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Kraftledningsgatan – en fristadEtnobotanik idag

Hängaplar

Skärblad
De skira blomflockarna hos 
skärblad Falcaria vulgaris ger 
ett lätt och luftigt intryck. Den 
sällsynta arten är vanligast i 
södra Skåne men har också 
ett antal lokaler på Öland och 
Gotland. 

De svenska förekomsterna 
av skärblad verkar inte produ-
cera något dugligt frö. Å andra 
sidan är rotsystemet djupgå-
ende och långlivat så arten kan 
hålla sig kvar på samma plats 
under mycket lång tid. Bildens 

bestånd har funnits ungefär 
på den här platsen ända sedan 
1805, då skärblad först rappor-
terades som ny för landet. Läs 
mer om skärblad på sidan 46.
foto: Göran Mattiasson. – Skåne, 
Glemminge, 22 augusti 2015.



4  Hängaplar är prydnadsaplar med 
hängande grenar. Mattias Iwarsson 
och Leena Lindén har undersökt 

dem närmare och försökt identifiera de 
träd de hittat i Sverige och Finland.

60 Trolldruvorna är Årets växt 
2017.  Både den i södra Sve
rige spridda svarta trolldruvan 

och den ovanliga röda trolldruvan som 
bara finns längst i norr. Rapportera dina 
fynd under 2017!

29 Etnobotanisterna sysslar inte 
bara med historiska företeel
ser som Olaus Magnus sim

dynor av säv på bilden ovan, utan söker 
också finna nutida forskningsområden i 
vår post moderna värld. 

16 Hävdgynnade 
växter och djur kan 
finna en fristad i 

Sveriges många och långa 
kraftledningsgator, speciellt 
om dessa sköts på ett bra sätt. 
Roger Svensson och hans kol
legor har funnit positiva effek
ter av årlig slåtter under en 
trettonårsperiod på fyra kraft
ledningsgator i södra Sverige.
Spindelört Thesium alpinum 
dök glädjande nog upp i deras 
prov ytor i östra Småland.

58 Axel Olsson hette en lärare 
och botanist som inventerade 
Harstena flora under sommar

loven. Resultatet blev ett särtryck som han 
skickade till Alf Henrikson som inspirera
des till en av sina många finstämda och 
underfundiga dagsverser.
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foto: Barbro Pettersson

våra regionala föreningar
Föreningen Norrbottens Flora 
bildades 1995 med uppgift att 
stödja Lennart Stenbergs pro-
jekt att inventera floran i land-
skapet Norrbotten.

Föreningen arbetar också 
för att öka intresset för botanik 
genom kurser, föredrag, exkur-
sioner, medlemsskrift, floraväk-
teri och för skydd och vård av 

hotade växter och miljöer. Föreningen har 159 
medlemmar varav 43 utomläns. 

Inventeringar
De tre delarna i Norr-
bottens flora utkom 
2010–2012 med Len-
nart Stenberg som 
författare och redaktör.

Sedan dess har 
inventeringsarbetet 
fortsatt med komplette-
ringar och återinvente-
ringar, delvis inriktade 
mot svåra växtgrupper 
som viden, hökfibblor 
och maskrosor. 

Under de mest aktiva inventeringsåren ord-
nades veckolånga inventeringsläger. Liknande 
läger ordnades sommaren 2016 och planeras 
också för kommande somrar.

Målsättningen är att presentera ett supple-
ment till den tidigare utgivna floran. 

Norrbottens flora – tre delar
Del I behand-
lar klimat och 
geologi och här 
beskrivs också 
människans 
historia i land-
skapet, tidigare 

utforskningar och hur undersökningen gått till. 
Hälften av innehållet ägnas åt en presentation 
av 121 intressanta utflyktsmål. 

Del II och III presenterar 1659 växter med 
frekvens, första fynd, utbredning, ekologi med 
mera och är mycket rikt illustrerade med foton. 
Del III är en ingående presentation av land-
skapets hökfibblor och maskrosor.

Föreningen Norrbottens flora

Kontaktinformation
Ordförande  Sven-Erik Marklund, Piteå  
(marklundsvenerik@gmail.com)
Projektledare inventering  Lennart Stenberg,  
Stockholm  
(lennart.stenberg@nrm.se)
Floraväkteri  Hans-Erik Öster, Norrfjärden 
(hans.erik.oster@telia.com)

Medlemskap  Medlemsavgiften är 130 kr per år, 
familj 150 kr. Plusgiro 112 54 96-8. 

Hemsida  www.norrbottensflora.se 

I juni 2016 anordnades 
en särskild maskros-
inventering med expert-
medverkan av Juhani 
Räsänen och Hans 
Øllgaard. På bilden ser 
vi Jan Ahlm och Hans 
Øllgaard på maskros-
jakt i Pello i Tornedalen.

i korth et – viktigt att veta

fo
to

: H
an

s 
G

ro
th

Föreningens tidskrift, 
Nordrutan, utges med 
två nummer per år. 
Här presenteras bland 
annat sommarens 
intressanta växtfynd.
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Pysslinglåsbräken, en 
ny art för Norrbotten.
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omslagsbild  Att djur 
kan hjälpa till med pol-
lineringen även hos 
växter som blommar 
under vattenytan har 
inte tidigare visats. Per 
Toräng berättar om de 
nya forsknings rönen på 
sid. 54. 

På bilden ser man 
små kräftdjur och 
havsborstmaskar runt 
märkesflikarna på Tha-
lassia testudinum, en 
dybladsväxt hemma-
hörande i Väst indien 
och runt Mexikanska 
golfen. Dess närmaste 
vildväxande släktingar 
hos oss är enligt de 
senaste rönen arterna i 
släktet Najas.
foto: Brigit van Tussen-
broek.
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Trädveteraner behöver vårt skydd

  ledare

Vi har många skydds
värda gamla träd i Sve
rige, alltifrån gammel
furorna i de norrländska 
fjällskogarna till hag
markernas jätteekar i 
Syd och Mellansverige. 
Att riktigt gamla träd är 
värdefulla är de flesta överens om. Många 
trädarter kan som bekant uppnå mångdub
belt högre ålder än vi människor och de 
flesta av oss känner en särskild vördnad för 
trädåldringarna.

I vårt hårt brukade skogslandskap är 
bristen på gamla träd mycket stor. Det har 
dock hänt en del positivt i skogen de senaste 
åren, lövinslaget ökar och mängden död ved 
ökar men bristen på gamla och grova träd 
tar mycket lång tid att åtgärda. De så kallade 
dimensionsavverkningarna under 1800
talet och i början av 1900talet i de nordliga 
skogarna, då allt som var över en viss grovlek 
avverkades, innebar en stor förlust av både 
biologisk mångfald och kulturhistoria. I 
vissa trakter finns det i stort sett bara kvar 
några få riktigt gamla träd per socken och då 
står de oftast inte i skogen utan i vägkanter 
och på gårdar. 

Träd som uppnått hög ålder och grovlek 
är enormt viktiga för många lavar, tickor, 
marksvampar och insekter och de utgör 
miniekosystem i sig. I vissa jordbruksbygder 
kan det till och med vara så att merparten 
av den biologiska mångfalden är knuten till 
landskapets gamla träd. 

Det finns dock ett problem med gamla 
träd i Sverige och det är att de har ett svagt 
lagligt skydd. Givetvis ingår många gamla 

träd i skyddade områden som naturreservat, 
biotopskydd och nationalparker och förr var 
det vanligt att vissa jätteträd och särpräg
lat formade träd utsågs till naturminnen. 
Skyddsformen naturminne finns visserligen 
kvar i miljöbalken men används numera 
mycket sällan. 

Det finns också i miljöbalken ett gene
rellt biotopskydd som bland annat omfattar 
alléer, källor, odlingsrösen och öppna diken. 
Denna lagstiftning har sin bakgrund i öns
kan att skydda viktiga biotoper i storåkers
bygder och ofta kan alléer innehålla gamla 
och  värdefulla träd. Men det kan vara så att 
en allé med fyrtioåriga björkar har ett lagligt 
skydd medan en solitär trehundraårig tall 
eller hundrafemtioårig asp strax intill inte 
har det. En markägare måste ha dispens från 
biotopskyddet för att ta bort björkarna men 
behöver inte något tillstånd för att fälla den 
gamla tallen. Det borde finnas en möjlighet 
att komplettera det generella biotopskyddet 
med en paragraf som också skyddar gamla 
grova träd.

Slutligen vill jag tipsa om Trädportalen 
som är en samlingsplats för uppgifter om 
skyddsvärda träd. SLU ansvarar för denna 
hemsida med tillhörande databas på upp
drag av Naturvårdsverket. Trädportalen 
är ett av resultaten av Naturvårdsverkets 
”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd i kulturlandskapet”. I portalen finns 
många intressanta uppgifter och precis som 
i Artportalen är det fritt fram för vem helst 
att lägga in uppgifter om nya träd, deras 
höjd, diameter, koordinater, foton etc.

stefan grundström
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Hängaplarna under lupp  
– prydnadsaplar med hängande 
grenar i Sverige och Finland
Text och foto: MATTIAS IWARSSON & LEENA LINDÉN

F
ör några år sedan inledde vi ett projekt med målsätt
ningen att identifiera och molekylärt beskriva några 
sedan länge odlade prydnadaplar Malus sp. med hängande 
grenar. Ett tjugotal, huvudsakligen äldre träd av hängaplar 

hade upptäckts under inventeringar i Finland och Sverige. Vi 
fann dessutom snart att några kända sorter förekommer under 
flera olika namn och att deras ursprung har blandats ihop (Ride
lius 2010, Andréasson & Wedelsbäck Bladh 2011). Hela grup
pen behövde undersökas genetiskt för att de mycket värdefulla 
sorterna skulle kunna lanseras under rätt namn på marknaden. 
Resultet är att vi nu har kunnat identifiera två gamla svenska 
sorter (Malus prunifolia 'Pendula' och 'Pendula Nova') och visat 
att Malus ’Hyvingiensis’ är en tredje gammal sort som har sitt 
ursprung i Finlands järnvägars trädgårdskultur.

Fynden har förökats upp av Programmet för odlad mångfald 
(POM) vid SLU i Alnarp. POM är ett forskningsprojekt för att 
söka efter gamla värdefulla sorter av svenska trädgårdsväxter. 
Hängaplarna ingår i de klonarkiv (genbanker för vegetativt 
förökade växter som t.ex. äpplen och päron) som ska bevara 
det genetiskt värdefulla växtmaterialet. Genom provodlingar, 
genetisk karaktärisering och bedömning av olika sorters odlings
värde vill POM göra det värdefullaste materialet tillgängligt för 
växtmarknaden. Några sorter har redan lanserats under varumär
ket Grönt kulturarv.

Även i Helsingfors har trädgårdar finkammats efter värde
fulla prydnadsaplar. Som ett resultat av de första inventering
arna lanserades sju olika sorters prydnadsaplar i handeln redan 
på 1990talet. Inventeringarna har därefter fortsatt och flera 
gamla träd har identifierats med hjälp av morfologiska känne
tecken och DNAanalys (Temmes 2007, Lindén m.fl. 2010). 
De värdefullaste växtfynden bevaras av växtgenomikgruppen i 
finska Luke (Naturresursinstitutet), som bland annat planerar 
en bok om lokalsorter av äpple och päron samt ett faddernät, en 
genbank för kloner som placeras i olika trädgårdar spridda över 
landet. Då Finland och Sverige har stora likheter klimatmässigt, 
kan resultatet antas stödja introduktionen av dessa värdefulla 
prydnadsträd i båda våra länder. 

Prydnadsaplar har 

under senare tid blivit 

allt vanligare i parker 

och trädgårdar i Finland 

och Sverige. Merparten 

av de många sorter 

som finns är hybrider 

mellan olika närstå-

ende arter och sorter.

En speciell grupp av 

prydnadsaplar är sorter 

med hängande grenar. 

Mattias Iwarsson och 

Leena Lindén presente-

rar här sitt arbete med 

att försöka identifiera 

och närmare beskriva 

de hängaplar som 

hittats på olika håll i 

Sverige och Finland.



Iwarsson & Lindén: Hängaplar 5

Resultaten från våra studier har publicerats i den vetenskap
liga tidskriften Scientia Horticulturae (Lindén & Iwarsson 2014). 
Där jämfördes det svenska och finska undersökningsmaterialet 
med referensträd i genbanker i Estland, Litauen, Storbritannien, 
Kanada och USA. Där presenterades också en bestämnings
nyckel till de undersökta sorterna. Resultaten har även gjorts 
tillgängliga på finska (Lindén & Iwarsson 2015).

Hängaplar
Prydnadsaplar har under senare tid blivit allt vanligare i parker 
och trädgårdar i Finland och Sverige. Aldén & Ryman (2009) för
tecknar ett åttiotal sorter i Sverige, och ett motsvarande finskt 
lexikon (Alanko & Räty 2004) tar upp ungefär fyrtio sorter. I 
materialet finns både buskar och träd. Merparten av sorterna är 
hybrider mellan olika närstående arter och sorter. Identifiering 
och karakterisering av de här sorterna har visat sig vara svårt 
men framsteg har gjorts under senare år med molekylär teknik.

En speciell grupp av prydnadsaplar är sorter med hängande 
grenar (som man brukar kalla pendulaformer). De har ibland 
kallats slokaplar eller sorgträd i Sverige. Till denna grupp hör 
flera olika arter med ympade, muterade sorter som karaktä
riseras av sina hängande grenar. Växtsättet med de hängande 
grenarna påminner kanske människor om sorgens tårar som rin
ner ner mot marken. Hängande grenar är en mutation som har 
uppkommit flera gånger i släktet Malus och grenvinklarna kan 
variera lite mellan olika sorter.

Både i Sverige och Finland brukade man sätta hängträd vid 
extra fina och viktiga platser som järnvägsstationer eller huvud
ingångar till pampiga byggnader. Och det är fortfarande populärt 
med hängträd i hemträdgårdar. I Finland kanske folk inte tänker 
på sorg och tårar när de ser ett hängträd, men i Sverige förekom
mer hängformade träd ofta på kyrkogårdar. Kanhända är detta 
en etnobotanisk skillnad i attityd mellan våra folk?

Eftersom grenarna lutar nedåt får de automatiskt väldigt 
mycket fruktsporrar. Vid vanlig fruktodling beskär, böjer och 
binder man ner grenar just för att träden då utvecklar nya blom 
och fruktsporrar. Hängaplarna har ett stort skönhetsvärde både 
under vårens ofta ymniga blomning och höstens fruktsättning 
med vackert färgade gula och röda äpplen. En annan fördel är att 
vissa av sorterna inte tar så stor plats i trädgården. 

På senare tid har man upptäckt att prydnadsaplar kan ge 
viktiga bidrag till den nödvändiga pollineringen i äppelodlingar 
(Nybom m.fl. 2012). Kunskapen om prydnadsaplarnas sterilitets
gener är fortfarande i stort sett höljd i dunkel, men en del 
(hemliga?) sorter har provats ut och används numera som pollen
lämnare i svenska kommersiella äppelodlingar.
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Historia
De två första hängapelsorterna som vi känner till uppstod på 
Kungl. Lantbruksakademiens experimentalfält i Stockholm 
mellan 1860 och 1872 (Lindgren 1878). Dessa kloner beskrevs och 
namngavs som Pyrus prunifolia pendula och P. prunifolia pendula 
nova. På den tiden hade inte äpplen och päron delats i olika 
släkten. De båda sorterna visade sig vara mycket vinterhärdiga 
och åtminstone den förstnämnda spreds fort till trädskolor på 
kontinenten och i Amerika (Lindgren 1878). Båda sorterna har 
importerats även till Finland (Grönholm 1879, Finska Trädgårds
föreningen 1906). Den förstnämnda har även senare använts 
utomlands i växtförädlingen för att få fram nya hängapelsorter, 
till exempel ’Excellenz Thiel’ (från Späth 1909), ’Oekonomierat 
Echtermeyer’ (från Späth 1914) och ’Red Jade’ (från Brooklyn 
Botanic Garden 1953).

Försäljning och plantering av de två gamla svenska sorterna 
tycks ha upphört i Sverige redan mot slutet av 1800talet (André
asson & Wedelsbäck Bladh 2011). Malus prunifolia ’Pendula’ 
salufördes dock i Finland ända till 1960talet (t.ex. av Harviala 
plantskolor och växthus 1939, Olsson 1962), men inte därefter. 

Nu för tiden odlas och säljs i båda länderna en tredje lokal 
hängapelsort, Malus ’Hyvingiensis’, kallad järnvägsäpple på 
finska och ibland också på svenska. Sorten blev först distribu
erad av Statens järnvägars plantskola i finska Hyvinge och det var 
antagligen där den först hittades som fröstam för ungefär 115 år 
sedan. Även den sorten har visat sig mycket härdig och kan odlas 
norrut till zon VI i Sverige och till zon V i Finland. ’Hyvingien
sis’ har dessutom större, gula–röda, vackra frukter som kan ätas 
direkt från trädet i slutet av september (figur 1). Den kan jäm
föras i odlingsvärde med den småfruktiga helröda äppelsorten 
Malus ’Rescue’. De övriga hängapelsorterna har mindre frukter 
som är starkt sura och sammandragande, men kan användas 
till olika inläggningar på samma sätt som andra småfruktiga 
prydnads aplar. Gränsen mot äpple Malus domestica har satts vid 
frukter som har större diameter än 50 millimeter.

Metoder
Vi samlade in 5–10 unga blad in från vart och ett av de 13 träd 
som undersöktes. Jämförelsematerial kan beställas från genban
ker och botaniska trädgårdar som skickar bladprover per post. 
En jämförelse av de individuella trädens DNAfingeravtryck 
visar vilka individer som tillhör samma klon och i bästa fall 
kan fingeravtrycken också bevisa eventuellt släktskap mellan 
sorterna. Undersökningarna gjordes med mikrosatellitmarkörer 
vid Institutionen för lantbruksvetenskaper, Helsingfors universi
tet (se Lindén & Iwarsson 2014). 

figur 1. Bild på finskt material. 
Till vänster Malus prunifolia 
'Pendula'. Frukten är gul med 
gult kött, 18–25 mm lång, 
något femkantig i tvärsnitt med 
kvarsittande, långt spetsigt 
foder, fruktskaft 25–32 mm 
långt med två körtlar vid basen. 

Till höger Malus 'Hyvingien-
sis'. Frukten är gul med 
karmosinröd täckfärg på 
solbelysta ytor, med gult, 
saftigt, välsmakande fruktkött, 
stympad konisk form, 32–45 
mm lång, något tillplattad vid 
basen, fodret sammanväxt som 
en ring, länge grön, fruktskaft 
15–34 mm långt, med grå hår 
och med två tydliga, håriga 
körtlar på skaftet.
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De utvalda trädens ursprung och historia studerades med 
hjälp av litteratur, arkivstudier och intervjuer. Dessutom gjorde 
vi morfologiska mätningar och beskrivningar enligt den interna
tionella växtförädlarunionens standardiserade lista över karaktä
rer för prydnadsaplar (UPOV 2003).

Resultat
Vår identifiering gjordes genom DNAanalyser, studier av 
historiska källor och genom morfologiska studier. Illustratio
nerna och de kortfattade beskrivningarna i Erik Lindgrens (1878) 
artikel var till viss hjälp när vi identifierade träd av de två variete
terna pendula och pendula nova. De behandlas numera som sorter 
av sibirisk apel Malus prunifolia.

’PENDULA’
Fingeravtrycksresultat från fem av de undersökta träden stämde 
med det referensprov av ’Pendula’ som vi fått från Sir Harold 
Hillier’s Gardens i södra England. Ett hängapelträd i Bergian
ska trädgården kallat M. p. ’Pendula’ (figur 2) upptäcktes efter 
att DNAanalyserna hade gjorts. Trädet stämmer morfologiskt 
väl med de fem undersökta träden. Bergianskas träd kan spåras 
tillbaka till 1926 genom herbariematerial (figur 2). Ursprungs
materialet kan vara det av Erik Lindgren beskrivna materialet 
som ska ha odlats i Experimentalfältets område som gränsar till 
Bergianska. 

I Uppsala Botaniska trädgårds arkiv fann vi en priskurant från 
1879 och en prisförteckning från 1889 utgiven av C. J. Wallin, 
Uppsala Läns Trädskolor, som tog upp Pyrus prunifolia ’Pendula’. 
Wallin sålde alltså träd av M. p. ’Pendula’ redan året efter att den 
hade beskrivits. Inte heller på den tiden var avståndet så långt 
mellan Stockholm och Uppsala!

figur 2. Malus prunifolia 
'Pendula' nära entrén till Ber-
gianska trädgården förökades 
1994 genom ympning från ett 
äldre träd som dokumenterats 
med ett herbarieark av Henni 
Wanntorp 18/9 1968 i Bergi-
anskas herbarium. I herbariet 
finns även ett ark som pressats 
samma år vid blomningen i juni. 
Trädet står skuggigt under flera 
större träd, vilket kan ha bidra-
git till den utbredda kronan.

Frukterna samlade den 
27/8 2014 är något omogna 
(mognar september–oktober). 
De kan sitta kvar hela vintern 
vissa år men äts av trastar och 
sidensvansar. Frukten domi-
neras av de stora foderflikarna 
(10 mm långa) som böjer sig 
tillbaka över frukten. Flikarna är 
spetsiga. Fruktskaftets längd 
varierar 25–45 mm. Träspjälan 
på bilden är 50 mm bred.
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Malus prunifolia ’Pendula’ har enligt Lindgren (1878) planterats 
norrut ända till den 66:e breddgraden vilket betyder ungefär 
Arjeplog–Haparanda på svenska sidan. Ett mycket gammalt träd 
hittades (också det efter att undersökningen avslutats) framför 
Biologiska museet vid Djurgårdsvägen i Stockholm. 

Sorten finns också som ett träd (som ingår i vår studie) mellan 
kyrkan och Stora torget i Lindesberg (figur 3). Tyvärr hade trädet 
lämnats obeskuret under lång tid och då växte ympunder laget 
till, vilket försvagade hängapeln. Numera har toppen dött och 
framtidsutsikterna verkar inte lovande. Som jämförelse finns 
ett gammalt foto på detta träd som togs av Iwan Iwarsson 1946 
(figur 3). Bredvid hängapeln i kyrkans park står en hängrönn 
(Sorbus aucuparia ’Pendula’), antagligen planterad vid samma 
tidpunkt. Båda är typiska exempel på idealet för trädformer i 
parker vid sekelskiftet 1900. 

