varit artrika 
med i medel 50 arter per provyta 1948–49 
minskade till strax under 40 1974, då hävden 
hade vacklat i ett par årtionden, till att bli 
nästan lika artrika som 1948–49 vid den 
senaste inventeringen 2013 (figur 7). Det är 
dock en viss variation mellan ytorna, där 
till exempel den betade provytan C, i norra 
undersökningsområdet, hade ökat i antal 
arter 1974 för att sedan minska igen till 2013. 

Ett helt annat mönster ses om man istäl-
let undersöker förändringar i provytornas 
indikatorvärde för en gynnsam ängsvegeta-
tion (figur 7). Provytornas indikatorvärde 
har inte alls återhämtat sig på samma sätt 
2013 utan har till och med fortsatt att 
minska från 1974 års inventering. Ängarnas 
indikatorvärden har ungefär halverats sedan 
1948–49. Enbart provyta K hade en tydlig 
ökning i indikatorvärde från 1974 till 2013. 

Flera av de känsligaste ängsmarksarterna 
med höga indikatorvärden har helt försvun-
nit från provytorna och de nya arter som 
tillkommit har inga eller negativa indikator-
värden. De olika vegetationssamhällena för-
ändrades ungefär i samma riktning i artrike-
dom och indikatorvärde, förutom provyta K.

Vilka arter har då försvunnit och vilka 
har kommit till? Flera arter med positiva 
indikatorvärden (värdet anges inom paren-
tes direkt efter arterna nedan) kunde inte 
återfinnas i provytorna efter 1948–49. Det 
gällde arter som fältgentiana Gentianella cam-
pestris (3), månlåsbräken Botrychium lunaria 
(2), hårstarr Carex capillaris (2), och dvärg-
lummer Selaginella selaginoides (1). 

Andra arter har minskat i förekomst, till 
exempel kattfot Antennaria dioica (2), ormrot 
Bistorta vivipara (1), hirsstarr Carex panicea 
(1), kärrfibbla Crepis paludosa (1), vårfingerört 
Potentilla crantzii (1) och ängsskallra Rhinant-
hus minor (1). Ytterligare några få arter med 
visst indikatorvärde har minskat sedan 1974, 

exempelvis pillerstarr Carex pilulifera (1) och 
stagg Nardus stricta (1). 

Endast två arter med positivt indikator-
värde kom till 2013: hundstarr Carex nigra 
(1) och vanlig gråfibbla Pilosella officinarum 
subsp. officinarum (1); två arter ökade något: 
slidstarr Carex vaginata (1) och gökärt 
Lathyrus linifolius (1). Utöver detta bidrog 
tillkomsten av flera arter med negativa 
indikatorpoäng till minskningen: ängs-
svingel Schedonorus pratensis (–1), stormåra 
Galium mollugo (–1) och ängskavle Alopecurus 
pratensis (–1); dessutom ökade förekomsten 
av maskrosor Taraxacum (–3).

Det bör dock påpekas att även om ovan 
nämnda arter har försvunnit inom prov-
ytorna sedan 1948–49 eller 1974, behöver 
inte detta betyda att de helt har försvunnit 
från Skattlösberg. Som exempel kan nämnas 
fältgentiana som fortfarande återfinns i 
många exemplar söder om provyta L inom 
specialområdet (figur 8, 10). Andra sådana 
exempel är kattfot och ormrot. Månlås-
bräken verkar däremot ha helt försvunnit 
från de inventerade områdena, men finns 
kvar på andra ställen i byn.

Hävden påverkar vegetationen starkt, 
vilket kunde ses i inventeringsmaterialet, 
där vissa ytor som slåtterhävdats 1948–49 
antingen övergavs helt eller blev betes-
marker till andra inventeringen 1974, vilket 
sammanfaller med att sex av provytorna 
bytte växtassociation. Av dessa sex ytor 
var det enbart provyta T som återgick till 
samma växtassociation 2013 som 1948–49. 
Fyra ytor var kvar i samma association som 
1974 och en, provyta P, övergick till en tredje 
association (tabell 1). 

Trots förändringarna i hävd var majorite-
ten, nio provytor, oförändrade och stannade 
i samma växtassociation under hela under-
sökningsperioden (tabell 1). 

KARTERINGAR AV ENSKILDA ARTER
Som ett komplement till analyserna av 
vegetationens förändringar i provytorna 
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undersöktes förändringar i några utvalda 
arters utbredning i specialområdet (figur 8). 
Generellt uppvisar de växter som inven-
terats både 1948–49 och 2013, alltså fält-
gentiana, prästkrage och tvåblad, en mycket 
stor dynamik i området. Utbredningarna av 
fältgentiana och tvåblad har i princip inget 
överlapp mellan inventeringarna trots att 
de finns på relativt stora arealer vid båda 
tillfällena. 

Fältgentiana (figur 10) har en speciell 
historia i området. Från att det fanns säkert 
tusentals gentianor 1948–49 då ängarna 
fortfarande slogs, så kollapsade populatio-
nen helt under ohävdsåren till att endast fin-
nas kvar i ett fåtal exemplar efter vägen 1974. 
Efter att slåttern återupptagits har arten 
successivt återhämtat sig och fanns i över 
1200 exemplar 2011 då länsstyrelsen gjorde 
en inventering och var därmed länets rikaste 
fältgentianalokal (Norell 2013). 

Prästkrage hade ett förhållandevis större 
överlapp i förekomstarea, men då hade ändå 

bara 22 procent av arealen med prästkrage 
1948–49 fortfarande arten kvar år 2013 (figur 
8). Prästkrage hade däremot brett ut sig på 
andra delar av specialområdet, så dess totala 
förekomst var tämligen likartad mellan 
inventeringarna.

Att dessa tre arter har förflyttat sig så 
mycket inom specialområdet är lite förvå-
nande. Orsaker till den stora dynamiken 
kan dels vara trädskiktets ändrade omfatt-
ning och struktur (se nedan), men också 
förändringar i markfuktighet och förhållan-
dena under ohävdsåren. Körvägen som går 
igenom området har tillkommit efter första 
inventeringen och det nya vägdiket avleder 
vattnet längs vägen (figur 8). Denna föränd-
ring i vattenflöde kan självklart orsaka en del 
av populationernas förflyttningar. 

De ohävdsår som rådde under början 
av 1970-talet, med slyuppslag och förna-
ansamling, har naturligtvis också varit bidra-
gande till att arterna flyttar runt i områden, 
framförallt för fältgentiana som nästan slogs 

tabell 1. Beskrivning av växtsamhällena som provytorna indelades i av Sjörs (1954). Vegetations-
indelningen baseras på rutornas artsammansättning och dominerade arter. Nio av 14 rutor har förblivit i 
samma association under hela perioden. Provytornas bokstavsbeteckningar återfinns på kartan i figur 2.
Plant associations identified by Sjörs (1954) in 1948–49. Nine of the 14 permanent plots were classified as 
belonging to the same assocations in all three inventories. 

Provytor

Växt- 
association

Kort  
beskrivning

Dominerande  
art

1948–
49

1974 2013

Flexuosetum Artfattig association, före-
kommer på torr mark

Kruståtel  
Avenella flexuosa

M, P M, T, Ä M, Ä

Hypochoeri-
detum

Artrik association, före-
kommer på öppna solljusa 
marker, något fuktigare än 
Flexuosetum

Slåtterfibbla  
Hypochaeris 
maculata 

C, E, 
L, Ä

C, E, 
L, P

C, E, L

Eu-geranietum Artrik association, förekom-
mer på frisk mark

Midsommarblomster 
Geranium sylvaticum 

K, S, T K, O, 
Q, S

K, O, P, 
Q, S, T

Paniceetum Förekommer på frisk till 
fuktig fast mark

Hirsstarr  
Carex panicea

N, O, 
Q, R

N, R N, R

Fuktäng Öppen, väldigt fuktig mark Vattenklöver  
Menyanthes trifoliata

I I I
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figur 8. Karteringar av fem olika växter i specialområdet på slåttermarken i Skattlösbergs by. Tre arter – 
fältgentiana, prästkrage och tvåblad – karterades både 1948–49 (orangefärgat) och 2013 (rött), två arter 
– blomsterlupin och älggräs – karterades enbart 2013. Fältgentiana, prästkrage och tvåblad har nästan 
helt ändrat sina utbredningsområden från 1948–49 till 2013, medan älggräs troligen har ökat i området 
och blomsterlupin är helt ny.
Distribution maps for five species within the central meadow area in Skattlösberg. Three species were mapped 
both in 1948–49 (orange) and in 2013 (red). Their past and present distributions hardly overlap at all. Filipen-
dula ulmaria has increased considerably over the time period while the invasive Lupinus polyphyllus is new to 
the area. “Specialområdet”: central meadow area, “Staket”: fence, “Källflöde”: small brook, “Ängs lada”: meadow 
barn, “Vägar”: roads.

±Fältgentiana
Gentianella campestris
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0 20 4010
Meters

±Älggräs
Filipendula ulmaria

0 20 4010
Meters

±Prästkrage
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ut helt efter bara några år av ohävd. Den 
verkar endast ha överlevt längs vägen, där 
markslitaget var större, och har sedan dess 
spritt sig från detta område och till två nya 
satellitområden (figur 8). 

Tvåblad kanske också missgynnades av 
åren av ohävd, men är måhända mer påver-
kad av de ändrade markfuktighetsförhållan-
den som skapats efter de ändrade vatten-
flödena i området. Prästkragens relativt 
stora dynamik är dock svår att förklara. 

Blomsterlupin är helt ny och fanns inte 
i området 1974. Troligen krävs här aktiva 
insatser för att hejda artens tillväxt i områ-
det. Eftersom dess kvävefixerande förmåga 
bidrar till kvävegödning i marken och dess 
storlek gör den konkurrenskraftig kan lupi-
nen på sikt slå ut andra värdefulla ängsarter. 

Älggräs fanns i de fuktigare delarna av 
specialområdet redan 1948–49, men hade 
ökat något i området fram till 1974 och 
arten tycks kunna finnas kvar även efter en 
lång period av slåtterhävd, då den blir mer 
lågvuxen. En anledning till att älggräs gyn-
nats tros vara det stora aspuppslaget öster 
om specialområdet som skuggar de nedre 
delarna av området (figur 4 och 8) men även 
markfuktighetsförhållandena verkar vara 
gynnsamma för älggräs.

Slåttermarkens trädskikt
Träd- och buskskikten har ändrats rejält 
under perioden 1948–49 till 2013 (figur 9) då 
både förekomsten och strukturen har för-
ändrats. Björkarna var vid 2013 års invente-
ring storvuxna, med en brösthöjdsdiameter 
på över 30 cm, däremot är antalet ganska 
litet (18 st. totalt). Vid första inventeringen 
var antalet stort (90 st.) men medeldiame-
tern var mycket lägre. 

Antalet lönnar var inte stort, varken 
1948–49 eller 2013 (figur 9). Förekomst av 
rönn har minskat rejält från 163 till 10 under 
perioden (då räknas inte rönnarna i kanten 
av specialområdet 1948–49); också de kvar-
varande rönnarna har blivit större. 

Videbuskarnas mängd har minskat, från 
54 till endast en buske 2013; däremot är 
antalet enbuskar lika under de båda invente-
ringarna (figur 9). 

Det stora antalet träd under 1940-talet 
berodde antagligen på en annan hushållning 
av träd och buskar. Lövtäkt var en del av 
byns försörjning, men enligt Sjörs (1954) var 
inte denna resurs så hårt nyttjad i området 
vid tiden för första inventeringen. Annars 
var lövtäkt i många delar av Dalarna en 
mycket viktig del av foderskörden (Ljung 
2015). Däremot höggs träd ner till ved innan 
trädkronorna hann bli för stora och beskug-
gade markvegetationen (Sjörs 1954). Löv-
ängarna i området var blandningar mellan 
öppna ängar och träd eller buskpartier, så 
kallade runnor. I dessa runnor förekom ofta 
rikligt med vide och rönn. 

Efter det att området blivit naturreservat 
har skötseln övergått till att bli mer av en 
enskiktad slåtteräng med några få stora och 
gamla träd med höga trädkronor. Buskar 
saknas nästan helt. Runnor förekommer 
2013 enbart runt stenmurar och rösen. 

Det är dock möjligt att tillståndet under 
1940-talet inte var helt som det var tidigare i 
traditionellt brukande finnbyar. Ljung (2015) 
beskriver uppgifter om att hamlade foder-
träd skulle ha fällts i Skattlösbergs by under 
1930-talet, främst grova sälgar och rönnar. 
Detta gör att det stora uppslaget av buskar i 
runnorna istället skulle kunna vara rotskott 
från de tidigare fällda hamlade träden i en 
pågående successionsfas. Skulle situationen 
vara så ställs tillståndet i slutet av 1940-talet 
i ett annat ljus. Lövtäkten kunde dock vara 
mycket varierande mellan olika byar (Ljung 
2015) vilket gör det något oklart hur man ska 
tolka lövtäkten och trädens tillstånd under 
1940-talet.

Då trädstrukturen väsentligt har föränd-
rats över tid, har detta också påverkat för-
hållandena i ängsmarken. Där förr lövtäkt 
och bete höll trädens kronor förhållandevis 
små och markfuktigheten på så vis mer kon-
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figur 9. Kartering av träd- och buskförekomst inom specialområdet (figur 2). Gamla uppgifter från 1948–
49 (Sjörs 1954) är gula och nya uppgifter från 2013 är blå. Björkarna delades vid den första karteringen 
in i små och stora (visat genom små och stora gula cirklar), där gränsen låg vid en brösthöjdsdiameter på 
10 cm. 

