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Norna
I detta häfte kan du läsa 
om arterna som avslöjar 
kalkbarrskogens existens. 
En av kalkbarrskogens 
norrländska juveler är den 
sköra skönheten norna Calypso 
bulbosa. Denna ovanliga 

orkidé börjar blomma redan 
tillsammans med sälgen 
och slutar när blåbären 
står i blom. Blommorna 
är viktiga nektarkällor för 
nyvakna humledrottningar 
i kalkbarrskogen. När du 

letar efter norna kan du 
också hålla utkik efter tibast, 
trolldruva och blåsippa. De är 
arter som liksom nornan hör 
kalkbarrskogen till.  foto: Per 
Lissel/N – Medelpad, Ensillre 
kalkbarrskog, 6/6 2017.

Tobakens historiaHybrider & namn

Linuddens naturreservat 
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Var hittar vi skaror av botanister?
Kära läsare, välkommen! 
Det du håller i handen är 
det första häftet jag gjort 
som redaktör. Bläddra 
runt och se om du 
märker någon skillnad. 
Några av artiklarna har 
min föregångare och 
läromästare Bengt Carlsson redigerat och 
några har jag arbetat med från början. 
Bengt har verkligen varit ett stort stöd. 
Naturligtvis är det framför allt författarna 
som påverkar innehållet, utan dem blir det 
ingen tidskrift. Jag har medvetet försökt 
få in en större bredd av artiklar och några 
kortare texter. Jag vill tacka de författare 
som svarat på mina förfrågningar.

Under årets föreningskonferens 
diskuterades båda tidskrifterna. Det var 
viktigt för mig som redaktör att få träffa 
flera av er som har bidragit med så mycket 
kunskap genom åren, inte minst i den här 
tidskriften som du håller i handen. Jag ser 
också fram emot att få samarbeta med 
Niklas Aronsson som är redaktör för Vilda 
Växter. Slutsatserna från diskussionen 
kommer att presenteras i häfte fem i år.

SBT har en lång historia. Det började 
redan 1907 när Svenska Botaniska 
Föreningen grundades. Då bildades också 
tidskriften så att ”de snabbt växande 
skarorna av unga och framåtsträvande 
botaniska forskare” skulle kunna 
”successivt publicera sina vetenskapliga 
resultat, och där även amatörbotanister 

kunde framlägga sina iakttagelser 
rörande den svenska floran och dess 
utbredning” som Elias Melin skriver i 
en jubileumsartikel från 1957. Tiderna 
förändras. Idag, mer än hundra år senare, 
tror jag få skulle tala om ”skaror av unga 
botaniska forskare” Det som däremot finns 
är skaror av unga engagerade människor, 
det visar inte minst engagemanget kring 
Fridays For Future. 

Det kanske är en Greta Thunberg för 
botaniken som behövs? En ung person vars 
engagemang inte går att stoppa. 

Själv har jag blivit väldigt inspirerad 
av personer som är ideellt engagerade 
i olika skogsinventeringar. En av dem, 
Barbara Kühn, har skrivit om arterna som 
avslöjar kalkbarrskogen i det här häftet. 
Du kan också läsa om Forskningsresan 
i Naturvårdens Utmarker, en ideell 
naturvårdsinventering som i år kommer 
att gå till något område runt Arjeplog 
där botanister redan jobbat med Pite 
lappmarks flora i mer än tio år. 

Du som läser det här kanske håller på 
med ett naturvårdsprojekt? Eller känner till 
en ovanlig naturtyp? Eller har du varit med 
och floraväktat en mängd lokaler och har 
något spännande att berätta? Skriv gärna 
till Svensk Botanisk Tidskrift. Att vara 
engagerad ser jag som första steget till att 
skriva en riktigt läsvärd text. Jag ser fram 
emot att få arbeta med ditt manuskript!
emil v. nilsson, ny redaktör för SBT

  reflexion
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Invasivt vinterblomster
Text och bild: MARÉS LENDWAY

Den exceptionellt 

milda vintern har 

gjort att förvildade 

trädgårdsväxter kan 

blomma tidigt. Marés 

Lendway bor i Uppland 

och hade ögonen med 

sig under en av årets 

första promenader. 

Vi hittade hennes 

förvånande fynd i 

Facebookgruppen 

”Svensk Botanik”.

D
et var under en söndagspromenad i början av januari i 
år som jag tog genvägen över kyrkogården. Där i diset 
och i det fattiga solljuset ligger Husby-Ärlinghundra 
kyrka. Nog är hon en gåta med sitt torn i öster, helt 

bakvänt mot de flesta andra kyrkor. Mycket har hänt sedan 
kyrkan byggdes på 1100-talet. Då seglade vikingaskeppen på det 
som nu är åkrar. Nu reser människor till och från storflygplatsen 
Arlanda som ligger bara ett par kilometer härifrån.   

I utkanten av minneslunden står det några kvarlämnade 
träddungar. Det var där jag stötte på nästa gåta (figur 1). Det är 
visserligen en ovanligt mild vinter i år men att få se så många 
blommor på en gång var en överraskning. Först trodde jag att 
det var någon slags hampväxt. Kanske något som spridit sig från 
fågelmatningen. Det var framför allt de djupt handflikiga bladen 
som fick mig på den tanken. Vilken jag snabbt slog ur hågen när 
jag såg de upprättstående stjälkarna med massor av ljusgröna 
klockblommor som såg ut som om de var på väg att snart börja 
blomma (figur 2).

Blommar tidigt
Nu fick jag anledning att prova min nyligen nedladdade 
app som heter ”PlantNet”. Det var bara att ta ett foto med 
telefonen och genom att svara på ett antal frågor om till 
exempel blad, blommor, frukt och bark fick jag artens namn 
och en beskrivning – klockjulros Helleborus foetidus. Blommar 
vanligen i mars till april. För säkerhets skull visade jag också 
bilden för Facebookgruppen ”Svensk Botanik” där jag 
fick artbestämningen bekräftad. Enligt Den virtuella floran 
(Naturhistoriska riksmuseet) är klockjulrosen en ovanlig art men 
förekommer naturaliserad i södra Sverige. Arten hör hemma i 
södra och västra Europa. 

Hur kom den hit? Kan någon ha tagit den med från en 
resa? Jag funderade på att ta med mig en planta hem till de 
andra julrosorna i min trädgård men någonstans ringde en 
varningsklocka och klockjulrosen fick stanna där den var. 

figur 1. I närheten av den 
historiska kyrkan växer något 
av en gåta, en art som i år 
blommade redan i januari. 
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KlocKjulros Helleborus foetidus är en växt i 
familjen ranunkelväxter. Den förekommer naturligt i 
södra och västra Europa, från Spanien och Italien 
till Storbritannien och Tyskland. Den är dessutom 
funnen som förvildad i några länder, bland annat 
Sverige. 

Klockjulrosen är känd från odling i Sverige i 
Uppsala botaniska trädgård åtminstone sedan 
slutet av 1600-talet (enligt SKUD, svensk 
kulturväxtdatabas), men den har nog varit 
ovanlig i odling trots att den då och då funnits till 
försäljning sedan 1800-talet. På senare år verkar 
den blivit vanligare i plantskolor och trädgårdar. 
Den första kända förvildade förekomsten är från 
början av 1980-talet vid Blomberg, på Kinnekulle 
i Västergötland, där den redan 1990 var spridd i 

lövskogen vid slottet. De senaste decennierna har 
den hittats förvildad på minst 70 platser i södra 
Sverige upp till Uppsala. De flesta förekomsterna 
är på Öland, Gotland och i Skåne, vilket tyder 
på att den är kalkgynnad och som en senvinter-
vårväxt trivs den i lite rikare lövskogar där den 
blommar innan lövsprickningen.

Klockjulrosen hör nog tyvärr till de växter som 
kan bli vanligare i svensk natur vid ett varmare 
klimat och bör betraktas som invasiv. Man bör inte 
rekommendera entusiaster att plantera arten i sina 
trädgårdar.

Mora Aronsson, 
SLU Artdatabanken

figur 2. Klockjulros Helleborus foetidus är en vintergrön, flerårig växt med en kraftig, nästan vedartad, 
upprättstående stjälk. Den kan bli en knapp halvmeter på höjden. Stjälkbladen är skaftade med sju till tio smala 
sågtandade blad. De klockformiga blommorna är halvslutna, tre till fyra centimeter breda med gröna hylleblad, 
alltså bladen som omsluter den inre delen av blomman med sina ståndare och pistiller.
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I 
vårt forskningsprojekt har vi visat att 
guldlockmossa Homalothecium sericeum och 
kalklockmossa H. lutescens hybridiserar när 
de möts på öländska kalkmurar.
Hybridisering kan ha stor betydelse för 

mossors evolution och anpassningsförmåga 
eftersom gener kan överföras mellan arter. 
Egenskaper i mossornas livscykel gör att 
fördelaktiga anlag kan förmodas slå igenom 
snabbt och ge ökad anpassningsförmåga.

Vi upptäckte hybriderna genom att 
läsa av skillnader i dna-sekvenser hos 
mosskott som vi plockade från öländska 
kalkmurar (figur 1). Det som gör det svårt 
att upptäcka hybrider hos mossor är att 
det är den diploida sporkapseln som är den 

egentliga primärhybriden (figur 2). Sporerna 
som sedan bildas i en sådan kapsel blir en 
blandning (haploida rekombinanter) av 
föräldraarterna. 

Rekombinanterna var mer eller mindre 
intermediära i vissa egenskaper, till exempel 
i sporkapslarnas lutning, men uppvisade ofta 
ett annorlunda utseende än föräldraarterna, 
främst genom att ha smalare och kortare 
stamblad. 

Öländska kalkmurar visar sig vara platsen där två mossor korsar sig över 

artgränserna. Nils Cronberg på Lunds universitet berättar om ny forskning.

Guldlockmossa och 
kalklockmossa kan hybridisera
NILS CRONBERG

figur 1. (A) Sten med guldlockmossa (korta grenar, markerad med vita streckade pilar) och kalklockmossa 
(långa grenar, heldragen pil) växande tillsammans. (B) Mosskoloni med sporkapslar av både 
guldlockmossa (upprätta, markerade med vita streckade pilar), kalklockmossa (horisontella, markerade 
med vita heldragna pilar) och sådana med intermediärt utseende (blå, streckade pilar). foto: Weerachon 
Sawangproh.

Läs mer i orginalartikeln:
Sawangproh, W., Hedenäs, L., Lang, A.S., Hansson, B. & 

Cronberg, N. 2019: Gene transfer across species boun-
daries in bryophytes: evidence from major life cycle 
stages in Homalothecium lutescens and H. sericeum. 
Annals of Botany. doi.org/10.1093/aob/mcz209
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Hybridisering hos mossor blir lite annorlunda
än hos blomväxter eller däggdjur. Landväxter 
växlar mellan en generation med enkel (haploid) 
kromosomuppsättning (n) som kallas gamofyt 
och en generation med dubbel (diploid) 
kromosomuppsättning (2n) som vi kallar 
sporofyt. Hos mossor dominerar gamofyten, hos 
blomväxter dominerar sporofyten. 

Det som vi vanligen betraktar som grön mossa 
på marken är alltså gamofyten, medan sporofyten, 
som utvecklas till en sporkapsel, är kortvarig och 
sitter fast permanent på honindividen. 

Hos en blomväxt utgörs gamofyten av fröanlag 
och celler inuti pollen, allt annat är sporofyten. 
Gamofyten hos mossor bildas när en spor 
gror och växer ut till en algliknande förgrodd 
(protonema), som sedan ger upphov till den 
könliga mossplantan.

Hanorgan och honorgan kan förekomma på 
samma eller olika individer. Hanorganen är 
avlånga strukturer med kort skaft. Inuti bildas 
spiralvridna spermier som måste simma till 
honorganet. Honorganet är urnformigt. Det nås av 

en spermie som simmar genom halskanalen.
Vid befruktningen bildas en cell med dubbel 

uppsättning kromosomer (2n), startpunkten för 
sporofyten. Om en honlig gamofyt befruktas av 
en spermie från en annan art blir sporofyten en 
hybrid med en kromosomuppsättning från vardera 
föräldraarten och därför av intermediärt utseende. 
Sporer med en enkel kromosomuppsättning (n) 
bildas i sporkapseln efter reduktionsdelning. 
Sporer som har förmåga att gro är vanligen 
mer lika den ena eller den andra av föräldrarna 
eftersom risken att cellmaskineriet gnisslar 
ökar ju mer sammanblandade komponenterna 
(arvsanlagen) är. 

figur 2. Mossornas livscykel börjar med en spor som har en enkel uppsättning kromosomer (n). Sporen 
växer upp till en gamofyt som bildar hanliga organ, honliga eller båda. Efter befruktning växer en sporofyt 
upp från det honliga organet med dubbel kromosomuppsättning (2n). Fritt efter Kryptogamguiden av 
Linnéa Helmersson (2015).

Läs mer om mossors reproduktion:
Widén, M. & Widén, B. (red.) 2008: Botanik. Systematik, 

evolution, mångfald. Studentlitteratur,  Lund.
Helmersson, L. 2015: Kryptogamguiden. En introduktion till 

mossor, svampar och lavar. Fältbiologernas förlag, Stock-
holm
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K
alkbarrskogar är en av våra mindre 
kända naturmiljöer. Det är helt 
enkelt svårt för ett otränat öga att 
känna igen dem. Ofta saknas det 

gamla träd och död ved som hyser en stor 
del av artrikedomen i andra typer av skog. 
Många av kalkbarrskogens skatter döljer sig 
nämligen i marken under en stor del av året. 
Samtidigt är kalkbarrskogen en av våra mest 
hotade naturtyper. Men på försommaren 
blommar några av de växter som avslöjar 
dess existens. En riklig förekomst av en 
så vanlig art som blåsippa Hepatica nobilis 
i en barrskog tyder på att du befinner dig 
i en kalkbarrskog. Då är det bra att börja 
leta efter andra arter. Kalkbarrskogen har 
nämligen en både rik och unik flora. 

Utöver kärlväxter är det artrikedomen av 
marksvampar som utmärker kalkbarrskogar. 
Under jordytan myllrar ofta en stor 
mångfald av deras trådlika vegetativa delar 
(mycel). Svamparnas fruktkroppar bildas 
under höstar med rätt förhållanden. Det är 
inte alla år ett mycel bildar fruktkroppar. 
Därför är det svårt att kartlägga alla 
svamparter i fält även under flera års tid. 
Kärlväxterna är mer pålitliga.

Arter berättar om sin miljö
Du behöver inte kunna allt. Det räcker 
med att du lär dig en handfull arter till att 
börja med. Hittar du dem kan du börja 

misstänka att är i en ekologiskt värdefull 
kalkbarrskog. Skogsstyrelsen har tagit 
fram en lista på signalarter som hjälpmedel 
för att identifiera skyddsvärda skogar. 
Signalarter har speciella krav på sin miljö 
och visar på skogliga kvalitéer som inte 
finns i skogar med intensivt skogsbruk. 
Bland signalarterna finns en hel del arter 
som kräver kalk eller åtminstone högt pH i 
marken, ofta i samband med att det funnits 
skog på platsen under lång tid (lång skoglig 
kontinuitet). 

Det är spännande att lära sig vad arterna 
berättar om sin miljö. Då uppenbarar sig 
plötsligt dimensioner av skogen som du 
kanske inte sett till tidigare.

Här presenterar jag fyra signalarter som 
du kan hitta i kalkbarrskogar från maj till 
juni. Också en oväntad svamp får plats i min 
lista. Det är en art som man faktiskt kan 
hitta redan på försommaren.

Tibast 
En kärlväxt som blommar mycket tidigt i 
skogen är tibast Daphne mezereum (figur 1). 
Arten är med sina rosa blommor och den 
säregna bladrosetten i toppen av kvistarna 
lätt att känna igen. Den lågvuxna busken 
blir mellan fyra decimeter och en meter 
hög. Även om du missar blomningen så 
står bladrosetten kvar och på hösten 
utvecklas ljusröda stenfrukter tätt intill 

Kalkbarrskogen är en av våra mest okända och samtidigt unika naturtyper. 