Fyra av de undersökta finska hängaplarna visade sig också 
tillhöra Malus prunifolia ’Pendula’. Alla fyra är tämligen unga 
träd, planterade på 1990talet och införskaffade från finska 
plantskolor. Ett av träden hade planterats under namnet Malus 
’Elise Rathke’, de andra under namnet ’Hyvingiensis’. Hittills har 
vi inte fått reda på förökningsmaterialets ursprung. I allmänhet 
utnyttjar finska plantskolor inhemska ympris, och allra vanligast 
är att förökningsmaterialet tas från egna odlingar.

’PENDULA NOVA’
När det gäller Lindgrens (1878) andra sort, Malus prunifolia 
’Pendula Nova’, har den sedan länge inte förekommit i trädgårds
sammanhang. Referensmaterial av sorten fanns inte tillgängligt 
hos någon av de 25 botaniska samlingar som tillfrågades. I en 

figur 3. Hängapeln vid Lin-
desbergs kyrka, en Malus pru-
nifolia 'Pendula', som råkade 
komma med på den svartvita 
bilden ovan när försteförfat-
tarens far, Iwan Iwarsson, tog 
en bild från Stadshotellets 
balkong 1946, antagligen på 
Svenska flaggans dag. Trädet 
stod kvar ännu 2015 om än 
ganska skadat i toppen, vilket 
ses på bilden ovan till höger 
tagen 6/6 2012. De unga 
skotten har röd bark och röda 
knoppar.

Blomknopparna är mörkt 
rosa och blomman blir som 
utslagen 40–46 mm i diameter, 
nästan helt vit och utan tydliga 
nerver i kronbladen. Blom-
bilden har tagits av Anders 
Forsberg.
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katalog som gavs ut 1888 från ”Upsala Centralhospitals träd
gårds växtsamlingar” (numera Ulleråkersparken, Larsson 2006) 
erbjöds både M. p. ’Pendula’ och ’Pendula Nova’ – vilka kallades 
”utmärkt vackra slokträd” – till ett pris av 75 öre – 1,50 kr. Kata
logen hittades i Uppsala Botaniska trädgårds arkiv. 

Den okända hängapeln i Ulleråkersparken som Nils Hylander 
(1955) noterar på en bild i Lustgården fick härigenom sin lösning 
(figur 4). Att sorten odlats här framgår av katalogen, och på 
basis av parkens historia och trädets kännetecken anser vi att 
det är Malus prunifolia ’Pendula Nova’. Den växer fortfarande på 
ursprungsplatsen i januari 2017 som ett jätteträd (figur 4). 

Kännetecknen från Lindgrens beskrivning är: lite större frukt 
än hos M. p. ’Pendula’ och med kort skaft. Detta stämmer också 
på de två träd som en gång fanns i Maria Kronbergs minne, en 
park i Falun. Träden togs tyvärr bort för några år sedan. En ymp 
från dessa träd hämtades innan de försvann och finns i förste
författarens trädgård och blad från dessa ingick i studien. Båda 
de här parkerna anlades vid samma tid i slutet av 1800talet  och 
utformades enligt det då gällande stilidealet.

figur 4. Trädet vid Norra sjuk-
huset, "Vingmuttern" i folkmun, 
vid Ulleråker i Uppsala, Malus 
prunifolia 'Pendula Nova', har 
inte vuxit särskilt mycket på de 
drygt sextio år som gått sedan 
Helmuth Wanderoy fotografe-
rade Nils Hylander under trä-
det, då omtalat som en okänd 
häng apel. 

Blomknoppar mörkt rosa, 
blomma 47 mm i diameter med 
slutligen vita kronblad (20/5 
2012). Frukt konisk, avplattad 
på över- och undersida, ibland 
med skorv, knappt mogen, 
kärna ännu ljus (28/9 2012). 
Skaft tjockt, kort, 2–17 mm, 
ofta rött på ena sidan. Trä-
spjälornas bredd 50 mm.
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’HYVINGIENSIS’
Av Malus ’Hyvingiensis’ undersökte vi ett äldre träd i Hyvinge 
järnvägspark med dokumenterat ursprung hos finska järn
vägarnas plantskolor (figur 5). Ett träd från Ahonens plantskola 
representerade material som idag saluförs under detta namn. 
Fingeravtrycken bekräftade att trädena tillhör samma klon, 
alltså sorten ’Hyvingiensis’. Den är mycket sannolikt en triploid 
sort, alltså med tre kromosomuppsättningar i varje cell. Det 
förklarar också varför ’Hyvingiensis’ växer kraftigt, har stora blad 
och att äpplena har dåligt utvecklade kärnor (figur 6). I vegeta

figur 6. Frukt tagen från ett 
ungt träd i Hyvinge 18/9 
2012. Frukten är 32–45 mm 
lång, trubbigt konisk, gul med 
röd kind på solsidan, något 
femkantig i tvärsnitt. Frukt-
kött saftigt, gult, på solsidan 
något rödfärgat. Saknar ofta 
välutvecklade kärnor, på den 
undre halvan ses små abor-
terade anlag. Foderrör stort, 
brett koniskt. Foder stort på en 
köttig ring. Skaft tjockt, 15–34 
mm långt, med grå hår. 

Frukten kan förvaras till 
jul och har sötsyrlig smak. I 
Hyvinge hålls årligen en paj-
tävling med olika Hyvingiensis-
bakverk.

figur 5. Ett vackert blommande 
exemplar av Malus 'Hyvingien-
sis' fotograferat i Hyvinge järn-
vägspark 30/5 2009. Trädet 
planterades 1953. Blommorna 
sitter i en flock (liksom hos de 
övriga studerade exemplaren 
av denna sort), knopparna är 
ljust rosa. Helt utslagen är 
blomfärgen vit. Unga skott är 
rödfärgade, liksom blomskaft 
och bladskaftens bas.
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tivt tillstånd kan sorten identifieras med hjälp av sina stora blad 
med dubbel sågade bladkanter. 

Sorten uppkom för 115 år sedan, men den började spridas först 
på 1950talet och planterades först vid järnvägsstationer (därav 
det finska namnet järnvägsäpple). Sorten ’Hyvingiensis’ nämns 
första gången i finsk trädgårdslitteratur år 1953 i Lehtonen & 
Jokelas Taimistokirja [Plantskolebok].

Sorten uppmärksammades speciellt i Hyvinge (Hyvinkää) 
år 2013 i samband med att staden var värd för både en bostads
mässa och för de finska stadsträdgårdsmästarnas årliga möte. 
Flera unga Hyvingiensisträd har nu planterats på det centrala 
torget i staden, utöver de äldre träd som redan finns runt om i 
staden och vid Järnvägsmuseet. I Hyvinge brukar man ordna en 
äppelblomscykeltur när hängaplarnas blommar i maj, medan det 
på hösten arrangeras en äppelpajtävling där man smakar på olika 
Hyvingiensisbakverk! 

Finlands största Hyvingiensisträd (Karhu 1995) finns i 
centrala Helsingfors vid Riddarhusparken (figur 7). Genom Leif 
Blomqvists böcker (2005, 2010) och plantskola har ’Hyvingiensis’ 
även spritts till flera plantskolor i Sverige. Vid Vassbo i Dalarna 
finns ett cirka trettio år gammalt, vackert träd, och ett två meter 
högt träd befanns vara utan skador efter en extremt kall vinter 
(–38 °C) i Ås i Jämtland (zon VI–VII), rapporterade Evert Nils
son i Hemträdgården 1988.

figur 7. De största kända 
Hyvingiensis-träden plantera-
des omkring 1950 framför Rid-
darhuset i centrala Helsingfors  
Bilden tagen med ryggen åt 
huset den 19/9 2012. Trädet 
till vänster mäter 6,5 m i höjd, 
stamomfånget (vid 1,3 meters 
höjd) är 118 cm och kronans 
diameter är 6 till 7,5 m. Trädet 
till höger är något lägre (6,25 
m), men har bredare krona 
(ända till 8,8 m). 

Fruktsättningen är jämn 
mellan åren och ger vackra 
rödglänsande frukter med 
påtagligt långa, gröna foder-
blad som böjs tillbaka över 
frukten. Grenarna har brun bark 
och bladen är större än hos 
övriga sorter, mörkgröna.
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figur 8. Det mycket gamla 
trädet vid Sunnersta Herrgård 
visade sig avvika från andra 
sorter i undersökningen. Det 
kan antas att det rör sig om 
en gammal okänd sort av 
Malus prunifolia med något 
håriga blad. Sorten har långa 
hängande grenar med kraftig 
fruktsättning av gula runda 
frukter med en tydlig arom, 
33–40 mm långa, något plat-
tade vid basen med smala 
fruktskaft, 32–45 mm, med 
två motstående körtlar 10 mm 
från fästet. Fodret står rakt ut 
som en krona med spetsiga 
foderblad. Knopparna har blekt 
rosa utsida. De helt utslagna 
kronbladen blir nästan vita. 
Foton 20/5 resp. 29/9 2012.
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ÖVRIGA UNDERSÖKTA TRÄD
Ett 60årigt träd i Göteborgs botaniska trädgård kom ursprungli
gen från Magnus Johnsons plantskola i Södertälje. Det är etikette
rat som en hybrid mellan Malus zumi ’Calocarpa’ och M. ’Oekono
mierat Echtermeyer’. I analysen föll detta material ut tillsammans 
med den senare föräldern vilket stöder etikettens bestämning.

De träd som inte kunde identifieras med någon känd sort var 
bland annat det mycket gamla trädet vid Sunnersta Herrgård i 
Uppsala (figur 8). Likheter med ett yngre träd från Uppsala Bota
niska trädgård framkom men det blev ingen fullständig överens
stämmelse. Det kan ha varit så att ympris hämtats till Botaniska 
trädgården från Sunnersta men enligt osäkra uppgifter skulle 
trädet som fanns i Botan vara en förökning av en vildapel från 
Gotland med ett till marken tryckt växtsätt. För att avgöra detta 
krävs mer ingående studier av mikrosatellitDNA. Det verkar 
också som frukterna på Sunnerstaträdet är mer skorvfria.

Bästa skiljekaraktärer mellan prydnadsaplarna finner man i 
frukterna på samma sätt som med våra ätliga äppelsorter. Det 
bör dock poängteras att det uppkommer skillnader mellan fruk
ter från unga, nyympade träd och gamla hundraåriga träd som 
inte beskurits på länge.

En slutsats av undersökningsresultaten var att det förekom
mer flera felbestämningar i referenssamlingarna, vilket inte är 
ovanligt hos Malus (Fiala 1994). I vår studie stämde inte Dubrava 
arboretums M. p. ’Pendula’ med övriga prov under det namnet. 
Likaså visade sig Royal Horticultural Societys träd med namnet 
M. ’Excellenz Thiel’ ha fel namn grundat på fingeravtrycks
jämförelser med sortens ena förälder, M. prunifolia ’Pendula’. Ett 
prov från Kellokoski arboretum med etiketten M. ’Red Jade’ var 
också säkerligen felbestämt.

Slutord
Vi har alltså kunnat identifiera tre mycket värdefulla hängaplar 
som skulle passa i både hemträdgårdar och parker. De båda 
sorterna ’Pendula’ och ’Pendula Nova’ är små träd, kanske upp 
till 5 meter i diameter som fullstora, medan sorten ’Hyvingensis’ 
blir bredare, ända till åtta meter. Den senare sorten har fördelen 
att ge små, goda äpplen som kan ätas fram i september. Äpplena 
från de båda andra sorterna är dekorativa och sitter ofta kvar 
över vintern om inte trastarna äter upp dem. En mer omfattande 
utvärdering kan förväntas från POM när deras slutrapport kom
mer om några år. Även den okända sorten vid Sunnersta Herr
gård (figur 8) har stort prydnadsvärde och ingår i den nationella 
klonsamlingen. Ympade dubbletter av dessa sorter finns från 
2016 även i odling i en av EG:s referenssamlingar vid Luxemburg 
College of Agriculture, Dept. of Horticulture.
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Efter avslutade undersökningar har en vacker, rödfruktig 
hängapel upptäckts vid Balsgård i nordöstra Skåne (figur 9). 
Tyvärr har vi inte hittat någon dokumentation om dess ursprung. 
Trädet, som bedöms vara mer än sextio år, är stort och har riklig 
fruktsättning.  

•  Tack för ekonomiskt stöd från Maiju och Yrjö Rikalas Träd
gårdsfond, Kulturfonden för Sverige och Finland och Hyvinge/
Hyvinkää stad i Nylands landskap. Laboratorieassistenten Sini 
Kerminen tackas också för sitt viktiga arbete i studien.

figur 9. Vid ett besök på 
SLU:s försöksgård Balsgård 
29/9 2014, uppmärksamma-
des en stor hängapel, Malus 
sp., i en enkel allé strax bakom 
institutionen. Trädet verkar 
starkväxande med mycket kraf-
tig fruktsättning. Bladen har grå 
hår och långt bladskaft. 

Frukten är 30–42 mm lång, 
konisk till rund, med utstående 
foder. Fruktskaftet har en röd 
sida och är 7–27 mm långt 
med två håriga körtlar cirka 10 
mm från fästet. Grundfärgen 
är gul men nästan hela det 
glänsande skalet har en mörkt 
röd täckfärg. Runt skaftet 
strålar brun rost ut. Fruktkött 
aromatiskt, rödfärgat under 
skalet med syrlig, något kärv 
smak. Frukten håller sig vid 
lagring över hela vintern.
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results, old parks and gardens may 

hold historically valuable, though 
often unidentified or misnamed 
garden plants.
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D
et traditionella odlingsland skapet 
hyser en stor biologisk mång
fald, som i hög grad är knuten till 
bondens traditionella utnyttjande 

av slåtter och betesmarker. Men idag är 
det artrika odlingslandskapet hotat. Bön
der lägger ner verksamheten, betesdjuren 
försvinner från naturbetesmarkerna och 
marker växer igen. Detta sker trots relativt 
stora ekonomiska stöd till lantbrukare, 
bland annat miljöersättningar för att bevara 
biologisk mångfald. Denna välkända utveck
ling som pågått i många decennier i vårt land 
har gjort att cirka 250 kärlväxter knutna till 
odlingslandskapet idag är rödlistade (Art
Databanken 2015). 

Att naturbetesmarker är artrika, mång
facetterade och mycket värdefulla är väl 
känt. Men de hotade arterna växer numera 
inte bara där bonden gått med lien och 
djuren betat sedan urminnes tider. Män
niskan har i mer modern tid skapat andra 
öppna miljöer där ljusälskande gräsmarks
arter kan överleva, som kraftledningsgator, 
skogsbilvägar, hyggen, vägkanter, bangårdar 
och banvallar. Flera undersökningar visar 
att dessa miljöer kan hysa stora värden, men 
idag saknas ekonomiskt stöd för skötsel av 
dylika marker. 

I landskap dominerade av modernt jord 
och skogsbruk är många arters livsmiljöer 

starkt fragmenterade, vilket hotar deras 
långsiktiga överlevnad. Linjära element 
i landskapet, som banvallar, vägar och 
kraftledningsgator, antas kunna under
lätta arternas spridning och överlevnad 
och därmed minska de negativa effekterna 
av fragmenteringen. De många komplet
terande gräsmarksmiljöerna utgör därför 
tillsammans en viktig resurs i bevarandet av 
den biologiska mångfalden (se till exempel 
Ahrné m.fl. 2011, Berg m.fl. 2011, 2013, 2015, 
Svensson m.fl. 2012).

Denna studie inriktades på kraftlednings
gator. En del av dessa utgörs av gamla betes 
 marker, men även i andra delar kan det 
före komma hävd gynnade arter. Det beror 
bland annat på att kraft lednings gatorna 
hålls öppna genom busk röjning ungefär vart 
åttonde år och på den mark störning som 
sker när man regel bundet kör och inspekte
rar ledningarna längs patrullstigar.

Vår studie vill belysa om införd slåtter
hävd kan gynna de hävdberoende gräs
marksarterna (och förhoppningsvis även 
andra organismer). Därför valdes fyra 
områden med en relativt artrik flora ut. Där 
röjdes buskarna, gammal gräsförna avlägsna
des och årlig slåtterhävd infördes. De slagna 
områdena var relativt små, cirka 200–300 
kvadratmeter. Kärlväxtfloran inventerades 
vid sex tillfällen under perioden 2002–2015.

I takt med att det gamla landskapet med sina artrika ängs- och naturbetes-

marker försvinner, blir det allt viktigare att rätt sköta de alternativ som finns. 

Vägkanter är en viktig biotop men även kraftledningsgator kan erbjuda en fristad 

för hävdgynnade arter, visar Roger Svensson och hans kollegor.

Slåtterhävd i kraftledningsgator – 
en 13-årig studie
ROGER SVENSSON, ÅKE BERG, LISEL HAMRING, CECILIA RÄTZ & MICHAL ZHMIHORSKI
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Metodik
Fyra områden i kraftledningsgator valdes ut: 
Jälla, Faringe och Vigelsbo i Uppland samt 
Brånäs i Småland. Tio inventerings ramar 
(provrutor) om 50 × 50 cm lades ut. De 
placerades parvis för att underlätta marke
ring och återfinnande. Ramarna lades ut i de 
mest artrika värde kärnorna med det största 
biologiska värdet och därmed med många 
arter som kunde reagera på den införda häv
den. Sex ramar lades i området som skulle 
hävdas och fyra i det ohävdade området. I 
varje inventeringsram noterades förekomst 
av rotade kärlväxtarter i 16 stycken smårutor 
om vardera en kvadratdecimeter. Det ger 
totalt 96 smårutor med slåtterhävd och 64 
smårutor i ohävdat i varje område. På så sätt 
erhölls ett frekvensvärde för alla arter. 

Under våren 2002 valdes områdena ut 
och provrutorna markerades permanent 
med plåtbleck. En inventering skedde under 
sommaren för att fastlägga utgångsläget 
innan hävden startade. Under tidig vår 2003 
röjdes områdena från buskar (hela områ
det) och gammal gräsförna slogs bort med 
gräs röjare (slåtterytan). Efter inventeringen 
2003 skedde en första slåtter. Områdena var 
för ojämna för att utnyttja lie, så slåttern 
utfördes med gräsröjare, på ett så skonsamt 
sätt som möjligt genom att inte låta plast

snöret piska markytan. Enligt en flerårig 
studie har gräsröjare ingen synbar negativ 
inverkan på floran (Svensson m.fl. 2009, 
Tälle m.fl. 2015). 

Slåtterytorna har slagits varje år och 
det slagna materialet tagits bort. Under 
2004, 2005, 2010 och 2015 åter inventerades 
rutorna. Buskar röjdes bort inom den 
ordinarie kraftledningsskötseln, cirka vart 
åttonde år.

Målet med studien var att se om de 
hävdberoende växterna gynnades av den 
införda slåtterhävden. För att om möjligt 
få svar på denna fråga har de ingående 
arternas hävdberoende, eller känslighet för 
upphörd hävd, bedömts efter Ekstam & 
Forshed (1992) enligt (se tabell 2): A: Arter 
som minskar i mängd redan i en tidig suc
cessionsfas. B: Arter som minskar i mängd 
under en mellan fas i successionen. C: Arter 
som minskar i mängd först under en sen suc
cessionsfas. D: Arter som ökar i mängd vid 
utebliven hävd under såväl en tidig fas, som 
under en mellanfas och en sen fas. 

Arterna i grupp A och B har slagits sam
man och kallas ”hävdarter”, och arterna 
i grupp C och D har slagits samman och 
kallas ”ohävdsarter”. Dylika grupperingar 
innebär alltid en förenkling av verkligheten, 
vilket man ska ha i åtanke.

figur 1. En provruta inventeras i 
Vigelsbo i norra Uppland. I förgrunden 
syns en månlåsbräken Botrychium 
lunaria som noterats i samma ruta 
under samtliga inventeringsår, utom 
2015 då den stod strax utanför rutan.
foto: Roger Svensson, 8 juli 2010. 
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Inventeringsresultat 2002–2015
Områdena hävdades med slåtter i 12 år. Att 
genom förändrad hävd förändra vegetatio
nens sammansättning är oftast en långsam 
process. Man ska därför inte förvänta sig 
snabba och dramatiska förändringar på 
grund av den förändrade hävden. 

Skillnader i artsammansättning mellan 
områdena speglar till stor del den variation i 
vegetationstyper som områdena uppvisade 
i utgångsläget. Till exempel spelar graden av 
förbuskning en stor roll. I Jälla och särskilt 
i Vigelsbo fanns det inte så mycket buskar. 
Den inledande röjningen 
innebar därför inte någon 
dramatisk förändring och 
således startades undersök
ningen inte i en succes
sionsfas med stora förvän
tade förändringar. I Faringe 
med ett välutvecklat busk
skikt och i Brånäs med en 
delvis kraftig gräsvegeta
tion kunde man däremot 
förvänta sig att röjning och 
påbörjad slåtterhävd skulle 

ge större och snabbare förändringar än i de 
två andra områdena.

Artantalet i de fyra områdena under olika 
år presenteras i tabell 1. Arter med tydlig 
förändring presenteras i tabell 2, grupperade 
efter hävdberoende. För en bedömning av 
alla arter, se Svensson m.fl. 2016.