En viss förskjutning av trädens positioner kan ha skett under inventeringarna och därför är det svårt att 
säga exakt vilka träd som är identiska, men som ett riktmärke borde träd med överlappande markering vara 
desamma. Observera att några rönnar utanför specialområdet (heldragen svart linje) karterades 2013. 
Distribution maps for five woody species within the central meadow area in Skattlösberg. Specimens mapped 
in 1948–49 are marked with yellow symbols and those from 2013 are marked with blue symbols. In 1948–49, 
birches were divided into two size classes, over or under 10 cm dbh, which are marked with large and small 
circles, respectively.
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stant över hela området kunde hävdgynnade 
arter frodas. I dagsläget har vi antingen stora 
träd med soliga ytor emellan där konkur-
renssvaga arter kan frodas eller partier med 
stora träd och skuggiga ytor med en hög 
markfuktighet där älggräs och andra arter 
med negativa indikatorvärden återfinns.

Slåtterängarnas framtid
Vi fann att ängsmarkerna alltsedan återin-
förandet av slåtter och bete 1978 (i samband 
med upprättandet av naturreservatet) har 
ökat i antal arter inom provytorna till nästan 
samma nivå som 1948–49. Men vi kan också 
konstatera att indikatorvärdena inom prov-
ytorna inte har svarat på samma sätt. Här 
har värdena antingen visat sig vara oföränd-
rade sedan 1974 eller fortsatt att minska 
(med undantag för en provyta). 

Våra resultat visar att återhämtning efter 
en period av ohävd på marker med en tidi-
gare hävdgynnad ängsflora tar tid. Många av 
de typiska ängsarterna med höga indikator-
värden har helt enkelt försvunnit eller mins-
kat i området som helhet och har därmed 
inte en rimlig chans att återkomma utan 
artificiell återinförsel. Dessa arter förekom-
mer ytterst sällan i andra miljöer utanför de 
hävdade ängs- och betesmarkerna i land-
skapet runt Skattlösberg, förutom någon 
tillfällig hemvist längs någon vägkant. 

Slåtter är i sig inte en garant för att 
hävdgynnade arter ska återkolonisera, utan 
en tillgång och flöde av frön eller andra dia-
sporer (spridningsenheter) krävs. Slåttern är 
dock nödvändig för att vi inte ska tappa fler 
av de värdefulla hävdgynnade arterna som 
trots allt finns kvar i slåttermarkerna. 

De nya eller ökande arterna, som tillkom-
mit sedan 1974, är oftast ruderatmarksarter 
(maskrosor och vitgröe Poa annua) eller 
vallodlingsarter (ängssvingel, ängskavle, 
ängsgröe Poa pratensis och gulvial Lathyrus 
pratensis), som inte har något större natur-
vårdsvärde men som är vanliga i omgivning-
arna runt slåttermarkerna. 

Dessa arter kommer att finnas kvar i 
markerna framöver, även med en fungerande 
slåtter. Uppenbart är att man slår för att 
bevara hävdgynnade arter, vilket kan lyckas, 
men slåtterängen ligger oundvikligen i ett 
större sammanhang, ett landskap, med land-
skapets artpool av diasporer. Det är omöjligt 

figur 10. Fältgentianan har ökat rejält på Skattlös-
bergs slåttermarker sedan ohävdsåren på 1960- 
och 70-talen, då endast ett fåtal plantor fanns kvar. 
Nu, efter flera årtionden av slåtter, har Skattlösberg 
förmodligen Dalarnas största fältgentianapopula-
tion.
fo to: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen Dalarna.
Skattlösberg now probably has the largest population 
of Gentianella campestris in the province of Dalarna.
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att utestänga dessa arter från ängsmarkerna 
i långa loppet, speciellt om de har god sprid-
ningsförmåga och inte missgynnas nämnvärt 
av slåtter.

En fortsatt slåtter i området enligt sköt-
selplanen kommer kanske att göra att den 
kräsna ängsfloran så småningom återkom-
mer, men det finns anledning att befara att 
så inte blir fallet. På 1940-talet fanns en helt 
annan struktur för ängsbruket, även om 
det redan då var i en avvecklingsfas. Utrust-
ning för skötsel av slåttermarker användes 
över de stora slåtterytor som då fanns och 
tillsammans med transport av ängshö gjorde 
det att chansen för frön att spridas mel-
lan olika ängsmarker var stor. Idag är de 
nu hävdade markerna de enda ängsmarker 
som finns kvar med en hög artrikedom och 
förekomster av typiska ängsarter. 

Sannolikheten att nya ängsmarksarter ska 
ta sig till ängen är mycket liten om inte arti-
ficiell spridning av de intressanta arternas 
frön eller sporer görs. Att plantera in arter är 
dock kontroversiellt i naturvårdssamman-
hang och bör ske med stor eftertanke och 
försiktighet. 

Den framtida skötseln av Skattlösbergs 
ängar beror till stor del på Länsstyrelsens 
finansiering av olika skötselinsatser. Det 
EU-finansierade Life-projektet ”Foder 
och fägring”, som pågått fram till 2014, har 
bidragit med extrainsatser för att förbättra 
skötseln av markerna, till exempel förbättra 
stängsel och röjning av sly för att öppna 
ytterligare areal. 

Arbetet med slåttern är idag något som 
utförs av entreprenörer under kortare 
kontraktsperioder. Länsstyrelsens skötsel-
instruktioner till utföraren blir därmed ett 
avgörande instrument för hur markerna 
sköts. År av tvivelaktigt utförd hävd, som till 
exempel rådde innan Life-projektets start 
2008, då räfsningen försummades (Janols 
2012), är ett påtagligt hot mot ängsmarker-
nas hävdberoende arter (både svampar och 
kärlväxter). 

Drivkraften bakom den skötsel som fort-
farande rådde vid 1948–49 års inventeringar 
var självhushållningens där foder från hö och 
löv var avgörande för överlevnaden. Det är 
kanske inte realistiskt att man rakt av ska gå 
tillbaka till ett mer traditionellt lövängsbruk 
av specialområdet även om det i vissa områ-
den skulle vara önskvärt för att vidmakthålla 
kunskapen om lövtäkt. 

Skötseln av träd och buskar i området är 
dock något som borde få en mer fungerande 
praxis. Den stora minskningen av videbus-
kar är också negativ med tanke på dessa 
buskars betydelse för nektarsökande insek-
ter under tidig vår. Det är hur som helst nöd-
vändigt att slåttern sker på ett acceptabelt 
sätt och att kontroller att så sker görs.

Nya problem pockar på. Ett sådant är den 
nya förekomsten av blomsterlupin. Lupinen 
har potential att bli ett reellt hot mot övriga 
ängsarter eftersom den är så konkurrens-
kraftig och är kvävefixerande. Åtgärder för 
att bekämpa arten i specialområdet görs 
sporadiskt, men lupinen är svårutrotad 
eftersom de har så djupa rötter. Det är dock 
mycket viktigt att fortsätta bekämpnings-
arbetet för att kunna säkra de övriga arter-
nas fortlevnad i området.

Några åtgärder som kommer att gynna 
ängsfloran går att göra redan i dagsläget. 
Bland annat att undan för undan ta ner 
asparna nedanför specialområdet (figur 
4), vilket skulle minska beskuggningen i 
special områdets nedre del utan att bidra till 
en röjgödslingseffekt och eventuellt också 
en minskad utbredning av älggräs. 

Dessutom bör man noggrant kontrollera 
betestrycket i de betade ängarna så att det 
håller en lagom nivå och eventuellt testa ett 
senare betespåsläpp för att på så vis efter-
likna en sen slåtter eller efterbete i de nu 
enbart slåtterhävdade markerna.

Ängarna i Skattlösberg har stora kul-
tur- och naturvärden. Byns tillströmning 
av besökare är stundtals stor. Skötseln av 
markerna är viktiga för upplevelsen av byn, 
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•  Vi vill tacka Tommy Lennartsson och 
Brita Svensson för värdefulla synpunkter på 
en tidigare version av uppsatsen.

landskapet som helhet och de i ängen ingå-
ende arterna. En rätt utförd hävd är därför 
oerhört viktig. Med dessa inventeringar 
som underlag har vi ett bra referensmaterial 
för framtida jämförelser och för att kunna 
anpassa skötseln av ängsmarkerna bättre till 
de skyddsvärda arterna.  

Berneheim, C. & Gunnarsson, U. 
2015: Skattlösbergs ängsmarker – 
den hävdgynnade floran minskar 
trots skötsel. [Valuable flora is still 
decreasing in spite of resumed man-
agement in a traditional hay meadow in 
Skattlösberg, C Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 109: 240–253.
An inventory of vascular plants in 
permanent plots in the hay meadows 
of the village Skattlösberg, Dalarna, 
C Sweden, was conducted in 2013. 
The aim was to compare the results 
with inventories made in 1948–49 
and 1974, and to investigate whether 
a change in management over time 
has impacted biodiversity and species 
composition. Between 1948–49 and 
1974, the hay meadows were largely 
abandoned. Traditional management 
was reinstated in 1978, when Skattlös-
berg became a nature reserve. 
 We found that despite an overall 
increase in species richness since 
1974, the amount of specific hay 
meadow species have increased only 
slightly or even decreased. Manage-
ment efforts should be directed at 

improving conditions of the hay 
meadow-specific plants and to fur-
ther facilitate their return, monitor 
grazing of the pastures and consider 
importing seeds from nearby mead-
ows in order to preserve the natural 
and cultural heritage of Skattlös-
berg and improve and maintain the 
valuable ecosystem services of the hay 
meadows.

Christina Berneheim har arbetat som 
naturvårdshandläggare vid Länssty-
relsen i Dalarnas län där hon också 
genomförde sitt mastersarbete. Nu 
arbetar Christina som verksamhets- 
och hållbarhetschef på ett företag i 
Zürich i Schweiz.

E-post: christina.berneheim@gmail.com

Urban Gunnarsson är docent i växt-
ekologi och arbetar med miljöövervak-
ning och hotade arter vid Länsstyrelsen 
Dalarna.

Adress: Länsstyrelsen Dalarna,  
Åsgatan 38, 791 84 Falun 
E-post: urban.gunnarsson@ 
lansstyrelsen.se
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D
et har länge varit känt att traditio-
nellt brukade slåtterängar i norra 
Europa kan vara mycket artrika, 
och erbjuder livsrum för många 

arter som har svårt att klara sig i det övriga 
landskapet. Arttätheten i ängsmarkerna kan 
vara mycket stor: i en löväng i Estland har 
man exempelvis hittat ända upp till sextio 
kärlväxtarter på en kvadrat meter (Kull & 
Zobel 1991). 

Under det senaste århundradet har dock 
mängden slåtterängar minskat kraftigt 
i Sverige. När det moderna jordbruket 
möjliggjorde vallodling och användningen 
av mineralgödsel ökade, minskade ängarnas 
betydelse för jordbruket, och de flesta av 
dessa marker omvandlades till åker-, betes- 
eller skogsmark (Ihse 1995). Detta har lett 
till att många av de växtarter som är karaktä-
ristiska för slåttermarker har blivit sällsynta 
och hotade (ArtDatabanken 2015).

Hävden är nödvändig för slåtterängarnas 
fortsatta överlevnad. Historiskt har  ängarna 
hävdats genom arbetskrävande slåtter med 
lie, men i takt med att jordbruket ratio-
naliserats har användandet av mekaniska 
slåtterredskap som exempelvis slåtterbalk 
ökat allt mer. 

En metod för skötsel av gräsvegetation 
som ökat i användning de senaste tjugo 
åren är slåtter med hjälp av gräsröjare med 

roterande plastlina. Gräsröjaren är en billig 
maskin som är lämplig för slåtter i oländig 
terräng. 

Gräs röjaren har dock dåligt rykte då 
den anses ha en negativ effekt på floran i 
artrika slåttermarker. Gräsröjaren anses 
kunna skada växter genom att lämna större 
sårytor än skärande redskap, samt leda till 
att en större mängd biomassa lämnas kvar 
på marken eftersom det är svårt att föra bort 
allt det finfördelade växtmaterialet. 

Försiktighetsprincipen har använts i brist 
på undersökningar om gräsröjarens effekter, 
vilket kan ses i många regelverk för exem-
pelvis naturreservatsskötsel och miljöersätt-
ningar och i instruktioner och information 
till lantbrukare och andra markförvaltare, 
där endast skärande eller klippande redskap 
förordas. Användandet av gräsröjare vid 
slåtter har därför endast ansetts berättigat 
vid restaurering av ängsmarker (t.ex. Ekstam 
m.fl. 1988).

Inga tidigare vetenskapliga studier har 
dock jämfört effekterna av olika slåtter-
metoder, eller visat på gräsröjarens negativa 
effekter, förutom Svensson m.fl. (2009), som 
i denna tidskrift rapporterade om ett slåtter-
metodförsök i Sättra ängar i Östergötland. 
Den studien kunde inte visa någon skillnad 
i effekten av slåtter med slåtterbalk eller 
gräsröjare. 

I Sättra ängar, en knapp mil söder om Tåkern i Östergötland, har man  

sedan 2001 studerat effekterna på floran av att slå ängsmarken med  

en gräsröjare jämfört med en slåtterbalk som ju klipper på ett sätt som  

mer liknar traditionell lieslåtter.