Skogsinventeraren Barbara Kühn berättar om några extravaganta signalarter du 

lätt kan lära dig för att känna igen denna blomrika barrskog.

Arterna som avslöjar 
kalkbarrskogen
BARBARA KÜHN
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stammen. Arten är gynnad av kalk och 
rörligt markvatten och växer därför gärna 
i näringsrik mark utmed vattendrag, 
raviner och sluttningar. Tibast växer i 
flera olika skogstyper, såväl barr- som 
lövträdsdominerade, och visar på höga 
naturvärden i hela sitt utbredningsområde.

Underviol
I april till maj visar underviolen Viola 
mirabilis (figur 2) sina första blåvioletta 
väldoftande blommor. Underviolen är en av 
våra största violer och har två helt olika slags 
blommor där den på våren har vackra ljusblå 
blommor medan dess andra blomning sker 
under sommaren med små slutna blommor 
som är självbefruktande. Arten är kraftigt 
byggd, har stora, breda, hjärtformiga blad 
och en ensidigt hårig stjälk och bladskaft. 

Underviolen är en bra signalart i hela sitt 
utbredningsområde och visar att det varit 
skog på platsen under väldigt lång tid. 

Myskmadra 
Den kumarindoftande myskmadran Galium 
odoratum är liksom underviolen en bra 
signalart för kalkhaltiga jordar med lång 
trädkontinuitet. Myskmadra har upprätta 
skott med många kransställda brett 
lansettformade och stela blad, vanligtvis 
åtta i en krans. De blommar från maj till juni 
med små vita blommor i kvastlika knippen. 

Guckusko 
En väldig karakteristisk art för 
kalkbarrskogar är den förtjusande orkidén 
guckusko Cypripedium calceolus som blommar 
i första halvan av juni. Dess vackra gula 

figur 1. Tibast Daphne mezereum blommar vackert på bar kvist tidigt på våren. Om du missar blomningen 
så kan du känna igen arten på bladrosetten. Till hösten utvecklas ljusröda stenfrukter som sitter tätt längs 
stammen. Arten växer i flera skyddsvärda miljöer. foto: Torbjörn Swenelius.
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blommor med mörkröda kalkblad är nästan 
svåra att förstå att de tillhör en inhemsk 
växt. Den grova, grenade och krypande 
jordstammen, den finludna stjälken och de 
breda ovala bladen gör att det går att känna 
igen arten också om man inte lyckas pricka 
in blomningen. 

Guckuskon är sällsynt, men just i 
kalkbarrskogarna kan man med lite tur hitta 
rikliga förekomster. Sverige har ett extra 
stort ansvar för guckuskon eftersom mer 
än femtio procent av hela den uppskattade 
världspopulationen finns här.

Oväntad spindling 
En riktigt sällsynt men troligen också 
förbisedd art ur svampriket som visar sig 
redan på försommaren är också lämplig 
att ta upp i det här sammanhanget. Det är 
oväntad spindling Cortinarius inexspectatus 
(figur 4). Arten tillhör undergruppen 
lök- eller ädelspindlingar Phlegmacium. 
De har en uppsvälld fotbas (bulb). En 
viktig karaktär bland alla ädelspindlingar 
är att de har en klibbig hatt och en torr 
fot. Bland ädelspindlingar, som nästan 
alla är mykorrhizasvampar, finns det 
många naturvårdsarter men den oväntade 
spindlingen är den enda som bildar 
fruktkroppar på försommaren. Hatten är 

figur 2. Den kraftig byggda arten underviol Viola mirabilis med sina hjärtformiga blad och ensidigt håriga 
stjälk är lätt att känna igen och är en bra signalart i hela sitt utbredningsområde. Underviol kräver lång 
skoglig kontinuitet. foto: Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen.
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Vad är en kalkbarrskog? 
Idag är kalkbarrskogen en av Sveriges mest 
hotade naturtyper. Antalet kalkbarrskogar med 
höga naturvärden har minskat drastiskt sedan 
kalhyggesbruket började få fart för 60 år sen, men 
också igenväxning och utdikning är ett hot mot 
deras mångfald av arter. Tidigare har skogarna 
använts till både skogsbete och plockhuggning 
vilket har gjort dem glesa med gott om gläntor 
och mycket störd mark. Betesdjuren höll skogarna 
öppna genom att motverka igenväxning och 
skapade gräs- och örtrika skogar.

Internationellt ansvar
För att en skog ska kunna kallas för kalkbarrskog 
måste flera kriterier vara uppfyllda. I skogen 
ska det finnas äldre träd, en örtrik vegetation 
i öppna partier och gärna ett stort inslag av 
kransmossa i skuggan. Floran är kalkgynnad 
och vanligtvis har marken högt pH på grund av 
rik förekomst av kalcium- eller magnesiumjoner. 
Samtidigt kan skogarna variera mycket, från 
torra till friska och fuktiga marker. De kan vara 
tall- eller grandominerade. Sverige har också ett 
internationellt ansvar för dessa exklusiva biotoper

eftersom många av de nordiska kalkbarrskogarna 
har en karaktär och artrikedom som skiljer sig från 
resten av Europas.

Skogsbete 
Den som vill besöka en kalkbarrskog har lättast 
att hitta en på Gotland och i Norduppland, 
Roslagen och delar av Jämtland, men för den 
som vet var man ska leta kan man också hitta 
dem i Östergötland, Västergötland, Närke, 
Södermanland, Stockholms skärgård, Dalsland, 
Västmanland, Dalarna, Medelpad och Norrbotten. 
Deras utseende och sammansättning varierar 
över landet, från kalkbarrskogar av högörtstyp 
i Jämtland till den gotländska extremt torra 
alvarskogen. I östra Uppland är skogarna ofta 
mosaikartade, påverkade av en lång kontinuitet 
av skogsbete som på flera platser fortsatte 
ända in i senare delen av 1900-talet (figur 3). 
Idag är skogsbetet återupptaget på flera håll av 
naturvårdsskäl.

Läs mer om kalkbarrskogar i boken ”Skyddsvärd 
skog” av Johan Nitare (2019). Boken presenteras 
på sidan 124.

figur 3. Många av de uppländska kalkbarrskogarna har en lång historia av att vara använda som 
betesmark för nötkreatur. Det gör skogarna öppnare och gynnar arter som tål bete, så som många 
kärlväxter, samtidigt som det missgynnar bärris och marktäckande mossor. foto: Gillis Aronsson, 
Upplandsstiftelsen.
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rödbrun i mitten och blir ljust ockrabrun 
mot kanten. Den kraftiga foten är vit med 
en tydligt kantad fotbas (bulb) och ett för 
släktet karakteristiskt spindelnätsliknande 
brunt bälte med rester av slöjan (velum). 
Precis som hos många svampar kan lukten 
hjälpa oss att identifiera arten. Den 
oväntade spindlingen luktar nämligen jäst. 

Det här är bara ett urval av några få, lätt 
igenkännliga signalarter, som är typiska för 
kalkbarrskogar. Men om man har i åtanke 
att förekomsten av signalarter ofta visar 
på en växtplats för andra sällsynta och 
skyddsvärda arter, kan man redan komma 
ganska långt med ett fåtal fina artfynd. 

Kartlägg skyddsvärda skogar
En värdepyramid är ett pedagogiskt 
verktyg för dig som vill hitta skyddsvärda 
skogar (figur 5). Det finns tre kategorier i 

värdepyramiden. Längst ner finns de lite 
vanligare arter som har enklare krav på sin 
miljö (gult). För dessa kan det räcka med att 
marken aldrig har blivit markberedd, medan 
andra arter behöver fler förutsättningar 
uppfyllda för att de ska kunna trivas på 
platsen. Det kan vara att det är ett tunt 
markskikt samtidigt som det varit en lång 
skoglig kontinuitet och marken är kalkrik. 
Hittar du en art som ligger högt upp i 
pyramiden finns det högst sannolikt flera 
arter från kategorierna längre ner. Dock är 
det inte säkert att kraven för arterna högst 
upp är uppfyllda om det förekommer arter 
från basnivån. Ju fler krav en art har desto 
sällsyntare är den och då återfinns den också 
högre upp i pyramiden (orange och röd).

Att hitta dessa fina arter och få bekräftat 
att din känsla för naturvärdena i skogen 
var rätt är tillfredsställande och kan 

figur 4. Oväntad spindling Cortinarius inexspectatus är en svamp som bildar fruktkroppar redan på 
försommaren. foto: Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen.
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ibland till och med utlösa stora lyckorus. 
Om du dessutom rapporterar fynden på 
Artportalen och tar kontakt med en person 
på Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan 
skogen bli klassad som nyckelbiotop eller till 
och med bli naturreservat. Då får skogen stå 
kvar och arterna kan leva vidare på platsen. 
Kalkbarrskogar ligger nämligen högt upp på 
prioriteringslistan för reservatsbildning. På 

så sätt kan du bidra till att dessa arter i just 
denna skog kan glädja dig och många andra 
också i framtiden. 

figur 5. Värdepyramid för signalarter i kalkbarrskog ur ett nationellt perspektiv. En värdepyramid 
är ett pedagogiskt sätt att åskådliggöra det relativa indikatorvärdet som olika arter har vid en 
naturvärdesbedömning. De lägre arterna är ofta lättare att hitta i fält och när en sådan är funnen kan man 
försöka hitta arter längre upp i pyramiden. Här finns tre olika kategorier som visar på lokala naturvärden 
(gul), höga naturvärden (orange) och unika naturvärden (röd). Det finns ingen inbördes rangordning inom 
dessa kategorier. Regionalt kan en annan bedömning vara relevant. Illustration fritt efter Nitare 2019.

Läs mer om kalkbarrskogar
Nitare, J. 2019: Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra 

kriterier för naturvårdsbedömning. Skogsstyrelsen, 
Jönköping.
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D
agens tobak är en förädlad växt 
med ursprung i vilda populationer 
i Sydamerika. Den odlas i Norden 
främst som prydnadsväxt i stora 

trädgårdar, eftersom den vanligtvis behöver 
mycket utrymme för en framgångsrik 
blomning. I förvildat tillstånd kan 
virginiatobaken också förekomma på 
ruderatplatser. Dess främsta användnings-
område är tveklöst tobaksproduktion, 
men därutöver har växten även använts för 
framställning av bekämpningsmedel mot 
insekter och i viss mån som medicinalväxt.

Släktet Nicotiana med arten virginiatobak 
N. tabacum beskrevs av Linné i Species 
Plantarum 1753, och var då känt bland 
annat från Nya Världens karibiska övärld 
och ön Hispaniola, där växten länge 
använts av ursprungsbefolkningen som 
stimulansmedel. Släktet omfattar ungefär 
75 arter. Virginia tobak har blivit en av de 
ekonomiskt viktigaste arterna inom familjen 
potatis växter Solanaceae. 

Tobaksplantan kan vara ett- till flerårig, 
är något glandelhårig, ganska storvuxen, upp 
till två meter hög, med stora breda blad som 
omsluter stjälken. Blomningstiden brukar 
vara från högsommaren till oktober, och de 
trattlika blommorna är vita, till rosa eller 
svagt röda, 3–5 cm långa (figur 1).

En fransk ambassadör, Jean Nicot de 
Villemain (figur 2), förde efter uppdrag i 
Portugal 1560 med sig fröer till det franska 

hovet och därigenom började spridningen 
av tobak i delar av Europa – en spridning 
som nu mer än femhundra år senare har 
utökats till hela världen. När växten kom 
till Linnés känne dom vid mitten av 1700-
talet, döpte han släktet efter Jean Nicot. 
Men tobaksrökning var känd långt för Jean 
Nicots fröplantor, redan på 1000-talet i 
Nordamerikas syd västra delar.

Inte bara tobak i pipan
De äldsta spår av tobaksrökning som 
man hittat är kemiska rester av tobak. 
Substansen identifierades i pipor från 
ungefär år 860, som arkeologer hittat i 
det nordvästliga hörnet av Kalifornien 
(Tushingham m.fl. 2013) (figur 3). Man 
hade dessförinnan undersökt många 
ännu äldre rökpipor som dock inte visat 
spår av tobak, för de nordamerikanska 
indianerna rökte många olika slags växter. 
I sådana tidigare arkeologiska fynd (upp 
till tretusen år gamla) har man hittat en 
rad andra speciella växtsubstanser, som 
anabasin, en pyridinalkaloid (från blå tobak 
Nicotiana glauca) eller arbutin, en glykosid 
(förmodligen från mjölon Arcto staphylos uva-
ursi eller någon närbesläktad växt). 

Nyligen har emellertid Tushingham m.fl. 
(2018) hittat spår av nikotin i ännu äldre 
pipor nära Columbiafloden i sydöstra delen 
av delstaten Washington som kan vara så 
gamla som 2500 år. 

Tobaksrökning är som tur är på nedåtgående i de flesta länder. Ändå är 

tobaksodlingen fortfarande en stor industri och många hoppas på att hitta nya 

användningsområden för denna giftiga växt. Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt 

berättar tobakens historia ur ett både botaniskt och mänskligt perspektiv.

Så spred sig tobaken över världen
LARS OLOF BJÖRN & INGVAR KÄRNEFELT
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Familjen potatisväxter Solanaceae är främst 
känd för sina många och välkända nyttoväxter och 
även en del onyttiga. Familjen omfattar ungefär 
hundra släkten och 2700 arter av annuella och 
perenna örter, buskar och träd. Förekomst av 
olika alkaloider, varav många mycket giftiga – 
som dem i spikklubba Datura stramonium och 
belladonna Atropa belladonna  – präglar familjens 
kemi. Namnet på släktet Solanum, som familjen 
fått namn efter, syftar kanske på att växterna 
trivs i solen, eller att blomman liknas vid solen 
(sol på latin), eller på att växterna lugnar eller 
lindrar (solare på latin). Familjen har en världsvid 
utbredning, där Syd- och Mellan amerika uppvisar 
den allra största mång falden. 

Av de ekonomiskt viktigaste arterna inom 

potatisfamiljen hör flertalet till släktet Solanum 
med potatis S. tuberosum som allra viktigast, 
följd av tomat S. lycopersicum och aubergin S. 
melongena. Solanum är för övrigt välkänt för sin 
stora mångfald av arter, kanske kring 1500. De 
vanligaste vildväxande svenska arterna i släktet 
är besksöta S. dulcamara och nattskatta S. 
nigrum. I släktet Physalis finns arterna kapkrusbär 
P. peruviana och tomatillo P. philadelphica. 
Några andra viktiga släkten inom potatisfamiljen 
inkluderar kända prydnads- och nyttoväxter som 
browallior Browallia, änglatrumpeter Brugmansia, 
brunfelsior Brunfelsia, spanskpeppar Capsicum, 
natt jasminer Cestrum, spikklubbor Datura, 
bocktörnen Lycium, petunior Petunia och 
tobakssläktet Nicotiana.

figur 1. Familjen potatisväxter är mångformig. (A) Belladonna Atropa belladonna, (B) besksöta 
Solanum dulcamara och (C) virginiatobak Nicotiana tabacum. foto: (A) Belladonna Flobbadob CC BY 
4.0, (B) besksöta Taka/GNU Free Documentation license, och (C) virginiatobak av Jan Thomas Johansson. 
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Släktets tidiga historia
Släktet Nicotiana separerade från resten av 
underfamiljen Nicotianoideae i Sydamerika 
för ungefär 15 miljoner år sedan. En del av 
släktet hamnade i Afrika, där nu en enda 
art, N. africana, lever vidare. En annan 
del, som hamnade i Australien, var mer 
lyckosam, och gav upphov till minst 25 arter 
(Moghbel m.fl. 2017). Några arter tog sig till 
Nya Kaledonien och Stilla Havets övärld 
(Marks m.fl. 2011). Men det är den artrika 
del av släktet som stannade i Sydamerika, 
som så småningom gav upphov till den mest 
kända arten, virginiatobak. Några Nicotiana-
arter tog sig för länge sedan, delvis med 
människans hjälp, till Nordamerika (figur 4).