Sammantaget noterades 148 arter från 
småruteanalyserna i de fyra områdena. 
Dessa omfattar en mycket liten areal, totalt 
endast 6,72 kvadratmeter. När hela under
sökningsområdena inventerades översiktligt 
år 2002, noterades 230 arter.

figur 2. Längs patrull stigen 
i Jälla är vegetationen örtrik 
med blommande arter som 
grässtjärnblomma Stellaria 
graminea, käringtand Lotus 
corniculatus, skogsklöver 
Trifolium medium och ängs-
skallra Rhinanthus minor 
(infälld).
foto: Roger Svensson 6 juli, 
2015. 

tabell 1. Totala antalet kärlväxtarter i de inventerade smårutorna inom 
de fyra områdena under de olika inventeringsåren.
Number of vascular species at the four study sites in the mown (“Hävdat”) 
and unmown (“Ohävdat”) experimental areas during the study period.
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Brånäs 39 39 41 42 40 49 27 27 25 29 33 36
Faringe 38 36 36 39 37 36 28 30 30 29 30 32
Jälla 40 36 38 41 38 34 28 26 26 35 30 36
Vigelsbo 38 37 42 47 49 49 46 53 50 53 53 45
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JÄLLA
Kraftledningsgatan vid Jälla ligger strax 
nordost om Uppsala och är knappt femtio 
meter bred. Området är plant med relativt 
få stenar, medan vissa omgivande partier är 
synnerligen blockrika. Under 2010 bred
dades kraftledningsgatan för att stormsäkra 
den. De stora maskinerna orsakade mer eller 
mindre kraftiga körspår i marken, vilket 
påverkade en del av smårutorna. Detta har 
dock inte tagits hänsyn till vid analyserna.

Totalt noterades 66 arter vid Jälla. Art
antalet var tydligt högre i de hävdade små
rutorna, i genomsnitt 38 arter jämfört med 
30 arter i de ohävdade smårutorna. Något 
oväntat var dock att artantalet i de hävdade 
smårutorna hade minskat 2015, medan det 
ökade i de ohävdade smårutorna. År 2015 
noterades totalt 47 arter, 34 arter i hävdat 
och 36 i ohävdat.

Bakom minskningen av antalet arter 
under senare år i de hävdade rutorna finns 
arter som blåbär, blåsippa, gulvial, lingon 
och ljung (Vaccinium myrtillus, Hepatica nobi
lis, Lathyrus pratensis, Vaccinium vitisidaea, 
Calluna vulgaris). Denna förlust av arter som 
trivs bäst i mer ostörda miljöer, kompen
serades inte genom nyetablering av hävd
gynnade arter.

De vanligast förkommande örterna i de 
hävdade rutorna var blodrot Potentilla erecta 
och skogs klöver Trifolium medium. Ingen av 
dessa är typiska hävdgynnade arter. Det van
ligaste gräset var backskafting Brachypodium 
pinnatum (figur 3). Andra vanliga arter i de 
hävdade ytorna var lundstarr Carex montana, 
smultron Fragaria vesca och vitmåra Galium 
boreale.

Den vanligast förekommande örten i de 
ohävdade rutorna var skogsklöver. De vanli
gaste gräsen var backskafting och lundstarr. 
Andra vanligt förekommande arter 2015 var 
liljekonvalj Convallaria majalis, rödven Agros
tis capillaris och ängsgröe Poa pratensis. 

Inte så många typiska hävdarter ökade i 
frekvens, men ett par exempel var käring

tand Lotus corniculatus och ängsvädd Succisa 
pratensis. Några arter som tvärtemot det 
förväntade ökade i frekvens i de hävdade 
ytorna var bland annat backskafting, lilje
konvalj och skogsklöver.

Arter i de ohävdade ytorna som ökade 
enligt förväntan var till exempel back
skafting, gulvial, liljekonvalj och smultron. 
Arter i de ohävdade rutorna som enligt för
väntan minskade var till exempel rödklöver 
Trifolium pratense, smörblomma Ranunculus 
acris och vitklöver Trifolium repens.

En förekomst av månlåsbräken Botryc
hium lunaria var oväntad, då det är en 
art som indikerar öppna och välhävdade 
gräsmarker. Det är en minskande art i Sve
rige och anges som ”Nära hotad” i 2015 års 
rödlista (ArtDatabanken 2015).

figur 3. Backskafting Brachypodium pinnatum 
ökade oväntat i både de hävdade och ohävdade 
rutorna i Jälla.
foto: Roger Svensson, 6 juli 2015.
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tabell 2. Arter som tydligt ökade eller minskade i minst ett av de fyra områdena vid småruteinventeringen 
i hävdade (96 smårutor), respektive ohävdade (64 smårutor) provrutor. Det procentuella frekvensvärdet 
anges och arter med ökad (blått) respektive minskad (gult) frekvens under minst 4 inventeringsår i rad har 
färgmarkerats. Arterna är grupperade efter hävdberoende (HB; enligt Ekstam & Forshed 1992) med grupp 
A–B (mest känsliga för upphörd hävd) i sektion A nedan, och grupp C–D (minst känsliga) i sektion B.
Species that either increased or decreased in at least one of the four study sites (“Område”). Species with a 
consistent increase (blue) or decrease (yellow) over at least four years are coloured. Figures are percent fre-
quency values for, respectively, 96 and 64 0.5 × 0.5-m quadrats in mown (“Hävdat”) and unmown (“Ohävdat”) 
areas. Section A (“Hävdarter”) presents species that are considered (Ekstam & Forshed 1992) to be dependent 
on continuous mowing or grazing (“HB” categories A or B) while section B (“Ohävdsarter”) lists species that are 
less or not at all dependent on management (“HB” categories C or D).
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Ajuga pyramidalis Blåsuga B Brånäs 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 5 14
Vigelsbo 4 4 5 6 13 11 0 0 0 0 0 0

Alchemilla sp. Daggkåpor B Jälla 0 0 0 0 1 1 33 30 30 25 30 33
Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3

Antennaria dioica Kattfot A Vigelsbo 13 14 14 17 26 33 0 0 0 0 0 0
Anthoxantum odoratum Vårbrodd B Brånäs 0 0 0 0 7 27 20 19 14 23 30 33

Faringe 9 9 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0
Jälla 2 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 50 49 50 55 41 21 69 80 66 77 81 36
Briza media Darrgräs A Brånäs 9 6 7 5 11 4 0 0 0 0 0 3

Vigelsbo 30 33 32 33 49 68 0 3 3 11 45 73
Campanula rotundifolia Liten blåklocka B Brånäs 3 20 8 19 26 32 2 2 0 0 2 2

Faringe 2 3 5 6 4 15 0 0 0 0 0 0
Jälla 9 6 7 8 4 8 3 3 2 6 0 0

Vigelsbo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Carex pilulifera Pillerstarr B Brånäs 16 16 17 14 15 11 0 0 0 0 0 0

Jälla 0 0 0 19 14 0 0 0 0 0 0 0
Vigelsbo 18 17 13 14 18 22 0 0 0 0 0 0

Carex sp. Starr B Brånäs 1 2 0 0 4 13 0 0 0 0 0 5
Jälla 0 0 5 0 16 24 5 0 0 9 8 5

Vigelsbo 0 0 1 1 4 36 53 47 55 53 61 44
Danthonia decumbens Knägräs A Brånäs 8 6 8 8 10 24 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Festuca ovina Fårsvingel B Brånäs 47 35 40 46 35 48 0 0 0 0 5 9

Faringe 5 18 16 18 20 2 0 0 0 0 0 3
Jälla 2 36 31 31 18 20 6 33 17 25 3 14

Vigelsbo 33 45 53 41 40 34 39 36 44 45 67 69
Festuca rubra Rödsvingel B Brånäs 50 42 35 34 25 54 84 92 83 72 56 73

Faringe 5 10 10 19 30 14 3 8 5 13 31 13
Jälla 54 46 47 49 40 30 39 45 48 48 41 27

Vigelsbo 20 29 19 19 22 19 17 75 50 50 50 6
Galium uliginosum Sumpmåra B Brånäs 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 11 15 13 20 24 8 45 86 78 70 66 31
Lathyrus linifolius Gökärt B Brånäs 5 18 13 14 2 2 20 30 41 41 39 23

Faringe 2 10 11 13 24 25 16 14 13 9 6 6
Jälla 7 5 9 11 9 13 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 0 1 0 0 9 10 0 0 0 2 0 0
Leontodon autumnalis Höstfibbla A Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 8 11 14 17 0 0
Leucanthemum vulgare Prästkrage B Brånäs 11 15 19 24 22 31 0 0 0 0 0 0

Faringe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotus corniculatus Käringtand B Brånäs 20 21 26 15 10 25 0 0 0 0 5 16

Jälla 10 9 14 17 18 20 11 13 13 8 6 3
Phleum pratense Timotej B Jälla 4 3 3 5 1 1 36 33 39 39 38 23
Pilosella officinarum Gråfibbla B Brånäs 2 4 8 7 13 45 0 0 0 0 0 2

Faringe 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
Vigelsbo 13 10 13 14 25 28 0 0 0 0 0 0

Pimpinella saxifraga Bockrot B Vigelsbo 0 0 0 2 5 8 0 0 0 2 2 0
Plantago lanceolata Svart kämpar A Brånäs 15 14 16 14 18 24 5 3 5 5 9 31
Polygala vulgaris Jungfrulin A Brånäs 2 0 5 10 9 1 0 0 0 0 0 0

Faringe 2 3 7 9 10 22 0 0 0 0 0 0
Ranunculus acris Vanlig smör-

blomma
B Brånäs 1 2 3 11 3 19 0 0 0 0 2 14

Faringe 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0
Jälla 2 2 0 1 1 1 28 27 27 25 9 9

Vigelsbo 3 5 3 11 16 31 23 34 31 41 27 27
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Ranunculus auricomus Majsmör-
blomma

B Brånäs 1 2 3 11 0 8 3 0 0 2 0 13
Faringe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2

Jälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 14
Vigelsbo 2 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Ranunculus sp. Smörblomma B Brånäs 19 17 17 23 7 3 0 0 0 2 9 0
Faringe 0 0 0 1 0 0 0 5 6 9 0 0

Jälla 7 3 6 29 5 0 30 8 14 9 3 9
Vigelsbo 17 18 20 27 27 0 0 20 30 23 34 5

Succisa pratensis Ängsvädd B Jälla 2 3 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0
Trifolium pratense Rödklöver B Brånäs 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Jälla 4 19 15 4 1 0 0 31 16 5 0 0
Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 22 16 14 11 2 3

Trifolium repens Vitklöver A Brånäs 22 21 29 31 26 67 0 0 0 0 0 0
Jälla 3 3 2 0 0 0 0 0 0 16 3 0

Vigelsbo 4 8 11 14 1 8 27 36 36 34 34 23
Veronica chamae drys Teveronika B Brånäs 78 81 81 71 57 58 73 73 70 72 30 28

Faringe 3 4 5 5 7 11 3 3 8 6 11 6
Jälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

Vigelsbo 20 19 21 20 4 0 5 11 3 5 8 0

B. Ohävdsarter
Achillea millefolium Röllika C Brånäs 5 6 7 11 18 28 30 25 30 34 59 94

Faringe 11 9 11 15 27 31 0 0 0 0 0 0
Jälla 32 35 35 36 41 56 39 39 39 33 16 22

Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 25 27 30 38 66 42
Agrostis capillaris Rödven C Brånäs 100 99 93 88 79 88 100 100 100 98 98 100

Faringe 52 55 48 51 35 24 52 52 52 50 52 47
Jälla 83 79 84 93 71 68 48 50 50 52 52 55

Vigelsbo 91 98 89 91 77 50 69 91 75 58 38 14
Anemone nemorosa Vitsippa D Brånäs 0 5 7 9 6 3 0 0 0 0 0 0

Faringe 6 47 51 48 9 19 13 38 41 48 30 27
Jälla 22 30 17 32 18 7 3 19 16 11 3 5

Vigelsbo 0 43 27 41 13 0 0 2 11 5 2 0
Angelica sylvestris Strätta C Vigelsbo 3 4 5 4 11 18 16 20 17 14 6 8
Anthriscus sylvestris Hundkäx C Brånäs 0 0 2 2 0 2 9 6 11 11 31 8

Faringe 2 3 4 4 0 0 0 2 2 2 2 0
Jälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Avenella flexuosa Kruståtel D Brånäs 17 14 17 21 6 1 0 0 0 0 2 2
Faringe 90 97 89 95 81 85 25 23 33 44 47 63

Jälla 14 46 48 46 32 39 0 13 20 13 0 2
Vigelsbo 27 36 25 29 29 31 8 3 2 2 0 0

Avenula pratensis Ängshavre C Faringe 2 6 10 19 17 18 0 0 0 0 0 2
Brachypodium pinnatum Backskafting C Jälla 26 32 36 35 55 75 9 13 9 17 39 73
Calamagrostis arund. Piprör D Jälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Faringe 23 19 17 16 19 17 34 13 5 9 9 14
Vigelsbo 1 1 1 2 3 5 2 3 2 2 3 3

Calluna vulgaris Ljung C Jälla 13 15 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Campanula persicifolia Stor blåklocka C Brånäs 18 22 18 20 15 14 9 8 9 11 13 28

Faringe 8 17 17 24 22 27 11 13 16 19 16 11
Jälla 2 0 0 0 0 0 2 13 11 13 8 9

Carex montana Lundstarr C Jälla 56 64 66 54 42 43 47 48 48 47 41 42
Cirsium heterophyllum Brudborste C Vigelsbo 0 0 0 0 16 21 56 31 38 38 50 63
Convallaria majalis Liljekonvalj D Jälla 5 7 5 9 10 27 3 11 11 23 3 33
Filipendula vulgaris Brudbröd C Faringe 8 8 10 10 10 19 6 13 14 16 11 14
Fragaria vesca Smultron C Brånäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Faringe 8 9 10 7 16 21 2 0 0 0 0 3
Jälla 19 24 20 23 26 29 5 13 11 13 2 20

Vigelsbo 4 8 6 4 14 8 25 20 23 22 19 14
Galium boreale Vitmåra C Faringe 26 36 36 38 16 40 17 27 30 28 31 55

Jälla 19 19 17 21 25 31 41 44 41 44 34 31
Vigelsbo 0 0 0 0 0 4 9 19 22 34 64 67

Geranium sylvaticum Midsommar-
blomster

C Brånäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Faringe 2 2 4 4 2 2 16 23 16 17 16 17

Jälla 13 13 13 11 7 17 6 16 8 3 6 17
Vigelsbo 8 15 11 11 16 3 8 6 9 5 13 5

Hepatica nobilis Blåsippa D Faringe 11 11 15 13 9 10 13 13 13 6 2 5
Jälla 2 0 0 2 0 0 5 2 3 6 3 3

Vigelsbo 8 13 11 13 9 7 6 6 6 11 14 8
Holcus mollis Lentåtel C Brånäs 5 15 16 19 7 3 0 0 0 0 2 0
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Hypericum maculatum Fyrkantig 
johannesört

C Brånäs 3 7 6 10 10 5 3 2 0 5 9 20
Faringe 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0
Vigelsbo 4 3 3 4 4 1 22 42 34 28 34 30

Knautia arvensis Åkervädd C Brånäs 13 23 24 26 17 14 34 44 27 36 17 20
Lathyrus pratensis Gulvial C Faringe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Jälla 2 2 2 3 0 0 0 0 0 3 2 6
Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 42 42 34 30 30 16

Luzula multiflora Ängsfryle C Brånäs 39 38 33 41 59 43 45 45 42 36 64 88
Jälla 11 25 18 17 4 8 3 3 3 3 0 2

Vigelsbo 7 3 0 3 14 6 29 54 36 32 35 19
Luzula pilosa Vårfryle D Brånäs 18 20 19 28 15 8 0 0 8 16 23 8

Faringe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jälla 8 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 3 10 13 9 3 3 0 0 0 6 16 11
Melica nutans Bergslok D Faringe 8 8 10 8 9 4 3 28 33 22 11 5

Jälla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Vigelsbo 0 22 13 26 25 8 0 39 38 45 38 25

Poa pratensis Ängsgröe C Brånäs 47 44 40 43 28 26 27 44 50 70 5 3
Faringe 44 55 44 49 16 20 88 100 94 94 50 63

Jälla 5 6 11 10 5 8 23 34 42 42 19 44
Vigelsbo 1 2 3 3 3 2 0 0 2 2 14 23

Potentilla erecta Blodrot C Brånäs 17 21 23 28 26 32 19 14 13 9 9 14
Faringe 3 4 3 4 6 1 6 9 6 11 5 3

Jälla 25 30 29 29 42 45 0 0 0 0 0 0
Vigelsbo 58 69 63 72 67 68 81 97 86 83 75 88

Rubus saxatilis Stenbär D Faringe 30 27 29 29 20 20 30 31 42 33 14 14
Jälla 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Vigelsbo 2 5 5 4 4 5 11 16 20 11 6 11
Stellaria graminea Grässtjärn-

blomma
C Brånäs 9 9 13 18 24 33 8 13 33 14 19 16

Jälla 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Trifolium medium Skogsklöver C Faringe 30 32 32 35 20 13 31 48 58 55 72 77
Jälla 88 83 86 92 94 99 95 70 83 94 95 92

Vigelsbo 8 7 8 15 22 21 0 0 3 0 2 13
Tussilago farfara Hästhov C Vigelsbo 0 0 0 0 0 0 25 14 14 8 8 8
Vaccinium vitis-idaea Lingon D Faringe 9 8 8 7 7 4 0 0 0 0 0 0

Jälla 15 9 11 13 3 0 0 0 0 0 0 0
Vigelsbo 77 75 72 70 63 66 19 25 25 28 56 58

Vicia sepium Häckvicker C Brånäs 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Faringe 2 2 11 8 5 2 11 14 9 14 9 3

Jälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Viola hirta Buskviol C Brånäs 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0

Faringe 15 23 24 33 38 46 9 8 11 13 27 45
Viola canina/riviniana Ängs-/Skogs-

viol
A/D Brånäs 19 23 47 41 48 59 16 22 34 25 67 95

Faringe 3 5 5 5 3 10 5 3 6 5 3 0
Jälla 3 1 5 8 7 11 2 0 0 2 2 2

Vigelsbo 18 26 19 24 9 6 45 44 39 38 22 17

FARINGE
Kraftledningsgatan vid Faringe ligger 
ungefär tre mil nordost om Uppsala och är 
cirka femtio meter bred. Området ligger i en 
östvänd sluttning och övergår i öster i hällar 
med en del öppenmarksarter. Det mesta 
av området var relativt slutet när försöket 
startades, med mycket buskar, bland annat 
hassel (även några små buskar av tibast 
noterades) och stor förekomst av skugg
tåliga växter som kruståtel Avenella flexuosa, 
liljekonvalj, piprör Calamagrostis arundinacea, 
skogsklöver och stenbär Rubus saxatilis. Vid 
inventeringen 2010 var det mycket torrt 

och därmed hade en del av växterna torkat 
ner och särskilt gräsen var svårbestämda. År 
2015 hade vildsvin bökat i mellan 15 och 20 
smårutor. Detta har dock inte tagits hänsyn 
till vid analyserna.

Totalt noterades 52 arter under hela inven
teringen, varav 44 arter noterades 2015. Anta
let arter i de hävdade rutorna var 36 stycken 
år 2015 mot 32 i de ohävdade rutorna.

De vanligast förekommande örterna i 
hävdade rutor var buskviol Viola hirta, lilje
konvalj och vitmåra medan buskviol, skogs
klöver samt vitmåra var vanligast i ohävdade 
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rutor. De vanligaste gräsen i alla rutor var 
kruståtel, rödven och ängsgröe.

Arter som noterades i hävdat 2010, men 
ej påträffades 2015 var asp Populus tremula, 
blåbär och vårbrodd Anthoxanthum odora
tum. Av dessa var vårbroddens försvinnande 
oväntad (den trivs i hävdade marker), medan 
förlusten av asp och blåbär var mera väntad i 
marker som slås.

Typiska hävdarter som enligt förväntan 
ökade i frekvens under åren med slåtter 
var gråfibbla Pilosella officinarum, gökärt, 
jungfrulin Polygala vulgaris, liten blåklocka 
Campanula rotundifolia och teveronika 
Veronica chamaedrys. Andra arter som mot 
förväntan också ökade i hävdade rutor var 
busk viol och stor blåklocka Campanula 
persicifolia. Arter som ökade enligt förväntan 
i ohävdade rutor var buskviol, kruståtel och 
skogsklöver.

Eftersom området var kraftigt förbuskat 
och med en delvis kraftig gräsvegetation 
(särskilt piprör), borde röjning och slåtter
hävd påskynda en positiv utveckling för 
hävdgynnade arter. Ett tydligt exemplet är 
gökärt som hela tiden ökade i hävdat och 
minskade lika jämnt i ohävdat. Det visar att 
den korta tid som slåtter hävden pågått ändå 
gett ett gott resultat. 

VIGELSBO
Kraftledningsgatan vid Vigelsbo ligger 
ungefär en mil nordost om Österbybruk 
(mot Forsmark). Den är över hundra meter 
bred med flera ledningar. I anslutning till 
försöksområdet finns både hällmarker och 
fuktområden. Buskvegetationen är relativt 
gles. Det är ett artrikt område, troligen med 
kalkhaltig mark.

Under hela försökstiden noterades totalt 
84 arter, vilket måste anses som mycket 
artrikt för ett så pass litet område. Totalt var 
det bara 1,6 kvadratmeter som inventerades. 
Den mest ”skuggande” arten var örnbräken 
Pteridium aquilinum. Vanliga öppenmarks
arter var darrgräs Briza media, fårsvingel 

Festuca ovina, rödven och vårbrodd. Ett fynd 
av månlåsbräken under alla åren var gläd
jande att notera (figur 1). 

Andra småvuxna välhävds arter var vildlin 
Linum catharticum och på fuktigare mark 
slåtterblomma Parnassia palustris (som är 
ganska vanlig vid upplandskusten). Vanlig 
ögontröst Euphrasia stricta fluktuerade rejält 
mellan åren. Det är dock typiskt för en 
ettårig art och ska man följa en sådan måste 
man titta på ett större område och över flera 
år. Den borde annars vara en art som gynnas 
av öppen och lågvuxen vegetation.

Totalt noterades 64 arter 2015. De 
ohävdade rutorna innehöll, till skillnad från 
övriga områden, flera arter än de hävdade 
ända fram till 2015 då antalet arter i hävdade 
rutor var 49 stycken jämfört med 45 i ohäv
dade rutor, vilket tyder på att artantalet på 
sikt ökar i slåtterrutorna.