Gräsröjaren – ett skötselalternativ 
i artrika gräsmarker
MALIN TÄLLE, PER MILBERG & JÖRGEN WISSMAN
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Syftet med vår nya studie var att försöka 
bekräfta denna slutsats genom att göra 
ytterligare en växtinventering i Sättra ängar 
– nu efter tio års slåtter – samt att genom-
föra mer utförliga analyser av alla insamlade 
data. Om en slåttermetod ska anses ogynn-
sam bör negativa effekter ha blivit synliga 
efter så många år, särskilt om vi använder oss 
av känsliga analysmetoder.

Försöket i Sättra ängar
Försöket utfördes i Sättra ängar, ett natur-
reservat i Östergötland som hävdats med 
slåtter sedan 1600-talet (dock betas numera 
en stor del av reservatet) (Hansson 1991). 

Tre behandlingar jämfördes: slåtter med 
slåtterbalk (som är den metod som används i 
de övriga slåtterytorna i reservatet) och slåt-
ter med gräsröjare med 0 eller 5 cm klipp-
höjd. Varje behandling fanns representerad i 
fem stycken 4 × 2 meter stora försöksytor. 

Försöksytorna inventerades i juli innan 
slåttern, åren 2001–2005 och 2008 (tidigare 
redovisat i Svensson m.fl. 2009) samt år 2012 
av Malin Tälle. Vid inventeringen notera-
des närvaron av alla rotade kärlväxtarter i 
40 stycken 10 × 10 cm stora provytor per 
försöksyta. I de fall då det var omöjligt att 
artbestämma en växt noterades istället växt-
familjen. Utförlig information om lokalen 
och försöksuppställningen finns tillgänglig i 
Svensson m.fl. (2009).

Analysmetoder
Resultaten som redovisas här kommer från 
en studie (Tälle m.fl. 2014) där metaanalys-
metodik användes för att jämföra föränd-
ringen i vegetationssammansättning i de 
olika behandlingarna under de elva år som 
försöket varat. 

Metaanalys används främst inom forsk-
ning i medicin, som en metod att väga 

figur 1. Användandet av mekaniska slåtterredskap har ökat allt mer medan användandet av lie minskar. 
Slåtterbalken skär vegetationen med en klinga och efterliknar därför lieslåtter på ett bra sätt. Gräsröjaren 
slår av gräset och örterna med hjälp av en roterande plastlina och har länge ansetts ha en negativ effekt på 
växtlig heten. 
fo to: Per Milberg (vänster), Axel Wissman (höger).
Mowing using mechanical tools have increased in later years. The sickle bar mower (left) cuts the grass in a simi-
lar way to the traditional scythe. The grass trimmer (right) tears the vegetation with its rotating plastic string.
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samman resultat från olika studier för att få 
tillförlitliga resultat på exempelvis effektivi-
teten av en behandlingsmetod. 

I och med den ökade populariteten av 
evidensbaserad naturvård har metaanalys 
även blivit en viktig del av naturvården (Mil-
berg & Bergman 2010), eftersom metoden 
exempelvis gör det möjligt att utvärdera 
skötselmetoder för värdefulla områden, 
exempelvis artrika gräsmarker (Milberg 
2014, Milberg m.fl. 2014), och arter (Sand-
ström m.fl. 2014).

Vi använde oss av oddskvoter (Rita & 
Komonen 2008) för att jämföra oddsen för 
att en art är en indikatorart (en växtart som 
indikerar exempelvis höga naturvärden) 
mellan olika behandlingar. Oddskvoten är 
kvoten mellan två odds och kan användas 
när man vill jämföra två behandlingar, till 
exempel en gräsmark som hävdas med 
slåtter jämfört med en som betas. Om 
oddskvoten är 1 så finns det ingen skillnad 
mellan behandlingarna. Om man använder 

logaritmen av oddskvoten, vilket vi gjorde, 
blir referensvärdet 0 om det inte finns någon 
skillnad och konfidensintervallet (felmargi-
nalen) blir symmetriskt fördelat (Milberg & 
Bergman 2014). 

Vi använde oss av fyra olika indikator-
system för vår jämförelse, samtliga fram-
tagna för svenska gräsmarker. Eftersom 
skillnaderna mellan indikatorsystemen var 
små redovisar vi här bara resultatet av ett 
av dem, Ekstam & Forshed (1992). Indika-
torsystemen delade in arterna i tre grupper: 
indikatorer för god hävd, för ohävd och för 
kväve rik mark. För information om hur 
denna indelning gick till, se Tälle m.fl. (2014). 

För varje behandlingsyta beräknades 
antalet indikatorer samt antalet icke-indika-
torer per indikatorsystem, behandling och 
år. Slåtter med slåtterbalk jämfördes med 
slåtter med gräsröjare med 0 cm eller 5 cm 
klipphöjd, då slåtterbalk kan anses som en 
referens behandling, eftersom den är mest 
lik traditionell lieslåtter samt är den slåtter-
metod som används i övrigt i reservatet. 

figur 2. Östra delen av försöket i augusti 2015, 
fyra veckor efter slåtter. Mellan de två stolparna 
(röda pilar) ryms 10 av försökets 15 försöksytor. 
fo to: Per Milberg.
Eastern part of the study area. Ten of the 15 treatment 
plots are situated between the wooden markers.

figur 3. I augusti 2015, fyra veckor efter slåtter, 
kan man urskilja en av ytorna med 0 cm klipphöjd. 
Ingen av de övriga ytorna går att urskilja med blotta 
ögat, varken utifrån vegetationshöjd eller vegetatio-
nens utseende. 
fo to: Per Milberg.
In August, four weeks after mowing, it is possible to 
distinguish plots mowed using grass trimmer at 0 cm 
cutting height.
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Den bästa behandlingen ansåg vi vara den 
som över tid visade oförändrade eller ökade 
odds för att hitta indikatorer för god hävd 
och oförändrade eller minskade odds att hitta 
indikatorer för ohävd och kväverik mark. 

Ingen skillnad mellan metoderna
Våra analyser visade att mängden indikator-
arter för både god hävd och för ohävd var 
oförändrade i alla behandlingar efter tio år 
(figur 4a, b). Detsamma gäller för mängden 
indikatorarter för kväverik mark, men i 
detta fall skiljde sig mängden indikatorarter 
i behandlingarna åt redan i början av för-
söket (figur 4c). 

Vår bedömning är att det inte finns någon 
skillnad mellan effekten av slåtterbalk och 
gräsröjare eftersom det inte skedde någon 
förändring i oddskvoten efter tio år. Inte 
ens när man jämförde slåtterbalk med den 
förväntat värsta behandlingen – slåtter med 
gräsröjare med 0 cm klipphöjd – fanns det 
någon skillnad i effekt. 

Oddsen för att hitta indikatorarter för 
kväverik mark skiljde sig mellan behand-
lingarna redan i början av försöket, innan 
behandlingarna inletts. Skillnaden berodde 
därför förmodligen på en naturlig variation 
mellan rutorna och inte på behandlingen i 
sig. 

För att en skötselmetod ska kunna anses 
ha en negativ effekt ska antalet indikator-
arter för god hävd minska samtidigt som 
antalet indikatorarter för ohävd och kväverik 
mark ska vara oförändrat eller öka. Eftersom 
detta inte skedde, ens efter tio års slåtter 
med gräsröjare, oavsett klipphöjd, förtjänar 
gräsröjaren inte det dåliga rykte den fått.

När man väljer slåttermetod finns det 
dock flera faktorer som måste tas i beak-
tande. Kostnaden och tidsåtgången för res-
pektive slåttermetod kan vara viktig. Enligt 
det finska jord- och skogsbruksministeriet 
är det både mer kostnads- och tidseffektivt 
med slåtter med slåtterbalk jämfört med 
lieslåtter och slåtter med gräsröjare, i syn-

figur 4. Förändring över tid av oddskvoten för 
indikatorer för god hävd (a), ohävd (b) och kväverik 
mark (c) bland kärlväxter, för ett indikatorsystem 
(baserat på Ekstam och Forshed 1992) i provytor 
som utsatts för slåtter med slåtterbalk jämfört med 
slåtter med gräsröjare med 0 eller 5 cm klipphöjd. 
Värden över noll innebär en relativ ökning av indi-
katorarterna i ytor slagna med slåtterbalk medan 
värden under noll innebär en ökning av indikator-
arterna i ytor slagna med gräsröjare. Felstaplarna 
anger 95 % konfidensintervall (felmarginal).
Trends in Ln(odds ratio) in a field trial comparing odds 
of finding indicator species among vascular plants 
when mowing using a sickle bar mower or a grass 
trimmer at two cutting heights (0 or 5 cm). Indicators 
for good management (a), lack of management (b) and 
excess nitrogen (c) were used. Error bars represent 
95% confidence intervals. For full details, see Tälle 
m.fl. (2014).
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nerhet på stora plana ytor (Priha 2003). När 
mindre gräsmarksytor eller brant och stenig 
mark ska slås kan dock gräsröjaren vara det 
enda möjliga alternativet (figur 5). 

Även tillgången på redskap är viktig. 
Många brukare äger redan en gräs röjare, 
som används i andra syften, medan till-
gänglig heten av lie eller slåtterbalk generellt 
är lägre. En slåtterbalk är dessutom dyrare 
i inköp jämfört med en gräsröjare, och det 
krävs erfarenhet för att kunna slå med lie på 
ett effektivt sätt. Det är därför positivt att 
gräsröjaren kan ses som ett möjligt alter-
nativ. 

Det är dock viktigt att man använder 
samma slåttertidpunkt och antal slåtter-
tillfällen vid slåtter med gräsröjare som vid 
slåtter med exempelvis slåtterbalk. För tidig 
slåtter, innan fröspridningen, eller slåtter 
flera gånger under en säsong kan ha en nega-
tiv inverkan på vegetationen. 

Vid all form av slåtter är det också viktigt 
att ta bort allt avslaget material, som annars 
kan skapa ett ”lock” på vegetationen, som 
hämmar överlevnaden för konkurrenssvaga 
växter och groende frön. Bortförsel av det 
slagna materialet innebär även att näring 
förs ut ur systemet, vilket gynnar artrike-
domen. Eftersom slåtter med gräsröjare 
finfördelar materialet i högre grad kan detta 
innebära att en större del av det avslagna 
materialet blir kvar jämfört med andra slåt-

terredskap. Vi hittade dock inga tecken på 
att detta skulle vara fallet i våra resultat. 

I områden som länge hävdats med lieslåt-
ter kan det finnas skäl till fortsatt lieslåtter, i 
synnerhet då det finns en risk att införandet 
av en ny skötselmetod orsakar förändringar 
i floran (Jantunen 2003). Enligt vår studie 
ledde dock inte slåtter med gräsröjare till 
några förändringar i mängden indikatorarter 
i en gräsmark som tidigare slagits med slåt-
terbalk. Kulturhistoriska skäl och buller är 
andra argument för fortsatt lieslåtter. 

Vår slutsats är att det inte finns några 
argument baserade på biodiversitet mot att 
använda gräsröjare som skötselmetod i art-
rika gräsmarker, så länge slåttertidpunkten 
och antal slåttertillfällen är desamma som 
för andra slåtterredskap, och så länge det 
avslagna materialet avlägsnas. Om gräsröja-
ren är en lämplig metod måste istället bedö-
mas från fall till fall och baseras på andra 
överväganden, främst lokalens stenighet och 
tillgänglighet samt ekonomi, tidsåtgång och 
tillgång på alternativ.  

•  Detta försök finansierades av Läns-
styrelsen i Östergötlands län, Inst. för 
naturvårdsbiologi (SLU), Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket samt Stiftelsen Oscar och 
Lili Lamms minne. Tack till Kenneth Strand 
som genomfört slåttern under samtliga år, 
samt till Roger Svensson.

figur 5. Många slåttermarker lämpar 
sig dåligt för slåtter med slåtterbalk på 
grund av förekomst av stora stenar eller, 
som i detta exempel, kuperad terräng. 
Detta är en restaurerad äng utanför 
Rimforsa, södra Östergötland, i augusti 
2015, 4 veckor efter slåtter. 
fo to: Per Milberg.
Mowing using a sickle bar mower is diffi-
cult in areas containing large boulders, or 
as in this example, hilly terrain. 
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Tälle, M., Milberg, P. & Wiss-
man, J. 2015: Gräsröjaren – ett 
skötselalternativ i artrika gräs-
marker. [The grass trimmer – a useful 
management tool for species-rich 
grasslands.] Svensk Bot. Tidskr. 109: 
254–259. 
The grass trimmer is considered to 
have a negative effect on the flora 
of species-rich grasslands, but there 
is little evidence supporting this 
notion. Hence, the effect of the grass 
trimmer on the flora was studied in a 
field trial in a species-rich meadow in 
south-eastern Sweden.
 Odds ratios, contrasting plots 
mowed using a sickle bar mower or a 
grass trimmer at one of two cutting 
heights (0 and 5 cm), were compared 
to determine the change in the occur-
rence of indicator species during 
many years. Despite using several 
indicator systems, grouping species as 
indicators of good management, poor 
management and excess nitrogen, no 
treatment effects were discernible 
after 10 years of mowing. Hence, the 
grass trimmer does not appear to have 
a negative effect on the flora and can 

thus be recommended as an alterna-
tive management tool in semi-natural 
grasslands, provided that the time 
and frequency of cutting is not altered 
and the cut material is removed.
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S
kogseken Quercus robur, ett av våra mest värme-
krävande träd, växer idag vild uteslutande i den södra 
halvan av landet och är själva sinnebilden för en relativt 
rik och varm miljö. Artens spontana nordgräns, limes 

norrlandicus, är en av de tydligaste och viktigaste växtgeogra-
fiska gränszonerna i vårt land (Fries 1948, Fransson 1965, Hultén 
1971, Selander 1987, Angelstam & Svensson 1996, Sjörs 1999). 