Man skulle kunna tro att släktets 
geografiska utbredning beror på att det 
uppkommit på den forna sydkontinenten 
Gondwana innan denna delades upp i 
Sydamerika, Afrika, Antarktis, Indien 
och Australien, men släktet har alltså 
uppkommit långt efter kontinentens 
uppsplittring. I stället räknar man med 
att frön har spritts med fåglar från 
Sydamerika, via Stilla Havets öar till 
Australien, och vidare till Afrika (Aoki & 
Ito 2000, Mummenhoff & Franzke 2007). 
Iakttagelsen att åtminstone en del fåglar är 
relativt toleranta mot Nicotiana-alkaloider 
(Lerch-Henning & Nicolson 2015, Lerch-
Henning m.fl. 2017) ger stöd för åsikten att 
släktet har kunnat spridas över haven med 
fåglars hjälp.

Virginiatobak Nicotiana tabacum uppkom 
för mycket länge sedan på Andernas östra 
sluttningar genom en korsning mellan 
narcisstobak N. sylvestris å ena sidan och 
N. tomentosiformis eller N. otophora (eller 
en hybrid mellan de senare två) å den 
andra. Eftersom mitokondriernas DNA 
i N. tabacum överensstämmer med det 
i N. sylvestris, så är det den senare som 
varit moderart vid hybridiseringen (Bland 
m.fl. 1985, Lewis & Nicholson 2007). 
Hybridiseringen har medfört en fördubbling 

av kromosomtalet från 12 i föräldraarterna 
till 24 i N. tabacum.  En sådan fördubbling 
har inträffat också på andra håll i släktet 
under dess evolution, men det finns också 
arter med andra kromosomtal mellan 9 och 
23 (Lewis & Nicholson 2007).

Nikotinet som skyddsmedel
Liksom en del andra arter inom potatis-
familjen kan virginiatobak angripas av 
”algsvampen” Phytophthora (egentligen ingen 
svamp utan en oomycet). Det har visat sig 
att inkorsning med en annan Nicotiana-art, 
bondtobak N. rustica, ger motståndskraft 
mot Phytophthora-infektion (Drake & Lewis 
2013, McCorkle m.fl. 2018), och också mot 
infektion av bakterien Pseudomonas syringae 
(Woodend & Mudzengerere 1992). Därför 

figur 2. Jean Nicot (1530–1604) och tobaks-
plantans blad och blommor avbildas på detta 
franska frimärke från 1961.

figur 3. Den äldsta pipa som Tushingham m.fl. 
(2013) funnit rester av nikotin i dateras till cirka år 
860. 
Återgiven med tillstånd från Shannon Tushingham.
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är de flesta moderna sorter av tobaksplantor 
inte ren N. tabacum.

Innehållet av nikotin skyddar tobaks-
arterna mot insektsangrepp. Om växten 
trots allt skulle bli angripen, så ökar 
bildningen av nikotin genom en signal som 
förmedlas av hormonet jasmonsyra. Man har 
visat att angreppen ökar om denna signalväg 
blockeras (Kallenbach m.fl. 2012). 

Människan har tidigare använt nikotin 
för att bekämpa skadeinsekter. Numera 
tillverkas tyvärr liknande men ännu giftigare, 
syntetiska så kallade neonikotinoider som 
blivit en katastrof för hela insektsvärlden. 
Inom EU får numera tre neo nikotinoider, 
klotianidin, imidakloprid och tiametoxam, 
endast användas i permanenta växthus, men 
förbudet mot övrig användning kommer väl 
sent.

Utöver nikotin, så finns i släktet 
Nicotiana en mängd andra fiffiga sätt att 
skydda sig mot insekter. Ett intressant 
sätt som beskrivits av Chen m.fl. (2005) är 
två enzymer som aktiveras av jasmonsyra 
och följer med växtfödan in i insektens 
matsmältningskanal där de bryter ned 
de för insektens fortlevnad nödvändiga 
aminosyrorna arginin och treonin. En annan 
försvarslinje är de hår (trikomer) som hos 
en del tobaksplantor utsöndrar diterpenen 
Z-abienol, men som förädlats bort hos 
plantor för cigarettobak (Steede m.fl. 2017).

Nya användningsområden
I Sverige röker ungefär 7 procent 
av av befolkningen varje dag (2018, 
Folkhälsomyndigheten). Rökningen är på 
nedåtgående i de flesta länder. Eftersom 
man lagt ned stora resurser på utvecklandet 
av tobaksodling, så pågår nu arbete för 
att finna nya avsättnings områden för 
tobaksskörden. Tobak är dessutom en 
tacksam gröda att odla på grund av sitt 
innehåll av nikotin som skyddar mot 
skadeinsekter. Det har föreslagits att 
tobaksplantan kan utvecklas för utvinning 
av biobränsle (Barla & Kumar 2016, Grisan 
m.fl. 2016), att den kan användas för 
fytoremediering av kadmiumkontaminerad 
jord (Yang m.fl. 2019), eller genmodifieras 
för produktion av värdefulla substanser 
som santalener och bergamotener (Yin & 
Wong 2019). Också den australiensiska 
tobaks arten N. benthamiana har föreslagits 
som lämplig för framställning av olika 
seskvi terpener (Cankar m.fl. 2015) eller 
andra terpener (Reed & Osbourn 2018) med 
medicinsk eller annan användning. 

•  Tack till Jan Thomas Johansson för 
bildmaterial och till två anonyma granskare 
för förbättringsförslag.

Desert tobaccos

Nicotiana rustica
N. tabacum

N. glauca

Miles
0 1000

figur 4. Några Nicotiana-arter tog sig för länge 
sedan, delvis med människans hjälp, till Nord-
amerika. 
Modifierad efter Tushingham m.fl. (2013).
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V I T A  F L Ä C K A R
Inventering av vita fläckar 

i Torne lappmarks skogsland 2020 

Inom Svenska Botaniska Föreningens 
projekt ”svensk växtatlas” kartlägger vi 
alla bofasta kärlväxtarter i Sverige. Följ 
med och inventera Torne lappmarks 
skogsland! 

I sommar fortsätter Svenska Botaniska 
Föreningens inventering av ”Vita fläckar” i 
Torne lappmarks skogsland. Vi kommer att 
inventera områdena kring Kiruna, under 
perioden 20–25 juli.

Förläggning blir sannolikt i hotell i 
staden (samling på kvällen den 19 juli). 
Man måste inte vara med hela veckan 
om man inte har möjlighet. Ange namn, 

mobiltelefonnummer, e-postadress, 
vilka dagar ni vill delta, samt om ni har 
tillgång till bil. Boende och bilresor under 
inventeringarna bekostas av projektet. 
Närmare information skickas ut till de som 
anmäler sig. Varmt välkommen!

Anmäl ditt intresse senast 20 juni till
Lars Fröberg
Botaniska museet
Box 117
221 00 Lund

Mobiltelefon: 076 - 848 99 45
E-post: larsfroberglund@gmail.com
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U
tanför Nyköping i Sörmland 
ligger Linudden, en för trakten 
särdeles fin lövlund som uppvisar 
en fantastisk blomprakt om våren 

(figur 1). 
Linudden är skyddat som naturreservat, 

bildat redan 1947. Området är helt 
lövskogsdominerat med mycket björk, 
lind, sälg, asp och ask, och i buskskiktet 
stora mängder grov och gammal hassel. 
Det första som möter en besökare utmed 
stigen i början av maj är ett hav av vitsippor 
Anemone nemorosa. Så långt ögat kan nå – 
bara vitt, vitt, vitt (figur 2). Men vid närmare 
betraktelse finns här så mycket mer. 

Strax till höger om stigen ser vi mattor 
av en växt med vitsippslika blad, men dessa 
är mindre, blekt grågröna och flikarna är 
rundare. Blomsamlingen är helt annorlunda, 
grönaktig och nästan kubisk med oskaftade 
blommor riktade åt olika håll. Det som 
växer här, och i stor mängd, är desmeknopp 
Adoxa moschatellina. Växtens namn antyder 
en myskliknande doft, men den är inte lätt 
att uppfatta. 

Litet längre in i reservatet finns flera 
av lundens typiska växter. Där finns mörk 
lungört Pulmonaria obscura, med blommor 
i olika nyanser av rosa och blått, vårärt 
Lathyrus vernus som precis skickat upp 
sina sirliga skott ur hasselmyllan, vätteros 
Lathraea squamaria som fjälliga gubbar i 

laxrosa kostymer och naturligtvis blåsippa 
Hepatica nobilis som blommar litet tidigare 
än de andra arterna som nämns här. En 
mycket vanlig växt i hela lundområdet är 
ängsfräken Equisetum pratense. Den bildar 
ett ljusgrönt flor över vitsippsmattorna. 
Här och var längs stigen blommar också 
sloknunneört Corydalis pumila som för 
övrigt är den enda nunneörten i området. 
De baljliknande frukterna sitter som i en 
handske – ett stödblad med flikar som små 
korta fingrar.

Nyköping är en trädgårdsstad med höga botaniska kvalitéer och omgivningar av 

stort intresse för naturintresserade. Här presenterar Hans Rydberg en av stadens 

många smultronställen – Linudden – ett naturreservat strax sydost om staden 

vid Mellanfjärdens södra strand.

Upplev vårblomningen i 
Linuddens naturreservat
HANS RYDBERG

figur 1. Linudden ligger nio kilometer sydost om 
stadskärnan i Nyköping. 
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Här finns också stora bestånd av 
underviol Viola mirabilis, denna säregna växt 
har öppna violblommor på våren, senare med 
små gröna, platta blommor på korta skaft vid 
bladskivans bas. De senare är kleistogama, 
de öppnar sig inte, utan befruktningen sker 
inuti den slutna blomman. Detta ger en 
säkrare frösättning som inte är beroende 
av soligt väder och insekter. Längs stigen ut 
mot en strandäng växer också tibast Daphne 
mezereum. Den påträffades som ny för 
Linudden så sent som 2017. 

Kalkrik strandäng
Nära strandängen är marken väsentligt 
fuktigare. Lövlunden lutar svagt mot norr. 
Markvattnet silar längs sluttningen genom 
en serie kalkrika strandvallar, vilket delvis 
förklarar den rika floran. Kalken kommer 
möjligen från fint skalgrus som ansamlats i 
sedimenten under landhöjningen. 
Innan man kommer ut på strandängen 
och den stätta som avskiljer den obetade 

lövlunden från det numera fint hävdade 
området utanför, kan man i början av maj se 
de ljusgröna skotten av hässlebrodd Milium 
effusum, rikligt med ormbär Paris quadrifolia, 
gröna, sirliga skott av svart trolldruva 
Actaea spicata samt en hel del bladskott av 
smörbollar Trollius europaeus. 

Strandängen har på våren knappt börjat 
blomma, men maskrosorna är i full gång. 
Det här är en mark med många ovanliga 
arter, arter som kräver långvarig hävd och 
börjar få det svårt om kvävebelastningen 
är hög. Många av de här maskrosorna 
växer också fuktigare än ogräsmaskrosor. 
Ängsmaskrosen Taraxacum hamatum är 
här mycket vanlig. Den känns igen på sina 
trubbspetsade, nedåt kloböjda bladflikar, på 
bladnervernas strimmighet i rött och grönt 
och på holkarna med sitt kraftiga dagglika 
överdrag (pruina). De yttre holkfjällen är 
blekvita, korta och står rätt ut i en krans. 
En annan art i gruppen ängsmaskrosor, 
brittmaskros T. pseudohamatum påträffades 

figur 2. Det första som möter besökare till Linuddens naturreservat utanför Nyköping i början av maj är ett 
hav av vitsippor Anemone nemorosa. Lundens rika flora rymmer också desmeknopp Adoxa moschatellina 
och mörk lungört Pulmonaria obscura. foto: Bengt Ekman/N. 
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1994 på strandängen ut mot havet, men 
har inte setts sedan dess. Den är i Sverige 
i övrigt bara funnen i Dalsland. Förutom 
ängsmaskrosor växer här exklusiva 
maskrosor som fläckmaskros T. maculigerum 
och kvällsmaskros T. praestans – båda 
rödlistade som VU (sårbara).

På strandängen växer det gott om 
älväxing Sesleria uliginosa. Detta gräs 
finns flerstädes längs Sörmlandskusten i 
kalkpåverkade områden, men är i övrigt 
sällsynt i denna del av landet. I närheten 
finns även majviva Primula farinosa. Den 
växer bara med några få individer och har så 
gjort under lång tid. Orsaken till att den har 
så svårt att sprida sig är inte känd.

Försommarprakt
Under sommaren dyker det upp nya 
växter i området. Ängsfräken och andra 
kärlkryptogamer är då mer påtagliga. Om 
man ser på träden kan man utläsa något om 
reservatets historia. Den mark som en gång 

figur 3. För den som vill skilja på nordlundarv Stellaria nemorum subsp. nemorum och sprödarv Myosoton 
aquaticum gäller det att räkna honblommans stift. De är tre hos nordlundarv (som bilden föreställer) 
och fem hos sprödarv. Båda växer i den fuktigare norra delen av Linuddens naturreservat. foto: Anton 
Johansson. 

varit hagmark har genom åren förvandlats 
till en lövnaturskog. Stora aspar och björkar 
har rasat och bildat ett lager med död ved 
i lunden. De grova hasselbuketterna har 
även de levererat material till de otaliga 
arter av vednedbrytare som numera trivs 
i reservatet. Här finns bland annat stor 
aspticka Phellinus populicola på flera aspar 
– den största förekomsten strax norr om 
reservatet. Nere mot åkrarna i nordväst står 
några magnifika björkar, som troligen är en 
rest från den gamla hagmarksepoken. Här 
växer också ett fint bestånd av strutbräken 
Matteuccia struthiopteris. I närheten fanns 
tidigare storgröe Poa remota. Den har 
dock inte setts på många år, men kan vara 
förbisedd. 

Om man går huvudstigen genom 
reservatet kan man få se tvåblad Neottia 
ovata och nästrot N. nidus-avis växa alldeles 
intill. Längre ner mot den fuktiga, norra 
delen av området ändrar vegetationen 
karaktär och det blir mer ask i trädskiktet. 
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Här växer en flerskiktad lövnaturskog 
opåverkad av sentida skötselinsatser med 
död ved i mängd. Särskilt längs huvudstigen 
reser sig meterhöga exemplar av vanlig 
hässleklocka Campanula latifolia var. latifolia 
som här förekommer ymnigt. Ännu vanligare 
är nordlundarv Stellaria nemorum subsp. 
nemorum som täcker marken med sina 
blommor i vitt (figur 3). Den är en vek och 
bräcklig nejlika och liknar mycket en annan 
art som kan finnas i samma miljö, nämligen 
sprödarv Myosoton aquaticum. Vill man vara 
säker kan man kolla honblommans stift – de 
är tre hos nordlundarv, fem hos sprödarv. 
Här finns även högväxta bestånd av storrams 
Polygonatum multiflorum, som till skillnad 
mot getrams har flera, smala blomklockor i 
varje knippe och en rund, slät stjälk.

Under sommaren är vegetationen på 
strandängen till stor del nedtuggad och man 
får gå slalom mellan de färska komockorna. 
Ofta kommer de nyfikna, betande 

djuren fram och hälsar på besökarna. På 
strandängen kan man påträffa hartmansstarr 
Carex hartmanii – en art som från att ha 
varit ovanlig ökat på många håll i landet. 
Runt Nyköping har den dock alltid haft 
ett starkt fäste (Rydberg 2019). Längre ut 
på strandängen finns även några strån av 
ängsstarr Carex hostiana, en i Sörmland starkt 
minskande art samt ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata som är lättare att se under 
blomningen tidigare på sommaren.

Visst är Linudden spännande, men 
omgivningarna runt Nyköping har också 
mer att ge för den botaniskt intresserade. 
Under sommaren 2019 gav jag ut Nyköpings 
flora där den som är intresserad kan läsa mer. 
Och om två år kan man, om man så vill, fira 
75-årsjubileet av detta tätortsnära reservat. 