Det var många arter som uppvisade olika 
fördelning mellan hävdade och ohävdade 
rutor. En orsak till detta är att särskilt fyra 
av de hävdade rutorna var torrare än de 

figur 4. Mestadels är vegetationen vid Faringe 
högvuxen och tät. Här med blommande högörter 
som prästkrage Leucanthemum vulgare, skogs-
klöver Trifolium medium, skogsvicker Vicia sylva-
tica, stor blåklocka Campanula persicifolia och 
vitmåra Galium boreale.
foto: Roger Svensson, 9 juli 2015. 
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ohävdade med arter som darrgräs, gråfibbla, 
kattfot Antennaria dioica, kruståtel, lingon 
och pillerstarr Carex pilulifera, jämfört med 
arter som brudborste Cirsium heterophyl
lum, sumpmåra Galium uliginosum och älgört 
Filipendula ulmaria i fuktigare rutor.

De vanligast förekommande örterna i häv
dade rutor var blodrot, kattfot (koncentrerad 
till en enda provruta) och lingon. Av gräs och 
halvgräs var darrgräs, fårsvingel och rödven 
vanligast. Att lingon var så frekvent efter lång 
tids slåtter får anses vara lite oväntat.  

De vanligast förekommande örterna i 
ohävdat var blodrot, brudborste, lingon 
samt vitmåra. Av gräs och halvgräs var darr
gräs, fårsvingel och starrarter vanligast.

Slåtterblomma står för den mest anmärk
ningsvärda ökningen: från att inte ha setts 
alls fram till 2010 så fanns den 2015 i 30 pro
cent av de hävdade smårutorna, en mycket 
positiv utveckling. Som namnet antyder 
gynnas slåtterblomman av slåtter.

Andra typiska hävdarter som enligt för
väntan ökade i frekvens under de 12 år som 
slåttern pågått var blåsuga Ajuga pyramidalis, 
bockrot Pimpinella saxifraga, darrgräs, grå
fibbla, kattfot och smörblomma. Arter som 
mot förväntan ökade i hävdade rutor var 
brudborste och strätta Angelica sylvestris.

Arter i ohävdat som ökade enligt förvän
tan var skogsklöver, vårfryle Luzula pilosa 
och ängsgröe. Arter som mer oväntat ökade 
var darrgräs och fårsvingel. En förklaring 

kan vara att den relativt glesa vegetationen 
i området gör att typiska hävdarter kan leva 
kvar ganska länge (figur 5).

I och med att området är öppet och 
med relativt lågvuxen vegetation, förväntar 
man sig inte så stora effekter av den insatta 
slåttern. Det är dock relativt stor variation 
mellan olika delar av området. På en del 
håll bildar bergrör Calamagrostis epigejos täta 
bestånd och sprider den sig till smårutorna 
kan nog många arter komma att minska.

BRÅNÄS
Kraftledningsgatan vid Brånäs ligger cirka 
17 km nordväst om Oskarshamn i Småland. 
Den är knappt femtio meter bred. Det är 
ganska stenbundna moränmarker med en 
del berg i dagen, även om själva försöks
området är fritt från sten. Historiskt har 
området troligen varit betesmark, eventuellt 

figur 5. Cecilia inventerar en av de ohävdade 
rutorna i Vigelsbo. Vegetationen här är inte särskilt 
högvuxen och tät, utan ger ett öppet och varierat 
intryck med arter som blodrot, borsttistel och vit-
måra. Man ser även många vippor av darrgräs.
foto: Roger Svensson, 20 juli 2015. 

figur 6. Lisel inventerar en ohävdad ruta (men 
betad sedan 2009) vid Brånäs. Det framgår tydligt 
att rutan är väl avbetad och därmed inte längre 
fungerar som en ohävdad referens till de slåtter-
hävdade rutorna.
foto: Roger Svensson, 27 juli 2015. 
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med vissa uppodlade partier. När försöket 
startade 2002 förekom det en hel del sly 
inom området och gräsvegetationen var 
delvis kraftig med rejäl förnabildning. Prov
rutorna ligger i en sydsluttning och några av 
de hävdade rutorna ligger högre och torrare 
än övriga rutor.

Området började betas under 2009. 
Det innebär att området betats under sex 
säsonger och att skillnaden mellan slåt
terhävd och ohävdat därmed minskat (figur 
6). Därför analyserades 2015 års data från 
de fyra ohävdade rutorna tillsammans med 
de hävdade rutorna i den sammanfattande 
figur 9, medan de i tabell 2 och diskussionen 
nedan behandlas som ohävdade.

För hela försökstiden noterades totalt 71 
arter. År 2015 noterades 57 arter. De häv
dade slåtterrutorna innehöll betydligt flera 
arter än de ohävdade. Antalet arter i slåtter
rutorna var 49 stycken år 2015 mot 36 i de 
ohävdade rutorna. Artantalet har ökat i både 
hävdade och ohävdade rutor.

De vanligast förekommande örterna i 
hävdade rutor var gråfibbla, teveronika, 
vitklöver och ängs/skogsviol Viola canina/
riviniana. Av gräs och halvgräs var fårsvingel, 
rödsvingel och rödven vanligast.

De vanligast förekommande örterna i 
ohävdade rutor (som dock betats sedan 2009), 
var röllika, svartkämpar samt ängs/skogs
viol. Av gräs och halvgräs var rödsvingel, röd
ven och ängsfryle Luzula multiflora vanligast.

Flera nya arter dök upp 2015. Backlök 
Allium oleraceum, hönsarv Cerastium fonta
num, luddhavre Avenula pubescens, ogräsmask
ros Taraxacum sect. Taraxacum och rödklöver 
var alla nya arter i hävdade rutor. Smultron 
noterades i de ohävdade rutorna liksom 
midsommarblomster Geranium sylvaticum. 
År 2010 noterades fem nya arter i ohävdade 
rutor (fårsvingel, kruståtel, käringtand, 
lentåtel Holcus mollis och smörblomma). 

Att så många nya arter dök upp i ohäv
dade rutor beror troligen på att området 
betats sedan 2009 och att vegetationen då 

blir mindre tät med mindre förnaanrikning 
och det blir lättare för arter att etablera sig. 

I de hävdade rutorna dök spindelört The
sium alpinum (figur 7) upp 2004 och ökade 
de kommande åren, vilket är glädjande då 
det är en typisk öppenmarksart som har en 
begränsad utbredning till sydöstra Sverige 
(men är ganska vanlig i denna trakt). Tyvärr 
minskade den något till 2015.

Hävdarter som enligt förväntan ökade i 
frekvens under de 12 år som slåttern pågått 
var gråfibbla, knägräs, liten blåklocka, präst
krage, svartkämpar och vitklöver. Där ökade 
även blodrot, som inte är lika hävdberoende. 

I ohävdade rutor ökade som förväntat 
fyrkantig johannesört Hypericum macula
tum, röllika, stor blåklocka och ängsfryle. 
Arter som ökade mot förväntan var blåsuga, 
käringtand, svartkämpar och vårbrodd. 
Kanske kan också dessa förändringar delvis 

figur 7. Spindelört Thesium alpinum är en hävd-
beroende art med begränsad utbredning främst i 
östra Småland och södra Östergötland. 

Helt beroende av spindelörten är spindelört-
skinnbaggen Canthophorus impressus. Här en 
nymf (ej fullbildad insekt) med den typiska, röda 
bakkroppen. Båda arterna är rödlistade som ”Nära 
hotad”.
foto: Roger Svensson, 9 juli 2012. 
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kopplas till betet. Minskade gjorde dock 
gökärt och teveronika. 

Det är totalt sett få minskande arter 
medan det är relativt många ökande arter, 
särskilt i hävdade rutor. Flera av dem är 
typiska gräsmarksarter vilket tyder på att 
hävden haft en positiv effekt på floran. Det 
är också vad man kunde förvänta sig med en 
i utgångsläget högvuxen och tät gräsvegeta
tion där det även på kort tid borde kunna 
ske positiva förändringar.

Reflektioner på inventeringen
När man har ett stort inventeringsmaterial 
och ett försök som pågått en längre tid, är 
det alltid intressant att titta övergripande 
på hela materialet. Ganska ofta ser man 
mönster som är mer eller mindre svårför
klarliga. Tittar man på ökande och mins
kande arter (färgmarkerade i tabell 2) är det 
ingen art som uppvisar samma mönster i 
alla fyra områdena. Arternas reaktion på 
hävdförändringarna beror även på de lokala 
förhållandena (jordmån, fuktighet, solexpo

nering osv.). Men olika arters levnadssätt är 
förstås också en viktig faktor. En del arter 
förväntar man sig skall vara stabila vid oför
ändrade förhållanden, till exempel fleråriga, 
krypande arter som gråfibbla, kattfot och 
röllika. Andra arter är naturligt mer eller 
mindre starkt fluktuerande. Det gäller till 
exempel ettåriga (och därmed fröberoende) 
arter som vildlin, ängsskallra och ögontröst. 
Dessutom ser vi många småplantor i små
rutorna som lättare blir utkonkurrerade än 
etablerade individer. 

Det är ganska få arter som finns i alla 
områden och de är enbart gräs: fårsvingel, 
rödsvingel, rödven och ängsgröe. Däremot 
är det flera arter som bara förekommer i ett 
område, till exempel backskafting, brud
borste, kungsmynta Origanum vulgare (figur 
8), natt och dag Melampyrum nemorosum samt 
slåtterblomma.

Utvecklingen för hävd- och 
ohävdsarter
Utvecklingen för hävd och ohävds arter pre
senteras i figur 9. Man skulle kunna tänka sig 
att hävdarterna efterhand gynnas alltmer i 
hävdade rutor (blå kurva) än i ohävdade (röd 
kurva). Kurvorna borde alltså separeras mer 
och mer ju längre tiden går. Detta är också 
vad vi ser i diagrammet. Fram till 2005 ligger 
kurvorna nära varandra, för att till 2010 börja 
skiljas, vilket blir ännu tydligare till 2015. 

På motsvarande sätt borde ohävds arterna 
gynnas mer i ohävdade (röd kurva) än i 
hävdade rutor (blå kurva). Detta avspeg
las i någon mån i diagrammet. Den svaga 
nedgången 2010 kan bero på störningar 
i flera områden (som breddning av kraft
ledningsgata och torka). Man kan notera att 
hävdarterna ligger på en betydligt lägre nivå 
jämfört med ohävdsarterna, vilket kan bero 
på att försöket lades i områden som varit 
ohävdade under lång tid.

Det är inte självklart att alla ohävdsarter 
missgynnas av slåtterhävd. En del av dem är 
relativt lågvuxna som blåsippa, liljekonvalj 

figur 8. Kungsmynta Origanum vulgare trivs 
på torr, solvarm och kalkhaltig mark. Den är inte 
beroende av hävd utan växer gärna i snår och bryn. 
Den drar till sig många nektarsökande insekter. Till 
höger sitter en krabbspindel och inväntar ett lämp-
ligt offer. Kungsmyntan förekom enbart vid Brånäs.
foto: Roger Svensson, 20 juli 2005. 
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och vitsippa. Andra har en tydlig rosett 
vid marken, även om blomställningen blir 
ganska hög, till exempel nejlikrot och skogs
fibbla.

Materialet analyserades statistiskt med 
”Generalized linear mixed models” i pro
grammet R (se även Svensson m.fl. 2016). 
Trenden för hävdarter skiljde sig statistiskt 
signifikant mellan hävdade och ohävdade 
områden. Förekomsten av hävdarter var 
stabil i de ohävdade rutorna medan trenden 
däremot var signifikant positiv i de hävdade 
rutorna, det vill säga hävdarterna blev vanli
gare under försöksperioden.

Kraftledningsgator är värdefulla
I Jälla, Faringe och Brånäs är det relativt 
många slåtter och betesmarksarter som 
uppvisar en förväntad och positiv utveck
ling, trots den förhållandevis korta tid som 
projektet pågått. Studien visar att det finns 
möjligheter att påverka vegetationen i en 
önskad riktning, även om man arbetar i 
mycket liten skala och på isolerade platser. 
Men samtidigt måste man även konstatera 
att det förekommer ganska stora variationer 
både inom arter och mellan platser som inte 
är helt enkla att förklara.

När nu 13 år har gått sedan starten på fält
försöket visar analyserna på ett tydligt sätt 

att den insatta slåtterhävden haft en positiv 
effekt på de typiska gräsmarksarterna, som 
även är statistiskt säkerställd. Om man 
önskar gynna den typiska öppenmarksfloran 
så är slåtter en lämplig hävdform, som även 
gynnar de många insekter som är beroende 
av öppna gräsmarker och tillgång på blom
mande växter.

Fjärilar har i flera studier visat sig vara en 
grupp för vilka de alternativa gräsmarkerna, 
inte minst kraftledningsgator, är viktiga 
livsmiljöer (Ahrné m.fl. 2011, Berg m.fl. 
2011, 2013, 2015). För att ytterligare gynna 
fjärilsfaunan kan det behövas vissa skötsel
insatser. I kraftledningsgator skulle insatser 
som skapar lägre vegetation (t.ex. slåtter 
eller röjning längs patrullstigar) vara positivt 
för fjärilar. Borttagande eller hopsamlande 
av röjda buskar skulle troligen gynna en del 
fjärilsarter. Röjning i ledningsgator som har 
en värdefull fjärilsfauna skulle med fördel 
kunna ske oftare än vart sjätte till åttonde år 
som nu är regel i de flesta ledningsgator. 

Artrikedomen av kärlväxter var låg i 
ledningsgator på torr mark med en risdomi
nerad vegetation. För att gynna fjärilsfaunan 
bör artbevarande skötselinsatser göras i 
breda ledningsgator med frisk eller fuktig 
mark och en vegetation rik på blommande 
växter.

figur 9. Hävdarternas (fyrkanter) och 
ohävds arternas (cirklar) utveckling i häv-
dade (blått) och ohävdade provrutor (rött). 
För indelning, se tabell 2. Medelvärden av 
frekvensvärdena beräknades för arterna i 
de fyra undersökningsområdena varefter 
medel värden för dessa fyra områden 
beräknades och har markerats i diagram-
met.
Average frequency (%) over the study 
period in mown (blue) and unmown (red) 
plots for species that are considered to be 
dependent on continuous mowing or grazing 
(squares) and species that are less or not at 
all dependent on management (circles). See 
also Table 2.
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Vi behöver således vidga naturvårds
arbetet till att omfatta fler gräsmarksmiljöer 
än de traditionella. Ett landskapsperspektiv 
på naturvårdsarbetet ger bättre förutsätt
ningar för artbevarandet än fokus på vissa 
miljöer och enskilda objekt.  

•  Projektet har initierats och finansierats av 
Svenska Kraftnät. Tack till Håkan Rydin för 
värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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antropologi (Clément 1998, Ford 2011). Den 
första och fortfarande läsvärda avhandlingen 
i etnobotanik lades fram vid University of 
Chicago i juni 1900 och handlade om de 
inhemska växtresurser som var kända av 
cahuilla, ett samlarfolk i södra Kalifornien 
(Barrow 1900). I Europa fick vi den första 
boken som explicit tagit till sig ämnes
beteckningen etnobotanik först 1919 (Molo
ney 1919).

Intradisciplinär mångfald
Som vetenskapligt område lockar etno
biologin och dess subdiscipliner forskare 
från vitt skilda bakgrunder. Det finns 
företrädare som med humanvetenskapliga, 
medicinvetenskapliga, naturvetenskapliga 
och samhällsvetenskapliga utgångspunkter 
närmat sig ämnet. Man kan säga att det är 
ett dynamiskt forskningsfält, som återfinns i 
skärningspunkten mellan det vi brukar kalla 
kultur och natur. I en pågående serie texter 
som publiceras i ämnestidskriften Journal of 
ethnobiology and ethnomedicine skriver en rad 
kolleger om hur de hittat till ämnet (t.ex. 
Ertuğ 2013, Veteto 2013, Albuquerque 2014, 
Begossi 2014, Mólnar 2015). Även jag har där 
beretts tillfälle att skildra min egen krokiga 
väg till etnobiologin (Svanberg 2014). 

Den varierande bakgrunden med dess 
möjligheter till metodisk pluralism, snarare 
än gemensamma teoretiska utgångspunkter, 
har säkert bidragit till att ämnet är inklude
rande snarare än exkluderande, och att det 

E
n vanlig missuppfattning rörande 
etnobiologin som forskningsfält 
och ämnes disciplin är att det enbart 
handlar om nyttoaspekter, alltså vad 

växter, svampar och djur kan användas till i 
olika sammanhang. Googlar man exempelvis 
på ordet etnobotanik på olika språk, hamnar 
man snart i en vildvuxen flora av hemsidor 
som ger tips om psykotropa substanser (inkl. 
nätdroger) eller om växter som tillskrivs 
helande eller lindrande egenskaper. Man 
hittar också herbalister som saluför växt
mediciner; andra tillhandahåller frön till så 
kallade magiska trädgårdar. Likaså finner 
vi New Ageinspirerade aromaterapeuter, 
häxor, schamaner och andra företrädare för 
den nyreligiösa mångfald som kännetecknar 
vår tid. Spännvidden för etiketten etno
botanik är stor i cybervärld och populär
kultur. Det är förstås spännande, men gör 
den svårplacerad i ett akademiskt definierat 
forskningsfält. 

Samtidigt finns det en vetenskaplig 
disciplin, forskningsbaserad med etablerade 
metoder och teorier, och där man samlas 
kring specialtidskrifter och i en akademisk 
gemenskap i form av institutioner, kon
ferenser och nätverk, som än kallas etno
botanik, än etnobiologi, ibland till och med 
etnoekologi. 

Trots en lång och brokig vetenskaps
historia måste man ändå konstatera att 
etnobiologin/etnobotaniken som akademisk 
disciplin har sitt ursprung i amerikansk 

Vad är egentligen etnobiologi och har etnobiologerna fortfarande en uppgift i 

vårt postmoderna samhälle? Det är frågor som Ingvar Svanberg gärna vill svara 

på i den här artikeln.

Jätteslide och rönnbärsbitter
– postmodern etnobiologi om konst, matglädje och prepping

INGVAR SVANBERG
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är högt i tak vid seminarier och symposier, 
i stället för att man skapar ängsliga gräns
dragningar, som ofta utmärker etablerade 
ämnen. Fenomenet vittnar förstås också 
om att det fortfarande är en disciplin i 
stöpsleven. Vi kan dock konstatera att den 
nödvändiga teoretiska medvetenheten ökat 
ordentligt under senare år. Nyutkomna 
handböcker och översikter bekräftar ämnets 
bredd och mångfald (Anderson m.fl. 2011, 
Nabhan 2016). 

Flytande ämnesdefinition
Någon form av samstämmighet måste dock 
råda för att ett ämne skall kunna definieras. 
Är allt upptänkligt som skrivs om exempel
vis växters användning och kulturhistoria 
etnobotanik eller etnobiologi? Nej, natur
ligtvis inte. Det saknas därför inte heller 
ämnesdefinitioner (Balée & Brown 1996, 
Ellen 2005, Nesbitt 2006, Young 2007, 
Anderson 2011, Svanberg & Łuczaj 2014). 
Dessa utmynnar i att etnobiologen intres
serar sig för samspelet mellan människa och 
andra organismer och de kulturyttringar 
som uppstår i detta samspel. Därför måste 
en etnobiologisk uppgift, för att vara intres
sant, kontextualiseras, det vill säga svara 

på frågorna hur, när, var och för vem en 
organism har haft betydelse i den folkliga 
biologin. Perspektivet är i första hand 
emiskt, det vill säga hur människorna själva i 
specifika sammanhang kategoriserar, nyttjar, 
tolkar och upplever andra arter (Svanberg 
m.fl. 2011). 

Claude LéviStrauss (1962) skriver i La 
pensée sauvage – en viktig inspirationskälla 
för ämnet – om det han kallar la science du 
concret (’det konkretas vetenskap’) i så kall
lade primitiva samhällen. Han redovisar hur 
bönder, fiskare, jägare och nomader upp
visar en exceptionell förtrogenhet med den 
biologiska närmiljön, och hur de kan ägna 
biotan, alltså de organismer som lever i ett 
bestämt område, en inträngande uppmärk
samhet. 

En sådan det konkretas vetenskap om 
djur och växter fanns förstås också hos 
allmogebefolkningen i det förindustriella 
Sverige, särskilt bland kategorier som för 
sina näringsfång vistades mycket ute i mar
kerna. De var för sin överlevnad tvingade att 
tillägna sig en ingående kännedom om andra 
arter i skogen, i utmarken och i vatten
dragen på ett sätt som vi numera har svårt 
att föreställa oss.

figur 1. Barn på stranden i 
byn Gjógv på Färöarna. 

I ett samhälle har olika 
kategorier egna kunskaper 
och uppfattningar om växter. 
Barn, som genom sina lekar 
har ett nära förhållande till 
landskapet, lär sig ofta av 
andra barn vad växter kan 
användas till. Sådana kun-
skaper kan vidmakthållas 
över generationer och därför 
kan man bland barnen finna 
ålderdomliga uppfattningar, 
lekar och benämningar som 
de vuxna glömt bort. 
foto: Osva Olsen.
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Forskningen i praktiken
I mina etnobiologiska studier har jag, vid 
sidan av nedslag i den svenska och östeuro
peiska verkligheten, koncentrerat mig på 
träsklevande folk i Eurasien (Ståhlberg & 
Svanberg 2010a, 2014, 2016) och på Färöarna 
(Svanberg 1998, 2007b, Svanberg & Ægisson 
2012). 

Studier liknande dem som utförs bland 
urbefolkningar i Asien och Sydamerika är 
förstås möjliga att göra i en historisk kontext 
även i Sverige. Våra folkminnes och dialekt
arkiv har ett mycket omfattande material 
som med fräscha ögon möjliggör att utifrån 
ett etnobiologiskt perspektiv i detalj under
söka omfattningen och nyansrikedomen i 
allmogens kunskaper om landskapet och 
den folkliga biologi som fanns i äldre tid 
(Löfgren 1981). 