Ekens nordgräns torde idag vara i trakten av Järvsjön i sydli-
gaste Hälsingland (Gustafsson 2008). Erfarenheter från Finland 
antyder att den gränsen har utbildats, på sin historiskt sett rela-
tivt sydliga position, i sen tid genom kombinationen av avverk-
ningar och ett svalare klimat efter medeltiden (Huldén 2001).

Ekens naturliga regionala utbredningsområde synes vara 
begränsat av låga sommartemperaturer (Helland 1912, Dahl 1990). 
Därför har det spekulerats om ett eventuellt varmare klimat i 
framtiden skulle kunna pressa utbredningsgränsen allt längre 
norrut och mot högre nivåer i Skandinaviens fjälltrakter (Boer & 
Koster 1990, Dahl 1990, Holten & Carey 1992, Vera 2000). 

Eken är således intressant i vår tids klimatrelaterade miljö-
övervakning och anses som en av de trädarter som har störst 
chans att spridas i ett varmare klimat (Holten & Carey 1992). 
Faktum är också att eken, i form av unga plantor, på senare tid 
visat tecken på att expandera norrut längs Norrlandskusten samt 
mot högre nivåer i inlandet och i fjälltrakterna (Kullman 1998a, 
2008a, 2012a, Johansson 2000). Ekar som planterades under det 
varma 1930-talet i fjällbarrskogsregionen har idag antagit formen 
av större träd (Kullman 2012a).

För att rätt kunna tolka de aktuella spridningstendenserna och 
deras projektioner in i framtiden krävs ett fördjupat historiskt 
perspektiv på ekens utbredning och uppträdande under tidigare 
epoker med varmare klimat än i våra dagar. Traditionellt har vege-
tationshistorisk forskning av detta slag huvudsakligen baserats på 
stratigrafisk pollenanalys, en metod som visat sig mindre lämplig 
när det gäller att i detalj rekonstruera de tidigaste invandrings-
faserna och utbredningsgränserna för våra vanligaste trädslag 
eller forna tiders klimat (Lamme 2000, Segerström & von Ste-
dingk 2003, Elven m.fl. 2013, Paus 2013, Väliranta m.fl. 2015). 

En metod som på senare tid väsentligt bidragit till förfinad 
vegetationshistorisk kunskap är megafossilanalys (Kullman 

När eken växte vild i fjällen  
– en varmare och rikare tid
Text och foto: LEIF KULLMAN

Eken växte vild i våra 

södra fjälltrakter för 

8000 år sedan. Det är 

slutsatsen man måste 

dra efter Leif Kullmans 

fynd av en barkbit på 

Täljstensvalen nära 

Handöl i sydvästra 

Jämtland.
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1998a, b, 2008b). Den går ut på att i torvavlagringar och sjö-
sediment eller vid kanten av smältande glaciärer lokalisera större 
välbevarade växtrester (megafossil), exempelvis trädstammar, 
grenar, bark eller kottar. Dessa har med stor säkerhet vuxit helt 
nära fyndplatsen och kan bestämmas till art och låter sig dess-
utom dateras med kol-14-metoden. 

Ingen annan metod kan med samma grad av trovärdighet visa 
att en viss art vuxit på en viss plats vid en bestämd tidpunkt i det 
förgångna. Metoden har dock en viss slumpmässighet och ger få 
upplysningar om mängdförhållanden vid olika tidpunkter. Det 
innebär att vissa vegetationshistoriker, som försvarar traditio-
nella uppfattningar baserade på mer konventionella metoder, har 
haft en tendens att ignorera eller avfärda resultaten som tillfällig-
heter eller feldateringar (Giesecke 2005a, b, Birks m.fl. 2006).

Mot denna bakgrund redovisas här omständigheterna kring 
ett större stycke ekbark som 2013 påträffades i en torvavlagring 
på lågfjället Täljstensvalen (figur 1) i västra Jämtland. Fyndet, som 
kol-14-daterats till närmare 8000 år före vår tid, är anmärknings-
värt i så måtto att växtplatsen är belägen i lågalpin miljö nära den 
nutida trädgränsen. Gles och vindexponerad fjällbjörkskog med 
enstaka granar och tallar karaktäriserar omgivningarna. 

Eken växer idag inte vild i denna typ av miljö och framstå-
ende vegetationshistoriker (pollenanalytiker) har ifrågasatt om 
den någonsin vuxit i de aktuella fjälltrakterna av Sverige eller 
angränsande delar av Norge (Tallantire 1981, Haf sten 1987).

Täljstensvalen – lågfjäll i västra Jämtland
Täljstensvalen är ett lågfjäll i västra Jämtland, omkring 25 km syd-
ost Storlien och 2 km söder om byn Handöl (ca 530 meter över 
havet). Berget ligger i den norra mynningen till Handöls dalen 
(figur 2), som tar sin början vid Helagsfjället, ungefär 40 km rakt 
söderut. Från bergets topp (ca 780 m ö.h.) har man utsikt norrut 
över Ånnsjön.

figur 1. Täljstensvalen (780 
meter över havet) från nord-
väst. Grandominerad skog 
omkransar berget. – 18 mars 
2015.
Mt. Täljstensvalen (780 m a.s.l) 
seen from the northwest, Picea 
abies forest dominates below the 
alpine region.
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Berget består av två parallella skoglösa 
höjdryggar, löpande i NV-SO riktning och 
en mot söder svagt lutande mellanliggande 
myrdominerad dalsänka (ca 730 m ö.h.), där 
det aktuella fyndet av subfossil ek gjorts 
(figur 3).

Den slutna skogen, med dominerande 
gran och björk samt enstaka tallar har en 
övre gräns vid ungefär 720 meter över havet. 
Täta bestånd av fjällbjörk växer i snörika 
delar av nord- och östsluttningarna. Högre 
upp växer enstaka träd och trädgrupper på 
höjdryggarna och nära den högsta toppen, 
780 meter ö.h. (Kullman 2012a). Fjällbjör-
kens, granens och tallens nutida trädgrän-
ser1 är här 770, 765 and 760 meter ö.h., 
respektive.

Berggrunden utgörs av ultrabasit och kalksten (Borgström 
1979), vilka ger förutsättningar för en relativt artrik flora. Stråk 
med täljsten i bergets lägre regioner har utnyttjats för gruvdrift 
sedan 1500-talet, men har numera upphört. Genom selektiva 
avverkningar i anslutning till dessa verksamheter har granen och 
björken gynnats i förhållande till tallen. På det stora hela torde 
dock trädslagsblandningen på högre nivåer återspegla naturgivna 
klimat- och markförhållanden. 

1) Trädgränsen avser höjden över havet för minst 2 meter höga träd.

figur 2. Fyndlokalen på 
Täljstensvalen (röda krysset) i 
sydvästra Jämtland vid norra 
mynningen av Handölsdalen. 
Mt. Täljestensvalen lies in the 
western part of the province of 
Jämtland and at the northern 
mouth of the Handöl Valley.

figur 3. Den megafossila 
eken påträffades i fläcken med 
naken torv i bildens centrum. – 
28 september 2013. 
The megafossil oak was found in 
the spot with naked peat in the 
centre of the picture.
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Merparten av dagens skogsbestånd av gran har etablerats 
efter 1830-talet, möjligtvis som en återkolonisation efter en svår 
storm 1837, i samverkan med första fasen i klimatets uppvärm-
ning efter lilla istiden (Kullman 1989). Det översta skogsbandets 
marginella läge i nutiden demonstrerades tydligt under senare 
halvan av 1980-talet, då frosttorka under ett antal extremt kyliga 
och snöfattiga vintrar orsakade mycket omfattande barrförluster 
(Kullman 1989).

Täljstensvalen har ett vindutsatt läge, vilket gjort att mycket 
av finjorden på höjdryggarna eroderats bort under de senaste 
årtusendena. Andelen nakna hällmarker är därför påfallande hög 
i de övre sluttningarna. Vindexpositionen förklarar varför björ-
kens trädgräns är mycket lägre än normalt i regionen.

Den subfossila eken
Den aktuella eken utgörs av ett större stycke bark, 17 × 14 cm 
(figur 4), som har artbestämts vedanatomiskt av Erik Danielsson 
(Vedlab). Uppenbarligen rör det sig om rester efter ett stort träd. 

Fyndplatsen (63 ° 14,525' N; 12 ° 27,337' E) är belägen i en erode-
rad del av en myr, med naken dy, belägen i svackan mellan Tälj-
stensvalens båda höjdryggar, 730 meter över havet. Bark flaket låg 
här helt öppet på ytan (figur 4). 

Barken kol-14-daterades av Beta Analytic Inc., Miami, USA. 
Resultatet gav 7140 ± 40 kol-14-år BP (Beta-358476), vilket kali-
brerat till kalenderår motsvarar 7960 år före nutid2. 

Inga andra eklämningar påträffades på platsen. Däremot 
fanns här strax intill en större subfossil tallstam (figur 5) vars 
2) Alla 14C-dateringar redovisas i kalibrerad form som kalenderår före nutid 
(=1950). För enkelhetens skull anges det s.k. intercept-värdet för varje datering.

figur 4. Vänster Barkbiten så 
som den påträffades ytligt i 
myren. Höger Närbild av bar-
ken. Pennans längd är 15 cm. 
Left The piece of oak bark as it 
was found on the mire surface. 
Right Close-up view of the bark 
piece. The length of the pencil is 
15 cm.
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ytved kol-14-daterades till 6890 år före vår tid (Beta-358686). 
Tidigare har subfossila tallstammar från ungefär samma lokal 
daterats till 7570 och 6640 år före nutid (Kullman 1995).

Diskussion
Det aktuella fyndet av megafossil ek ansluter till och förstärker 
en växande insikt att värmekrävande trädarter, såsom ek, alm, 
hassel, lind och klibbal under den första och varmaste delen av 
vår innevarande mellanistid (holocen) växte på nivåer i södra och 
mellersta delen av fjällkedjan som idag intas av fjällbjörkskog 
och lågalpin vegetation (Kullman 1998a, b, Bang-Andersen 2006, 
Öberg & Kullman 2011). 

Med dagens mått mätt finns inget som tyder på att dessa tidiga 
förekomster varit bundna uteslutande till särskilt gynnsamma 
lokalklimat. Trots indikationer från konventionell pollen analys 
(Bergman m.fl. 2005) har man aldrig tidigare vågat dra slutsat-
sen att eken (och övriga ädla lövträd) någonsin vuxit på så höga 
nivåer och så långt norrut i landet som på senare tid påvisats med 
mer precisa och objektiva metoder (Kullman 1998b, c). 

Pollendata från en lokal (tjärnen Stentjärnen, 987 m ö.h.) i 
lågalpin terräng, omkring 20 km söder om den här aktuella fynd-
platsen, kan dock, objektivt och utan förutfattade meningar, tol-
kas som lokal närvaro av ek och andra värme krävande trädarter 
under tidig holocen (Holmgren 1990, Bergman m.fl. 2005). Den 
möjligheten stöds av de resultat som framgår av aktuella resultat 
samt tidigare undersökningar baserade på megafossil (Kullman 
2008b, Öberg & Kullman 2011). 

Mycket tyder således på att värmekrävande trädarter var 
regelbundet förekommande i de trakter som utgör dagens låg-
alpina landskap, där fjällbjörk och tall härskade under första hälf-
ten av holocen, då deras trädgränser låg 300–700 meter högre 
än dagens nivåer längs hela fjällkedjan (Kullman 2012b, Kullman 
& Öberg 2015). Megafossil av ek är idag så vanliga i undersökta 
delar av fjällkedjan att de inte längre kan avfärdas som enstaka 
strikt lokala utposter (Giesecke 2005a, b).

Den aktuella fyndplatsens höjdnivå är omkring 500 meter 
över ekens naturliga nutida trädgräns i södra Norrland och 
angränsande delar av Norge. Detta värde motsvaras ungefärligt 
av tallens högre trädgräns under samma period (Kullman 2012b).

Rent intuitivt är det svårt att tänka sig att eken en gång i tiden 
vuxit i den karga och utsatta miljö som idag präglar fyndplatsen. 
Skillnaden i utbredning mellan då och nu kan med viss försiktig-
het översättas i temperaturförändring. Utgångspunkten är då 
att temperaturen under sommarmånaderna rent generellt avtar 
med 0,6 °C per 100 meters höjdstigning. En höjdskillnad på 500 
meter, som i detta fall, skulle innebära att somrarna för 8000 år 

figur. 5. Översikt mot norr på 
fyndplatsen med den daterade 
tallstammen. Ekbarken hittades 
en dryg meter söder om den 
liggande tallstammen. – 28 
september 2013. 
Overview from the south towards 
the dated pine log. The oak bark 
in Fig. 4 was found 1.3 m south 
of the pine log.

… fyndplatsens höjdnivå 
är omkring 500 meter 
över ekens naturliga 
nutida trädgräns i södra 
Norrland …
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sedan kan ha varit omkring 3,5 °C varmare än idag. Med hänsyn 
tagen till en kontinuerligt avkylande landhöjning bör sistnämnda 
siffra reduceras till 2,2 °C. Det är en tolkning som överensstäm-
mer väl med kvantitativa klimatrekonstruktioner baserade på 
tallens trädgränsutveckling i samma område (Kullman 2012b, 
Kullman & Öberg 2015).