Rydberg, H. 2020: 
Upplev vårblomningen 
i Linuddens natur-
reservat. [Experience 
Linudden’s nature reserve 
in spring.] Svensk Bot. 
Tidskr. 114: 84–87.
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för kärlväxter och svampar. Arbetar som 
egenföretagare inom naturvård med förflutet 
som främst inventerare på Länsstyrelsen i 
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Adress: Ek, Västergården 1, 646 91 Gnesta 
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Läs mer om Nyköpings växtvärld
Rydberg, H. 2019: Nyköpings flora. SBF-förlaget, Uppsala. 
Läs mer om boken på sidan 123.

figur 4. Det 11 hektar stora naturreservatet 
domineras av lund- och lövskog. Karta från Kartsök 
och ortnamn, Lantmäteriet (CC). 
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U
nder en sommarpromenad i Dalby 
Söderskog i slutet på 1980-talet 
slöt sig lövträdens kronor snart 
omkring en, ofta i både två och tre 

våningar, en blandning av buskar, små och 
stora träd. Slättens ljus och ljud försvann och 
man var efter bara några tiotal meter omgi-
ven av tät skog och en grön skymning. När 
man tar en sommarpromenad i skogen idag 
är bilden en helt annan. Tittar man upp, ser 
man ofta himlen utan att några trädkronor 
är i vägen. På andra håll går man genom täta 
buskage, men även där utan att stora träd 
höjer sig ovanför. Fortfarande finns partier 
där högskogen dröjer sig kvar, men den har 
ofta blivit luftigare och man kan se längre in 
i skogen än förut.

Vad har hänt med Söderskogen under 
de senaste trettio åren, och hur länge hade 
den täta högskogen funnits innan den så 
småningom öppnades upp? I denna artikel 
vill vi beskriva skogens förändring genom 
att presentera resultaten från inventeringar 
av träd- och buskskikten gjorda mellan 1935 
och 2019.

Dalby Söderskog
Dalby Söderskog räknas som Europas 
minsta nationalpark (37 hektar) och har 
nyligen firat hundraårsjubileum som skyddat 
område (Blomberg 2018). Området ligger på 
kalkrik moränlera i södra Skåne, strax utan-

för byn Dalby, ungefär tio kilometer öster 
om Lund. Skogen omges av bördiga åkrar 
som odlas med raps, sockerbetor eller vete, 
utom i nordväst där Dalby hages naturbetes-
mark tar vid.

Från Söderskogen finns nu en av världens 
längsta observationsserier i skyddad skog, 
vilket gör området synnerligen värdefullt för 
att förstå långsiktiga vegetationsprocesser 
i en tid av globala miljö förändringar (Ver-
heyen m.fl. 2017). Provytebaserade under-
sökningar påbörjades av Bertil Lindquist 
redan 1925 och ett system av 74 provytor 
etablerades av honom 1935 (figur 1). Under-
sökningar av fält-, busk- och trädskikten har 
sedan upprepats med samma upplägg vid 
fem ytterligare tillfällen mellan 1969 och 
2019 (se faktaruta).

Inventering och dataanalys
Vi inventerade vegetationen mellan juni 
och början på augusti 2019 i 74 ytor om 4 × 4 
meter för träd- och buskskikten och 1 × 1 
meter för fältskiktet (med samma mitt-
punkt, figur 1). Träd- och buskskikten dela-
des upp i fyra höjdklasser (övre trädskikt: > 
15 m, undre trädskikt: 8–15 m, övre busk-
skikt: 2–8 meter, undre buskskikt: 0,8–2 m). 
I fältskiktet inventerade vi vedväxter lägre 
än 0,8 m. Vi fortsatte därmed att följa Lind-
quists ursprungliga inventerings metodik 
men till skillnad från honom skattade vi de 

Ända sedan vegetationen i Dalby Söderskogs nationalpark började undersökas 

av Bertil Lindquist på 1920-talet, har skogen bjudit på överraskningar som gång 

efter annan låtit forskarnas prognoser om skogens framtid komma på skam. Nu 

verkar det dock som om en av Lindquists prognoser kan slå in, fast på ett annat 

sätt än han tänkt sig!

Om att bryta ihop och komma igen  
– skogsdynamik i Dalby Söderskog 1935–2019
JÖRG BRUNET & KEA AMELUNG
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olika arternas täckning i skikten i procent 
och inte i den av Lindquist använda femgra-
diga Hult-Sernander-Du Rietz (HST) skalan 
(1: <6,25 %; 2: 6,25–12,5 %; 3: 12,5–25 %; 4: 
25–50 %; 5: 50–100 %). HST-skalan använ-
des även 1975 för inventering av träd- och 
buskskikten, medan fältskiktet skattades i 
en procentskala 1975. Sedan 2002 används 
procentskattning i alla skikten (1 % steg ≤ 
10 %, 5 % steg > 10 % år 2002).

Alla tre inhemska hagtornsarter (rund-, 
trubb- och spetshagtorn) förekommer i 
Söderskogen men skiljdes inte åt vid vissa 
av inventeringarna. Därför redovisar vi här 
endast täcknings- och frekvenssummor 
av hagtornssläktet Crataegus. Den klart 
vanligaste arten i skogen är rundhagtorn 
C. laevigata.

Med tanke på ytornas ringa storlek 
och möjliga felkällor vid återetablering är 
det knappast troligt att ytorna överlap-
par mellan inventeringarna 1935, 1975 och 
2002. Sedan 2002 markerar vi provytornas 
mittpunkt med en plastpinne. År 2010 
kunde vi återfinna markeringar av 44 ytor 
från år 2002. Sedan 2010 snitslar vi även 
när stående träd och fotograferar provytan 

Inventeringar av Dalby Söderskogs vegetation
Några år efter att Dalby Söderskog blev 
nationalpark, våren 1925, fick lundabotanisten 
Bertil Lindquist uppdraget av Kungliga 
Vetenskapsakademin och Professor Svante 
Murbeck att undersöka skogen. Arbetet 
publicerades först 1938, och var en gedigen 
historisk, botanisk och växtekologisk 
undersökning som la grunden till de 
uppföljningar som med ojämna mellanrum 
gjorts under senare perioder (Lindquist 1938). 
För sina vegetationsstudier använde Lindquist 
den raka vägen genom skogen som baslinje 
för att etablera 74 provytor (figur 1). Avståndet 
mellan linjerna var 50 meter medan avståndet 
mellan ytorna längs linjerna oftast var 100 meter. 
Vegetationen inventerades i ytor om 4 × 4 m för 
träd- och buskskikten och 1 × 1 m för fältskiktet 
(med samma mittpunkt).

Mellan 1969 och 1976 studerade växt-
ekologerna Stefan Persson, Lennart Lindgren 
och Nils Malmer de förändringar som hade skett 
under de fyrtio år som gått sedan Lindquists 
studier (Malmer m.fl. 1978, Persson 1980). Jag 
(JB) besökte Söderskogen för första gången 
1987, och återkom många gånger under åren 
därefter. Efter 2001 blev mina besök åter mer 
regelbundna. Jag såg snart hur mycket skogen 
hade förändrats under åren sedan mitt första 
besök och började fundera på hur man kunde 
upprepa de tidigare studierna för att närmare 
undersöka vad som hade hänt sedan 1970-
talet.

År 2002 rekonstruerade jag Lindquists 
system av provytor med hjälp av kompass 
och måttband och upprepade studien för att 
närmare undersöka vad som hade hänt sedan 
1970-talet (von Oheimb & Brunet 2007, Brunet 
& von Oheimb 2008). År 2010 återetablerade 
jag och min kollega Emma Holmström dessa 
ytor med hjälp av GPS-koordinater, baserade 
på Lindquists originalkarta (Brunet m.fl. 2014). 
År 2013 inventerade jag tillsammans med 
masterstudenten Emmelie Wahlgren 1 × 1 m 
fältskiktsytorna igen för att undersöka effekter 
av vildsvinsbök på fältskiktet (Brunet 2015, 
Brunet m.fl. 2016). År 2019 inventerade jag 
tillsammans med bachelorstudenten Kea 
Amelung 2010 års ytor igen för att undersöka 
fortsatta effekter av vildsvinsbök på fältskiktet 
(Amelung 2019). Under sommaren 2019 
upprepade vi även inventeringen av träd- och 
buskskikten i 4 × 4 m-ytorna och det är dessa 
resultat som jag och Kea redovisar i denna 
uppsats.

figur 1. Flygfoto över Dalby Söderskog med de 74 
provytornas lägen (ur Finnström 2016).
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på ett standardiserat sätt för att kunna åter-
etablera provytan om pinnen går förlorad, 
till exempel genom vildsvinsbök. Då prov-
ytorna är jämnt spridda över skogen, bör de 
ge en representativ bild av vegetationen vid 
de olika inventeringstillfällena oavsett om 
de överlappar mellan åren eller inte.

Inventeringsresultaten från 2019 jämförde 
vi med Lindquists originalinventering från 
1935, lundaekologernas inventering från 1975 
(Malmer m.fl. 1978, Persson 1980), samt våra 
egna inventeringar från 2002 och 2010 (Bru-
net & von Oheimb 2008, Brunet m.fl. 2014). 
Vi redovisar här hur de viktigaste arternas 
täckningsgrad (horisontell medeltäckning i 
procent, n = 74) har förändrats över tiden. Vi 
visar även hur de olika skiktens totala täck-
ning, inklusive de mer sällsynta träd- och 
buskarterna, har förändrats.

Vi räknade om skattningar med HST-ska-
lan (alla skikt 1935 och träd- och buskskikten 
1975) till procentuell täckning genom att 
använde följande värden: klass 1: 2 %, 2: 8 %, 
3: 15 %, 4: 35 %, 5: 70 %. Vi valde därmed 
något lägre värden än de aritmetiska klass-
medelvärdena som hade varit 3,13; 9,38; 18,75; 
37,5 och 75 %. Detta gjorde vi för att erfaren-
heten visar att ytterst få skattningar når full 
täckning (100 %), samt att fördelningen av 
arters täckning generellt vid inventeringar 
visar på fler arter i den lägre halvan av ampli-
tuden i varje klass.

Resultat
Den totala täckningen av träd- och busk-
skikten förblev relativt konstant från 1935 
till 2010 (figur 2a). Mellan 1935 och 1975 ökar 
trädskikten på bekostnad av buskskikten. 
År 2002 har det övre trädskiktet minskat 
och det undre ökat, främst på grund av 
almsjukan som efter sin ankomst i slutet på 
1980-talet dödade de stora almarna först. 
År 2010 hade även många almar i det undre 
trädskiktet dött som då minskade i täck-
ning medan asken och boken hade ökat i det 
övre trädskiktet. Även buskskiktet började 

öka igen med bättre ljustillgång, en ökning 
som har fortsatt fram till 2019. För första 
gången under hela undersökningsperioden 
hade buskskikten 2019 en högre täcknings-
grad än trädskikten, då askskottssjukan nu 
börjat orsaka en ökande kronutglesning och 
dödlighet hos stora askar. 

Eken har under hela perioden endast 
funnits i det övre trädskiktet i någon större 
utsträckning (figur 2b). I början var det 
endast almen som hade högre täckning än 
eken men redan 1975 hade eken hamnat sist 
bland de fyra huvudträdslagen. Den har 
därefter minskat sakta men säkert, då gamla 
ekar dött men inga nya tillkommit.

Almen var redan 1935 det viktigaste 
trädslaget i det övre trädskiktet och almens 
dominans ökade fram till 1975 genom att den 
också ökade kraftigt i både det undre träd-
skiktet och det övre buskskiktet (figur 2c). 
Även 2002 dominerade almen fortfarande 
vad det gäller totaltäckningsgrad då för-
lusten av stora almar som dött i alm sjukan 
kompenserades av en ökning i de undre 
skikten. Endast åtta år senare är bilden en 
annan då almen i det undre trädskiktet är på 
väg att kollapsa. År 2019 slutligen har almen 
nästan helt försvunnit ur trädskikten, men 
är fortfarande den viktigaste arten i det övre 
buskskiktet (figur 2c).

Askens totala täckning minskade mel-
lan 1935 och 1975, vilket främst berodde på 
att den försvann från det undre trädskiktet 
(figur 2d). Den höll dock ställningen i det 
övre trädskiktet och blev det klart viktigaste 
trädslaget där år 2002. Ökningen fortsatte 
till 2010 när asken hade blivit Söderskogens 
vanligaste trädslag med avseende på total-
täckning. Askföryngringen som fram till 
2002 var ganska sparsam hade ökat kraftigt 
2010. Föryngringen finns kvar 2019 men 
askens täckning i det övre trädskiktet har nu 
mer än halverats som en effekt av askskotts-
sjukan (figur 2d).

Boken är det trädslag som har varit mest 
stabilt under undersökningsperioden med 
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en långsam men stadig ökning i trädskikten 
(figur 2e). Även föryngringen har varit god, 
med ett visst undantag år 2002. År 2019 har 
boken den högsta samlade täckningsgra-
den, fast den till skillnad från de övriga tre 
huvudträdslagen inte förekommer i skogens 
nordvästra halva. Marken är där för fuktig 
för arten.

Förutom de fyra huvudträdslagen ek, alm, 
ask och bok, är det endast lönn som når mer 
än en procent täckning i trädskikten. Lön-
nen har under 2000-talet blivit vanligare 
än tidigare men ökningstakten är långsam 
(tabell 1). Liksom boken har den svårt att 
växa i skogens fuktigare nordvästra halva. 

Det finns även ett litet klibbalsbestånd i 
Söderskogen som har hållit sig ganska stabilt 
under hela undersökningsperioden.

Hasseln är den vanligaste busken i Söder-
skogen och den enda som når täcknings-
värden som kan mäta sig med huvud -
trädslagen (figur 2f). År 1935 utgjorde den 
hälften av det övre buskskiktet men 1975 
hade den minskat till en tredjedel av sin 
forna täckning och almen hade tagit över 
stora delar av buskskiktet. Ännu 2002 var 
situationen oförändrad men sedan dess har 
hasseln stadigt ökat och det verkar bara 
vara en tidsfråga när den åter når en högre 
totaltäckning än almen i det övre busk-

figur 2. Täckningsgrad (%) för de olika träd- och buskskikten totalt samt av ek, alm, ask, bok och hassel 
i Dalby Söderskog vid inventeringarna åren 1935, 1975, 2002, 2010 och 2019. Observera att y-axelns 
skala i diagrammen för total täckningsgrad och för alm avviker från de övriga.
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skiktet (tabell 1). Flera övriga buskar har 
ökat i Söderskogen under senare år, men 
förutom hasseln når endast hagtornen högre 
täcknings värden. Särskilt i det övre busk-
skiktet ökar hagtornen stadigt och kommer 
kanske snart att nå samma nivå som 1935 
(tabell 1). 

Fram till almsjukans intåg var marken väl 
skuggad och trädföryngringen i fältskiktet 
mycket sparsam. Från 2002 och framåt är det 
främst ask- och bokplantor som har etablerat 
sig i fältskiktet. En art som på senare år har 
ökat är halvbusken blåhallon, förmodligen 
gynnad av vildsvinens bökande (tabell 1). 

tabell 1. Medeltäckning (%) av träd och buskar i Dalby Söderskog vid fem olika inventeringar. Endast arter 
med en medeltäckning över en procent i någon av inventeringarna är medtagna. I täckningssummorna 
ingår alla arter i respektive skikt. 