Därtill har vi tillgång till ett så omfat
tande historiskt källmaterial av annat slag 
(administrativa källor, topografisk litteratur, 
kartor, ortnamn, bevarade artefakter, etc.) 
att sådana analyser kan ligga i den etnobio
logiska forskningens framkant om vi bjuder 
till. Spännande är också att vi förfogar över 
rikhaltiga arkivdata som speglar hur det 
folkliga växtintresset tar språkliga uttryck, 

Det skall erkännas att jag känner mig 
bäst hemmastad i studier där man tar sin 
utgångspunkt i en specifik grupp av männ
iskor, antingen det är en by eller mindre 
region, en öbefolkning eller en etnisk 
minoritetsgrupp. Sådana enheter är oftast 
det som etnobiologer utgår ifrån, och det är 
också i de sammanhangen som ämnet blir 
teoretiskt intressant. Studier av det slaget 
har vanligtvis utförts i utomeuropeiska 
miljöer, oftast hos så kallade urbefolkningar 
(Balée 1994, Berlin & Berlin 1996, Rea 1997, 
Posey 2002). Det är förstås även i vår tid 
möjligt att göra likartade studier också i 
Europa, bland bönder, fiskare och boskaps
skötare (Pieroni 2003, PardodeSantayana 
m.fl. 2010, Pieroni & Quave 2014, Kalis
zewska & KołodziejskaDegórska 2015, 
Sõukand & Pieroni 2016). 

Ett spännande exempel är annars Justin 
Nolans detaljerade studie, som med ett 
diakront perspektiv undersökt relationen 
mellan människor och växter i ett område i 
Missouri. Studien visar att lokala kunskaper 
inte alls är statiska, utan ständigt förändras 
i och med nya kulturella föreställningar om 
vad som är användbart, ätbart och lockande 
för sinnena (Nolan 2007).

figur 2. Kvanngården 
är en vikingatida form av 
trädgårdskultur som lever 
kvar på Färöarna, Island och 
på sina håll i Norge. Under 
senare år har man på nytt 
fått upp ögonen för kvanne 
Angelica archangelica som 
livsmedel, numera främst 
som kryddört, och man vår-
dar sig på nytt om de gamla 
kvanngårdarna. Bilden 
tagen i Gjógv på Färöarna.
foto: Ingvar Svanberg.
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exempelvis i form av minnes ramsor, spå
domsformler, gåtor, ordspråk, ursprungs
sagor, säger och andra former av folklig 
diktning (Svanberg 2010a, 2011). Vi skulle 
genom att dyka ner i historiebrunnen kunna 
göra undersökningar som inte står efter dem 
som görs av kolleger i exempelvis Amazonas 
(jfr Ljung 2004). Sådan forskning sträcker 
sig bortom listor över nyttoväxter eller 
deskriptiva undersökningar av hur specifika 
arter kommit till användning. Materialet 
ligger och väntar på att en forskare skall ta 
sig an det. 

Tillsammans med kolleger i Europa 
och USA har vi, i samarbete med förlaget 
Springer, nyligen sjösatt projektet ”Ethno
botany of Europe: a journey across folk wild 
plant uses in the European continent”, som 
med sex planerade volymer avser att täcka 
hela Europa från Portugal i väst till Ural och 
Kaukasus i öst. Syftet är att problematisera 
materialet och inskränka det till att omfatta 
de senaste hundra åren; en spännande utma
ning förstås. 

Handböcker i all ära – jag har bidragit till 
och utgett flera sådana – problemet är att de 
ger enskildheter stort utrymme, men skym
mer de breda sammanhang som utmärker 
den folkliga naturkunskapen i specifika, 
lokala omgivningar. Växter som ratas kom
mer exempelvis inte med i en handbok. Det 
finns också ofta en vetenskaplig snedvrid
ning i vilka arter som avhandlas. Arter som 
används som livsmedel eller folkliga bote
medel favoriseras framför foderväxter, där 
den lokala kunskapen kan vara betydligt mer 
komplex och spännande. Därför är andra 
slags undersökningar viktigare. 

Enskilda arter har ofta en kulturhistoria 
som på många sätt kan vara fängslande att 
fördjupa sig i och kan säga mycket om vårt 
beroende av växtvärlden. Artmonografier 
kan därför vara givande (Svanberg 2003, 
Fosså 2006, Nesbitt m.fl. 2010, Łuczaj m.fl. 
2012a). Forskare kan också med fokus på det 
lokala ta sin utgångspunkt i specifika bio

kulturella domäner för att skildra komplexa 
samspel med naturomgivningen (Mati & de 
Boer 2010, Sõukand m.fl. 2010, Ståhlberg & 
Svanberg 2010b, Łuczaj 2012, Svanberg m.fl. 
2012). 

Ibland görs rentav spännande fynd bland 
gångna generationers botaniska undersök
ningar (Svanberg & Łuczaj 2014). År 1875 
introducerade den amerikanske botanisten 
Stephen Powers beteckningen aboriginal 
botany (infödingsbotanik) för att beskriva 
studier av urbefolkningars växtutnytt
jande. Förmodligen är det i ljuset av denna 
vetenskapliga trend vi skall se den svenske 
botanisten och fykologen Frans Reinhold 
Kjellmans (1882) studie av tjuktjerna på 
Chukotkahalvön i nordöstra Ryssland och 
deras användning av vilda växter. Det är 
en på många sätt sällsam studie, inte minst 
på grund av dess höga vetenskapliga kvali
teter. Den utgår från ett tjuktjiskt inifrån
perspektiv och redovisar deras taxonomier, 
benämningar och förhållande till växterna i 
omgivningen. Studien innehåller problem
ställningar, tydliga metodiska överväganden, 

figur 3. Leksaker av växtmaterial har i alla tider roat 
barn. En traditionell färöisk hømiliadukka (skräpp-
docka) av en Rumex.
foto: Ingvar Svanberg.
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långt tillbaka i tiden håller på att gå förlo
rade. Det synsättet innebär emellertid att 
studier av samtidsförhållanden snart torde 
vara över och istället kvarstår arkeobota
niska studier och kulturhistoriskt oriente
rade undersökningar, åtminstone i ett land 
som i likhet med Sverige upplever en snabbt 
växande urbanisering som förändrar män
niskors relationer till närmiljön. Samtidigt 
ändras artsammansättningen i olika miljöer 
kontinuerligt.

Förändringar i människors samspel 
med växter har förstås alltid ägt rum. Den 
folkliga botanik som Linné med sådan iver 
noterade i 1700talets Sverige, var försvun
nen några årtionden senare. Även lokala 
växtbenämningar ändras snabbt över tid 
(Vide 1962, Ekvall 1990). Fattigdom och 
svält bidrog i äldre kristider till konsumtion 
av växter som redan några årtionden senare 
ratades trots akut livsmedelsbrist (Svanberg 
& Nelson 1992, Svanberg 2007a). Användan
det av folkliga läkemedel har starkt margina
liserats (Stryamets m.fl. 2015). 

I nordvästra Europa lever vi i dag i ett 
senkapitalistiskt, urbant informations
samhälle, påverkat av globalisering, där 
idéer, moden och varor snabbt förmedlas. 
Den fysiska miljön omdanas i rask takt, 
och samtidens snabba flöden gör att lokala 
kunskaper och traditioner ersätts, kanske 
inte av globala, men väl av det glokala, det 
vill säga att det på samma gång är lokalt och 
globalt. Våra livsstilar kännetecknas i allt 
högre utsträckning av individuella projekt, 
där samtid ligger i blickfånget och tidigare 
erfarenheter har liten betydelse. Var och en 
måste ständigt skapa och omskapa sitt eget 
jag och sin egen verklighet, samtidigt som 
det parallellt med detta finns mer hävd
vunna strukturer och sätt att leva. 

Kan vi som etnobiologer överhuvudtaget 
bidra med några intressanta undersökningar 
av samtidens förhållande till växter och djur? 
Forskning visar att vår tids urbana män
niskors möten med ”natur” i stor utsträck

utförlig redovisning av kontextuella uppgif
ter, och gör försök till teoretiseringar. Kjell
mans lilla studie har mycket att lära även vår 
tids fältforskare inom etnobiologin. 

Som en tidig etnobotanisk pionjär bör vi 
också framhålla Vivi Täckholm (1940), som 
hade sitt ”fält” i Egypten. Ett annat exempel 
är Gösta Iliens mönstergilla studie av pest
skråp Petasites hybridus i Skåne, som belyser 
artens viktiga betydelse för lantbrukare i 
1800 och det tidiga 1900talets jordbruks
miljö och också jävar föreställningen om 
arten som en relikt från gammal klostermiljö 
(Ilien 1945).

Den urbana utmaningen
Ett utmärkande drag för många nutids
inriktade etnobiologer är att de utgår från 
att allt var bättre förr. Det gäller att till 
eftervärlden rädda så mycket ”traditionell” 
kunskap som möjligt innan den försvinner. 
Ofta bygger det på en föreställning om att 
gamla hävdvunna kunskaper med rötter 

figur 4. Att man bland immigranter kan sakna vilda 
växter från det gamla hemlandet finns det gott om 
exempel på. En kvinna av schweiziskt ursprung i 
Misiones (Colonia Ruiz de Montoya) i Argentina 
saknade nässelsoppan, varför hon efter en resa 
i Europa tog med frön tillbaka och sådde i sin 
trädgård. Grannar och vänner har fått frön och även 
hennes tjänstefolk tillreder nu soppan.
foto: Monika Kujawska.
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ning sker i form av fritidskonsumtion och 
organiserade upplevelser (Midholm & 
Salzman 2014). Tillrättalagda naturprogram 
på TV kan möjligen ge ekologisk kompensa
tion, men vad kan vi som forskare, med våra 
metoder och teorier, skapade och lämpade 
för traditionella samhällen, bidra med här?  

Urban etnobiologi
Redan i slutet av 1990talet började våra 
amerikanska kolleger att söka sig till 
urbana områden. Fältstudier på exotiska 
och avlägsna platser kompletterades med 
urbana studier i New Yorks, Londons och 
Amsterdams bakgårdar, marknadsplatser 
och parker. Särskilt etniska enklaver i stor
städer ådrog sig forskarnas intresse och man 
fann nya förhållanden till olika slags växter 
(Pieroni & Vandebroek 2007).

Givetvis kan vi även i svenska stads
miljöer finna fickor av traditionell växt
användning bland vissa invandrargrupper, 
där man till och med skulle kunna göra 
regelrätta undersökningar av det slag som 
gjorts i andra länder. Jag har under mina 
stadspromenader i Uppsala och Stock

holm de senaste åren i förbigående noterat 
kurdiska och turkiska kvinnor som samlat 
ängssyra, koreaner som skördat ormbunkar, 
kineser som letat upp maskrosblad för att 
kurera besvär, greker som gjort stuvning 
av svinmålla och östeuropéer som plockat 
svamp i parkernas gräsmattor. Pranee 
Lundberg (2007) har studerat thailändska 
invandrarkvinnors sjukdomsuppfattningar, 
förlossningsritualer, hälsostrategier och 
användande av traditionella växtmedika
menter i form av kryddor, teer och hälso
drycker för att kurera sig. 

Även infödda svenskar plockar vår
primörer som nässlor och ramslök, av hävd 
eller inspirerade av media. På Gotland 
har kajpsoppan, gjord av skogslök Allium 
scorodoprasum, fått en viss identitetsbärande 
funktion som regional specialitet (Genrup 
2005). En strid ström av artiklar under sär
skilt vår och sommar tipsar om ”gratis mat 
från vilda växter”, med recept på en uppsjö 
av arter som går att äta. Det ordnas till och 
med örtavandringar för barn och vuxna i 
syfte att lära dem upptäcka växter och deras 
kulinariska egenskaper.

Torgmarknader över hela Europa erbju
der inte sällan ett ganska stort utbud av 
sådant som är skördat i naturen, mest bär 
och svamp förstås, men på många håll i 
Europa hittar man också grönsaker, krydd
örter och läkemedelsväxter (Hanlidou m.fl. 
2004, Łuczaj m.fl. 2013). Varje lördag under 
sommar och höst fylls Vaksala torg i Upp
sala med driftiga thailändska kvinnor som 
bidrar till familjeförsörjningen genom att 
sälja svamp, bär, grönsaker och andra torg
produkter, resultatet av den gångna veckans 
flit i skogen, hemmet och trädgården (Svan
berg 2012). De thailändska invandrarkvin
nornas stora betydelse för skörden av bär 
och svamp i våra skogar skall inte under
skattas. Enligt tidningsuppgifter skördar 
de exempelvis 15 ton blåhallon Rubus caesius 
på Gotland varje år (Ståhlberg & Svanberg 
under tryckning).

figur 5. Intresset för blåhallon, lokalt kända som 
salmbär på Gotland, växte efter det att mousse och 
sorbet på vilda salmbär med saffranspannacotta på 
brynt smörbotten serverades på Nobelbanketten 
2014.
foto: Ingvar Svanberg.
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protestantiska unionister och Orangeorden 
gjort brand liljan Lilium bulbiferum till sin 
symbol, följaktligen saknas arten i trädgår
dar som tillhör katolska familjer (Svanberg 
2013). Även i opolitiska sammanhang kan 
växter skapa gemenskapsformer (Svanberg 
2010b).

Bland de förändringar som äger rum och 
sägs leda fram till ett postmodernt samhälle 
trevar sig etnobiologerna fram. En urban 
etnobiologi innebär nya frågeställningar och 
intressanta utmaningar ur både teoretisk 
och metodisk synvinkel (Hurrel 2014). Vi 
får fokusera subkulturella rörelser, granska 
moden och leta i obskyra vrår där nya sed
vänjor på gott och ont formeras (Chwaluk 
& Przybysz 2015). Men här finns också 
spännande nyupptäckter av gamla vanor, 
här ryms emotionella och sensuella förhål

landen till växtmaterial som ger kreativa 
nya möjligheter och erbjuder tolkningar 
som säger något om vår tid och om oss som 
människor. 

Med tre exempel avser jag att belysa vad 
man skulle kunna kalla en postmodern etno
biologi. Exemplen är hämtade från olika 
sammanhang där det uppstår spännande 
biokulturella domäner i en postmodern tid. 

Heta begär och kreativitet bland 
invasiva växter
Växter spelar en viktig roll i kreativa 
yttringar. Allmogen smyckade sina hus 
och gårdar i samband med fester vid över
gångsriter och årstidsritualer; väldoftande 
buketter var ett viktigt kvinnligt attribut i 
samband med kyrkogång; i kurtis och kärlek 
fyller blommor på många plan alltid en vital 
funktion (Svanberg 2011). I religiösa ritualer 
har växter alltid varit centrala (Łuczaj 2011, 
2012). Fortfarande utgör blomsterarrang
emang en viktig del av vår tids konstnärliga 
uttryck, vid exempelvis Nobelmiddagar, 
festligheter och trädgårdsmässor. Till och 
med plastblommor ingår i vårt förhållande 
till växter. 

Material ur växtriket och en detaljkun
skap om olika träds virkesegenskaper liksom 
örters och lavars färgegenskaper har alltid 
varit en förutsättning för folkkonst och 
hantverk, något som senare övertagits av 
hemslöjdsrörelsen och även fått en viktig 
plats inom konstslöjden. Konstnärer har all
tid hämtat inspiration, men också material, 
direkt från växtriket. Också etnobiologin 
kan i sig vara en viktig inspirationskälla.

Konstnären Ingela Ihrman har tilltalats 
av tanken på att placera sin konst i ett sam
manhang som är besläktat med den som 
etnobiologisk forskning står för. Som barn 
av sin tid är det inte – som i fallet textil
konstnärinnan Lisa Johansson i Vilhelmina 
– den historiska och traditionella kun skapen 
hon tar sin utgångspunkt i – utan den sam
tida och framtida (Kujawska & Svanberg 

figur 7. Konstnären Ingela Ihrman framför en mag-
nifik jätteloka Heracleum mantegazzianum utanför 
Ystad. 
foto: Johan Ekenberg.
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på en bild i sin katalog till och med torkade 
jättelokor som inredningsdetalj. 

Jättelokan kom redan under 1800
talet som prydnadsväxt från Kaukasus 
till Europa. Inställningen till den kom så 
småningom att förändras. I Jan Troells 
film Sagolandet, en elegi över det förlorade 
folkhemmet från 1988, ser man en scen med 
en skånsk man, iklädd hatt och skyddsglas
ögon, som sprutar rosa gift på en jätteloka. 
Numera kategoriseras den som en oönskad 
art – kampanjskrifterna mot den är legio – 
som snabbt tränger undan andra arter, och 
eftersom dess fototoxiska saft kan ge svåra 
brännskador på huden, manas de som har 
den på sina marker att utrota den varhelst 
den dyker upp. Giftinformationscentralen 
får ofta ta emot samtal om dess giftighet. 
Barn har tyckt om att leka med den, till 
exempel att fäktas med stjälkarna, men i 
kombination med solljus kan hanteringen ge 
brännskador på huden.

Den norske botanisten och etnobota
nisten Torbjørn Alm har skrivit en mycket 
intressant artikel om den art av jättelokor 
som brukar benämnas tromsöpalm eller 
tromsöloka Heracleum persicum. Han ger en 
allsidig belysning av dess norska historia, 
folkliga benämningar och de användnings

2014). Ihrman har intresserat sig för sådant 
som växer i diken, vägrenar, tomtmarker 
eller på diverse gröna ytor, det vill säga stads
nära, överblivna platser som inte har någon 
egen funktion. Det är alltså ruderatmarker
nas flora som är hennes utgångspunkt, men 
också samtidens konstruerade gränsdrag
ningar mellan ”vi och dem”. Därför lockar 
det henne att i sin konst problematisera de 
alltmer uppmärksammade så kallade inva
siva arterna. 

Hon har bland annat intresserat sig för 
jättelokor Heracleum spp. och jätteslide Rey
noutria sachalinensis, och visat sina arbeten på 
utställningar i Riga, Tensta, Linköping och 
Stockholm. Att använda epitetet ”jätte” är 
ett sätt att definiera något som abnormt, 
framhåller Ihrman, som i sitt konstnärskap 
många gånger har vänt sig till det som är 
stort och lierat sig med det. 

Jättelokorna, det finns åtminstone tre 
arter i nordvästra Europa, är ett spännande 
släkte och har alla introducerats i Norden 
och Östersjöområdet. När jag växte upp 
var jättelokan Heracleum mantegazzianum en 
ståtlig trädgårdsväxt som min farmor hade i 
sin trädgård och under vilka vi barn fotogra
ferades och kunde leka. Dess ornamentala 
värde var odiskutabelt. År 1965 hade IKEA 

figur 8. En gammal skolväg 
genom ett snår av stora 
lokor, förmodligen bredlokor 
Heracleum sosnowskyi, i 
ryska Ingermanland. 
foto: Armas Jäppinen.
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områden som uppstått, bland annat tillver
kas blåsinstrument av dess stjälkar (Alm 
2013). Arten har iranskt ursprung (Rijal m.fl. 
2015).  

På andra sidan Östersjön är det en annan 
art, bredlokan Heracleum sosnowskyi, införd 
1947 från Kaukasus, det vill säga under 
Stalin tiden. Den har odlats i Baltikum, nord
västra Ryssland och Polen för att tjäna som 
odlingsväxt i syfte att framställa ensilage, ett 
meningslöst projekt eftersom komjölken tog 
smak av den anisaktiga växtsaften och jord
bruksarbetarna fick brännskador vid hante
ringen. Även den har samma olägenhet som 
övriga storlokor, det vill säga att den sprider 
sig snabbt och är invasiv till sin karaktär, 
nästan omöjlig att bli av med. På sina håll 
i Ryssland har den därför begåvats med 
benämningen mest’ Stalina, ’Stalins hämnd’ 
– en skämtsam benämning som fått snabb 
spridning genom media. Musikintresserade 
konstnärer har roat sig med att konstruera 
blåsinstrumentet didgeridoo av bredlokans 
enorma stjälkar. Utanför Riga gjorde man på 
en festival så kallade regnpinnar av de ihåliga 
stjälkarna (Svanberg 2015a).

Ingela Ihrman säger sig vilja skapa nya 
eller vidga befintliga biokulturella domäner 
genom att väcka intresse och generera käns

lor inför de arter som vi delar livsrum med i 
staden. Hon ser det som extra angeläget att 
utmana föreställningar kring arter som idag 
klassas som invasiva. Beteckningen antyder 
att det finns något ursprungligt som hotas 
att bli invaderat – ett förenklande synsätt 
som blundar för livets komplexitet och 
rörlighet. 

Ingelas verk Thick Shaft Hot Juice Shaggy 
Bristles utgörs av en åtta meter lång och hårig 
jättelokestjälk som sträcker sig i rummets 
alla riktningar, samt den erotiska novel
len ”Gröna fingrar”. Hennes jätteloka är 
tillverkad av papp, vass, textil, vetemjöls
klister, olika skummaterial, grillpinnar, 
lackfärg med mera och hänger i svarta 
spännband från taket. Ingela har gått ifrån 
den botaniska sanningen och målat stjälkens 
insida slemhinnerosa. Detta för att göra 
lokan till kropp och (köns)organ. Så, och 
genom novellens erotiska ton, avser Ingela 
att koppla samman jättelokornas enorma 
växtkraft och förmåga att helt ta över ett 
område med hur en överväldigande föräls
kelse känns.

Jätteslide Reynoutria sachaliensis, som 
ursprungligen kommer från nordöstra 
Asien klassas numera som invasiv trädgårds
rymling i Nordeuropa, Kanada och nord

figur 9. Ingela Ihrmans 
verk Thick Shaft Hot Juice 
Shaggy Bristles i utställ-
ningen ”Det frodas i fram-
tiden” på Tensta konsthall, 
sommaren 2016.
foto: Jean-Baptiste 
Beranger.



39Svanberg: Etnobiologi

där dess förekomst till och med lär halvera 
priset på tomtmark.