De aktuella resultaten visar att vegetationshistorisk forsk-
ning inte längre kan baseras enbart på pollenanalys, en metod 
vars användare hittills ofta ansett sig ha tolkningsföreträde i 
hit hörande frågor (Barnekow 1999, Birks m.fl. 2005). Mega-
fossilanalys ger ett ”skelett” av säkra hållpunkter, på vilka pollen-
analytiska tolkningar kan ”hängas” för att ge en mer fullständig 
och kvantitativt trovärdig bild av vegetationsutvecklingen 
(Kullman 2008b). 

Frågan har aktualiserats under senare tid då det visat sig att 
pollenanalys har misslyckats med att upptäcka att granen var 
en tidig invandrare i Skandinavien, vilket visats med daterade 
makro- och megafossil (Kullman 2002, 2008b). Molekylär-
genetiska och nyare pollenstratigrafiska data kan tolkas i samma 
riktning (Paus m.fl. 2011, Parducci m.fl. 2012).  
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Nationalparken Dzūkija 
i södra Litauen
STEFAN GRUNDSTRÖM

L
ängs floden Njemen (Nemunas på litauiska) och vid flera 
av dess biflöden i södra Litauen ligger Dzūkija, en stor 
nationalpark som i huvudsak består av skog på sanddyner. 
Parken är hela 56 000 hektar stor vilket faktiskt gör den 

lite större än Muddus nationalpark i Sverige. Dzūkija bildades 
1991, strax efter att Litauen blivit självständigt efter en lång 
period av sovjetiskt styre.

Det som är speciellt med parken är att här finns stora arealer 
med sammanhängande skog vilket är ganska ovanligt i Litauen. 
Tallskog Pinus sylvestris dominerar men det finns även en hel del 
lövskog längs med floderna. 

Litauen, som i huvudsak är ett platt land utan stora höjdskill-
nader, är för övrigt dominerat av jordbruksmark. Förvånansvärt 
mycket av odlingsmarken i landet brukas och sedan EU-inträdet 
2003 har arealen brukad jordbruksmark faktiskt ökat, och med 
en betydande del ekologisk odling. En intressant sak är att det 
verkar häcka vit stork i de flesta av byarna med aktivt jordbruk. 
Vid vårt besök i södra Litauen såg vi mängder av stork. 

Dock finns det en hel del utflyttning från landsbygden i de 
mer perifera landsdelarna och igenväxning av kulturmarker är ett 
problem även här, inte minst inom nationalparken.

figur 1. Floden Njemen med 
omgivande skog och bebyg-
gelse från en utsiktspunkt i byn 
Merkinė inne i national parken 
Dzūkija. Till vänster i bild 
ansluter Merkys, ett av många 
biflöden. 

I byn Merkinė finns ett av 
två nationalparkscentrum med 
utställningar för besökare 
och arbetsplatser för parkens 
anställda.
fo to: Stefan Grundström.

Litauen och de andra 

baltiska länderna har 

besökts av många 

svenska botanister på 

senare år; se reportage 

i bland annat SBT nr 

6/2010. 
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Njemen är en av de största floderna som mynnar i Östersjön. 
Den är nästan hundra mil lång och har ett avrinningsområde som 
sträcker sig ända in i Vitryssland och Polen, vilket innebär att 
den är större än exempelvis våra norrlandsälvar. Njemen gränsar 
längs sin nedre del mot den ryska exklaven Kaliningrad och vid 
mynningen ligger en annan stor nationalpark, Kuriska näset, 
med fantastiska sanddynslandskap med omgivande laguner.

I Kaunas, Lituaens näst största stad, ungefär mitt i landet, 
finns ett kraftverk som dämmer upp Njemen cirka 30 meter 
och bildar ett flera mil långt kraftverksmagasin. Kraftverket är 
givetvis ett vandringshinder för laxfiskar från Östersjön. Före 
regleringen i Kaunas på 1960-talet var fisket efter lax och havs-
öring en viktig del av försörjningen och besöksnäringen inom 
den nuvarande nationalparken. Nu är det bara stationär fisk som 
finns kvar uppströms Kaunas. 

Ungefär 8 mil söder om parken, på den vitryska sidan, finns 
ytterligare en damm vid staden Grodno, så mycket av den natur-
liga flödesdynamiken är satt ur spel i huvudfåran. I national-
parken finns dock ännu kvar en del av de naturliga störningarna 
med återkommande översvämningar av stränderna tack vare att 
biflödena till Njemen är oreglerade.

Inom Dzūkija finns stora sandområden, i huvudsak inlands-
dyner, med kalkrik sand. Det mesta är av eoliskt, alltså vind-
transporterat ursprung, men det finns också inslag av glacifluvial 
sand och mera sentida överlagringar av fluvial sand. Området är 
en del av det så kallade europeiska sandbältet (European Sand 
Belt; se t.ex. Kalinska-Nartisa 2015). Det innebär att större delen 
av nationalparken ligger på ett sandigt underlag, både i skogs-
marken, längs flodstränderna och i byarnas gräsmarker. Klimatet 
i Dzūkija är kontinentalt, med torra och varma somrar men 
också rätt kalla vintrar.

De flesta av de små byarna längs vattendragen i national-
parken är ålderdomliga, med små trähus i allehanda färger. I det 
här området hade Sovjetunionen inte etablerat några kolchoser 
och modernare bebyggelse är ovanlig. Endast på några få ställen 
har nyare turisthotell och stugbyar vuxit fram. Det lär också 
vara så att litauiska partisaner höll sig undan från sovjetmakten i 
dessa skogar och småbyar ända fram på 1950-talet. 

Litauen är till skillnad från de övriga baltiska länderna i 
huvudsak katolskt och stora träkors och skulpterade Kristus-
figurer finns i varje by, liksom också en liten skogskyrkogård. 
Intressant är att de här gamla kyrkogårdarna var de platser där vi 
såg de äldsta tallarna inom nationalparken. För övrigt är träden i 
skogarna inte anmärkningsvärt gamla.

figur 2. Stora träskulptu-
rer, ibland karvade direkt ur 
träden, är typiska för hela 
södra Litauen och finns längs 
by vägarna och på gårdarna.
fo to: Stefan Grundström.
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Tyvärr känns de flesta av byarna i parken numera ganska 
övergivna och används idag mest som fritidsbebyggelse. Enstaka 
äldre människor skymtade på några av gårdarna vid vårt besök. 
Enligt nationalparkens ekolog, Mindaugas Lapelė, är avfolk-
ningen ett stort problem och den traditionella hävden med 
höbärgning och betesdrift är på väg bort. Han är bedrövad över 
att det här kulturlandskapet med sin stäppartade vegetation som 
hävdats i årtusenden nu är på väg att växa igen.

På avstånd ser tallskogarna triviala ut men vid en närmare 
titt är de ställvis rika på örter, dels tack vare att sanden är rik på 
basiska mineral, dels på grund av att många områden är halv-
öppna till sin karaktär och det är även gott om små skogsvägar. 
Skogsbruk förekommer i ungefär hälften av skogsmarken trots 
att det är en nationalpark. Det är något som vi svenskar kanske 
förvånas över men det är normalt för en europeisk nationalpark 
att den traditionella markanvändningen pågår ganska obe-
hindrat inom vissa zoner. Parken innehåller även några strikta 
reservat där inga människor bor och inget skogsbruk får bedri-
vas. Troligen är det dock så att det finns en god trädkontinuitet 
även i de områden som brukas, vilket förekomsterna av många 
krävande svamparter inom till exempel släktena korktaggsvam-
par Hydnellum och fjälltaggsvampar Sarcodon vittnade om.

Det finns ytterligare tre typer av skyddszoner i parken; i den 
med lägst nivå på föreskrifterna bedrivs småskaligt skogsbruk 
och en stor del av dessa områden är faktiskt privatägda. Även 
detta är en skillnad mot Sverige där staten måste äga all mark 
inom en nationalpark. 

figur 3. Zervynos ligger vid 
floden Ūla och är en av de 
små byar som visas upp likt ett 
museum i parkens utställningar 
och turistbroschyrer. 

Övergivenheten och den 
begynnande beskogningen 
av gräsmarkerna i Dzūkija är 
påtaglig men eftersom marken 
är torr går igenväxningen 
långsamt.
fo to: Stefan Grundström.

figur 4. Bovete Fagopyrum 
esculentum är en vanlig gröda 
på gårdarna och tillhör bas-
maten i denna del av Europa. 

Jordbruksforskare från Vil-
nius har funnit att honung som 
producerats av tambin i Dzūkija 
har en hög halt av bovete-
pollen. Biodling genom att 
använda naturliga och skapade 
håligheter i träd som bikupor är 
ett traditionellt sätt att hålla bin 
i Litauen. I en av Dzūkijas byar 
finns en ”biodlingsstig” där 
olika typer av bikupehåligheter 
visas upp med information om 
denna uråldriga typ av biodling.
fo to: Wikimedia Commons.



Svensk Botanisk Tidskrift 109: 5 (2015)270

Skogsbränder uppstår givetvis i ett så stort och sommartorrt 
område som Dzūkija, men de släcks fort och de anställda i par-
ken är tvungna att hjälpa till med släckningsarbetet. Det här är 
något som ekologen Mindaugas suckar över för han vill givet-
vis som alla moderna skogsekologer återinföra kontrollerade 
bränder som en del av skötseln för att gynna floran, fungan och 
faunan. 

Inom små områden sköts skogen specifikt för att gynna vissa 
hotade arter. För nipsippa Pulsatilla patens görs skötselåtgärder 
där trädskiktet glesas ut och markens moss- och förnaskikt öpp-
nas upp med hjälp av krattor. De störningar som ett småskaligt 
skogsbruk innebär, som gallringar, transporter och markbered-
ningar, kan i viss mån ersätta de naturliga störningarna i form av 
bränder för markskiktets flora.

Många i Sverige rara sandmarksarter är fortfarande ganska all-
männa i Dzūkija, till exempel de som vi betraktar som karaktärs-
arter för våra få sandstäppsområden i Skåne och på Öland, som 
tofsäxing Koeleria glauca och sandsvingel Festuca polesica. Rysstarr 
Carex praecox, som i Sverige bara är känd från en lokal på Öland, 
växer på flera ställen i byarnas torrbackar. 

Sensommarens hedblomster Helichrysum arenarium är ytterli-
gare en av våra rödlistade sandarter som påträffas här på gräs-
markerna och längs flodsträndernas erosionsmarker. Den verkar 
vara populär att plocka som prydnadseternell med sin svaga 
doft av exotiska kryddor. Backtimjan Thymus serpyllum, kungs-
mynta Origanum vulgare och ryl Chimaphila umbellata är några för 
oss välkända, och ganska krävande örter som växer i Dzūkijas 

figur 5. Tallskog på åsryggar 
inom det strikt skyddade områ-
det Čepkeliai längst i öster mot 
vitryska gränsen. Här är skogen 
lite äldre än genomsnittet men 
inte heller här förefaller skogen 
att vara jättegammal, och död 
ved saknas i stor utsträckning i 
den enskiktade skogen. 

På det sandiga under-
laget i den ganska ljusöppna 
skogen trivs till exempel 
cypresslummer Lycopodium 
tristachyum som i Sverige är 
mycket sällsynt. Tyvärr finns 
även blomster lupinen Lupinus 
polyphyllus här. Den står i 
vägkanterna och väntar på att 
få invadera tallskogen.
fo to: Stefan Grundström.

figur 6. Blommande rysstarr 
Carex praecox i en torrbacke i 
byn Dubininkas. Byn ligger vid 
Skroblus, ett biflöde till Merkys.
fo to: Stefan Grundström.
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figur 7 . Praktbrunört Prunella 
grandiflora är ytterligare en i 
raden av ”våra” rara torrängs-
arter som förekommer i byarnas 
gräsmarker inom national-
parken. Den är dock sällsynt 
även här och högt rödlistad i 
Litauen.
fo to: Stefan Grundström.

figur 8. Till vänster den stora 
nejlikan Dianthus borbasii som 
växte vid floden Merkys. 

Ovan ses 50 litu-myntet 
från 2009 vars frånsida pryds 
av litauisk rosenglim Atocion 
armeria subsp. lithuanicum. 

Sedan 1 januari 2015 är 
Litauen med i eurosamarbetet 
och den egna valutan, litas, har 
övergetts.
fo to: Margareta Edqvist.



Svensk Botanisk Tidskrift 109: 5 (2015)272

tallskogar. Projektet Sandlife (www.sandlife.se) som arbetar med 
att restaurera sandmarker i Skåne, Halland och på Öland med sin 
myllrande mångfald berör flera av dessa växtarter, till exempel 
tofsäxing och hedblomster.

Byarnas gräsmarker är i svag hävd, men tack vare att stora 
områden är torra kan det ta lång tid innan de helt växer igen. I 
de områden som ännu hävdas och i de som nyligen övergivits 
finns en rik örtflora med många rara kalkälskande ängsväxter, 
däribland krutbrännare Neotinea ustulata, kvastglim Silene otites, 
tovsippa Anemone sylvestris och backsilja Peucedanum oreoselinum, 
några av dem typiska även för det öländska och gotländska 
alvarmarkerna.