    1935 1975 2002 2010 2019
Övre trädskikt
Acer platanoides skogslönn 0 0 <1 2 2
Fagus sylvatica bok 8 13 13 16 15
Fraxinus excelsior ask 13 15 23 26 11
Quercus robur skogsek 15 11 7 8 6
Ulmus glabra skogsalm 20 23 12 5 0
Summa 57 62 55 58 35

Undre trädskikt
Acer platanoides skogslönn 0 0 2 1 1
Fagus sylvatica bok 4 4 7 6 8
Fraxinus excelsior ask 10 0 <1 <1 1
Ulmus glabra skogsalm 10 22 28 9 3
Summa  25 26 37 16 13
Summa trädskikten 82 88 92 72 48

Övre buskskikt
Acer platanoides skogslönn 0 1 1 2 1
Corylus avellana hassel 27 9 8 12 18
Crataegus spp. hagtorn 4 0 1 2 3
Fagus sylvatica bok 6 7 2 3 7
Fraxinus excelsior ask 4 1 <1 3 3
Ulmus glabra skogsalm 15 25 30 25 22
Summa 56 43 42 47 55

Undre buskskikt
Corylus avellana hassel 0 1 1 1 1
Crataegus spp. hagtorn 2 2 1 1 1
Fagus sylvatica bok <1 1 <1 3 2
Fraxinus excelsior ask <1 1 1 3 2
Rubus idaeus hallon 0 0 1 1 0
Ulmus glabra skogsalm 3 5 3 4 1
Summa 5 5 7 14 7
Summa buskskikten 61 48 49 61 62

Fältskikt
Fagus sylvatica bok <1 <1 1 2 2
Fraxinus excelsior ask <1 1 3 12 5
Rubus caesius blåhallon 0 0 0 1 4
R. idaeus hallon 0 0 1 1 <1
Summa   1 1 5 17 13
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Diskussion
EKEN
Söderskogens äldsta träd är ekar och eken 
har under lång tid satt sin prägel på sko-
gen (Lindquist 1938, Brunet 2018). Vid en 
taxering år 1909 räknades 2318 ekar med en 
stamdiameter över 20 cm (Lindquist 1938). 
Eken var då det klart vanligaste trädslaget 
i skogen men efter de omfattande avverk-
ningarna 1915–16 som föregick fridlysningen 
av Söderskogen, hade antalet ekar minskat 
till 1237 stycken. Avverkningarna skyndade 
därmed på utvecklingen mot en skog domi-
nerad av alm och ask, då det främst var dessa 
två arter som föryngrades efter 1916.

Under 2011 gjordes en komplett invente-
ring av alla stora ekar i Söderskogen (Bru-
net m.fl. 2014). Resultaten visar att ekens 
långsamma men stadiga tillbakagång i det 
övre trädskiktet beror på en mortalitet som 
innebär att i genomsnitt tio ekar har dött 
varje år sedan den förra trädtaxeringen år 
1970. Detta har resulterat i en minskning 
från 1010 levande ekar med en stamdiameter 
över 10 cm år 1970 till 623 sådana ekar år 
2011. Dessutom blev många ekars kronor 
alltmer skuggade av främst stora almar 
vilket ledde till krympande kronor och 
därmed lägre täckningsgrad i trädskiktet. 
Allt eftersom konkurrerande almar och 
askar dör av sjukdomar, har många ekar fått 
mer utrymme igen (figur 3), vilket dock inte 
hejdat den nedåtgående trenden. Huvud-
problemet är att den ljuskrävande eken inte 
har kunnat föryngra sig alls i Söderskogen 
fram till almsjukans intåg, på grund av de 
tätnande träd- och buskskikten. Den lilla 
föryngring som skedde efter de sista stora 
avverkningarna 1915–16, konkurrerades 
nämligen ut av mer snabbväxande almar och 
askar (Lindquist 1938, Malmer m.fl. 1978). 

Ekens framtidsutsikter i Söderskogen var 
alltså mörka men almsjukans och askskotts-
sjukans ankomst har ändrat spelreglerna i 
grunden. I de delar av skogen som var domi-
nerade av stora almar och där trädskiktet 

mer eller mindre försvann under perioden 
1990–2010 har det kommit upp en gan-
ska kraftig naturlig ekföryngring, faktiskt 
den största på runt tvåhundra år (Brunet 
2018, figur 4). År 2015 inventerade vi denna 
föryngring och räknade till 764 levande och 
20 döda ekplantor som hade nått brösthöjd 
(1,3 m, Finnström 2016). De allra flesta av 
dessa ekar fanns i de två största luckorna i 
skogen efter almsjukan, runt Lilla Kroppe-
kärr i nordväst (ca 4 hektar) och söder om 
Blå rummet och Dansbanan i sydost (ca 2 
hektar, figur 5). 

Hösten 2019 hade 38 av dessa unga ekar 
nått en stam diameter (vid brösthöjd) på 
minst 10 cm, och många fler kommer att nå 

 

Foto 1. När konkurrerande askar och almar blir sjuka och dör får Dalby Söderskogs kvarvarande 
gamla ekar mer utrymme igen, vilket förmodligen förlänger livslängden för många av dem, oktober 
2019. figur 3. När konkurrerande askar och almar blir 
sjuka och dör får Dalby Söderskogs kvarvarande 
gamla ekar mer utrymme igen, vilket förmodligen 
förlänger livslängden för många av dem. – Oktober 
2019. foto: Jörg Brunet.
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dit de närmaste åren. Detta gäller särskilt 
området runt Lilla Kroppekärr där ljus-
förhållandena fortfarande är gynnsamma 
på många ställen. Flera av dessa träd står 
helt öppet och har byggt stora kronor som 
liknar små hagmarksekar. Andra unga 
ekar har varit trängda från sidan av andra 
träd och buskar och kommer mer att likna 
skogsekar med högt ansatta kronor, då låga 
grenar som skuggas snabbt dör av. En del 
unga ekar som står fritt med gott om ljus 
har betats ner till bonsaiform av rådjur. En 
sådan ekbonsai behöver dock bara något år 
utan bete och kan då skjuta ett toppskott 
som når över beteshöjden. Ganska många 
ekplantor har emellertid hamnat helt under 
skuggan av alm, bok, hassel eller lönn under 
de senaste åren och snabbt dött av ljusbrist, 
vilket också hände med all den ekföryngring 

som skedde i luckor efter avverkningarna 
1915–1916 (Lindquist 1938, Malmer m.fl. 
1978). Detta gäller särskilt den gamla luckan 
i sydost som har vuxit igen snabbare än luck-
orna vid Lilla Kroppekärr.

Man skulle kunna säga att hagtornen är 
ekens enda riktiga vän bland alla buskar och 
träd. Att hagtornen inte skuggar ut unga 
ekar utan skyddar dem från bete och fejning 
kan man observera på flera ställen i Söder-
skogen idag. Detta märkte även Lindquist 
och han skriver följande: 

Hagtornen tillhör icke den slutna ängslövskogen, 
utan erhåller sina gynnsammaste utbrednings-
betingelser i de öppna skogarna på mer eller min-
dre förbränd och hård mullmark. … Dess föryng-
ringsbetingelser överensstämma väsentligen med 
ekens, och hagtornets förekomst i Syd sverige 
och Danmark är ju ofta knuten till den öppna 
ängsekskogen. Hagtornen utgör på de starkt 
betade och degenererade markerna i många fall 
den primära betingelsen för ekskogens repro-
duktion. Ty den är, …, genom sin ganska kraftiga 
beväpning ett positivt och effektivt skydd mot 
betesdjuren, och på de öppna betesmarkerna och 
i de glesa skogarna får eken just de lämpligaste 
lokalerna för sin föryngring i de skyddande hag-
tornsbuskagen. Eken har på sådana torra marker 
ett betydligt bättre utgångsläge för föryngringen 
än boken, almen och asken. Eken och hagtornen, 

figur 5. De vita punkterna anger förekomsten av 
ekplantor av minst 1,3 meters höjd år 2015 i Dalby 
Söderskog (ur Finnström 2016).

 

Foto 2. Det tog 200 år innan eken fick en chans att föryngra sig igen. En ung ek som just nått 10 cm 
stamdiameter och förhoppningsvis kan ta den fallna ekjättens plats, oktober 2019. 

 

 

figur 4. Det tog 200 år innan eken fick en chans 
att föryngra sig igen. En ung ek som just nått 10 cm 
stamdiameter och förhoppningsvis kan ta den fallna 
ekjättens plats. – Oktober 2019. foto: Jörg Brunet.
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de båda typiska representanterna för de hårdast 
degenererade skogsmarkerna med mull i södra 
Skandinavien ha under mera ursprungliga förhål-
landen i de slutna naturskogsbestånden mycket 
små möjligheter att bibehålla sig. (Lindquist 1938, 
s. 132). 

Våra resultat tyder på att det som eken 
och hagtornen främst behöver är gott om 
ljus. I den numera obetade Söderskogen 
verkar de inte ha några problem med att 
etablera sig på rik mull med tät högörts-
vegetation såsom i Lilla Kroppekärr. Många 
av ekarna som grodde där kring millennie-
skiftet har nu vuxit förbi både hassel och 
almbuskar och har goda förutsättningar att 
bli stora träd. Det återstår att se om eken 
framöver också kan föryngra sig i de centrala 
delarna av Söderskogen där det finns många 
gamla ekar och där underbeståndet av alm 
nu har dött och även en stor del av askarna 
håller på att dö. Även där kommer ljusförhål-
landena alltså att bli lämpliga för en framtida 
ekföryngring. Frågan här är dels i vilken mån 
unga ekar kan växa ifrån den expanderade 
hasseln, och dels vilken roll vildsvinen kom-
mer att spela, en art som inte fanns i skogen 
när den första kohorten ekar började gro 
för cirka tjugo år sedan. Mitt intryck så här 
långt är att vildsvinens konstanta bökande 
har negativa effekter på både tillgången av 
ekollon, plantöverlevnad och även vitali-
teten av gamla ekar som ofta får marken 
kring sina stambaser helt uppbökade. Det 
skulle dock krävas försök med hägn för 
att ordentligt kunna reda ut dessa effekter. 
Slutligen kan man bara hoppas att eken får 
förbli frisk i Söderskogen och inte drabbas 
av den plötsliga ekdöd som många äldre ekar 
föll offer för i de närbelägna skogsreservaten 
Dalby Norreskog och Linnebjer under åren 
kring 1990. 

ALMEN
Innan almsjukan nådde Söderskogen i slutet 
på 1980-talet tydde allt på att almen skulle 
bli än mer dominant än vad den redan var 
vid den tiden. I stora delar av skogen hade 

almen byggt upp flerskiktade bestånd som 
effektivt förhindrade föryngring av både 
ek, ask, hassel, lönn och till och med bok. 
Efter trettio år av sjukdomsangrepp har 
almen nu i princip helt försvunnit från det 
översta trädskiktet. Den sista stora gamla 
almen i skogen är i skrivande stund döende, 
och det är ett mindre mirakel att den har 
kunnat överleva så länge. Kvar finns några få 
medelstora friska almträd och en del yngre 
almar som har nått upp i det undre trädskik-
tet. Annars består almbeståndet av buskar i 
hasselstorlek som även de förr eller senare 
angrips och dör i almsjukan (figur 6). Många 
av dessa små almar hinner ändå blomma och 
sätta frö. Det är en öppen fråga just nu om 

 

Foto 3. De flesta almarna dör som unga träd och når aldrig upp över hasselbuskarna numera, men 
det finns fortfarande enstaka almar som når en stamdiameter på omkring 30 cm innan de blir sjuka, 
oktober 2019. 
figur 6. De flesta almar dör som unga träd och når 
aldrig upp över hasselbuskarna numera, men det 
finns fortfarande enstaka almar som når en stam-
diameter på omkring 30 cm innan de blir sjuka. – 
Oktober 2019. foto: Jörg Brunet.
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almen kan hålla ställningen i buskskiktet 
eller om sjukdomen leder till en fortsatt 
minskning även där. Våra data tyder i alla fall 
på att almen inte kan expandera i buskskik-
tet för närvarande. 

Lindquist förutsåg almens segertåg men 
kunde givetvis inte ana att almsjukan skulle 
sätta ett abrupt stopp för detsamma: 

Söderskogen har – efter allt att döma – under 
medeltiden varit en starkt betad ekhage med 
bokar i södra delen och sannolikt även med 
almar och enstaka askar. Detta stadium har 
bibehållits med vissa variationer i sammansätt-
ningen fram till 1700-talets början, då högskogen 
för första gången synes ha fått tillfälle att sluta 
sig, och almen och asken fått bättre tillfälle till 
föryngring än under tidigare perioder. Skogs-
historien från 1700-talets början och fram till 
våra dagar har varit en utveckling från ek- och 
bokskog mot en blandskog med förhärskande 
alm och ask. Denna utveckling har påskyndats 
genom de sista avverkningarna i Söderskogen 
samt genom fridlysningen. Almen och asken 
intaga nu ungefär hälften av Söderskogens areal 
och torde i nästa högskogsgeneration utgöra 
omkring 90 % av densamma. Bokskogen och 
ekskogen, vilkas fortbestånd betingades väsent-
ligen av den öppnade marken och av betet, synas 
i stort sett ha spelat ut sin roll i Söderskogen. 
Även kampen mellan ask och alm kommer att 
ganska snart avgöras till almens fördel. (Lind-
quist 1938, s. 132–133).

Vårdsätra naturpark vid Ekolns strand 
söder om Uppsala utgör en intressant mot-

svarighet till utvecklingen i Dalby Söder-
skog, även om ek och bok saknas. Området 
fredades redan 1912 och det finns en serie 
med träddata som gör det möjligt att följa 
skogens utveckling i stor detalj. Liksom i 
Dalby kom Vårdsätra med tiden att domine-
ras av alm och i viss mån ask innan alm-
sjukan dödade alla stora almar. Som i Dalby 
ökade både ask, lönn och hassel därefter, 
medan almen överlever i buskform och som 
småträd (Hytteborn m.fl. 2017).

ASKEN
Efter almens oväntade frånfälle verkade 
manegen krattad för asken, i alla fall i den 
fuktiga nordvästra halvan av skogen. Våra 
resultat visar också att askens föryngring 
ökade kraftigt efter 2002 och att den ökade 
sin dominans i trädskiktet fram till 2010. 
På flera ställen i skogens fuktiga nordvästra 
del blev det rena ”bambusnår” av unga askar 
och utvecklingen påminde om den lokalt 
kraftiga askföryngringen där mellan 1916 
och 1935. Även i den torrare sydvästra delen 
skedde en kraftig askföryngring i luckor 
efter döda almar, här tillsammans med 
föryngring av bok. Askens snabbare höjd-
tillväxt i ungdomen ledde här till tvåskiktad 
ungskog med bok under ask, så som det 

 

Foto 4. Många stora askar dör nu av askskottsjukan i Dalby Söderskog. Bilden visar Lilla Kroppekärr 
där ek, hassel, hagtorn och andra buskar expanderar i buskskiktet runt kärret, juli 2019. 

 

 

figur 7. Många stora askar dör 
nu av askskottssjukan i Dalby 
Söderskog. Bilden visar Lilla 
Kroppekärr där ek, hassel, hag-
torn och andra buskar expan-
derar i buskskiktet runt kärret. 
– Juli 2019. foto: Jörg Brunet.
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också har observerats i den skyddade Suse-
rupskogen på Själland som växer på en lik-
nande kalkrik moränjord som Söderskogen 
(Emborg m.fl. 2000). Utan askskottssjukans 
ankomst hade det utvecklats en blandskog 
av ask och bok i denna del av Söderskogen 
där boken förmodligen först på lång sikt 
hade konkurrerat ut asken. Nu har dock 
många askar dukat under av sjukdomen och 
ungskogen domineras redan av bok, med 
några större askar och enstaka fågelbärsträd.

Till skillnad från almsjukan där skade-
svampen sprids genom skalbaggar (alm-
splintborrar) som inte angriper småplantor, 
är askskottssjukan luftburen och angriper 
plantor och träd av alla storlekar. Våra resul-

tat visar den kraftiga och snabba tillbaka-
gången av asken i trädskiktet sedan 2010 
(figur 2d, 7, tabell 1). Framtiden för asken i 
Söderskogen kan därför te sig ännu mörkare 
än för almen, men än finns det visst hopp om 
att några askträd kan vara motståndskraftiga 
mot sjukdomen. 

I skrivande stund finns fortfarande en del 
stora askar som verkar vitala, bland annat 
Söderskogens största träd, en ask med en 
imponerande stamdiameter på hela 178 cm 
(figur 8).