Som konstnär kan hon påverka män
niskors förhållningsätt, känslor och tanke
banor. Utgångspunkten för hennes arbete 
är ett scenario där de invasiva arterna tagit 
över – invaderat. De väna ängsblommor 
vi lärt oss att uppskatta har trängts undan 
och istället måste vi ingå i relation med 
jättelokor och andra introducerade arter 
som snabbt sprider sig av egen kraft och 
förändrar ekosystemet. Hennes uppmaning 
till vår samtid är att vi måste lära oss älska 
dem! Eller lyssna på dem! Andas tillsam
mans med dem! Hon vill tro att begär är 
kulturellt betingat och att det således går att 
påverka och förskjuta. Det faktum att vissa 
arter uppskattas, medan andra hatas och 
utrotas, bottnar i plats och tidsspecifika 
värderingar. De invasiva växterna – ”jätte
växterna” – kategoriseras som oönskade 
nykomlingar och hjälper oss att se samtidens 
frågor i en tid av stora omställningar. Ingela 
Ihrman väljer att vara en positiv och hopp
full röst som insisterar på att kärlek och 
ömsesidig respekt är vägen framåt. Vore det 
inte bättre om vi åtrådde det som finns nära 
och i överflöd istället för det som är sällsynt 
eller fjärran, frågar hon sig.

västra USA eftersom den här sprider sig 
ohämmat längs vägrenar och utmed järn
vägsräls. Den infördes till Storbritannien 
från Kurilerna på 1800talet som en ny 
exotisk perenn passande tidens trädgårds
ideal. Den trivdes bra i Storbritanniens 
milda klimat och näringsrika jordar och har 
sedan dess spridit sig. Idag erbjuder företag 
sig att med gift, dynamit och grävskopa 
befria uppgivna markägare från ”jätteslidets 
växande förbannelse”. 

Ingela Ihrman har själv tillverkat pan
flöjter av jätteslidets ihåliga fjolårsstjälkar 
och i verket The Giant Knotweed Panflute 
Ensemble blåser de medverkande i hennes 
instrument. Längden på varje flöjtpipa mot
svaras av ett segment av stjälken. Flöjtens 
tonföljd avgörs alltså av växten själv och 
överensstämmer inte med den klassiska 
tolvtonskalan. Med hjälp av panflöjterna och 
utandnings luftens rörelse blir det möjligt att 
”avlyssna” växten. Denna situation påmin
ner om en växtmeditation och konstverket 
föreslår ett alternativt, mindre fientligt 
förhållningssätt till jätteslidet. Hennes verk 
får ses som en reaktion mot utrotnings
hetsen bland trädgårdsägare och det brutala 
i att med hjälp av dynamit spränga bort 
jätteslidet, som är brukligt i Storbritannien, 

figur 10. Panflöjter 
tillverkade av stjälkar från 
ett bestånd av jätteslide 
Reynoutria sachalinen-
sis i Malmö ingår i Ingela 
Ihrmans verk The Giant 
Knotweed Panflute Ensem-
ble från 2015.
foto: Johan Österholm.
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Friganer, prepper och survivalister
En forskarkollega i östra Europa, som 
jag nyligen besökte, upplevde de senaste 
tidernas omvälvande händelser i Medel
havsområdet som ett tecken på en stun
dande apokalyps. För vederbörande stod 
etnobiologin för en vetenskap som skulle 
kunna bistå människorna vid en kommande 
katastrof. Våra kunskaper skulle på så vis 
få en praktisk nytta, en uppfattning som är 
ganska vanlig bland världens etnobiologer 
(Nabhan & Veteto 2016). Gamla kunskaper 
och vanor att begagna lokala resurser skulle 
på nytt komma till heders. 

Faktum är att vi har ett ganska färskt 
exempel där etnobiologer faktiskt tjänat 
människorna i en krissituation (jfr också 
Maurizio 1939). Under den 1430 dagar långa 
belägringen av Sarajevo 1992–1995 (alltså 
längre än Leningrads belägring) bistod vår 
bosniske kollega Sulejman Redžić (1954–
2013), som hade omfattande erfarenheter av 
etnobotaniska studier på Balkanhalvön (t.ex. 
Redžić 2006), med ett överlevnadsprogram 
som innefattade användning av ätbara vilda 
växter inom staden. Samtidigt genomförde 
han en intervjuundersökning bland de beläg
rade för att utröna vilka arter som man verk
ligen tog till vara som livsmedel. Inte mindre 
än 91 växter och tre svamparter – föränderlig 
tofsskivling Kuehneromyces mutabilis, fjällig 
bläcksvamp Coprinus comatus och honungs
skivling Armillariella mellea – fick tjäna som 
föda. De vilda växterna användes till soppor, 
grytor, sallader, olika slags drycker, sötsaker, 
örttéer och som kryddor (Redžić 2010). 

I storstädernas subkulturella miljöer fin
ner vi i dag grupper som vänder tillbaka till 
äldre tiders erfarenheter, eller åtminstone 
vill göra sig mer oberoende av de olägen
heter och risker som avhängigheten av en 
globaliserad marknad kan medföra. En hip
ster är en välutbildad, ofta miljömedveten 
person, som omfattar en ideologi bestående 
av olika samtida och gångna tiders ström
ningar. Deras fäbless för urban odling, små

skaliga akvaponikanläggningar och biku
por på hustaken kan möjligen ses som en 
reaktion på att biodiversiteten hotas i våra 
storstäder. I dessa kretsar återfinns också 
ett intresse för att tillaga mat från grunden 
och att utnyttja lokalt tillgängliga råvaror, 
inklusive vilda växter (Andersson 2014).

En annan urban social rörelse, som går ut 
på att iordningställa en individuellt baserad 
beredskap i händelse av vittgående kriser 
är så kallade preppers. Deras livsstil bygger 
på att vederbörande preppar, alltså förbere
der sig för katastrofer genom att lägga upp 
förråd av livsnödvändigheter för att kunna 
överleva i samband med en genomgripande 
kris. Förmåga till självförsörjning är också 
viktig för en prepper. 

De alltjämt populära överlevnadskurser, 
som omhuldas av så kallade survivalister, kan 
ses som besläktade med dessa tankegångar. 
Bland dessa och andra grupperingar finns 
i dag ett intresse för att lära känna vilka 
växter man kan tillvara i omgivningen. Det 
gäller i hög grad friganer, en subkulturell 

figur 11. Den polske etnobiologen Łukasz Łuczaj 
anordnar årligen kurser där deltagarna lär sig känna 
igen och får tillreda ätbara vilda växter i Polen. Hans 
kurser attraherar människor från när och fjärran. Här 
tappar han björksav.
foto: Łukasz Łuczaj.
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närhåll i städernas grönområden. Bland sina 
favoritdrycker nämner hon rönnbärsbitter, 
en alkoholfri fördrink som hon tillverkar av 
rönnbär, vatten och honung.

Liknande eldsjälar finns idag på flera olika 
håll i Sverige – örtspecialist anges till och 
med som yrkestitel – och inte sällan ger de 
kurser för intresserade.

Från fattigföda till haute cuisine
Vi föreställer oss gärna att vilda växter hade 
stor betydelse som livsmedel i det gamla 
bondesamhället, men så var det faktiskt 
inte alls. Visst fanns det fattiga skikt som 
under vissa tider var hänvisade till att samla 
bär och örter, visst hände det att man 
plockade späda örter på våren för att få 
omväxling i kosten, men någon större roll 
spelade inte vilda växter i hushållningen. 
Svamp användes knappast alls, och bär hade, 
innan sockret blev mera vanligt, även de en 
begränsad funktion i kosthållet, annat än 
möjligen lokalt (Bringéus 2000, Svanberg 
2012). Mest var vilda växter något man åt på 
plats när man vistades ute i skogen, närmast 
som ett slags snack. Norra Europa tillhörde 
de områden som Łukasz Łuscaj kategorise
rar som herbofoba, alltså att man undviker 
gröna vegetabilier (Łuczaj 2010). I södra 

rörelse av antikonsumister och container
dykare, som inte bara lever på avfall, utan 
också samlar in vilda ätbara växter.

Inspirerad av den schweiziske botanisten 
Adam Maurizio (1862–1941), som på 1920
talet sammanställde en omfattande översikt 
över människans användande av matväxter 
från förhistorisk tid fram till 1920talet 
(Maurizio 1927), har den polske etnobio
logen och växtekologen Łukasz Łuczaj 
framgångsrikt med hjälp av kurser, media 
och böcker spridit kunskap om tillgängliga 
ätbara och på annat sätt användbara växter. 
TVserierna Dziki obiad Łukasza Łuczaja 
(Łukasz Łuczajs vilda middag) 2011 och Łąki 
i Murawy – skarb przyrody Podkarpacia 
(Gräsmarker – Nedre Karpaternas skatter) 
2015 lockade många tittare. Samtidigt ägnar 
Łuczaj sig åt seriös etnobiologisk forskning 
för att kartlägga de växtarter som människor 
inte bara i östra Europa, utan även på andra 
håll i världen verkligen använder, exempelvis 
på Balkanhalvön, i kinesiska Gansu provinsen 
och i Georgien (Łuczaj 2010, Turner m.fl. 
2011, Kang m.fl. 2013, Łuczaj & Dolina 2015).

 I Sverige arbetar botanisten Alexandra 
Holmgren i liten skala med att väcka unga 
människors intresse för de oanade mat
resurser som finns tillgängliga bland ogräsen 
i stadens parker och bakgårdar. Här finns 
växter som passar inte bara friganer, hipsters 
och preppers, utan alla som intresserar sig 
för den tätortsnära botaniska mångfalden i 
våra städer. Poängen är att man skall lära sig 
mer om sin närnatur, få upp ögonen för vad 
som finns under närmaste buske och därmed 
kunna både förgylla menyn och spara en 
slant. På köpet får man en ingång i botani
ken, i ett tidevarv när naturkunskapen inte 
står högt i kurs hos allmänheten. 

Alexandra samlar recept och testar dem 
för att de skall kunna attrahera yngre männ
iskor. Hennes receptsamlingar omfattar 
kirs kål, knölklocka, löktrav, maskros, nypon, 
nässla, ryssgubbe, rönn, oxel, svinmålla, tist
lar och våtarv, allt tillgängligt inom bekvämt 

figur 12. Flaskor med rönnbärsbitter tillverkad av 
rönnbär, honung och vatten. 
foto: Alexandra Holmgren.
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Europa har det varit annorlunda. Där har 
krydd örter, salladsväxter och ätbara rötter 
spelat en viktig roll i bondebefolkningens 
kost vanor (PardodeSantayana m.fl. 2007, 
Łuczaj & Pieroni 2016). 

Men något har nu hänt. Under senare år 
har nämligen framstående kockar på skilda 
håll i Europa med framgång börjat begagna 
vilda växter i matlagningen. Flera avantgar
distiska restauranger har gjort det till sitt 
varumärke att ta tillvara vilda växter i mat
lagningen. De franska kockarna Michel Bras 
och Marc Veyrat har varit pionjärer på områ
det och fått åtskilliga efterföljare. Numera 
framstår kanske NOMA i Köpenhamn, 
under ledning av René Redzepi, som en av 
världens topprestauranger, med en meny som 
till stor del består av lokala, vilda produkter, 
inklusive mängder av vilda växter. Dessa 
växter tillhandahålls för övrigt av firmor i 
Sverige som skördar ett stort antal ätbara 
arter för NOMA:s räkning (Łuczaj m.fl. 
2012b). På Färöarna har Koks i Tórshavn, 
under ledning av chefskocken Poul Andrias 
Ziska, med ett likartat koncept, belönats 
med utmärkelsen Nordens restaurang 2015. 
På krogen Oaxen i Stockholm finner man 
fönsterlav, maskroskapris, lejonmansticka, 
ramslök och ängssyra på menyn. 

I Finland har den framgångsrike kocken 
Sami Tallberg lanserat vilda växter på 
menyn, något som han lärde sig under några 
år i London. Som ett viktigt erkännande 
för detta innovativa drag i finländsk kok
konst har hon belönats med Finlandspriset. 
Samma år publicerade han också en kokbok 
med den talande titeln Wild herb cookbook, 
senare utgiven även på svenska (Tallberg 
2014). Inte mindre än 59 arter avhandlas. I 
Tallbergs grytor hittar vi kärleksört, som
margyllen, harsyra, jordreva, renlav och 
förstås en mängd svampar. I Warszawa dri
ver Wojciech Modest Amaro krogen Atelier 
Amaro och Aleksander Baron restaurang 
Solec 44. I Edinburgh verkar kocken Ben 
Reade med sin krog Edinburgh Food Studio 

på samma sätt. I Italien finns flera restau
ranger med avantgardistiska kök enligt 
samma grundidé.

Slutligen bör nämnas att ett växande och 
spännande fält inom dagens etnobiologi 
är studier av traditionell fermentering, 
något som involverar mjölksyrebakterier, 
jästsvampar och andra mikroorganismer 
(Nabhan 2010). Här finns många sätt att 
ta tillvara såväl vegetabilier som animalie
produkter. Fältet växer snabbt bland etno
biologer och har ådragit sig stort intresse 
från kockar som vill använda fermentering 
inom modern kokkonst. I Tórshavn har 
nyligen öppnats en krog, Restaurant Ræst, 
som specialiserat sig på fermenterade rät
ter. Lokala fermenteringstekniker anses ha 
en stor potential inom det moderna köket 
(Quave & Pieroni 2014, Sõukand m.fl. 2015, 
Svanberg 2015b). 


Även om etnobiologin är ett ämne som 
växer snabbt har det fortfarande relativt få 
utövare i Europa. Som forskningsämne styrs 
det i stor utsträckning av den enskilda fors
karens håg och fallenhet. Däremot saknas 
inte arbetsuppgifter. Våra exempel är tecken 
på ett intresse för växter som tagit sig nya 
former. Det bjuder på matglädje, men är 
också en påminnelse om att i vår närhet 
finns växter som kan komma till använd
ning vid kriser. Vårt förhållande till växter 
erbjuder dessutom möjligheter att beröra 
stora frågor och kan vara ett sätt att kom
municera känslor. Detta avspeglar förstås 
vår egen samtid och vår tids livsstilar. Men så 
har det givetvis alltid varit med människans 
förhållande till andra organismer, inte minst 
växter. Även vår tid är alltså relevant för en 
etnobiolog.  

•  Tack till Andrea Pieroni, Alexandra Holm
gren, Ingela Ihrman, Valeria Kolosova, Monika 
Kujawska, Leif Lindin, Łukasz Łuczaj, Lena 
Lubenow, Sabira Ståhlberg, Armas Jäppinen, 
Osva Olsen och Ingvar Backéus.
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A common misunderstanding 
is that ethnobiology only deals 
with the usefulness or economic 
aspects of plants, fungi and 
animals. On the contrary, ethno
biology is a diverse research field, 
which includes many aspects of 
human relationships with sur
rounding biota. Ethnobiologists 
focus on the biocultural domains 
generated in the activity con
texts between human beings and 
other organisms. As a scientific 
field it has its backgrounds in 
late 19th century North Amer
ican anthropology. However, 
contemporary ethnobiologists 
are researchers from a wide 
range of scientific disciplines, 
which contributes strongly to a 
methodological pluralism. 

A greater theoretical aware
ness is growing in recent years 
as more and more researchers 
have turned to ethnobiology. In 
this essay the author provides a 
background to ethnobiology as a 
scientific field, which tradition

ally investigates local knowledge, 
use, beliefs, folk taxonomies 
and names of various species 
in a specific cultural context, 
often among farmers, hunters 
and gatherers. In an urban, 
postindustrial and postmodern 
setting, however, the researcher 
must turn to other subjects. The 
author discusses three domains 
where human relationships with 
plants are relevant to research: 
the use of invasive plants in arts 
as a way to discuss big issues, 
gathering activities in modern 
urban environment among 
ethnic enclaves and modern sub
cultures (i.e. freegans, hipsters, 
preppers, and survivalists), as 
well as the increasing interest 
in using wild plants in modern 
hautecuisine among chefs in 
topavantgarde restaurants. 

The presented examples are 
a sign of an interest in plants 
which is now going in new 
directions. The interest creates 
food inspiration, but is also a 
reminder that in our vicinity 
there are plants which can be 
used in time of emergency. Our 
relationship with plants reflects 
of course our own time and 
contemporary lifestyles. Current 
ways of activity context with 
plants are therefore relevant to 
an ethnobiologist.
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Hur sprider sig skärblad 
i Sverige?
GÖRAN MATTIASSON

S
kärblad Falcaria vulgaris förekommer sällsynt i södra 
Sveriges jordbrukslandskap och går inte att förväxla 
med någon annan svensk art. Antalet växtplatser i landet 
uppgår till ungefär femtio och har varit av denna stor

leksordning under lång tid.
Skärblad förökar sig vegetativt genom rotskott. På så sätt kan 

stora bestånd utvecklas. Genom rotskotten bildas sammanhäng
ande bestånd, kloner, med genetiskt identiska skott (figur 1). 
Varje sådant bestånd är genetiskt sett ett enda individ.

Men förökar sig skärblad även med frö i Sverige? Jag visar i 
denna artikel att så inte tycks vara fallet, och detta har betydelse 
för hur man skyddar och bevarar arten. Men först några ord om 
artens utseende och utbredning

Flockblommig ört med skarpa blad
Skärblad är en flerårig, flockblommig ört med en kraftig, trind, 
spärrgrenig stjälk (figur 2). Varje växtplats omfattar vanligtvis 
ett stort antal skott, vilka växer tätt tillsammans och bildar mer 
eller mindre sammanhängande bestånd (figur 1, 4). Plantan når 
en höjd av några decimeter där vegetationen slås, men kan bli 
närmare en meter om skotten får utvecklas fritt. 

figur 1. Landets kanske 
vackraste bestånd av skär-
blad Falcaria vulgaris, mellan 
åker- och vägkant i Fuglie 
norr om Trelleborg på skånska 
Söderslätt.
foto: Göran Mattiasson.

Göran Mattiasson har 

följt skärbladets öde i 

många år, speciellt på 

dess skånska lokaler.



Mattiasson: Skärblad 47

Skärblad har kala, djupt treflikiga till pardelade, sågade blad 
med skarpa broskartade tänder (figur 2, 3). Bladflikarna är långa, 
smala (centimeterbreda) och böjda som en skära, vilket gett arten 
dess namn – både på svenska och latin (falx är latin för skära).

Blomställningen påminner något om brudslöjans och består 
av glesa flockar med allmänt och enskilt svepe av syllika svepe
blad och 12–18 tunna, kala strålar (bild 2). Kronbladen är vita och 
knappt millimeterstora. Vissa blommor och flockar är hanliga 
och saknar fruktämne. Skärblad är ljuskrävande och blommar 
från slutet av juli till september. (Olsson 1996, Fröberg 2010).

Första kända växtplatsen i Sverige
Skärblad kom liksom många andra arter till Sverige genom 
förorenat utsäde. Locus classicus för skärblad – alltså den plats 
från vilken arten för första gången angavs som svensk (Nordstedt 
1920) – ligger i Glemminge nordost om Ystad i Skåne. Arten 
upptäcktes 1805 och finns fortfarande kvar i området. Den har 
här periodvis haft ett av sina största bestånd i landet med tusen
tals blommande stjälkar (figur 4).

I Glemminge växte plantorna först i åkermark men kom med 
modern jordbruksteknik att trängas ut i omgivande terräng. 
När lönsamheten i jordbruket minskade lades åkern i vall, vilket 
gynnade skärblad som växte i åkerkanten och kunde expandera 
genom rotskott. Under decenniet efter millennieskiftet betades 
vallen av nötkreatur samtidigt som stora bestånd av skärblad 
kom att dominera vegetationen (figur 4). Kring 2012 odlades val
len upp, beståndet splittrades i flera mindre förekomster – alla 
tillhörande samma ursprungliga klon – som nu återfinns utmed 
åker och vägkanter i området kring Glemminge (figur 4).

figur 2. Vänster  Robust planta 
av skärblad, meterhög med 
långa, breda bladflikar.

Höger  Flockarna har både 
allmänt och enskilt svepe.
foto: Göran Mattiasson.

figur 3. Flikarna på de trefing-
rade bladen är långa, centi-
meterbreda med skarpa, brosk-
artade tänder i kanten.
foto: Göran Mattiasson.
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Utvecklingen har varit likartad på många andra av skär bladets 
lokaler. Sammanhängande bestånd i ängsmark har luckrats upp 
eller utplånats av betesdjur eller av uppodling, exempelvis i Lista
rum väster om Simrishamn och vid Ramsåsa i Fyledalen. Kvar
varande bestånd kan stå väl skilda från varandra inom sådana 
växtplatser. År 2010 fanns många grupper och enstaka fristående 
plantor i obetad ängsmark i Listarum väster om Simris hamn 
(figur 2). När området inhägnades för bete och betes trycket 
ökade kraftigt blev bara några få småvuxna, klena skott kvar 
strax utanför inhägnaden. 

Utbredning och ekologi
Skärblad har ett sammanhängande utbredningsområde från 
östra Spanien, Frankrike och Centraleuropa i väster till de 
centrala delarna av Asien i öster (figur 5). Arten saknas i de 
nederbördsrika västra delarna av Europa. Skärblad är införd från 
Europa till Syd och Nordamerika.

Skärblad är införd till både Sverige och Danmark (Hartvig 
2015), där arten har sina nordliga utpostlokaler i Europa. Arten är 
inte känd från Norge eller Finland.

I Sverige har skärblad idag ett femtiotal växtplatser (figur 5). I 
Skåne finns cirka femton lokaler, på Öland ett tjugotal (Sterner 
1986, UllaBritt Andersson i brev 2016) och på Gotland ungefär 
tio (kring Visby; Johansson m.fl. 2016). Därutöver finns enstaka 
aktuella förekomster i Bohuslän (Evastina Blomgren i brev 2016), 
Östergötland (Genberg 1977, Olsson 1996) och Uppland (Jonsell 
2010, Sebastian Sundberg i brev 2016). I Skåne och på Gotland 

figur 4. Vänster  Koängen i 
Glemminge nordost om Ystad 
dominerades av skärblad ännu 
i augusti 2010.

Höger  Koängen i augusti 
2015, när åkern plöjts upp 
och skärblad till största delen 
försvunnit, men ännu finns kvar 
i området mellan åker och väg.
foto: Göran Mattiasson.
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växer skärblad fortfarande kvar på den plats varifrån arten rap
porterades första gången för tvåhundra år sedan (Tyler 2007, 
Johansson m.fl. 2015).