I flodsträndernas nipor påträffas sparsamt litauisk rosenglim 
Atocion armeria subsp. lithuanicum, som litauerna är så stolta över 
att den till och med avbildades på ett mynt från 2009, med valö-
ren 50 litu. Dianthus borbasii är en annan nejlikväxt som förekom-
mer längs stränderna av Dzūkijas vattendrag. Dessa två nejlik-
växter anses endemiska för Polesien, ett område som omfattar 
slätterna i södra Litauen och angränsande områden i grannlän-
derna Vitryssland, Ukraina och Polen (Baškytė m.fl. 1996).

Lövskogar med stort inslag av ädellövträd finns längs strän-
derna och i ravinerna och det rörliga och mineralrika grund-
vattnet ger denna miljö en frodighet som står i skarp kontrast 
till de torra tallhedarna ovanför. På den tiden då det bedrevs 
ängsbruk i byarna var dessa sluttningar slåttermarker och man 
kan ännu se spår av detta i skogarna. Vissa av lövskogarna befin-
ner sig ännu i en ganska tidig igenväxningsfas. Klibbalarna i 
ravinerna och i utströmningskärren blir monumentalt höga. 

Givetvis har det kommit in en del invasiva växtarter även här 
och den nordamerikanska asklönnen Acer negundo är en av dessa. 
En annan invasiv främmande art som numera är etablerad i 
parken är fläderskära Bidens frondosa, som trivs bra längs flod-
stränderna.

Litauen är generellt sett lätt att besöka även om kunskaperna 
i engelska är begränsade på landsbygden. Det är ganska nära från 
Sverige, det är förhållandevis billigt att vara där och vägarna är 
bra med gott om småvägar och parkeringsplatser att stanna till 
vid. Inom nationalparken finns flera stugbyar och det är sällan 
fullbelagt annat än under paddlingssäsongen på högsommaren 
och i svampplockartider på hösten. Från Vilnius kan man åka tåg 
till Marcinconys som är en av de orter som har ett besökscenter 
för nationalparken. Totalt är cirka 40 personer anställda på de 
två parkkontoren där de arbetar med skötsel, administration och 
att ta hand om besökarna. 

figur 9. Hedveronika Veronica 
dillenii liknar den närstånde 
vårveronikan V. verna och har 
inte alltid skilts ut som en egen 
art. Den förefaller vanlig i gräs-
markerna i Dzūkijas byar men 
är inte funnen i de nordiska 
länderna.
fo to: Stefan Grundström.
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När det gäller svamplockning är det mest stadsbor från övriga 
Litauen som kommer till denna skogrika del av landet. ”Tall-
kalle” (rödbrun stensopp Boletus pinophilus) är den viktigaste 
matsvampen och det anordnas till och med tävlingar i att plocka 
mest av denna art på Dzūkijas tallhedar. Liksom i flera andra 
länder i Östeuropa plockas det svamp även kommersiellt som 
säljs vidare till livsmedelsindustrin.

När det gäller botanisk litteratur för Litauen finns det en bild-
flora i lätthanterligt format som även innehåller de vetenskapliga 
namnen (Vilkonis 2001). Dessutom finns ett mera vetenskap-
ligt verk över den baltiska floran, Flora of the Baltic countries, 
i tre band med namn på växterna på de baltiska språken och 
beskrivande texter på ryska och engelska. Även Den nya nordiska 
floran är användbar, jag bedömer att över 80 procent av arterna i 
Dzūkija nationalpark finns med där.

Sammanfattningsvis finns flera hot mot sandmarksarterna 
inom nationalparken Dzūkija. Det mest akuta hotet är igen-
växningen av betesmarker och ängsmarker. Dessutom tillåts 
ännu inte kontrollerade skogsbränder som är en så viktig del 
av modern naturvård. Givetvis är också regleringen av Njemen 
en negativ faktor för de störningsgynnade sandmarksarterna i 
regionen.  

•  Tack till Leif Andersson som lämnat värdefulla synpunkter på 
texten.
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Kring Tärnaby i Lycksele lappmark genomfördes årets 

botanikdagar. Väderutsikterna hade varit mindre gynn-

samma men prognosen kom på skam och Evastina 

Blomgren och hennes botanistvänner fick njuta av tre 

mycket fina dagar bland blommorna i fjällvärlden.

Botanikdagarna 2015  
i södra Lappland
EVASTINA BLOMGREN

F
ramåt eftermiddagen söndagen den 19 juli började vi 
samlas i Tärnaby, där många tankar gick till Ingemar Sten-
mark och andra framstående utförsåkare. Vi kom med bil, 
vi kom med buss, vi kom med flyg, och vi inkvarterades 

i hotellrum eller rymliga stugor som var mycket komfortabla. 
Det vanliga hejandet och ”kul att ses” höjde ljudvolymen i den 
lilla restaurangen och många nya bekantskaper gjordes innan det 
var dags för genomgång av rutinerna för morgondagens stora 
begivenhet – helikopterturen.

Dag 1
Uppstigningen på Rödingsnäset gick mycket behändigt. För 
många av oss var det en ny och spännande upplevelse. Namnet 
Rödingsnäset har ingenting med fisken att göra utan hänger 
ihop med verbet röja, som ju satt spår även i södra Sverige, där 
ortnamn som slutar på röd, red eller ryd är vanliga. 

Tyvärr hade våren varit sen även i de här trakterna och snön 
hade just försvunnit från sänkorna på fjällheden. Växterna var 
alltså inte så långt komna. Detta gällde också den största rarite-
ten, brudkullan Gymnadenia runei. 

Brudkullan är endemisk och i hela världen endast känd från 
fyra områden i södra Lappland. Trots arrangörernas tappra för-
sök med växthus av petflaskor var de flesta plantorna ännu inte 
helt utslagna. Under vandringen ner från fjället fann en del av oss 
exemplar med bättre utvecklade blommor. 

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia, fjällglim Silene acaulis, 
korallrot Corallorhiza trifida, lappljung Phyllodoce caerulea är några 
exempel på växter som lyste upp fjällheden. Mest av allt frap-
perades man ändå av den stora mängden vackert blommande 
fjällsippa Dryas octopetala. I små springor i berget stack det fram 
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figur 1. Brudkullan Gymnade-
nia runei är en orkidé som har 
uppkommit ur en hybrid mellan 
brunkulla och brudsporre. 

Molekylärgenetiska studier 
har avslöjat att brudkullan har 
uppstått genom att en oredu-
cerad äggcell hos en brunkulla 
har befruktats av normalt pollen 
från en brudsporre.
fo to: Niklas Aronsson.

figur 2. Helikoptern lyfte oss 
upp på Rödingsnäset.
fo to: Evastina Blomgren.

figur 3. Fjällsippan Dryas 
octopetala blommade som 
bäst på Rödingsnäset. Arten 
är typisk för kalkrika och oftast 
artrika hedar i fjällen. 

Dess blommor har i regel 
åtta kronblad, vilket förklarar 
det vetenskapliga artepitetet 
octopetala. Linné förklarar släk-
tets namn: ”Jag har kallat denna 
växt Dryas efter dryaderna, de i 
ekar boende gudomligheterna, 
emedan bladen förete en viss 
likhet med eklöv”.
fo to: Evastina Blomgren.
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ljust gröna små plantor av stenbräken Cystopteris fragilis och 
grönbräken Asplenium viride, och om man letade noga på marken 
syntes både månlåsbräken Botrychium lunaria och nordlåsbräken 
B. boreale.

Sedan vi intagit vår medhavda matsäck i kanten av fjällbjörk-
skogen började vi nedstigningen, som ibland var lite brant, men 
det fanns ju fjällbjörkar att ta tag i. Påfallande var mängden 
kransrams Polygonatum verticillatum och taggbräken Polystichum 
lonchitis, den senare i mycket fräscht gröna tuvor. Några blom-
mande plantor av vityxne Pseudorchis albida såg vi på vägen ner 
och kunde jämföra dem med de fjällyxne P. straminea vi sett högre 
upp.

Väl nere tog bussarna oss till Fjällbotaniska trädgården i 
Hemavan. Där möttes vi först av en slänt helt bevuxen med 
sandlupin Lupinus nootkatensis, en nordamerikansk lupinart som 
tycks sprida sig i norra Sverige nästan lika bra som blomster-
lupinen L. polyphyllus i södra delen av landet. Norge och Island 
är hemsökta av sandlupinen men underligt nog tycks den gamla 
förekomsten i södra Småland inte vara lika expansiv. Därefter 
beundrade vi den för trakten unika tärnadaggkåpan Alchemilla 
taernaënsis utanför odlingarna. 

I själva trädgården gick vi på promenadvägar och fick bland 
annat se en myr med ett antal skyltar med namn på de växter 
som fanns där och en samling daggkåpor med namnlappar. Utef-
ter vägen fanns timrade kistor där man kunde beskåda växter 
från fjälltrakterna och läsa deras namn på textade skyltar. Ibland 
var de ordnade i växtsamhällen, ibland familjevis. Det var tydligt 
och instruktivt.

Tanken slog mig att detta att visa upp hemtraktens flora 
borde vara en angelägen uppgift för varje botanisk trädgård. 
Många vanliga växter är ju idag okända för en större allmänhet 
och en hel del av hemtraktens växter skulle kunna framstå som 
mer exotiska än trädgårdsväxter från olika delar av världen. Med 
dessa funderingar i huvudet var det dags att åka ”hem” till mid-
dag och samvaro.

Efter middagen fick vi höra föredrag om trakten vi befann oss 
i, om de första nybyggarna som kom 1824 och om den nuvarande 
turismen. Vindelfjällens naturreservat är västra Europas största 
och omfattar urskogar, deltaland, fjäll, grottor och karstland-
skap.

Marie Persson, en stridbar motståndare till ett stort nickel-
gruvsprojekt vid Rönnbäck strax söder om Tärnaby, berättade 
om planerna och om de följder i form av ännu en flytt som 
befolkningen skulle tvingas till om projektet kom till stånd. 
Den förra flytten skedde när en kraftverksdamm dränkte byn 
Rönnbäck.

figur 4. Fjällyxnets Pseudor-
chis straminea blommor doftar 
starkt av vanilj.
fo to: Bengt Carlsson.
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Dag 2
Dagens utflykt gällde just det område vi hört om kvällen innan 
– det som eventuellt ska exploateras för storskalig gruvbryt-
ning. Huvudmålet var ett serpentinberg vid Rönnbäck med det 
lite krångliga namnet Geavmoeaesie. På vägen dit gjordes ett 
stopp vid vägkanten, där floran var rik. Blommande ängsgentiana 
Gentianella amarella och den hissnande blå fjällgentianan Gen-
tiana nivalis mötte oss tillsammans med brudsporre Gymnadenia 
conopsea, fjällögontröst Euphrasia wettsteinii och åtskilliga andra 
vackra växter.

Ett täljstensbrott vid vägkanten, där vi började vår vandring 
upp på serpentinberget, visade att berget här verkligen var 
annorlunda. Serpentin är en bergart med lågt näringsinnehåll 
och innehåll av giftiga tungmetaller, bland annat nickel, som gör 
att växterna ofta blir små och avviker från sitt normala utseende. 

Vandringen uppför Geavmoeaesie var brant och gick genom 
mossbevuxen mark i skog. Väl däruppe kändes det plötsligt mera 
angeläget att pusta ut, beundra utsikten och att ägna sig åt med-
havd fika, än att genast ge sig i kast med de speciella varieteter 
som framför allt Olof Rune studerat och namngivit. 

Dvärgrödblära Silene dioica var. serpentinicola, lägre till växten, 
rödare på stjälken och hårigare än vanlig rödblära, stod i bergs-
skrevor tillsammans med smal ängssyra Rumex acetosa var. serpen-
tinicola, som var mindre än vanlig ängssyra och hade smalare blad 
med nedvikt kant. Den spensliga fjällnejlikan Viscaria alpina var. 
serpentinicola, med dåligt utvecklade kronblad och smalare blad 
än vanlig fjällnejlika, växte på hällarna tillsammans med grön-
bräken Asplenium viride. Den senare tycktes dock inte se annor-

figur 5. Dvärgrödblära, smal 
ängssyra, spenslig fjällnejlika 
och grön bräken (Silene dioica 
var. serpentinicola, Rumex 
acetosa var. serpentinicola, 
Viscaria alpina var. serpentini-
cola, Asplenium viride) är fyra 
speciella växter som hittas på 
serpentin.
fo to: Niklas Aronsson och 
Evastina Blomgren.
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lunda ut än på andra växtplatser. Ett litet bestånd av en annan 
serpentinväxt, smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense, 
väckte inte så mycket uppmärksamhet. 

Under färden nerför berget kunde vi knyta kontakt med bland 
andra finbräken Cystopteris montana, vitpyrola Pyrola rotundifolia 
och repestarr Carex loliacea, för att inte glömma mängden linnea 
Linnaea borealis som ännu inte var i blom.

Väl nere förde oss bussen till den hägrande lunchen på en 
enslig fjällgård vid sjön Virisen. Kontrasten mot serpentin berget 
var slående. Här bredde grön, öppen mark ut sig mot sjön, här 
betade får och här fanns grönsaksodlingar och höns med en 
mycket praktfull tupp. Lunchen bestod av fisk med tillbehör 
och smakade förträffligt. Det kändes skönt att sitta vid ett dukat 
bord och ta igen sig en stund innan det var dags att åter ge sig ut.

Först ett litet stopp för att vi skulle få chans att jämföra de tre 
gräsen skogsrör, brunrör och lapprör (Calamagrostis chalybaea, 
C. phragmitoides och C. lapponica). Tyvärr hade den sena våren 
gjort att de inte var riktigt så välutvecklade som man skulle 
önska för att skillnaderna skulle framgå tydligt.