BOKEN
Den mycket skuggtåliga boken är förmodli-
gen det mest konkurrenskraftiga trädslaget 
på många håll i Skåne om skogen lämnas 
orörd och viltbetestrycket inte är för högt 
(Brunet 2005), men i Dalby Söderskog har 
den aldrig varit nummer ett förrän nu. Det 
beror dels på att den nordvästra halvan av 
skogen är för fuktig för bokens rötter som 
är känsliga för syrebrist i marker med högt 
grundvatten, men även på att marken i 
övriga skogen är så näringsrik att den mer 
näringsgynnade almen på allvar kunde kon-
kurrera med boken i det övre trädskiktet. 
Lindquist, som ju inte bara var expert på 
Dalby Söderskog utan även på Skandina-
viens bokskogar, skriver: 

Almen har redan under århundraden konkurre-
rat om platsen i högskogsskiktet i Söder skogen. 
Den har utan vidare slagit ut de ekar, som kom-
mit i dess väg, och den har gått mycket hårt åt 
asken. Men boken är almens jämlike i kampen i 
högskogsskiktet: den strid mellan träden, som 
där avgöres, ställer dessa båda trädslag jämsides 
som slutliga segrare över mindre konkurrens-
kraftiga motståndare, men avgör icke striden 
dem emellan. Detta avgörande sker i de lägre 
skikten och uppskjutes till kommande genera-
tioner. (Lindquist 1938, s. 108–109). 

Om detta skriver han följande: 
Beträffande konkurrensen mellan almen och 
boken har tidigare framhållits, huru almen på 
de relativt fuktiga bokskogsmarkerna föryngrar 
sig ogenerat under boken, samtidigt med att 
bokföryngringen i många fall helt uteblir. Detta 
ger vid handen, att bokskogens areal i framtiden 

 

Foto 5. Dalby Söderskogs största träd är denna ask med en stamdiameter på hela 178 cm. I likhet 
med flera andra askjättar är trädet fortfarande vitalt med en stor krona, även sex år efter att denna 
höstbild är tagen, oktober 2013. 
figur 8. Dalby Söderskogs största träd är denna 
ask med en stamdiameter på hela 178 cm. I likhet 
med flera andra askjättar är trädet fortfarande vitalt 
med en stor krona, även sex år efter att denna höst-
bild är tagen. – Oktober 2013. foto: Jörg Brunet.
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kommer att skarpt begränsas och i stora delar 
övergå till almskog – även om boken i högskogs-
skiktet ligger över i konkurrensen med almen. …
Huruvida detta öde skall drabba hela boksko-
gen eller om den på de torraste ståndorterna 
skall kunna reproducera sig även i kommande 
generationer, kan icke vår nuvarande erfarenhet 
upplysa om. (Lindquist 1938, s. 111). 

Att almen bildade underbestånd som hin-
drade bokföryngringen i de mest näringsrika 
bokskogarna kunde jag notera på fler ställen 
i Skåne när jag inventerade almbestånd i 
slutet på 1980-talet (Brunet 1991). Detta för-
klarar förmodligen varför boken inte ökade 
nämnvärt i Söderskogen innan almsjukans 
ankomst. Först när almen som konkurrent 
försvann även från underbeståndet efter 
2002, blev det fart på bokföryngringen. 
Ungefär samtidigt ökade mortaliteten 
bland gamla bokar som nu hade blivit över 
tvåhundra år gamla. De uppkomna luckorna 
satte ytterligare fart på bokföryngringen, 
särskilt på sluttningarna längs med bäcken 
genom Söderskogen. 

För närvarande orsakar emellertid 
vildsvinen betydande skador i dessa föryng-
ringsytor då de biter av enorma mängder av 
ungplantor för att bygga sina bon (figur 9). 
Gamla bokar har dessutom börjat påver-
kas av angrepp av algsvampar ur släktet 
Phytophthora som kan komma att förkorta 

bokarnas livslängd i området. Trots detta 
tyder utvecklingen just nu på att boken ökar 
sin dominans i skogens östra del.

HASSELN
I sin monografi över Dalby Söderskog 
ägnar Bertil Lindquist mycket utrymme åt 
skogsträdens dynamik men han diskuterar 
även hasseln ganska utförligt. Genom analys 
av det historiska källmaterialet kan han visa 
att någon nämnvärd trädföryngring under 
de senaste fyrahundra åren endast hade 
skett efter att underbestånden av hassel och 
hagtorn hade huggits bort. Hans slutsats blir 
således: 

Hasselskogen, som enligt flera författare är ett 
så effektivt skydd för eken gent emot dess värsta 
konkurrenter, almen och boken, blir sålunda till 
slut själv orsaken till ängsekskogens undergång. 
Av allt att döma är hasselskogen i den naturliga, 
eutrofa lövskogen i Sydsverige genom sin kraf-
tiga vegetativa föryngring och sin effektiva sprid-
ning på de bättre mullmarkerna i halvskugga ett 
samhälle av mycket stor stabilitet. Det är relativt 
oberoende av ett högskogsskikt och torde i 
naturskogen med framgång konkurrera med 
skogsträden om marken. 

Som ovan har framhållits är det att förmoda, 
att Dalby Söderskog, om den får förbli orörd, i 
framtiden ånyo kommer att domineras av has-
sel… (Lindquist 1938, s. 131).

Lindquists slutsatser om Söderskogens 
dynamik blir därmed följande: 

 

 

 

 

Foto 6. Här har vildsvinen bitit av bokföryngringen och byggt reden av plantorna. En betydande del 
av bokföryngringen i Dalby Söderskog har påverkats av bit- och bökskador. Föryngringen skulle 
annars vara lika hög som i bakgrunden, upp till två meter, april 2017. 

figur 9. Här har vildsvinen bitit 
av bokföryngringen och byggt 
bon av plantorna. En betydande 
del av bokföryngringen i Dalby 
Söderskog har påverkats av bit- 
och bökskador. Föryngringen 
skulle annars vara lika hög som i 
bakgrunden, upp till två meter. – 
April 2017. foto: Jörg Brunet.
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Almens konkurrens med eken blir ett lekverk 
och en snabb affär, som resulterar i ekens under-
gång. I de fall ekskogen har ett tätt underskikt 
av hassel bli förhållandena dock komplicerade. 
Hasseln torde därvid själv konkurrera ut eken, 
men torde däremot som regel icke tillåta någon 
effektiv föryngring av alm. Hasseln torde i fram-
tiden bli almens enda jämbördiga motståndare i 
Söderskogen. (Lindquist 1938, s. 111). 

Han skriver vidare: 
Det har ovan anförts, att såväl alm som ask ha 
synnerligen stora svårigheter att föryngra sig 
under ett tätt hasselskikt, och mycket talar för, 
att hasselsnåren i framtiden icke komma att 
släppa fram någon nämnvärd föryngring av för 
handen varande skogsträd. Härur anser jag mig 
kunna sluta, att den framtida naturskogstypen 
i Söderskogen kommer att bli en gles skog med 
dominerande alm och med en tät underskog av 
hassel, som i stor utsträckning kommer att hålla 
trädföryngringen tillbaka. (Lindquist 1938, s. 
134).

Utvecklingen i Söderskogen efter Lind-
quists tid ger honom rätt beträffande almens 
segertåg innan almsjukans ankomst men 
inte beträffande hasselns förmåga att stå 
emot almen. Vid inventeringen 1975 hade 
hasseln minskat kraftigt och började inte 
repa sig förrän almen började dö även i det 
undre trädskiktet. Först nu när både almar 
och askar dör bort även från buskskiktet ser 
vi en ökande föryngring av hassel igen (figur 
10). Hasseln är nu den enda skuggtåliga 

vedväxten i den fuktiga delen av skogen som 
inte drabbats av sjukdom och det är inte alls 
omöjligt att Lindquist får rätt till slut om 
att Söderskogen åtminstone delvis kommer 
att bli en tät underskog av hassel, dock inte 
med ett glest trädskikt av alm, utan snarare 
av ek om den pågående föryngringen blir 
lyckosam.

ÖVRIGA TRÄD OCH BUSKAR
År 2019 var det en mycket riklig blom-
ning och fruktsättning av hagtornen i 
Söderskogen (figur 10). Även andra buskar 
som benved, olvon, rosor och skogstry 
har ökat i den stora solbelysta luckan runt 
Lilla Kroppekärr i nordväst, till nytta och 
glädje för många fåglar och blombesökande 
insekter. Likaledes har de få kvarvarande 
vildapelträden i västra delen med ökad 
öppenhet nu åter fått bättre möjligheter till 
överlevnad. Med den pågående föryngrin-
gen av ek, hassel och hagtorn samt almens 
och askens minskning börjar skogens västra 
delar nu åter närma sig en sammansätt-
ning som liknar den vid 1900-talets början. 
Då var det betesdjuren och yxan som höll 
skogen halvöppen, nu är det främst trädsjuk-
domar. Gammelskogen har brutit ihop men 
skogen håller på att komma igen i form av en 
ek–hassellund.

 

Foto 7. Under det glesnande trädskiktet växer det nu upp ett buskskikt av främst hassel och hagtorn, 
oktober 2019. 

 

figur 10. Under det glesnande 
trädskiktet växer det nu upp ett 
buskskikt av främst hassel och 
hagtorn. – Oktober 2019. foto: 
Jörg Brunet.
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I den mer väldränerade östra delen blir det 
intressant att se hur bokbestånden utveck-
las och vilken roll lönnen kommer att spela. 
Där finns även några äldre lindar men mer 
än någon enstaka lindplanta har vi inte sett 
så här långt. Föryngringen av lönn är ganska 
riklig, men frågan är om de ofta krokiga lön-
narna på sikt kan stå emot boken (figur 11). 
Märkligt nog saknas avenboken helt i Dalby 
Söderskog. Annars hade detta skuggtåliga 
trädslag, som än så länge är opåverkat av 
allvarliga sjukdomar, kunnat ta över Söder-

skogen på ett liknande sätt som skogen 
i Białowieża nationalpark i östra Polen 
(Bernadzki m.fl. 1998, Brzeziecki m.fl. 2016), 
och därmed ställa till med problem för både 
ekens, hasselns och hagtornens återkomst. 

Med tanke på utvecklingen i Dalby Söder-
skog under de senaste hundra åren verkar vi 
endast kunna vara säker på en sak, nämligen 
att vi inte kan veta hur framtiden blir och att 
prognoser är vanskliga. Detta gör fortsatta 
vegetationsstudier i Söderskogen inte min-
dre spännande utan snarare tvärtom.  

•  Tack till Emma Holmström och Olle 
Finnström för hjälp med figurerna 1 och 5, 
och till Håkan Hytteborn för kommentarer 
på texten.

Kort om Dalby Söderskogs skötselhistoria
Dalby Söderskog har en lång kontinuitet som 
trädklädd mark. Historiska källor om Dalby hage 
som Bertil Lindquist använder beskriver en betad 
skog med ett relativt glest trädskikt av ek, bok 
och alm samt ett tätt buskskikt med hassel och 
hagtorn under 1500- till 1700-talen. Särskilt 
efter större avverkningar i början av 1700- och 
1800-talen föryngrades ek, bok och ask. Från 
början av 1700-talet finns fortfarande ett antal nu 
omkring trehundraåriga ekar kvar, bland annat vid 
huvudingången till parken. De äldsta askarna och 
bokarna utgörs idag av runt tvåhundra år gamla 
träd som föryngrades i början på 1800-talet. 
Under 1880-talet började man åter avverka mer 
regelbundet i skogen, och 1915–1916 skedde 
den sista stora avverkningen innan skogen 
avsattes som nationalpark i juni 1918.

Sedan skogen skyddades har den till stor del 
lämnats orörd, men några mindre avverkningar, 
främst kring gamla ekar, har förekommit. Ett antal 
sjuka almar avverkades också årligen under den 
första tiden efter att almsjukan hade drabbat 
området i början på 1990-talet. Sedan några år 
pågår regelbundna röjningar längs stengärdet 
runt skogen, på den gamla jordvallen inne i sko-
gen och kring huvudingången. Dessa åtgärder 
har förmodligen inte påverkat skogs dynamiken 
i någon större utsträckning, förutom att de har 
förlängt livet på ett antal gamla ekar. 

Vill man veta mer om Dalby Söderskogs sköt-
selhistoria rekommenderas Lindquist (1938) och 
Blomberg (2018). I den senare boken, som gavs 
ut med anledning av Dalby Söderskogs hund-
raårsjubileum som nationalpark, finns intressant 
läsning även för den som vill veta mer om områ-
dets växter, svampar och djur, tillsammans med 
fina bilder av naturfotografen Johan Hammar.

 

Foto 8b, oktober 2019. 

 

 

figur 11. Det finns många unga lönnar i Dalby 
Söderskog, men de är ofta krokiga och har klykor 
vilket ökar risken för stambrott. – Oktober 2019. 
foto: Jörg Brunet.
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An increasing dominance of 
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elm disease Ophiostoma novo-
ulmi. Instead, Fraxinus excelsior 
gained dominance but is now 
heavily affected by ash dieback 
Hymenoscyphus fraxineus. This 
has left Fagus sylvatica as the 
most important canopy tree 

species, but long-term effects 
of Phytophthora species may 
become increasingly trouble-
some for beech. The opening of 
the canopy due to tree mor-
tality from fungal diseases has 
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cies, in particular Quercus robur, 
Corylus avellana and Crataegus 
spp., thereby moving the forest 
composition back towards a 
state prior to protection more 
than 100 years ago.
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V
äxtgrupper som är svåra att dela 
upp i mindre delar har ofta en 
historia av hybridisering. Inom 
modern taxonomi vill man att alla 

individer inom viss en namngiven grupp ska 
härstamma från en gemensam stamform. 
Samtidigt avslöjar modern dna-teknik nya 
hybridiseringar som skett i historien ju fler 
dna-markörer man använder. Korsning-
arna under historiens gång gör det svårt 
att rita upp släktträd för att illustrera en 
arts historia. Verkligheten är komplicerad 
men robusta namn är viktiga, inte bara för 
oss som tycker om att känna igen växter i 
naturen utan också för att vi ska kunna sätta 
meningsfulla namn på arterna så att de blir 
användbara inom till exempel naturvård och 
ekologi. 

Hybrider och träd
Du kanske har hittat en hybrid någon 
gång? Korsningar mellan gulsporre Linaria 
vulgaris och strimsporre Linaria repens 
(figur 2), eller nejlikrot Geum urbanum och 
humleblomster G. rivale, brukar inte vara 
så svåra att hitta. Det fåtal arter som bara 
finns i Skandinavien – som hällebräcka 
Saxifraga osloënsis, gotlandsnunneört 
Corydalis gotlandica och avarönn Sorbus 
teodori – har uppstått genom hybridisering 
efter istiden. Självaste Carl von Linné förde 
i uppsatsen Plantae hybridae redan 1751 fram 
tankar om att nya arter kunde bildas genom 
hybridisering. Sedan dess har väldigt många 

växthybrider kunnat påvisas, men hybrider 
finns också bland djuren, till och med vi 
människor är resultatet av hybridisering. 
Tack vare att Svante Pääbo och hans 
kollegor kunde studera hela genomet, all 
genetisk information hos en människa 
och en neandertalare, kunde de för tio år 
sedan visa att dagens moderna människor 
också bär på gener från de annars utdöda 
neandertalmänniskorna. Hybrider är alltså 
en realitet, något som vi som botanister 

I det här numret finns det en debattartikel om systematik av Mikael Hedrén och 

Joel Levin. Hela roten till diskussionen handlar om det komplicerade mönster 

som kan uppstå i grupper av organismer där hybridisering är vanligt. Här 

försöker jag reda ut begreppen.

Därför är det svårt med namn
EMIL V. NILSSON

figur 1. Den första kända skissen av ett 
evolutionärt träd av Charles Darwin för att beskriva 
organismers släktskap. Ur Charles Darwins 
anteckningsbok B, 1837.
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måste ta hänsyn till. Men hur fungerar det 
då med släktträd?