Skärblad har ett djupgående rotsystem som gör att arten, när 
den väl har etablerat sig på en plats, är livskraftig och långlivad. 
Skärblad var under 1800talet ett svårutrotat ogräs (Svensson 
m.fl. 1993). Arten kan även idag uppträda som ett åkerogräs när 
plantor genom rotskott från växtplatser i åkerkanter tränger in i 
odlingar – vilket vanligtvis bara resulterar i kortlivade gäst besök.

Skärblad har numera sina växtplatser utmed vägkanter, i 
slänter och på torr gräsmark, vid hamnar och på ruderatmark – 
ofta på smala gräsremsor mellan åker eller ängsmark och väg. 
Arten gynnas av kalkhaltiga jordar, vilket också kännetecknar 
landskapen varifrån arten rapporterats. I de centrala delarna av 
utbredningsområdet växer skärblad även i öppna skogar – vilket 
inte observerats i Sverige.

Hur sprider sig skärblad?
Att skärblad förmerar sig genom vegetativ förökning och bildar 
större eller mindre grupper har redovisats ovan. Men hur stor är 
fröproduktionen? Har någon sett en groddplanta? På vilket sätt 
och hur ofta skapas nya växtplatser med skärblad?

Plantan i figur 2 är ett isolerat exemplar i en större klon 
omfattande många små grupper i obetad ängsmark. När man ser 
sådana utspridda enskilda exemplar eller grupper drar man lätt 
slutsatsen att de uppkommit via fröspridning men så är alltså 
inte fallet. I stället är de ett resultat av att ett större bestånd 
splittrats, vanligtvis av betande djur.

Jag har aldrig sett skärblad med frön i Sverige och inte hel
ler sett enskilda plantor som kan antas ha etablerat sig genom 
fröspridning. Jag är ingalunda den ende som konstaterat detta 
och antagit att plantorna är självsterila. Eftersom alla plantor på 
en lokal tillhör samma klon, gör självsteriliteten att inget frö kan 
bildas (figur 6).

Uppfattningen att skärblad inte hinner utveckla mogna 
frön på grund av sen blomning i kombination med alltför låga 
temperaturer i Sverige (Olsson 1996) förefaller inte vara hela 
förklaringen. Fruktsättning sker sent även i andra delar av artens 
utbredningsområde med låg temperatur, så varför inte här i 
landet?

Herbariematerialet av skärblad i Naturhistoriska riksmuseet 
omfattar drygt hundra ark, merparten från Gotland. Det har inte 
insamlats med syfte att undersöka fruktmognad och fröbildning 
men kan likväl ge viss vägledning. Thomas Karlsson meddelade 
2016 att fruktämnen förlänger sig till rätt storlek under och efter 
blomningen men visar inte normal tjockleksökning: 

figur 5. Överst  Utbredningen 
av skärblad i Europa enligt 
Hultén & Fries (1986).

Nederst  Utbredningen 
av skärblad i Sverige 1990. 
Öppna ringar anger lokaler där 
skärblad inte återfanns 2005 
(data från ArtDatabanken).

I Bohuslän är skärblad 
sannolikt inplanterad på den 
enda kända lokalen i Smögen 
(Blomgren m.fl. 2011).
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Endast på två ark från Visby, 11 september 1854 och 9 september 
1906, finns det en svällning så att jag kan tycka att de börjar närma 
sig mognad. Då är det ofta bara en av de båda delfrukterna som 
sväller (vilket ju visar dels att det är något ’på gång’ och dels att 
fruktbildningen ofta avstannar) … Frukten utvecklas dåligt av 
’inre’ faktorer – kanske är bestånden hos oss i allmänhet kloner 
och arten självsteril?

Undersökningar av blommande skärblad av botanister under 
sensommaren 2016 i Skåne, Öland, Gotland och Uppland visade 
att fruktutvecklingen är ofullständig och att inga frön har hittats 
i de tunna och platta frukterna.

Är dagens växtplatser med skärblad i jordbrukslandskapet 
identiska med de ursprungliga platser dit de oavsiktligt spreds 
vid sådd av grödor? Uppenbarligen är så fallet eftersom skär
blad förefaller sakna förmåga att bilda frö och groddplantor 
och därmed också saknar möjlighet att sprida sig naturligt över 
större avstånd! Det är anmärkningsvärt om alla kloner i Sverige 
skulle vara sterila, men det skulle förklara varför skärblad dels är 
sällsynt, dels inte uppträder på några nya lokaler.

Söder om Östersjön kan skärblad sprida sig med frö. Är 
förklaringen till detta annorlunda uppträdande att skärblad har 
plantor som är självfertila med förmåga att bilda livskraftiga 
frön? I Nordtyskland har jag själv kunnat konstatera förekomst 
av fröproducerade plantor i gräsbevuxna vägslänter. I Nord
amerika sprider sig skärblad med frön och uppträder som en 
invasiv art (Piya m.fl. 2014). Fertila fröbildande och livskraftiga 
plantor har förts över Atlanten från Europa. 

Från Öland finns en rapport från Lissbeth Bringer, som under 
många år samlat frömaterial (Andersson i brev 2016, ArtData
banken). I Krutbrännaren skriver Bringer & Bringer (2005) att 

Skärblad har mycket dålig frösättning i vårt klimat och åtskil
liga år har vi förgäves letat efter sådana som ser grobara ut. 1992 
verkade det lovande. Frön insamlades och såddes i krukor våren 
1993. Några grodde och de första groddplantorna påminde starkt 

figur 6. Skärblad efter blom-
ning, med spruckna, platta 
frukter utan frön.
foto: Gun Ingmansson – Gtl, 
Tofta, 26 september 2016.
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om likåldriga anisplantor. 6 plantor sattes ut i trädgården. Som 
vanligt vissnade de ner om hösten men samtliga övervintrade och 
växte sig kraftigare för varje år. 1995 hade den största plantan nått 
en höjd av 3 dm och blommade för första gången. Den fick en 
stängel med ca 10 blomflockar. Frösättningen var mycket dålig. 
Därefter har ett eller flera exemplar blommat årligen. Inga tecken 
på fröspridning i rabatten har synts. Sommaren 2005 fanns 3 
blommande individ samt 5 sterila. 

Är förklaringen i detta fall att en självfertil planta utvecklat 
livskraftiga frön?

Slutsatserna blir att a) det krävs fortsatta undersökningar 
för att klarlägga om skärbladet bildar frö och om den har någon 
spridningsförmåga i Sverige, b) samhället tills vidare måste utgå 
från att arten är självsteril i Sverige, c) samhällets behov att 
skydda artens nuvarande förekomster måste bedömas som större 
och mera angeläget än tidigare.

Skyddet av skärblad
Skärblad är rödlistad i Sverige i gruppen starkt hotade arter (EN) 
(ArtDatabanken 2015), och är i behov av ett större hänsyns
tagande än vad som hittills skett. Samhällets insatser för att 
skydda ett ogräs som skärblad har inte oväntat varit nästan 
obefintliga. Skärblad är till skillnad från flertalet sällsynta och 
rödlistade arter inte fridlyst enligt artskyddsförordningen. Men 
med lite god vilja kan artens situation på många platser förbätt
ras utan ökade kostnader.

Skärblad är en bofast art i Sverige sedan mer än tvåhundra år. 
Antalet växtplatser har under lång tid varit relativt oförändrat, 
eftersom arten inte själv enkelt kan sprida sig till nya platser. En 
minskning kan förväntas uppkomma med tiden. Å andra sidan 
är arten lätt att etablera på nya platser genom att flytta livskraf
tiga delar av en plantas rotsystem från en plats till en annan. 
Förekomsten av skärblad i Bohuslän är sannolikt resultatet av en 
sådan inplantering (Blomgren m.fl. 2011). Även i Ystads kom
mun i Skåne har en växtplats uppkommit genom förflyttning av 
plantor (Mattiasson 2017).

BÄTTRE HÄNSYNSTAGANDE
Sveriges till synes mest välskötta bestånd av skärblad finns i 
landets sydligaste kommun, Trelleborg. Markägaren informe
rades om förekomsten av den sällsynta växten och har sedan 
dess vårdat beståndet med framgång (figur 1). Genom att låta 
plantorna utvecklas fritt inom en bred zon mellan åkermark och 
intilliggande grusväg har beståndet kunnat expandera och anta
let plantor mångdubblats under ett tiotal år (Mattiasson 2017). 
Gräskanten klipps varsamt först efter sommaren, när plantorna 
vissnat och näringen återförts till rotsystemet samtidigt som 
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omgivande högvuxen gräsvegetation avlägsnas. Näringsreserven 
i rötterna resulterar i att plantorna kommande år kan skjuta nya, 
kraftiga skott. 

Åtgärderna har haft en positiv effekt och starkt gynnat 
skärbladet som har ökat i omfattning. Detta är resultatet av att 
vägkantsskötseln förlagts till tiden efter blomningen och medför 
inte några ökade kostnader. Det handlar om ett bättre hänsyns
tagande vid skötseln av växtplatsen.

Tillståndet för skärblad, som i regel är starkt tillbakaträngt 
i små bestånd i smala gräsdominerade zoner mellan åkermark 
och vägar, skulle med en senarelagd klippning av vägkanterna 
avsevärt kunna förbättras. I Skåne säger sig Trafikverket skydda 
värdefulla vägkanter men överlåter till entreprenörer att klippa 
växtplatser vid en tidpunkt som bäst passar uppdragstagaren, 
vilket ofta leder till att både utrymmet och populationsstorleken 
minskar (figur 7, 8).

PLANERAD MARKANVÄNDNING
På Gotland växer skärblad bland annat på Galgberget, ett tät
ortsnära friluftsområde norr om Visby med skyddat kulturmiljö
minne, och sedan 1998 också naturreservat där förekomsten 
av olika sällsynta arter varit motiv för skyddet. När en cykelväg 
skulle anläggas fick leden en sträckning där man undvek att göra 
intrång på skärbladets växtplats. Sådana åtgärder redan på pla
neringsstadiet är angelägna eftersom de flesta växtplatserna för 
skärblad finns utmed vägar som måste underhållas och förbättras.

ÅTGÄRDER SOM SKADAR SKÄRBLAD
Skärblad är visserligen en mycket livskraftig art men den 
uthärdar inte allt. Den är ljuskrävande och tynar sakta bort och 

figur 7. Värdefull vägkant med 
skärblad norr om Klågerup i 
sydvästra Skåne. Ett utsatt 
läge, beståndet får svårt att 
överleva på sikt om det slås för 
tidigt på säsongen.
foto: Göran Mattiasson.
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försvinner, när ljusflödet upphör. Så blir fallet när buskar och 
träd utvecklas fritt på växtplatsen. Detta hände växtplatsen vid 
Öresundsbron söder om Malmö.

Om en växtplats klipps år efter år kan skärblad under gynn
samma förhållanden trots detta överleva vegetativt (figur 8). 
Naturligtvis minskar både näringsreserven och livskraften 
successivt. Normalt reduceras beståndet märkbart för att efter 
många år försvinna för gott.

Trafikverk, kommuner och markägare bör ta ett större ansvar 
för att växtplatser sköts så att blomning och överlevnad av skär
blad säkerställs och inte äventyras genom olika åtgärder.  

•  Under ett halvt sekel, särskilt under den senaste tjugofemårs
perioden, har jag följt utvecklingen av skärblad i Skåne (Mat
tiasson 2017). Jag vill tacka alla som under åren bidragit med 
uppgifter om skärblad, särskilt Stefan Andersson, UllaBritt 
Andersson, Evastina Blomgren, Gun Ingmansson, Jan Thomas 
Johansson, Thomas Karlsson, Sebastian Sundberg och Torbjörn 
Tyler. Thomas Karlsson tackas även för värdefulla kommentarer 
på manuskriptet.

figur 8. Om en växtplats klipps 
år efter år kan skärblad under 
gynnsamma förhållanden trots 
detta överleva vegetativt på 
växtplatsen – här utmed lands-
vägen och under mjölkbordet 
i Nyvik, söder om Vellinge i 
sydvästra Skåne.
foto: Göran Mattiasson.
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P
ollinering i vatten har tidigare 
ansetts ske uteslutande genom 
att pollenkornen passivt förs med 
vattenströmmarna från han till 

honblommor. Men det är inte en särskilt 
vanlig företeelse; att blomma under vatten
ytan är ett ganska exklusivt sätt att repro
ducera sig och förekommer bara hos ett 
fåtal familjer, bland annat dybladsväxter 
Hydrocharitaceae och bandtångsväxter 
Zosteraceae. Växter som lever i sötvatten 
har oftast sina blommor ovanför vatten ytan. 
Marina blomväxter har troligen utvecklats 
från föregångare som levde i sötvatten och 

från forskningsfronten

kanske har pollinering med hjälp av olika 
marina småkryp underlättat deras anpass
ning till havsmiljön.

Det är en tropisk dybladsväxt med nam
net Thalassia testudinum (eng. turtlegrass) 
som är föremål för den nu aktuella studien, 
publicerad i Nature Communications (van 
Tussenbroek m.fl. 2016). Arten är tvåbyg
gare med han och honblommor på olika 
individer. Den är vanlig på mjuka bottnar 
i Karibien och Mexikanska golfen där den 
bildar sjögräsängar som är mycket viktiga 
habitat för sköldpaddor, manater, många 
fiskar, sjöborrar och andra djur (figur 1).  

Van Tussenbroek och hennes kollegor vid 
Universidad Nacional Autónoma de México 
hade tidigare lagt märke till att små marina 
evertebrater som kräftdjur och havsborst
maskar svärmade runt blommorna hos 
Thalassia likt bin runt blommor uppe på land 
(van Tussenbroek m.fl. 2012). De fångade 
fenomenet på film som går att se på Youtube 
(https://youtu.be/B7VLBhQrQo). Fors
karna började snart ana att djuren attraheras 

För första gången har forskare nu 

kunnat visa att pollinering med hjälp 

av djur kan ske även under havets yta. 

Men det är inte bin och humlor som 

gör jobbet här, utan små kräftdjur och 

havsborstmaskar.

Undervattens-
pollinering
PER TORÄNG

figur 1. Sjögräsängar med Thalassia testudinum 
är vanliga på mjukbottnar i Karibien och Mexikan-
ska golfen. Sjögräsängarna har stor ekologisk 
betydelse. De bidrar till klarare vatten, syresätt-
ning av bottnar, de binder koldioxid och begränsar 
övergödningseffekter och kusterosion.
foto: Michael Patrick O’Neill/Alamy Stock Photo.
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framför allt till hanblommorna där de kan 
äta den näringsrika blandningen av pollen 
och klibbig mucilago, ett ämne huvudsakli
gen bestående av polysackarider som många 
växter utsöndrar i små mängder (t.ex. drop
parna hos sileshår). 

Hanblommorna öppnar sig i skymningen 
och pollenet frigörs någon timma senare när 
evertebratfaunan är som mest aktiv (Cox 
m.fl. 1988, van Tussenbroek m.fl. 2008). 
Besökarna råkar sedan transportera pollen 
till honblommorna som en bieffekt, kanske 
delvis för att de helt enkelt fastnar på de 
klibbiga märkesflikarna (figur 2). 

För att experimentellt testa hypotesen 
att marina evertebrater kan bidra till pol
lineringen hos Thalassia jämfördes växternas 
reproduktiva framgång i akvarier med eller 
utan kräftdjur och havsborstmaskar tillsatta 
i vattnet. I akvarier med djur kunde fors
karna snart se att pollenkorn började dyka 
upp på honblommornas märken. Experi
menten visade att djuren besökte både han 
och honblommor, att de bar med sig pollen
korn och att pollenkornen deponerades och 
började gro på honblommornas pistiller. Det 
nyupptäckta fenomenet har fått namnet 
zoobentofili, vilket betecknar djurassisterad 
pollinering nära havsbotten och bland annat 
karaktäriseras av att pollineringen sker 
natte tid (van Tussenbroek m.fl. 2016). 

Vattenströmmar är dock antagligen det 
viktigaste mediet för pollenspridning både 
hos Thalassia och andra sjögräsväxter. Men 
likt fallet hos många vindpollinerade växter 
där insekter kan bidra till en effektivare 
pollinering, gynnar kräftdjur och havsborst
maskar reproduktionsförmågan hos Thalas
sia och kanske även hos andra sjögräsarter.

En anledning till att sjögräsens reproduk
tion hittills inte varit särskilt väl studerad 
kan bero på att blommorna vanligtvis är så 
oansenliga och kortlivade. Men den här stu
dien kommer säkerligen att sporra till mer 
forskning om sexlivet hos världens bortåt 
60 arter av sjögräs (i Sverige finns en vanlig 

art: bandtång eller ålgräs Zostera marina), och 
bidra till att vi snart får veta mer om livet i 
de så ekologiskt viktiga sjögräsängarna.  
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Per Toräng är forskare vid 
Uppsala universitet. Han 
studerar hur växter anpas-
sar sig till olika klimat och 
miljöer. 

Adress: Växtekologi och 
evolution, Uppsala univer-
sitet, Norbyvägen 18 D,  
752 36 Uppsala 
E-post: per.torang@ 
ebc.uu.se

figur 2. En honblomma av Thalassia testudinum 
med besökande små kräftdjur och havsborstmaskar 
på de klibbiga märkesflikarna. 
foto: Brigit van Tussenbroek.
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Ingemar Jonasson delar med sig av några särskilt 

minnes värda blomster möten. Det här är tredje mötet, 

denna gång i Ingemars hemma marker på Tjörn.

Maskrosor
20 maj 1999

Text och foto: INGEMAR JONASSON

P
å senvintern 1999 besökte jag göteborgsherbariet, med 
den officiella beteckningen Herbarium GB.  Känslan när 
man träder in i salarna är högtidlig, nästan vördnadsfull, 
över mängden av botanisk historia, strävan och iver som 

ryms där i form av alla herbarieark. 
   Jag träffade göteborgsbotanisten Erik Ljungstrand i her

bariet. Han stod lutad över två ark med ovanliga växter, öster
sjömaskros Taraxacum balticum och strandmaskros T. suecicum. 
Det var i början av vår inventering för bohusfloran, och jag hade 
aldrig sett, kände överhuvud taget inte till existensen av dessa 
maskrosor.

   Erik delade gärna med sig av sina kunskaper. När han är på 
gott humör och har eldat upp sig lite, är Erik svår att motstå. Jag 
lyssnade noga när han vältaligt beskrev de här små maskrosornas 
byggnad och utseende. Den speciella bladformen, holkfjällens 
omslutning av holken och biotopen där man eventuellt kunde 
hitta dem. Friska till fuktiga strandängar med långvarig obru

figur 2. Strandängarna vid Bö 
på nordvästra Tjörn tillsam-
mans med flora väktare och dito 
vårdare. Ängarna är betade 
sedan mycket lång tid tillbaka 
och har utöver de ovanliga 
maskrosarterna en mångformig 
hagmarksflora.

figur 1. Två herbarieark från 
Herbarium GB med östersjö-
maskros Taraxacum balticum 
(överst) och strandmaskros 
T. suecicum (nederst). Den 
tryckta etiketten anger att det 
är Torsten Borgvall, en känd 
göteborgsbotanist under första 
halvan av 1900-talet, som har 
gjort insamlingen.

Möten med växter
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ten hävd, gärna 
med lite skalgrus 
i marken. Det 
fanns mycket få 
kända lokaler i 
Bohuslän.

   Medan 
Erik berättade 
om biotopen 
växte gradvis, så 
småningom allt 
starkare, bilden av 
ett par välbetade 
strandängar vid 
Bö på nordvästra 
Tjörn fram hos mig.

   I slutat av maj samma år gjorde jag ett besök på strand
ängarna. Jag hade knappt klivit över taggtrådsstaketet, förrän jag 
upptäckte både östersjömaskros och strandmaskros i gräset!

   Känslan av förvåning blandad med upprymdhet var stor. Vid 
första försöket hade jag funnit en lokal för dessa ovanliga växter! 
Erik kontaktades och var på plats så snart han kunde. Han fann 
då också en rad andra krävande maskrosor på ängarna: sank
maskros Taraxacum pseudosuecicum, fläckmaskros T. maculigerum 
och liten kärrmaskros T. litorale. Ängarna besöktes också av flera 
andra västkustbotaniker, vilket ledde till att nya fyndplatser för 
arterna hittades.

   Lyssna så mycket ni kan på duktiga botanister om ni vill 
vidga era botaniska horisonter!  

figur 3. Östersjömaskros 
Taraxacum balticum (vänster)
och strandmaskros T. sueci-
cum (höger) från ängarna vid 
Bö. Typiskt för båda arterna 
är att de yttre holkbladen tätt 
omsluter de inre.

figur 4. Erik Ljungstrands 
händer med östersjömaskros 
Taraxacum balticum till vänster 
och strandmaskros T. sueci-
cum till höger. I bakgrunden till 
höger skymtar havsviken Kår-
sund, en känd och ofta besökt 
fågellokal.
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Särtrycket
I november när dagen var kall och trist
och fröjderna icke var stora
kom det ett brev från en snäll botanist
med ett särtryck om Harstena flora.

Då fyllde sig rummet med fågelsång
och skri av måsar och trutar,
och det luktade hö och det luktade tång
kring de röda stugornas knutar.

Genom strandskogens ekar med angenämt sus
gick en spelande vind över fjärden,
och Majanthemum lyste som tända ljus
i den varma och vackra världen.

Blomvassen viskade mjukt i sin vik
och Rumex på skärens hällar,
och strandsvingelns vågor drog som musik
genom sommarens gyllene kvällar.

Violerna blommade, timmarna gick,
Epipactis gick vackert i frö,
tills jag lyfte från Harstena flora min blick
och såg att vi redan fått snö.      
          H

© Alf Henrikson – Licensierat genom ALIS.foto: Barbro Pettersson.
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E
n av Alf Henriksons verser som ofta 
dyker upp i olika sammanhang är 
Särtrycket eller som den också kallas 
Harstena flora. Den publicerades för

sta gången som dagsvers i Dagens Nyheter 
den 28 november 1958. Sedan har den varit 
med i åtta samlingar av Alf Henriksons ver
ser. Vad var nu detta för något?