Vid Högås gjordes ett nytt uppehåll utefter vägen. Målet var 
ett bestånd av guckusko Cypripedium calceolus. Denna pråliga 
orkidé växte i en tät sammanhållen grupp i rik skogsmiljö med 
bland annat tibast Daphne mezereum. På vägkanten stod brud-
sporre Gymnadenia conopsea och ängsgentiana Gentianella amarella 

figur 6. Stormhattshumlan 
Bombus consobrinus har den 
längsta tungan av alla våra 
humlor, en anpassning till dess 
viktigaste födoväxt, nordisk 
stormhatt Aconitum lycocto-
num subsp. septentrionale.
fo to: Niklas Aronsson.
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i vacker blom. En gräsbacke upp från vägen var tätt bevuxen med 
fjällnässla Urtica dioica subsp. sondenii, en underart till bränn-
nässla, som nästan helt saknar brännhår. Vi var många som kände 
efter utan något obehag.

Innanför nässelbältet vidtog ett stort bestånd av nordisk 
stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale, som blom-
made vackert. Någon ropade ”stormhattshumla” och det blev 
fart på fotograferna med sina långa objektiv.

Slutmålet för dagen var ett rikkärr vid Röbacksliden. Kärret 
var mycket platt och inte så blött som man kunde befara. Här 
var gott om sumpnycklar Dactylorhiza majalis subsp. lapponica 
och ängsnycklar D. incarnata. Andra rikkärrsarter var glansvide 
Salix myrsinites och risvide S. arbuscula, som växte tillsammans 
med gräsull Eriophorum latifolium, snip Trichophorum alpinum och 
svarthö Bartsia alpina. 

Även rikkärrsmossorna lockade: purpurvitmossa Sphagnum 
warnstorfii dominerade fläckvis. För övrigt förekom bland andra 
späd skorpionmossa Scorpidium cossonii, guldspärrmossa Campy-
lium stellatum, gyllenmossa Tomentypnum nitens, piprensarmossa 
Paludella squarrosa, trekantig svanmossa Meesia triquetra och 
svartknoppsmossa Catoscopium nigritum.

Efter en omväxlande dag var det skönt att sätta sig i bussen 
och bli hemförd till middag. Efteråt fick vi höra Jonas Grahn 
berätta om naturvårdsarbete i Västerbottens län och Hans Gard-
fjell talade om rikkärr, och vi fick dessutom reda på en del om 
den pågående inventeringen av Västerbottens län som påbörja-
des 1980 av Stefan Ericsson. Länet omfattar 2 573 femkilometers-
rutor, ett svindlande antal för oss sörlänningar med våra mer 
överkomliga landskap.

figur 7 . Rikkärret vid Röbäcks-
liden var mycket artrikt med 
tusentals sumpnycklar Dactylo-
rhiza majalis subsp. lapponica. 
På bilden syns även bland 
annat nordspira Pedicularis 
palustris subsp. borealis och 
svarthö Bartsia alpina.
fo to: Bengt Carlsson och 
Evastina Blomgren.
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Dag 3
Så var det dags för en utflykt till Norge. Förmodligen är detta 
första gången som Botanikdagarna innefattat en utlandstripp. 
Målet var ett serpentinberg med namnet Krutvassrødikken. Här 
fanns det snö kvar och vi fick ta oss över en del snölegor för att 
komma upp. Själva stenen i berget var mycket skrovlig, ungefär 
som grovt sandpapper och det var praktiskt taget omöjligt att 
halka även om klippan lutade och var fuktig. 

Det röda berget var ganska kalt och de flesta växter vi träffade 
på var småväxta. Här möttes vi av vackert blommande fjällglim 
Silene acaulis och tuvsäv Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum 
och träffade snart på den lilla grusnarven Arenaria humifusa, som 
är strängt bunden till serpentin. Även de små arterna krypljung 
Kalmia procumbens och mossljung Harrimanella hypnoides gömde 
sig i skrevorna. Fjällnörel Minuartia biflora var en annan diminu-
tiv art på det kala berget. Ytterligare en serpentinväxt, kal fjällarv 
Cerastium alpinum subsp. glabratum, förekom tillsammans med 
vanlig fjällarv subsp. alpinum.

När vi hade studerat färdigt alla dessa ovanliga växter tog vi 
oss nerför berget och över vägen för att inta lunchmatsäcken 
vid den vackra fors som vi 
beundrat däruppifrån. Som 
vanligt smakade smörgåsarna 
och kaffet utmärkt medan 

figur 8. Krutvassrødikken i 
förgrunden är ett serpentin-
berg strax innanför den norska 
gränsen. Det rödbruna och 
skrovliga berget är bara mycket 
sparsamt klätt med växter. 

Två arter som klarar av att 
växa här är fjällglim Silene 
acaulis och kal fjällarv 
Cerastium alpinum subsp. 
glabratum.
fo to: Evastina Blomgren.
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vi smälte alla intryck. Efter att ha sett oss omkring i omgivning-
arna, fotograferat och tittat på växter alldeles på egen hand var 
det dags att åter embarkera bussen för färd tillbaka till hem-
landet. 

Vi stannade i Joesjö strax innanför den svenska gränsen, en 
idyllisk plats med vackert betade hagar längs sjöstranden. Här 
blev vi mottagna av en vänlig familj: man, hustru och två pojkar 
i tidig skolålder. Vi köpte kaffe och hembakade bullar och fick 
samtidigt höra en del om det liv man levde. I år hade ännu inte 
meteorologisk sommar (5 dygn med medeltemperatur minst 10 
grader) inträtt och nattfrost i juli är inte ovanligt. 

Lättast att odla här är potatis, lök och grönkål. Man livnär sig 
på boskap, men det är långt både till mejeri och slakteri. Fiske av 
röding och öring ger tillskott. En för de flesta av oss helt främ-
mande tillvaro nära naturen beskrevs för oss och väckte många 
tankar. 

Lite botanisering på vägkanten och i de betade markerna gav 
den mycket vackra ängsrödklövern Trifolium pratense var. pratense, 
som vi sett på många ställen utefter vägarna i trakten, brunbinka 
Erigeron acris subsp. politus samt de båda dunörterna dvärgdunört 
Epilobium anagallidifolium och fjälldunört E. hornemannii i ett litet 
dike i betesmarken.

figur 9. Grusnarv Arenaria 
humifusa är en mycket sällsynt 
serpentinväxt som bara har 
ett fåtal lokaler i Sverige och 
Norge. Närmast hittas den på 
Spetsbergen och på Grönland. 
– Krutvassrødikken.
fo to: Bengt Carlsson.

figur 10. Ängsrödklöver 
Trifolium pratense var. pratense 
prydde vägkanterna på många 
ställen.
fo to: Evastina Blomgren.
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Även nu blev det några stopp vid vägen. Först stannade vi 
vid en vägslänt som var fullständigt översållad av brunklöver 
Trifolium spadiceum. Det var en vacker syn. Sedan uppvisades kal 
gyckelblomma Mimulus luteus i ett dike. 

Dagen avslutades med ett besök vid Portbron, där vi före-
visades en fattigmyr med trådstarr Carex lasiocarpa och nordspira 
Pedicularis palustris subsp. borealis. Myren såg inte direkt fattig ut 
med sydvästsvenska ögon sett. Nära spången växte både knaggle-
starr Carex flava och hårstarr C. capillaris, som nog var med bland 
gårdagens uppräknade indikatorarter för rikkärr liksom pip-
rensarmossa. Vidare förekom där både gräsull och snip.

Längre från spången kom vi dock ut i ett fattigare område 
med bland annat tuvull Eriophorum vaginatum, sumpstarr Carex 
magellanica och dystarr C. limosa och där blev rundsileshår Dro-
sera rotundifolia och taggstarr C. pauciflora vanligare på tuvorna av 
rostvitmossa Sphagnum fuscum.

Efter hemkomsten väntade en festligare middag och vi hade 
mycket att prata om, så vi blev sittande i restaurangen ganska 
länge innan det var dags att gå till sängs. 

Alla var överens om att vi upplevt fantastiskt mycket under 
tre dagar i fjälltrakterna i Lycksele lappmark. Väl medvetna om 
att det var Stefan Ericsson som från början planerat exkursio-
nerna tackar vi varmt alla dem som ryckt in och arbetat med att 
förverkliga dessa botanikdagar 2015. Under detta arbete måste 
saknaden efter Stefan ha känts tung. Vi deltagare är glada och 
tacksamma för att man under dessa omständigheter lyckats 
med att ge oss upplevelser i form av fantastiska vyer, spännande 
växter och trevlig samvaro i Stefans anda.   

figur 11. Brunklöver Trifolium 
spadiceum blommade vackert 
i vägkanten strax väster om 
Brännan. Brunklöver är en kul-
turbunden östlig art som kom 
till Sverige först på 17- och 
1800-talen. Den är vanligast i 
Svealand och södra Norrland.
fo to: Niklas Aronsson.

figur 12. Kal gyckelblomma 
Mimulus luteus är en ursprung-
ligen sydamerikansk art som 
har förvildat sig längs vägkan-
ten nära Västansjö.
fo to: Evastina Blomgren.

Evastina Blomgren är 
ordförande i Föreningen 
Bohusläns Flora och var 
huvudredaktör för Bohus-
läns flora.

Adress: Östanvindsvägen 6, 
451 61 Uddevalla 
E-post: evastina.blomgren@
gmail.com
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En fantasieggande orkidébild i en flora kan vara tillräck-

ligt för att motivera en resa på vinst och förlust. Barbro 

Risberg gjorde en resa som gick med vinst!

Möte med skäggnycklar 
i Anatolien
Text och foto: BARBRO RISBERG

U
nder det mörka halvåret hör det till att läsa botanisk 
litteratur och drömma om kommande observationer 
och upplevelser. En vinterväll hade jag fått boken Die 
Orchideen der Türkei framför mina ögon och fascinerades 

av de vackra bilderna på en mångfald av arter. 
Speciellt tittade jag på bilden av skäggnycklar Comperia 

comperiana, en vacker och särpräglad art med sina långa, ibland 
snurrade läpputskott. Den verkade bekant på något sätt. Jag 
drog mig till minnes att jag hade sett den i en annan bok, Syd- och 
Mellaneuropas orkidéer, som jag bläddrade flitigt i på 1980-talet 
när den var nyutkommen. Då konstaterade jag bara att det fanns 
så många vackra och speciella arter. Bilden på skäggnycklar var 
målad på Krim och arten sorterades in i mitt medvetande som 
oåtkomlig för mig. 

På bilden i boken om Turkiets orkidéer stod det att läsa 
att skäggnycklarna var fotograferade på en begravningsplats i 
Akseki 19 maj. Min make som är mera företagsam än jag, konsta-
terade snabbt att Akseki låg ungefär åtta mil nästan rakt norrut 
från badorten Side vid Medel havet och det dröjde inte länge 
förrän en majresa dit var bokad. 

Väl framme i Side gav vi oss iväg på morgonen, dagen efter 
att vi anlänt. Vägen norrut var en bred och stor huvudväg med 
mycket långtradartrafik och många uppförsbackar när vi ”klätt-
rade” upp i Taurusbergen. Bedövande vackert var det också med 
blommande vägrenar, och när vi närmade oss Akseki var slutt-
ningarna klädda med barrskogar som gav intryck av orördhet.

Akseki låg några kilometer öster om huvudvägen och vi hade 
snart kört igenom den del av staden där vägen gick och såg de 
flesta husen ligga på en bergssluttning i norr. Mitt emot fotbolls-
planen löpte en hög gul mur längs med vägen. Kunde det vara här 
som begravningsplatsen låg? 

Vi såg en stor, tung järngrind utan något handtag. Skulle 
det här bli så långt vi kom? Snart stod vi framför grinden, och 

figur 1. Betesmarkerna väster 
om Akseki stod i sitt fagraste 
vårflor.
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se, den hade hjul och gick att skjuta åt sidan! Jag hann inte ta 
många steg förrän jag fick syn på de första skäggnycklarna, som 
här och nu stod i sin bästa blomning! Det verkade som om vi 
hade kommit på precis rätt dag. Det var en nära nog overklig 
känsla.

Jag måste nu tyvärr berätta att det i Turkiet är mycket vanligt 
att orkidéer grävs upp. Det är rotknölarna man är ute efter. De 
kallas för salep och används bland annat som afrodisiakum. När 
vi rörde oss i markerna i omgivningarna stötte vi på flera äldre 
kvinnor som var sysselsatta med att gräva upp orkidéknölar, och 
på ännu fler ställen såg vi spår efter grävande. 

Eftersom den här hanteringen verkar vara mycket utbredd 
kan det vara svårt att hitta orkidéer i naturen. Det finns dock 
ett undantag. På en begravningsplats gräver man inte, och de vi 
besökte påminde dessutom mest om förhållandevis orörd natur, 
med gamla, grova träd. och en rik örtvegetation.

Där stod alltså de märkliga skäggnycklarna med sina långt 
utdragna trådflikar på läppen. De visade sig vara spridda inom 
hela området. Vi räknade till fler än femtio stycken. Skäggnyck-

figur 2. På skäggnycklar 
Comperia comperiana är läpp-
flikarna utdragna i långa trådar.

figur 3. Skogsliljan Cepha-
lanthera kurdica såg ut som en 
tätblommig och urblekt version 
av vår egen röda skogslilja.
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lar är en ovanlig art också här. De finns från den grekiska ön 
Lesbos, genom Turkiet, norra Irak och bort mot Iran. 