Träd har använts länge för att illustrera 
släktskap. Man kan tänka sig att 
trädliknelsen var det frö som fick Charles 
Darwin att formulera evolutionsteorin när 
han ritade ett litet träd i sin anteckningsbok 
1837 (figur 1). När tankarna senare mognat 
skrev han i boken Om arternas uppkomst att 
organismerna måste ordnas efter ”principen 
om härstamning med förändring”. Men 
Darwin menade att hybrider inte var 
av betydelse, eftersom de hybrider han 
undersökte visade sig vara sterila. Därför 
tog han inte hänsyn till hybriderna i 
evolutionsprocessen, något som därefter 
länge blev huvudfåran inom framför allt 
zoologin. Inom botaniken förblev dock 
kunskapen om hybriderna levande.  

Gemensam stamform
Den växande kunskapen om dagens 
hybrider och gårdagens hybridiseringar 
gör det svårare att dela in arterna i skilda 
släkten. Namngivningsreglerna säger heller 

figur 2. Det är inte ovanligt att hitta hybriden (här i mitten) mellan föräldraarterna gulsporre Linaria vulgaris 
(till vänster) och strimsporre Linaria repens (till höger) där de båda arterna möts. foto: Emil V. Nilsson.

ingenting om hur arter som har uppkommit 
genom hybridisering ska behandlas. De 
tar helt enkelt inte hänsyn till hybrider. 
Idag används så långt som det är möjligt 
det gemensamma släktskapet för att 
namnge grupper av organismer, från hela 

Ordlista

Hybridisering
Sexuell reproduktion mellan olika arter.

Monofyletisk grupp
Innehåller alla delgrupper som uppkommit från 
en gemensam stamform.

Ofullständig linjesortering
När trädet från en gen skiljer sig från trädet av 
en population eller art.

Polyploid
Mer än två kromosomuppsättningar.

Allopolyploid
Mer än två kromosomuppsättningar med 
ursprung från två eller flera grupper (arter).

Autopolyploid
Mer än två kromosomuppsättningar med sitt 
ursprung från samma grupp (art).
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växtriket Plantae till familjer och underarter. 
Släktträd har blivit en etablerad modell för 
att identifiera grupper med en gemensam 
stamform – de monofyletiska grupperna. 
Och det har varit mycket lyckat, idag ser vi 
hur blomväxterna är en monofyletisk grupp 
och att dagens fåglar delar stamform med de 
utdöda dinosaurierna. Men för att försöka 
återskapa släktträden använder forskarna 
till största del organismer som finns idag; 
deras utseende och information från deras 
dna-sekvenser. I takt med att dna-tekniken 
utvecklats och blivit billigare har det visat 
sig att vissa delar av släktträdet är svårare att 
återskapa, kanske rent av omöjligt. Insikten 
växer fram om att det kan finns många olika 
släktträd inom en art beroende på vilka 
genetiska markörer man väljer att följa. 
Det blir extra uppenbart inom grupper där 
utvecklingslinjer möts. Hybriderna ställer 
till det. 

Det finns spår av hybridisering och 
efterföljande kromosomtalsfördubbling 

figur 3. En gen kan delvis ha en annan historia än en art. I dessa två hypotetiska släktträd markeras 
artens evolutionära träd med ljusbrun färg och de svarta linjerna visar en gens evolutionshistoria (t ex 
gen i mitokondrien). Båda träden har liknande slutresultat: följer man genens historia (svart linje) verkar B 
vara närmast släkt med C, medan B är närmare släkt med A i det vänstra trädet. I detta träd (1) visas hur 
genens historia kan skilja sig från artens utan hybridisering. Det kan vara att mitokondrien har en lite annan 
evolutionshistoria än cellkärnan (kallas ofullständig linjesortering). (2) visar ett annat träd med hybridisering 
som ger upphov till samma tre arter med ett liknande mönster – följer man bara genens historia verkar B 
och C vara närmast släkt. Fritt från Wen m fl (2016).

(allopolyploidi) hos majoriteten av alla 
växtgrupper, inklusive stamformen för 
blomväxterna. Vete Triticum aestivum, 
potatis Solanum tuberosum, äpple Malus 
domestica – i stort sett alla våra grödor 
härstammar från hybrider, men det gäller 
även många vilda växter. 

En del av svårigheten handlar om att 
olika genetiska markörer kan berätta 
olika utvecklingshistorier (figur 3). Några 
genetiska markörer kan ha en historia 
som skiljer sig betydligt från andras om 
hybridisering är inblandad. Växter ärver 
normalt det genetiska materialet som finns i 
cellkärnan som en uppsättning kromosomer 
från modern och en från fadern. Med i cellen 
finns det också genetiskt material utanför 
cellkärnan i kloroplaster och mitokondrier 
(organell-dna) och det ärvs oftast endast från 
modern. Genom att läsa av den genetiska 
informationen i delar av kromosomerna och 
organell-dna kan forskare skapa en modell 
av evolutionshistorien. Men vilken historia 
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stämmer bäst med det vi ser som arternas 
historia, den som berättas av organell-dna 
eller kromosomerna? För att ytterligare 
komplicera saken sker det rekombination i 
kromosomerna, vilket gör att det kan finnas 
många olika genträd. Och vad händer om vi 
lägger till hybrider i historien?

Genom att sekvensera markörer som 
är små delar av kromosomerna eller 
organellerna kan vi rekonstruera den 
evolutionära historien. Problemet är att det 
är markörens historia vi berättar och i de 
grupper som är komplicerade krävs många 
markörer för att reda ut sammanhanget. 
När man presenterar en illustration över 
släktskapet blir det inte längre ett träd utan 
ett nätverk av ”grenar” som går in i varandra 
(figur 3). Det ställer till ett problem vid 
namngivningen och det ställer stora krav 
på den forskning som ligger till grund för 
klassificeringen. Forskarna arbetar idag med 
modeller som bygger på information från 

många olika gener. Tillsammans kan dessa 
ge en bild av evolutionen där man också tar 
hänsyn till att grenarna i släktträdet ibland 
går samman. 
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I 
de kommentarer till namngivning 
av svenska kärlväxter som nyligen 
publicerades av Karlsson & Agestam 
(2019) propagerade författarna för ett 

förslag från Sennikov & Kurtto (2017) som 
går ut på att släktet Sorbus, rönnar och oxlar, 
skulle delas upp i flera olika släkten. De 
tillhandahöll också två omkombinationer 
som de ville applicera på två gotländska arter 
som vi nyligen har urskilt (Levin m fl 2018). 

Vi är oense med dessa författare. Redan 
i vår ursprungliga artikel granskade vi 
förslaget från Sennikov & Kurtto och kunde 
slå fast att en uppsplittring av Sorbus är 

överflödig, saknar logik och bara kan bidra 
till än värre problem än dem som författarna 
avsåg att lösa. Vi valde därför medvetet 
att inordna de nya arterna i släktet Sorbus. 
Karlsson & Agestam (2019) har emellertid 
inte tagit hänsyn till våra argument när de 
skrev sin artikel, och därför vill vi redovisa 
dem också för en bredare läsekrets så att 
förslaget inte får onödig spridning eller 
antas av SLU Artdatabanken och därigenom 
appliceras i Dyntaxa och Artportalen. 

Det här är en debattartikel om systematik och taxonomi av Mikael Hedrén och 

Joel Levin. De reagerar på det förslag som har framlagts till uppsplittring av det 

släkte som rönnar och oxlar tillhör, Sorbus. Det finns ett komplicerat mönster 

av korsningar och återkorsningar som gör det omöjligt att dela upp släktet i 

undergrupper som var och en kan härledas till en egen stamform.

Behåll rönnar och oxlar i ett 
släkte
MIKAEL HEDRÉN & JOEL LEVIN

Tribus Maleae
Den taxonomiska grupp ovanför släktesnivå 
och under familjenivå som släktet Sorbus ingår 
i. Här ingår bland annat äpplen Malus, hagtorn 
Crataegus och oxbär Cotoneaster. Släktet 
Sorbus har uppstått från föräldralinjer som är 
närmare släkt med andra släkten inom tribus 
Maleae än med varandra. 

Monofyletisk grupp
En grupp som innehåller alla delgrupper som 
utvecklingshistoriskt sett är varandras närmaste 
släktingar. Idag eftersträvar man monofyli så 
långt det är möjligt när man namnger organism-
grupper. 

Polyfyletisk grupp
En grupp som innehåller delgrupper som 
utvecklingshistoriskt sett inte är varandras 
närmaste släktingar. Undviks vid namngivning.

Parafyletisk grupp
En grupp som innehåller delgrupper som 
utvecklingshistoriskt sett visserligen är 
varandras närmaste släktingar, men att inte alla 
delgrupper som uppkommit ur den gemensamma 
stamformen finns med i gruppen. Undviks vid 
namngivning.

Polytopisk grupp
En grupp som har uppkommit vid flera oberoende 
tillfällen från samma föräldragrupp. 

Ordlista
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Flera ursprung
Problemet som Karlsson & Agestam ser det, 
är att släktet Sorbus tycks vara polyfyletiskt. 
Med polyfyli menas att gruppen innehåller 
delgrupper som utvecklingshistoriskt 
sett inte är varandras närmaste släktingar. 
Förhållandet att Sorbus är polyfyletiskt 
har blivit allt mer tydligt i analyser som 
baserats på morfologiska, cytologiska 
och molekylära data och som publicerats 
från den senare delen av 1900-talet och 
framåt (t ex Liljefors 1955, Robertson m fl 
1991, Nelson-Jones m fl 2002, Chester m 

fl 2007, Robertson m fl 2010). Karlsson & 
Agestam hänvisar särskilt till den studie 
som publicerades av Lo & Donoghue (2012) 
och där man med hjälp av DNA-sekvenser 
undersökt ganska många olika arter och 
släkten inom Maleae (i artikeln benämnd 
Pyreae), som är den tribus av rosväxterna 
som Sorbus och andra släkten med så kallad 
äppelfrukt hör till. Ur det fylogenetiska 
träd som de baserade på data från plastid-
DNA framgår att undersläktet Sorbus, med 
bland annat rönn S. aucuparia, är närmare 
besläktat med släktet Pyrus, päron, än med 

figur 1. På östra och nordöstra Gotland beskrev artikelförfattarna nyligen två nya arter. Garderönn Sorbus 
atrata var en av dem. Den breda ändfliken skiljer garderönn och andra arter inom avarönnsgruppen från 
rönn. Många hybridiseringar och återkorsningar inom släktet gör taxonomin komplicerad. foto: Mikael 
Hedrén. Gotland, Garde, något söder om Juvesvät, 31 maj 2019.
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medlemmarna av undersläktet Aria, med 
bland annat klippoxel S. rupicola. Omvänt 
är undersläktet Aria närmare besläktat med 
släktet Malus, äpple, än med undersläktet 
Sorbus. Sun m fl (2018) sekvenserade något 
fler avsnitt från plastidgenomet än Lo & 
Donoghue och fann en snarlik fylogeni. Om 
man utgår från att plastidgenomets fylogeni 
speglar organismernas fylogeni, stödjer 
alltså de två studierna uppfattningen att 
Sorbus är polyfyletiskt. Sennikov & Kurtto 
(2017) använde studien av Lo & Donoghue 
som stöd för sitt förslag att splittra Sorbus i 
mindre delar, och man påstod sig därigenom 
kunna uppnå monofyli.

En sådan uppdelning hade kanske kunnat 
vinna erkännande om det inte varit för 
den stora mängd arter som bildats genom 
hybridisering och återkorsning mellan olika 
undersläkten inom Sorbus (figur 2). Förslaget 
från Sennikov & Kurtto skulle innebära 
att rönn bibehölls inom Sorbus i snäv 
mening, att arterna inom vitoxelgruppen 
upphöjdes till eget släkte (”Aria”), att 
arterna inom undersläktet Soraria, som 
innehåller genetiskt material från både 
rönn och vitoxelgruppen, avskildes som ett 
tredje släkte (”Hedlundia”) och att slutligen 
oxel S. intermedia,  som dessutom tycks 
innehålla genetiskt material med ursprung 
från tyskoxel S. torminalis (Nelson-Jones 
m fl 2002, Robertson m fl 2010, J. Leo, 
opublicerat) behandlades som ytterligare 
ett eget släkte (”Borkhausenia”). Ett snävare 
avgränsat släkte Sorbus skulle med detta 
förslag övergå från att vara polyfyletiskt 
till att bli parafyletiskt. En parafyletisk 
grupp är en grupp som har gemensam 
urförälder, men som utesluter en eller flera 
av de utvecklingslinjer som urföräldern till 
gruppen givit upphov till. Eftersom rönn 
vid upprepade tillfällen bildat nya arter 
genom direkt eller indirekt hybridisering 
med arter i vitoxelgruppen, och eftersom 
hybridarterna inte längre skulle tillåtas 
ingå i Sorbus, skulle därmed Sorbus bli 

parafyletiskt. På motsvarande sätt skulle 
det släkte som omfattar vitoxelgruppen 
(”Aria”) också bli parafyletiskt. Vidare skulle 
undersläktet Soraria förbli polyfyletiskt, 
även om det upphöjdes till eget släkte 
(”Hedlundia”), och samma sak gäller för 
det släkte som bildas av oxel som ensam 
art (”Borkhausenia”). Släktskapssambanden 
inom Sorbus framgår för övrigt redan av den 
indelningen i undersläkten som används i till 
exempel Rich m fl (2010).

Det kan nämnas att om undersläktet 
Soraria upphöjdes till släktesrang, skulle 
detta släkte dessutom bli polytopiskt, vilket 
betyder att man vill erkänna ett släkte som 
skulle ha uppkommit vid flera oberoende 
tillfällen. Just detta problem kunde kanske 
lösas så att varje hybridart inordnades i sitt 
eget släkte, men varje sådant släkte skulle 
fortfarande vara polyfyletiskt, och dessutom 
skulle antalet Sorbus-derivat komma att bli 
ohanterligt stort och ännu mer intetsägande 
än det skulle bli redan med det spretiga 
system som Karlsson & Agestam vill få till 
stånd.

Många mellanformer
Karlsson & Agestam har säkert rätt i sin 
analys att anledningen till att Sorbus normalt 
inte delas upp i flera släkten är den rika serie 
av mellanformer som förbinder rönn med 
vitoxelgruppen (och, kan man tillägga, den 
rika serie av mellanformer som på andra 
håll i Europa förbinder vitoxelgruppen med 
tyskoxel S. torminalis). I motsats till Karlsson 

Ordlista

Fyletisk evolution
Standardmodellen för hur evolution går till, en 
process där utvecklingslinjer successivt delar 
sig i nya, men aldrig går ihop igen.

Retikulat evolution
En evolutionsmodell som innebär att 
utvecklingslinjer ibland smälter samman till följd 
av hybridisering eller bildande av polyploider 
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figur 2. Principschema som illustrerar de två huvudsakliga processer som skapat den stora mångfalden 
av arter inom släktet Sorbus: fyletisk evolution och retikulat evolution. Den genetiska sammansättningen 
hos de olika arterna beskrivs med bokstäverna A, B och T, där A betecknar ett genom från undersläktet 
Aria, B från undersläktet Sorbus och T från undersläktet Torminalis. X betecknar endera av dessa tre 
genom. Arter angivna med två bokstäver är diploider, medan arter angivna med tre eller fyra bokstäver är 
polyploider. 

The genus Sorbus within the Rosaceae constitutes a polyploid pillar complex built from divergent diploid 
species that have hybridized and given rise to a large number of species of intermediate appearance. The 
parental lineages of the complex are each more closely related to other genera within tribe Maleae than to 
each other, and as currently circumscribed, the genus Sorbus is consequently polyphyletic. 