Särtrycket skickades av ”en snäll bota
nist”, skriver Alf Henrikson. En sökning 
i databaserna ger att botanisten i fråga 
hette Axel Olsson och att publiceringen av 
Harstena flora skedde i Svensk Botanisk 
Tidskrift (SBT) volym nr 52, 1958, med en 
andra del 1959. I SBT hittar man också 
uppsatser av Axel Olsson om utbredningen 
av dvärglummer och sjögull i Östergötlands 
skärgård. Han har även besökt Hallands 
Väderö och beskrivit insektsfaunan där 
1954. En verksam man. 

VEM VAR AXEL OLSSON?
I Svenska Botaniska Föreningens medlems
matrikel 1957 finns Axel Olsson förtecknad 
som fil. mag., läroverksadjunkt, Göteborg. 
Det framgår även att han valdes in i fören
ingen 1945. År 1962 anges han som fil. lic., 
lektor, Uddevalla. Senare matriklar (1987 och 
1990) upptar en Axel Olsson i Ljungskile. 
Sedan slutar spåren. 

MARKER HÄVDADE I GENERATIONER
Harstena är en ö belägen i Gryts norra skär
gård i Östergötland. Axel Olsson bodde där 
på 1940 och 1950talen och genomförde 
sina inventeringar av floran. 

Floran i skärgårdslandskapets ängsmar
ker är unik. Den har vårdats i generationer 

genom slåtter och är ett resultat av flera 
hundra års skötsel. En av de stora eldsjälarna 
bakom detta var Per Gräslund som avled 
2015, 90 år gammal. Han var tredje genera
tion från Gräsmarö och bodde senare på 
Grönsö litet längre söderut. Han har beskri
vit det arbete som gjordes på Sandgärdet, en 
betespräglad holme intill Harstena, i flera 
olika sammanhang. 

”Pelle på Grönsö” hedrades med dok
torstitel vid Linköpings universitet för 
sina gärningar inom naturvård och har av 
flera beskrivits som en verklig folkbildare. 
En man i Alf Henriksons anda alltså. Per 
Gräslund bodde på vintrarna i Bromma 
och var kanske bekant med Alf Henrikson 
som bodde inte så långt bort. Floran på 
Grönsö skildrades för övrigt i en film, ”Den 
vackraste ön”, av Peter Gerdehag, känd 
bland annat för filmerna ”Hästmannen” och 
”Kokvinnorna”. 

För att nu knyta ihop det, så har vi alltså 
den fantastiska floran, vårdad av genera
tioner Gräslund. En kunnig botaniklektor 
Olsson som ägnar sommarloven åt att doku
mentera alla växter. En klurig versmakare 
som får särtrycket från SBT och inspirerad 
knåpar ihop en av sina bättre verser. Det är 
kanske inte omöjligt att Alf Henrikson med 
sin båt någon gång besökte Harstena. Läs 
hans vers och njut!  

Rolf Carstens har forskat i arkiven och försökt ta reda på vad det egentligen var 

för ett särtryck som inspirerade Alf Henrikson till sin dagsvers i DN 1958.

Särtrycket – bakgrunden till en älskad vers
ROLF CARSTENS

Rolf Carstens har varit aktiv i Alf Henrikson-
sällskapet (www.alfhenrikson.se) och är 
allmänt intresserad av både växter och djur. 

Adress: Tågvägen 7, 133 44 Saltsjöbaden 
E-post: rhcarstens@gmail.com
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Svart och röd trolldruva hittar du i skogar 
med lång kontinuitet. Modernt skogsbruk 
med kalhyggen uppskattas inte av arterna. 
Rapportera in dina fynd under 2017 så vi 
får en bättre bild av deras situation! 

Svart trolldruva Actaea spicata är en flerårig 
ört, 30–70 cm hög med en axlik blomställning 
i toppen. Bladen är stora, horisontellt ställda 
och 2–3 gånger flikiga. Blomningen sker i 
maj–juni. Foder- och kronblad är små, vitaktiga 
och faller tidigt av. Ståndarna är många och 
långt utskjutande. Bären mognar på sensom-
maren, de är blankt svarta och något avlånga. 
Hela växten och blommorna luktar obehagligt. 

Svart trolldruva växer i hela landet men 
mer sparsamt längst i norr. Den saknas på 
Gotland. Växtplatserna är friska–fuktiga, 
mullrika, skuggiga, näringsrika och gärna 
något kalk påverkade. Örtrika lövskogar, fuktiga 
granskogar med steniga raviner och bäckar är 
favoritlokaler. Växten missgynnas när skogen 
kalhuggs eller marken dräneras. 

Röd trolldruva Actaea erythrocarpa liknar 
mycket sin släkting men har något ljusare 
gröna blad. Uddsmåbladets mittflik är tydligt 
längre än dess sidoflikar; hos svart troll-
druva är uddbladets mittflik knappt längre 
än sidoflikarna. Blommorna är luktlösa men 
liknar annars dem hos svart trolldruva. Bären 
är däremot klart röda och tydligt avlånga. Ofta 
blir hela blomaxeln rödaktig när bären mognar. 

Den röda trolldruvan hittas endast i de 
nordligaste delarna av Sverige, från Lycksele 
lappmark och Västerbotten samt vidare norrut. 
Växtplatserna liknar dem hos svart trolldruva. 
Skuggiga skogar med rörligt grundvatten, 
längs bäckraviner och i rasmarker är ställen 
där röd trolldruva kan växa. Arten är rödlistad i 
kategori NT (nära hotad). 

Sällsynt kan hybrider mellan svart och röd 
trolldruva uppstå där föräldrarna möts. Ännu 
ovanligare är att hybriden också utvecklar bär 
som då är intermediära till färgen. 

I odling finns amerikansk trolldruva Actaea 
rubra som i mycket liknar röd trolldruva. Den 
odlade arten kan sällsynt förvildas. Plantorna 
har bär som är röda eller vita.

Trolldruvor växer långsamt och blommor 
först när plantorna är minst 4 år (röd trolldruva) 
eller 8 år (svart trolldruva). Växten kan sprida 
sig genom att jordstammen sakta tillväxer. 
Arterna pollineras genom olika insekter men 
är också självpollinerade. Fröna sprids med 
gnagare. Skogar med trolldruva har troligen en 
lång kontinuitet som skogklädd mark.

Liksom andra ranunkelväxter är trolldruvor 
giftiga. Inom folkmedicinen har de använts 
som smärtstillande. Man gjorde omslag med 
gröt som kunde knytas om en smärtande och 
giktbruten stortå. Ett gammalt namn är padd-
bär; paddor påstods trivas under det skuggiga 
bladverket hos den illaluktande växten. 

Du är välkommen att under 2017 rappor-
tera dina fynd av svart och röd trolldruva. 
Lägg in dina fynd direkt på Artportalen (www.
artportalen.se). Fyll i biotop och ange om 
något hot föreligger mot lokalen (planerad 
avverkning, dikning, exploatering). Skogar som 
hyser trolldruvor har ofta andra skyddsvärda 
och ovanliga växter. Notera även dessa vid ditt 
besök och lägg in dem på Artportalen. 

Du kan även skicka en ifylld rapportblankett 
direkt hem till mig (hämta den på svenskbo-
tanik.se där du går in under ”Aktiviteter” och 
väljer ”Årets växt”). Skicka dina rapporter 
senast 15 oktober 2017 till Ulla-Britt Anders-
son, Kummelvägen 12, 386 92 Färjestaden 
(tel: 0485-332 24, 070-536 78 36, e-post: 
ullabritt.oland@gmail.com). Har du några frå-
gor är du välkommen att kontakta mig.

Jag ser fram emot dina fynd!  

2017
årets växt

Trolldruvor

Svart trolldruva Actaea spicata.
foto: Thomas Gunnarsson.
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Hårnervmossa har utsetts till Årets mossa 
2017. Den är en nyinvandrad art från södra 
halvklotet som hittades i Sverige första 
gången 1976 och numera är vanlig på Väst-
kusten. För att hålla koll på dess spridning 
och vanlighet över landet vill vi gärna att du 
rapporterar dina fynd under 2017.

NIKLAS LÖNNELL

Hårnervmossa Campylopus introflexus är en 
akrokarp bladmossa vars blad har en bred 
nerv och en lång färglös spets, som i torka ofta 
är lite tillbakaböjd eller krokig. Kapselskaftet är 
som hos andra arter i släktet bågböjt (Campy-
lopus betyder böjd fot).

Hårnervmossa växer på störd jord i södra 
Sverige, framför allt längs kusterna. Det är en 
art som kom till Europa från södra halvklotet 
på 1940-talet och påträffades i Sverige första 
gången 1976. Sedan dess har den spritt sig 
framför allt längs västkusten men enstaka 
fynd finns ända upp till Stockholms skär-
gård. I en studie för några år sedan hamnade 

arten i topp i en klassning av invasivitet bland 
svenska växter (Tyler m.fl. 2015). 

Arbetet med en lista över invasiva främ-
mande arter i Sverige kommer att påbörjas 
under året. Det vore därför intressant att se 
hur vanlig arten har blivit idag och särskilt hur 
långt in i landet den har tagit sig och dess 
frekvens åt öster och norr. 

Så under 2017 behöver vi din hjälp att 
rapportera fynd av hårnervmossa. Du kan 
rapportera direkt på Artportalen. Kommentera 
gärna om arten dominerar vegetationen på 
platsen eller bara förekommer enstaka. Gör 
gärna också en grov uppskattning av den yta 
som arten täcker. Under rubriken ”Biotop” eller 
”Biotop-beskrivning” kan du beskriva i vilken 
miljö den växte.  Arten har ofta sporkapslar i 
Sverige så om du hittar sporkapslar rapportera 
”med kapslar” under rubriken ”Stadium”. Om 
du letat men inte hittat några kapslar fyller du 
i ”utan kapslar”. Ladda gärna upp bilder på 
arten och växtmiljön på Artportalen.

Läs mer om arten på Artfakta (http://art-
fakta.artdatabanken.se/taxon/2175). Har du 
frågor kan du höra av dig till Niklas Lönnell 
(niklas.lonnell@gmail.com).  

Tyler, T. m.fl. 2015: Invasive plant species in the Swedish 
flora. Nord. J. Bot. 33: 300–317.

2017
årets mossa

Hårnervmossa

Hårnervmossa har en lång, färglös hårudd och 
kapselskaftet är tydligt böjt.
foto: Niklas Lönnell.
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Gotlands orkidéer för 
nybörjare
Gotland är vårt orkidérikaste landskap, 
åtminstone om man ser till antalet arter. 
Ta chansen att få vandra bland nycklar och 
skogsliljor på vår resa till blommornas ö!

Den 8–11 juni 2017 bjuder SBF i samarbete 
med Gotlands Botaniska Förening in till en 
botanisk resa genom ett försommarvackert 
Gotland. Du som är ung i botanikämnet eller 
känner dig som nybörjare är särskilt välkom-
men. Allt sker i lugn takt utan krav på förkun-
skaper och mycket annat än orkidéer visas 
naturligtvis upp. Besöksmålen är lättillgängliga 
men stövlar eller grövre kängor rekommenderas 
liksom givetvis regnkläder och en extra tröja, 
det kan vara svalt vid den här årstiden.   

Guider är företrädare för Gotlands Botaniska 
Förening under ledning av Jörgen Petersson. 
Gotlänningarna gav 2015 ut sin efterlängtade 
Gotlands Flora i två band och sedan tidigare 
finns boken om de botaniska besöksmålen Got-
lands Flora – en guide. Båda böckerna finns att 
beställa på SBF:s hemsida.

Besöksmålen under de tre försommardagarna 
innefattar ängen, lövlundar, stränder och rikkärr 
och mycket mera. Platser som troligen kommer 
att besökas är Prästänget och Bendes strand-
änge i Anga, Liste ängar i Norrlanda, Alvena 
lindaräng i Vallstena, Närsholm, Klinteberget och 
kanske Krakvät i Hablingbo om kärrnycklarna har 
börjat blomma. Bland övriga orkidéer kan vi räkna 
med att få se Sankt Pers nycklar, alpnycklar, 
johannes nycklar, brudsporre, krutbrännare, vit 
och stor skogslilja, flugblomster, nattvioler och 
kanske någon sent blommande Adam och Eva 
eller göknyckel. I övrigt är fältvedel, toppjungfru-
lin, svensk ögontröst, blodtopp, luktvicker och 
majviva några av arterna som visas upp.

Ankomst torsdag 8 juni på eftermiddagen eller 
kvällen och avresa söndag eftermiddag den 11 
juni. Resan till Gotland får ni ordna med själva, 
det finns färja och flyg att välja på. För färje turer, 

se destinationgotland.se. Boen-
det är på Brukshotellet i Roma 
och det går bussar från Visby 

till Roma som tar ca 20 minuter. Vi kan ordna med 
hemfärden på söndagen från Roma till Visby. 

Vi exkurerar mellan 8 och 17 på dagarna och 
har med fältlunch och fika och åker gemensamt i 
en halvstor buss. Frukosten serveras på hotellet 
medan middagen troligen blir på en lokal restau-
rang i närheten. Ta med egen termos för kaffe 
eller te under dagarna. 

Priset är 3 400 kr per person och inkluderar 
boende i dubbelrum och alla måltider. I priset 
ingår städning, sängkläder och handdukar. Toa-
lett och dusch finns i korridoren utanför rummen. 
Tillägg för boende i enkelrum är 100 kr per natt, 
antalet enkelrum är dock begränsat.

Anmälan är bindande och görs antingen via 
SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) eller per 
telefon (018-471 28 91) fr.o.m. 17 mars. Antalet 
platser är max 24 och vid färre än 16 deltagare 
ställer vi in resan. Vid anmälan ange: namn, 
adress, telefon och e-postadress. Ange om ni har 
särskilda önske mål om kosten.

Frågor ställs till Jörgen Petersson 070-655 
82 05 eller Stefan Grundström på 070-420 02 11.

Ett gotländskt änge med 
myriader av brudsporrar och 
äkta höskallra. Till vänster 
ett flugblomster. foto: Jörgen 
Petersson.

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av bota-
nik? Då ska du söka ett stipendium till årets 
Botanikdagar i Skåne (se annons på sidan 
64). Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle 
att få närkontakt med floran och träffa andra 
botaniskt intresserade.

SBF delar ut två stycken stipendier för del-
tagande i Botanik dagarna. Stipendierna täcker 
kostnaderna för resor, mat och logi. 

Din ansökan där du berättar om dig själv 
och varför du vill delta ska skickas till fören-
ingen senast 1 maj under adress: Svenska 
Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 A, 
752 36 Uppsala. 
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Inventera på egen hand i Pite lappmark i sommar
Efter tio år har vi i Föreningen 
Pite lappmarks flora avslu-
tat fasen med organiserade 
inventeringsläger och börjar 
planera för en kommande 
flora. Därför vill vi nu upp-
muntra till inventering i privat 
regi. Många inventeringsrutor 
är ännu lediga, både i skogs-

landet och till fjälls.
Vi hjälper gärna till med 

underlag och tips om lämp-
liga rutor.

För mer information kon-
takta Charlotte Nordgren 
(076-825 55 62) för skogs-
landet eller Elisabet Arvidson 
(070-350 50 72) för fjällen.

Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd
Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i som-
mar med inventeringar i botaniskt okända 
områden i Lule lappmarks skogsland.
Förläggning blir i stugby i Gällivare under 
perioden 17–23 juli med Lars Fröberg som 
ledare. Möjlighet finns naturligtvis att endast 
deltaga under en del av inventeringsveckan. 
Ange vid anmälan vilka dagar ni vill vara med, 

samt om ni har tillgång till bil. Boende och 
bilresor under inventeringarna bekostas av 
projektet. Närmare information skickas ut till 
dem som anmäler sig.

Anmälan senast 18 juni till Lars Fröberg, 
Biologiska museet, Box 117, 221 00 Lund 
(076-848 99 45, larsfroberglund@gmail.com).

Rättelse
Innehållsförteckningen på 
sid. 129 till Leif Kullmans 
långa fjällartikel i SBT 
nr 3–4/2016 föll tyvärr 
bort. En PDF-fil med en 
korrekt sida kan hämtas 
från SBT:s arkiv (gå in på 
svenskbotanik.se och klicka 
på Tidskrifter/Svensk Bota-
nisk Tidskrift/SBT Arkiv).

Inventera i Västerbottens 
läns södra fjällvärld
Alla botanister, även nybörjare, är välkomna 
tll årets inventeringsläger för Västerbottens 
läns flora.
Nu följer vi upp förra årets toppentrevliga 
inventeringsvecka med att bjuda in till årets 
läger i området kring Borgafjäll. Passa på att 
vara med i slutspurten av inventeringarna för 
Västerbottens läns flora! 

Under veckan kommer vi att inventera både 
skog och fjäll i den botaniskt mest okända 
delen av Västerbottens län. Någon gång under 
veckan gör vi även en gemensam exkursion till 
den sensationella nyupptäckta malörten som 
hittades i samband med förra årets läger. 

Inventeringslägret pågår 24–30 juli med 
utgångspunkt från Saxnäs som ligger cirka 9 
mil väster om Vilhelmina. Samling i Saxnäs på 
söndag kväll den 23 juli. Boendet sker i stugor 
eller vandrarhem med egen mathållning. Väs-
terbottens läns Botaniska Förening kommer att 
stå för hela eller delar av kostnaden för boendet 
och bjuder även på den avslutande gemen-
samma middagen. I övrigt står deltagarna för 
mathållning själva, lanthandel finns i Saxnäs.

Möjlighet kommer att finnas till samåkning 
från Umeå och troligtvis även från Vilhelmina.

Vi tar gärna emot deltagare som är lite 
nybörjare inom fältbotaniken, ni får då inven-
tera tillsammans med någon mer erfaren. 

Många av områdena är mer eller mindre 
otillgängliga och kräver hyfsat god fysik. För-
hoppningsvis kommer några deltagare att få 
göra en tur med helikopter eller båt till de mest 
otillgängliga områdena.

För information och anmälan, kontakta Åsa 
Granberg (070-239 33 58, asa.granberg@
gmail.com) senast 25 juni.
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Välkomna till  
Botanikdagarna 
i Skåne!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årets 
botanikdagar i södra Skåne 28 juni – 2 juli.

I år blir det tredje gången som SBF anordnar 
botanikdagar i Skåne. Denna gång är det de 
allra sydligaste delarna av landskapet som 
gäller. Här finns många botaniska pärlor med 
växter som man bara hittar här. Två av exkur-
sionerna sker i havsnära miljöer medan den 
tredje går ett stycke norrut till artrika ädellöv-
skogar. Alla exkursionsmålen är lättgångna. 
Under kvällarna blir det kortare föredrag.

Östra turen. Vi åker österut och tillbringar 
dagen kring Simrishamn. I norr besöker vi de 
sandiga strandbackarna vid Vitemölla. Här är 
sanden kalkrik och bjuder på en utsökt sand-
stäppsflora med exklusiva arter som sandnej-
lika, stor sandlilja, sandvedel, sandsvingel och 
tofsäxing. Strax söder om Simrishamn utgörs 
havsstranden av sandstenshällar med många 
omväxlande biotoper mellan hällar och block. 
Här kan vi hitta arter som vejde, kärrknipprot, 
majviva, klöverärt, småvänderot och näbbstarr. 
Kanske kan den skarpögde även få syn på den 
ack så diskreta orkidén gulyxne. Under besö-
ket hinner vi säkert också titta på de största 
hällristningarna från bronsåldern i Skåne.

Västra turen. Idag åker vi västerut mot 
strandängarna söder om Malmö. Men först gör 
vi ett stopp vid borgruinen Stjärneholm strax 
utanför Skurup. Härifrån är rapunkelklocka 
känd sedan mitten av 1800-talet. Dvärgand-
maten i vallgraven upptäcktes däremot för 
bara något år sedan. En stund senare kan vi 
njuta av stora bestånd av den sköna danska 
irisen med Öresundsbron i fonden. Söderut 
besöker vi de artrika havsstrandängarna vid 
Gässie med specialiteter som strandsötväpp-
ling, smal käringtand och luddkrissla. Vi hinner 
kanske även med ett besök på Borre backe, 
en moränkulle mitt i jordbrukslandskapet med 
klintsnyltrot och sammetsbockrot.

Fyledalen är en dalgång väster om Tomelilla. 
Här kläds sluttningarna av ädellövskog där 

man kan leta efter vitskråp, skogsveronika, 
buskvicker, fläcklungört och många lund-
gräs. På dalgångens östra sida besöker vi 
Benestads backar med en helt unik miljö. Här 
finns ett plant extremrikkärr som domineras av 
axag och trubbtåg. Härifrån rinner ett flertal 
rännilar över sluttningen med en ännu pågå-
ende kalktuffbildning som resultat. Utmed rän-
nilarna kan vi se arter som honungsblomster 
och kärrjohannesört medan det mellan dessa 
löper ryggar med en utpräglad torrängsflora 
med fältnocka och fältvädd.
Samling och registrering sker på kvällen 
onsdag 28/6 på Ystad Saltsjöbad.
Boende. Vi erbjuder tre boenden: hotellrum 
på Ystad Saltsjöbad (ysb.se) eller Anno 1793 
(sekelgarden.se) samt fina fyrapersoners- 
stugor på Ystad Camping (ystadcamping.se). 
Man kan också ordna boende på egen hand.
Kostnad. I priset ingår exkursioner, boende 
och mat fr.o.m. 28/6 t.o.m. söndag morgon 2/7. 
Pris per person: Ystad Saltsjöbad: dubbelrum 
9150 kr (enkelrumstillägg 2250 kr), Anno 
1793: dubbelrum 8190 kr, stugor (frukost 
ingår ej): 5050 kr, eget boende: 3850 kr.
Anmälan är bindande och görs antingen via 
SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) eller 
per telefon (018-471 28 91) fr.o.m. 20 mars. 
Om det blir övertecknat redan första anmäl-
ningsdagen, kommer lottning att ske mellan 
dem som då anmält sig. Vid anmälan ange: 
namn, adress, telefon och e-postadress. Anmä-
ler du flera personer, ange vem som ska betala. 
Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie 
på SBF:s kansli (018-471 28  91, info@
svenskbotanik.se).  

Sandstäppen vid Vitemölla med stor sandlilja Anthe-
ricum liliago. FOTO: Gabrielle Rosquist.
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