Men det var inte nog med det. Det visade sig att vi kommit till 
en riktigt fin orkidélokal. Här fanns flera andra vackra arter. Rik-
ligt blommade den ljust rosa Cephalanthera kurdica, som påmin-
ner om en tätblommig, urblekt, röd skogslilja C. rubra. 

Där fanns också en helvit skogslilja, som snart blev bestämd 
till stor skogslilja C. damasonium. Den hade jag inte sett sedan jag 
i slutet av 1980-talet tvangs kräla under några hasselbuskar vid 
Fröjels kyrka på Gotland, där jag gjorde min första bekantskap 
med arten. Vi hittade också ett exemplar av hybriden mellan de 
båda arterna: C. damasonium × kurdica.

Det starka ljuset silade ner till marken genom aleppotallarnas 
Pinus halepensis stora kronor. Det fanns många färgklickar på 
marken, som lyste upp när de träffades av ljusstrimmorna. Det 
var gott om rosa-röda inslag av Anatoliens nycklar Orchis anato-
lica och några nyutslagna salepsrötter Anacamptis pyramidalis. Av 
de senare stod desto fler plantor i knopp.

Efter idogt letande fann vi även två ofrys-arter i ett hörn av 
området. Det var den högvuxna Ophrys phrygia som hade ganska 
stora likheter med till exempel Kretas O. heldreichii, men fram-
för allt var hela plantan högre och smäckrare med några glest 
spridda blommor. 

Vid ett andra besök i slutet av veckan fann vi också Ophrys 
straussii subsp. straussii, som nog blommade något senare. 
Den dagen hade också den första blomman slagit ut på den 
knipprots art som vi sett så många plantor av tidigare. Nu kunde 
vi bestämma den till småbladig knipprot Epipactis micro phylla.


Besöket på begravningsplatsen gav ett rikt botaniskt utbyte. 
Den rofyllda och vackra platsen kommer för mig för alltid att 
vara förknippad med rikt liv.  

figur 4. Stor skogslilja  
Cepha lanthera damasonium 
och ofrys arterna Ophrys  
phrygia och O. straussii  
subsp. straussii.
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läsvärt
Carl Peter  
Thunbergs nätverk
En bok om vetenskapligt nätverkande 

på 1700-talet och hur man kunde 

vinna framgång med papper och 

penna i en värld utan LinkedIn och 

Facebook.

KARIN MARTINSSON

Carl von Linnés mest framgångsrike lär-
junge var smålänningen Carl Peter Thun-
berg. Hans efterlämnade vetenskapliga 
produktion är enorm med 500 original-
publikationer, drygt 2 000 nybeskrivna 
växtarter och naturhistoriska samlingar i 
form av tusentals herbarieark och insekter. 
Oftast ser vi resultatet av äldre forskares 
vedermödor just i form av färdiga publika-
tioner och samlingar, men hur såg den långa 
vägen dit ut? 

Marie-Christine Skuncke, professor i 
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 
har studerat det omfattande nätverk som 
Carl Peter Thunberg drog nytta av då han 
byggde upp sin vetenskapliga karriär. 

En viktig källa till ny kunskap har varit 
hans omfattande brevväxling med nästan 
1400 korrespondenter. Den består bland 
annat av 38 decimetertjocka volymer av brev 
till Thunberg i Uppsala universitetsbibliotek 
och har tidigare bara studerats i blygsam 
omfattning. 

Skunckes fokus ligger på den långa forsk-
ningsresan till Sydafrika, Sri Lanka, Java och 

Japan då såväl ekonomiska, praktiska som 
språkmässiga hinder måste övervinnas för 
att Thunberg skulle nå framgång. Vi får följa 
honom från det att resan initieras i Amster-
dam, via de holländska kolonierna Kap, 
Ceylon och Java till vistelsen i Japan samt 
återkomsten till Europa och hans slutliga 
etablering som forskare i Sverige. 

När Thunberg inleder sin karriär står 
naturhistoria högt i kurs och tanken på att 
få utvidga sina samlingar med främmande 
växter och djur lockar förmögna och infly-
telserika mecenater. Tack vare den veten-
skapliga byteshandeln byggs ett nätverk 
mellan naturhistoriker, medicinare och 
mecenater upp. 

Själva resan bekostas av en grupp välbe-
ställda holländare med botanikprofessorn 
Nicolaas Laurens Burman i spetsen. Rekom-
mendationsbrev och reda pengar byts mot 
frön, pressade växter och spritlagda djur och 
den botaniska trädgården i Amsterdam har 
första tjing på allt nytt levande växtmaterial, 
till Linnés stora förargelse. Till de svenska 
gynnarna hör förutom Linné även P. J. 

Carl Peter Thunberg – botanist and 
physician. Career-building across the 
oceans in the eighteenth century
Marie-Christine Skuncke 2014.  
Swedish Collegium for Advanced Study. 
ISBN 978-91-981948-0-7. 376 sidor. 
Pris: 313 kr på Adlibris.



287Läsvärt

läsvärt
Bergius och Abraham Bäck, i vars herbarier 
mängder av Thunberg-ark återfinns. 

Den största ”bytesaffären” gör Thunberg 
när han skänker sin naturaliesamling till 
universitetet och i utbyte lyckas övertala 
Gustav III att överlåta Uppsala slottsträd-
gård till ny akademiträdgård samt bekosta 
en storslagen orangeri- och museibyggnad 
– Linneanum. 

Författaren diskuterar också rollen som 
kunskapsmäklare (”knowledge brokers”), 
det vill säga de personer som fungerar som 
mellanhänder mellan dem som söker och 
dem som besitter kunskap. Som kunskaps-
mäklare fungerade bland annat de japan-
ska tolkar vilka förmedlade Thunbergs 
medicinska och farmakologiska kunskaper 
till japanska läkare, i utbyte mot botanisk 
information, växter och frön. 

Andra informanter förblir anonyma, till 
exempel lokala guider, och Skuncke klandrar 
Thunberg för att han visar så lite intresse för 
ursprungsbefolkningarna och deras villkor 
i kolonierna, till skillnad från hans samtida 
Anders Sparrman. Hon konstaterar att ”Det 
är en utmaning för en nutida forskare att 
skriva en bok om en person vars åskådning 
man ogillar”.

Trots de vetenskapliga framgångarna blev 
Thunberg aldrig lika känd och hyllad som 
Linné. Marie-Christine Skuncke förklarar 
det med att han inte var någon nyskapande 
teoretiker utan fortsatte på den bana som 
Linné redan stakat upp. 

Efter den tio år långa insamlingsfasen 
(utlandsresan) följde en 45 år lång bearbet-
ningsfas av det insamlade materialet. Det 
han var bäst på, det naturvetenskapliga 
samlandet och systematiserandet, blev med 
tiden omodernt, och han framstår under 
1800-talet allt mer som en plikttrogen, men 
mossig, arbetsmyra. 

Thunberg-boken är resultatet av 
ett forskningsprojekt genomfört av 
Marie-Christine Skuncke i den mest 
passande omgivningen för ämnet: Under 

2009–2011 var hon gästforskare vid SCAS 
(Swedish Collegium for Advanced Study), 
det forskningsinstitut som flyttade in i 
Linneanum år 2007. 

För att ha fullt utbyte av boken rekom-
menderar jag att man först grundar med den 
mer lättillgängliga biografin om Thunberg 
(se faktaruta ovan!).  

Carl Peter Thunberg 
(1743–1828) född i 
Jönköping, lärjunge 
till Linné och dennes 
efterträdare som pro-
fessor vid Uppsala uni-
versitet. Till Thunbergs 
främsta vetenskapliga 
insatser räknas hans 
banbrytande studier av 
Sydafrikas och Japans flora. 
Själva utlands resan finns beskri-
ven i reseskildringen Resa uti Europa, Africa, 
Asia förrättad åren 1770–1779 (1788–93). 

Efter återkomsten till Sverige undervisade 
och forskade Thunberg i Uppsala fram till sin 
död. Det var under hans ledning som den 
botaniska trädgården flyttades till Uppsala 
slottsträdgård och ”tempelbyggnaden” Linne-
anum uppfördes för naturvetenskapens stu-
dium. Många botanister har sedan dess suttit i 
Linneanums Thunbergssal och vänt herbarieark 
för någon flora eller monografi.

I likhet med sina företrädare höll Thunberg 
herbationer runt Uppsala, men hans bidrag till 
den svenska florans utforskande är blygsamt. 
Av de hundratals publikationerna handlar bara 
ett fåtal om svensk flora. Bland annat försvara-
des tre lokalfloror under hans presidium: Flora 
Gothoburgensis I–II, Flora Runstenensis I–V 
och Flora Strengnesensis; ingen av dem byg-
ger dock på Thunbergs egen forskning. Han 
insatser för svensk entomologi är däremot 
större och han beskrev bland annat Friggas och 
Frejas pärlemorfjärilar samt Disas gräsfjäril.

I samband med 250-årsminnet av Carl 
Peter Thunbergs födelse publicerades en bio-
grafi och en bibliografi: Nordenstam, B. (red.) 
1993: Carl Peter Thunberg. Linnean, resenär, 
naturforskare samt Rookmaaker, L. C. & Svan-
berg, I. 1994: Bibliography of Carl Peter Thun-
berg (1743–1828). Svenska Linnésällskapets 
Årsskrift 1992 /1993: 7–71.
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Möte med nordiska botanikföreningar
Varje år brukar SBF träffa kolleger från de 
norska och danska botaniska förening-
arna och i år var det Sveriges tur att hålla 
i mötet. Vi var fyra representanter från 
vardera föreningen, i huvudsak styrelse-
ledamöter, som träffades i Karlstad i mitten 
av augusti. 

STEFAN GRUNDSTRÖM 

Vi valde Värmland som samlingsplats i år då 
det ligger ganska centralt i Norden och har 
många botaniska godbitar att bjuda på. 

Norges nye ordförande, Torbjörn Kornstad, 
berättade om verksamheten i Norsk Botanisk 
Forening. De har personal anställda på ett 
liknande sätt som vi som arbetar med deras 
tidskrift Blyttia, medlemsadministration, för-
säljning och projektverksamhet. 

Speciellt för Norge är deras samarbets-
organisation för naturföreningar, SABIMA, som 
är en etablerad maktfaktor i norsk naturvård. 
SABIMA har ett eget kansli i Oslo med flera 
anställda och arbetar med naturinformation, 
inventeringar, artvalideringar med mera. 

Jakob Hermann och Claus Helweg Ovesen 
från Danmark informerade om Dansk Botanisk 
Forening som i år fyller 175 år. De har för 
närvarande inga anställda och det största som 
händer i år, förutom jubileumsaktiviteter, är att 
deras ”Atlas Flora Danica” i tre band kommer 
att ges ut. Den danska föreningen är också 
markägare och de berättade om skötseln 
för att gynna mångfalden i deras skogs- och 
betesmarker.

Vårt gemensamma nordiska skötebarn, De 
Vilda Blommornas Dag, stod givetvis på agen-
dan och respektive förening redogjorde för 
erfarenheter och framtidsplaner för detta stora 
och folkliga evenemang. Vi bestämde även 
datumen för de kommande årens Villblomste-
nes dag eller De Vilde Blomsters Dag som det 
kallas på norska respektive danska. Samman-
lagt arrangerades i år över 240 turer i våra tre 
länder, dessutom anordnar även Finland och 
Island vandringar. 

Vi diskuterade reseverksamheten och om 
en fortsättning på gemensamma exkursioner. 
Nästa år planeras en resa till Jämtland för 
nordiska deltagare och 2017 till Jylland.

May Berthelsen presenterade arbetet med 
Norges ”svarteliste”. Där gör Norsk Botanisk 
Forening ett imponerande arbete med att 
informera om invasiva arter och även ordna 
”dugnader” (ungefär frivilligt samarbete) där 
de bekämpar oönskade arter. Ett exempel var 
röjning för att få bort sitkagran Picea sitchen-
sis på några öar i Nordnorge.

Claus från Danmark tog även upp frågor 
som rör gränsområden mot andra ämnen, till 
exempel bildkonsten och han visade upp en 
mycket vacker affisch till deras jubileum, en 
blomstermålning av konstnären Leif Madsen. 
Den svenska traditionen med landskapblom-
mor är danskarna nyfikna på och vill utveckla.

Vi exkurrerade givetvis också och Gunnar 
Björndahl hade satt ihop ett program där vi skulle 
få se flera värmländska specialiteter. Vi besökte 
Vänerns och Klarälvens stränder men tyvärr var 
vattenståndet i år ovanligt högt vilket innebar 
svårigheter att hitta alla rariteter. 

Bågsäv Scirpus radicans, mandelpil Salix tri-
andra, grönskära Bidens radiata och ljungögon-
tröst Euphrasia micrantha är några exempel på 
arter som våra nordiska gäster fann intressanta. 

Ett besök på tallmoarna på Brattforsheden 
bjöd på en hel del typiska barrskogs- och myr-
växter men också den rödlistade mellanlummern 
Lycopodium zeilleri. 

Nästa år ska vi ha nordiskt möte i Köpen-
hamnsområdet och fram till dess ska vi försöka få 
med representanter även från Island och Finland, 
även om de inte har några egna nationella 
botaniska sällskap.  

Grönskära 
Bidens radiata 
lyckades vi 
till slut finna, 
men inte i dess 
typiska miljö 
vid Vänerns 
långgrunda 
finsediment-
stränder 
utan som ett 
åkerogräs. Det 
var en relikt 
förekomst på 
en åker som 
tidigare varit en 
del av väner-
stranden.
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