The genome composition of the various species is given by capital letters, A denotes a genome of origin 
from subgenus Aria, B a genome from subgenus Sorbus, and T a genome from subgenus Torminalis. X 
denotes a genome from either of these three given genomes. Species described by two letters are diploid, 
species described by three or four letters polyploid. 
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& Agestam ser vi dock detta förhållande 
som skäl till att behålla alla dessa former 
inom ett och samma släkte. För det första 
vet vi att arterna inom undersläktet 
Soraria bildar en nära nog fullständig 
serie övergångsformer mellan rönn och 
vitoxelgruppen (vilket också är anledningen 
till att undersläktet är så svårt att dela 
in i arter). I ena änden av skalan finns 
fagerrönn S. meinichii som mycket påminner 
om rönn och i den andra änden av skalan 
sörlandsoxel S. subsimilis som snarare liknar 
medlemmarna av vitoxelgruppen (Liljefors 
1955). Arterna inom småoxelgruppen (t ex 
småoxel S. subarrensis), finnoxel S. hybrida 
och avarönnsgruppen (S. teodori etc.) fyller 
ut resten av spannet (Liljefors 1955, Salvesen 
2011). Cytologiska och molekylära data 
överensstämmer väl med den glidande 
skala som anges av morfologi och bladform; 
fagerrönn har i genetiskt hänseende mer 
gemensamt med rönn än med sörlandsoxel, 
vilken i sin tur delar en större del av sitt 
genom med vitoxelgruppen än med rönn. 

För det andra vill vi betona att vi än så 
länge bara har fragmentarisk kunskap om 
släktskapssambanden inom Sorbus och att 
man heller inte kan återge alla slags komplexa 
artbildningsmönster inom ramen för det 
strikta system av hierarkiska kategorier som 

det taxonomiska namngivningssystemet 
tillåter. Uppsplittringen som Sennikov & 
Artto föreslår bygger på övertygelsen om 
att man klart kan avgöra vilka arter som 
har påverkats av hybridisering med andra 
utvecklingslinjer och vilka som inte har 
det, men i själva verket krävs det mycket 
omfattande analyser för att kunna utesluta 
möjligheten att till exempel enstaka 
populationer av rönn någon gång skulle 
ha kunnat absorbera genetiskt material 
från Aria-linjen genom hybridisering och 
återkorsning. Vi kan säkert förvänta oss 
hitta andra spännande mönster genom 
fortsatt forskning. Vi vet till exempel ännu 
inte på vilket sätt som oxel egentligen 
har uppkommit. Den uttrycker genetiska 
markörer från tre olika föräldraarter 
(Nelson-Jones m fl 2002, Robertson m fl 
2010, J. Leo, opublicerat). 

För det tredje bör vi utöver artbildnings-
mönstren inom Sorbus-släktet även ta 
hänsyn till arternas reproduktionsbiologi 
(Liljefors 1953, Lepší 2017, Hamston m fl 
2017). Vad gäller flera av hybridarterna inom 
undersläktet Soraria, vet vi att de fortsatt är 
beroende av andra Sorbus-arter för att kunna 
bilda frö (Liljefors 1953), men exakt hur och 
i vilken utsträckning kräver också fortsatta 
studier (se nedan).

Noga räknat bildar de polyploida hybridarterna 
inom Sorbus-släktet frö genom en process som 
kallas apospori (Liljefors 1953). Vid apospori 
bildas visserligen en embryosäck (hongamofyt) 
som hos sexuella arter, men denna bildas genom 
mitotiska delningar ur en somatisk cell, varför 
äggcellen kommer att få samma genuppsättning 
och kromosomtal som moderträdet (Richards 
1997). 

Hos arter med apospori befruktas inte 
äggcellen, utan den delar sig direkt till ett embryo 
och då blir fröplantan genetiskt identisk med 
moderträdet. För att näringsvävnaden inne i fröet 
ska kunna utvecklas och kunna förse fröplantan 
med näring vid groningen, krävs emellertid en 

befruktning av den så kallade centralkärnan i 
embryosäcken. Förhållandet kallas pseudogami 
(Richards 1997). Eftersom hybridarterna inom 
Sorbus i allmänhet har ytterst låg pollenfertilitet, 
kan de inte själva bidra med fungerande pollen, 
utan i stället bidrar vanligen någon av de sexuella 
föräldraarterna, till exempel rönn S. aucuparia 
med pollen till befruktningen av centralkärnan 
(Liljefors 1953). Möjligen kan finnoxel S. hybrida, 
som är en balanserad allotetraploid med två 
genuppsättningar från vardera rönn och någon 
medlem av vitoxelgruppen, t ex klippoxel S. 
rupicola, bilda en viss andel fertilt pollen, och då 
skulle denna art både kunna befrukta den egna 
arten och andra polyploida hybridarter.

Könlös befruktning hos oxlar och rönnar
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Andra hybridarter
En jämförelse med andra grupper där arter 
uppkommit genom hybridisering visar 
att Karlsson knappast är konsekvent när 
han föreslår taxonomiska förändringar 
i sina namnlistor. Ett snarlikt exempel 
utgörs av de två orkidésläktena Nigritella 
och Gymnadenia som hållits åtskilda från 
varandra under större delen av 1900-talet, 
men vars uppdelning ifrågasattes efter 
en analys av ITS-sekvensdata (Pridgeon 
m fl 1997). Här argumenterade Ericsson 
(1998) och senare även Bateman m fl 
(2003) att hur det än förhåller sig med 

släktenas exakta position i förhållande till 
varandra, så visar ändå förekomsten av en 
hybridart, brudkulla Gymnigritella runei, 
på att släktena är genetiskt kompatibla 
och därför måste slås ihop redan av detta 
skäl. Karlsson (1998) följde okommenterat 
samma princip, och Artdatabanken hävdar 
fortfarande att brunkulla Nigritella nigra 
ska behandlas som en medlem av släktet 
Gymnadenia. 

Det verkar inte heller som om graden av 
morfologisk åtskillnad, eller benägenheten 
till hybridisering, har någon betydelse 
när man väljer att dela upp eller slå ihop 

figur 3. Bungerönn Sorbus faohraei är namngiven efter dess upptäckare, Gösta Fåhraeus. Arten har 
en lokal utbredning på Bungenäset på norra Gotland. Liksom många andra arter inom släktet har den 
en lika komplicerad som fascinerande evolutionshistoria med hybridisering, kromsomtalsfördubbling och 
återkorsning. foto: Mikael Hedrén. Gotland, Bunge, Bungenäsets västsida, 21 augusti 2019.
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släkten med varandra. Fastän Nigritella och 
Gymnadenia är tydligt olika varandra i bland 
annat sporrens längd och i blommornas 
orientering, behandlas ändå brunkulla som en 
del av Gymnadenia-släktet. Omvänt vill man 
splittra Sorbus i mindre delar, trots att släktet 
uppvisar en komplett serie övergångsformer 
som förbinder de mest olika arterna med 
varandra.

Ur askan i elden
Den uppdelning av Sorbus som Sennikov 
& Kurtto (2017) förordar skulle leda 
till än mer ”onaturliga” släkten än ett 
sammanhållet Sorbus. Parafyletiska, 
polyfyletiska och polytopiska släkten 
ogillas vanligen av systematiker som 
betonar monofyli som viktigaste princip 
vid taxonomisk klassifikation, så vi kan 

figur 4. Joel Levin samlar in material från avarönn Sorbus teodori för morfologiska och genetiska studier. 
foto: Britta Levin. Gotland, Fårö 9 juni 2012. 

Studier baserade på ITS-sekvenser antyder 
att släktet Nigritella är inbäddat i Gymnadenia 
(Pridgeon m fl 1997, Bateman m fl 2003, Stark  
m fl 2011) och därmed skulle behöva 
synonymiseras med det senare (Bateman m fl 
1997). ITS har dock flera speciella egenheter, 
vilket gör att de fylogenetiska träd som 
återskapas med hjälp av ITS-sekvenser inte 
nödvändigtvis behöver spegla fylogenin hos de 
arter man studerar (Alvarez & Wendel 2003). 

Snart efter att den första ITS-fylogenin 
publicerats (Pridgeon m fl 1997) fanns också 
data från AFLP-markörer (Ståhlberg 1999) och 

allozymer (Hedrén m fl 2000) som visade att 
de två släktena i själva verket var tydligt skilda 
från varandra. Därutöver visade också data från 
plastidgenomet (Bateman 2001, Hedrén m fl 
2018) och mitokondriella gener (Inda  
m fl 2012) att Nigritella-släktet kunde vara skilt 
från Gymnadenia. 

Slutligen visade analyser av omfattande 
RAD-sekvenseringsdata (Brandrud m fl 2019) 
att Nigritella och Gymnadenia med största 
sannolikhet är monofyletiska systergrupper. 
Ytterligare detaljer redovisas i Hedrén (1999), 
Hedrén m fl (2015) och i Brandrud m fl (2019).

Olika markörer visar olika resultat 
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inte förstå varför Karlsson & Agestam vill 
splittra Sorbus på det sätt som Sennikov 
& Kurtto har föreslagit. Det enda man 
i så fall skulle uppnå vore att problemet 
med icke-monofyletiska taxa flyttades 
från en taxonomisk nivå till en annan. 
Om vi accepterade Sennikovs & Kurttos 
system skulle det dessutom innebära 
att huvuddelen av arterna inom det 
nuvarande undersläktet Soraria hade 
uppkommit genom hybridisering mellan 
arter som tillhörde olika andra släkten, 
medan artbildningen inom respektive 
uppsplittrat släkte hade varit obetydlig. Ett 
sådant system är vare sig användbart eller 
informativt.

Karlsson & Agestam tycks vara upptagna 
av tanken att släkten måste avgränsas så 
att de blir monofyletiska, samtidigt som 
de också vill erkänna organismer som 
uppkommit till följd av hybridisering som 
arter. Den enda möjliga lösningen är i så 
fall att göra tvärtemot vad Sennikov & 
Kurtto föreslagit och i stället slå samman 
Sorbus med ett flertal andra släkten inom 
Maleae till ett utvidgat släkte Pyrus. Detta 
arrangemang har föreslagits tidigare, 
senast av Christenhusz m fl (2018). Dessa 
författare publicerade också flera hundra 
nya omkombinationer som tillåter att man 
behandlar arter av bl a kvitten Cydonia och 
oxbär Cotoneaster som delar av släktet Pyrus. 
De uppenbara nackdelarna är att släktet 
Pyrus då dels blir ohanterligt stort och dels 
så heterogent att det inte längre går att 
känna igen. 

Allt eller inget
Alternativt kan man bestämma sig för att 
de organismer som uppkommit till följd 
av hybridisering inte kan vara arter per 
definition. En sådan tanke ligger i linje med 
bland andra Wagner (1970), som hävdar att 
arter som uppkommit genom hybridisering 
saknar betydelse ur ett långsiktigt 
evolutionärt perspektiv. Då slipper man 

hantera annat än monofyletiska grupper i 
det ordinarie klassifikationssystemet och 
hybridorganismerna kan helt enkelt avfärdas 
som just hybrider. Många botanister skulle 
dock ha svårt att acceptera att växter som 
till exempel glasbjörk Betula pubescens, 
maskrosor Taraxacum spp. och pipdån 
Galeopsis tetrahit inte är några riktiga 
arter, trots att de uppenbarligen kan 
fortplanta sig och sprida sig på egen hand 
i naturen (se faktaruta nedan). Vidare vet 
vi att urföräldern till hela tribus Maleae 
förmodligen själv var en hybrid och i så 
fall skulle ju hela gruppen endast bestå av 
hybrider. Slutligen tycks urföräldern till 
samtliga nu levande blomväxter ha varit en 
allopolyploid som kombinerade genomen 
från olika föräldralinjer med varandra, 
och vissa forskare anser att just detta 
förhållande förklarar blomväxternas snabba 
diversifiering och nutida dominans (Jiao 
m fl 2011). Det tycks därmed som om även 
hybrider kan få en viss evolutionär betydelse 
med tiden.

Då är det bättre att sitta still i båten och 
fortsätta använda den klassifikation som 

Samtliga dessa exempel är s k allopolyploider 
som uppkommit till följd av hybridisering mellan 
genetiskt väl differentierade föräldraarter. 
Glasbjörk Betula pubescens antas ha 
uppkommit som en hybrid mellan vårtbjörk B. 
pendula (eller någon utdöd förälder snarlik 
dagens vårtbjörk), och någon annan art som 
troligen var mest lik dagens dvärgbjörk B. 
nana (Tsuda m fl 2017). Alla vildväxande arter 
av maskros Taraxacum i vårt floraområde 
är triploida apomikter som invandrat till oss 
söderifrån (van Dijk 2003). Nya arter bildas 
huvudsakligen genom att pollen från redan 
existerande triploida apomikter befruktar de 
sexuella arter som förekommer i Mellaneuropa. 
Pipdån Galeopsis tetrahit antas ha uppkommit 
till följd av hybridisering mellan föräldraarter 
snarlika dagens hampdån G. speciosa och 
rosendån G. pubescens (Münzing 1932).

Hybridarter
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vi redan känner. Ett sammanhållet släkte 
Sorbus har den uppenbara fördelen att 
det å ena sidan beskriver samhörigheten 
mellan föräldraarterna och de apomiktiska 
polyploider som uppkommit genom 
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Hedrén, M. & Levin, J. 
2020: Behåll rönnar och 
oxlar i ett släkte. [From bad 
to worse – why the polyphyletic 
genus Sorbus should not be split 
up.] Svensk Bot. Tidskr. 114: 
106–115.
The authors discuss the 
circumscription of the genus 
Sorbus (rowans, white beams 
and service trees) within 
the Rosaceae. The genus 
constitutes a polyploid pillar 
complex in which distantly 
related diploid species have 
hybridized and given rise to 
a large number of species of 
intermediate appearance. The 
parental lineages of the complex 
are each more closely related to 
other genera within subfamily 
Maleae than to each other, and 
as currently circumscribed, the 
genus Sorbus is polyphyletic. 

To achieve monophyly, some 
recent authors have proposed 
that the genus Sorbus should be 
split up, and that the current 
subgenera should be elevated to 
genera of their own. However, 
such a treatment could only 
result in segregates that are 
themselves paraphyletic, 
polyphyletic, and/or polytopic. 
Accordingly, splitting 
Sorbus into segregate genera 
does not convey any other 
information than that already 

expressed in the subgeneric 
classification of Sorbus, and 
could only contribute to 
obscure important evolutionary 
processes that have resulted in 
the large number of recently 
formed hybrid species in the 
European flora. 

Other recent authors 
have pointed out that a 
monophyletic genus could 
only be obtained by merging 
Sorbus with related genera in 
the Maleae to form an expanded 
genus Pyrus. However, such 
a treatment would also 
necessitate a large number of 
nomenclatural changes, and 
would require that several well-
known and morphologically 
characteristic genera would no 
longer be recognized.

The present authors support 
the continued recognition 
of a broadly circumscribed 
genus Sorbus and the current 
subdivision into subgenera. 
This classification is a balanced 
taxonomic compromise that 
recognizes on the one hand 
the close relationships of the 
hybrid derivative species and 
their parental lineages, and on 
the other hand the distinction 
between the parental lineages 
and the derivative groups of 
hybrid species.
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S
må lövskogar spelar en stor roll för 
ekosystemtjänster och artrikedomen 
i jordbrukslandskapet. Här 
finns mer nytta att hämta än 

vad man kan tro. Hur stor nyttan av 
lövskogarna är beror på flera faktorer. Vi 
har undersökt betydelsen av små lövskogar 
i jordbrukslandskapet och analyserat vilka 
faktorer som påverkar artsammansättningen 
och nyttan av lövskogarna ur ett mänskligt 
perspektiv.

Mellan åkrarna i Sveriges jordbruks-
landskap kan vi ofta se lövträdsdungar eller 
”små skogar” insprängda i landskapsbilden. 
De kan växa på åkerholmar, i kantzoner 
mellan åker och barrskog på annan 
mark som inte kan nyttjas av jord- och 
skogsbruket, eller i vissa fall vara planterade 
på före detta åkermark. De varierar i storlek 
från några hundra kvadratmeter till några få 
hektar (figur 2).  Trots att de här lövskogarna 
är ganska vanliga i jordbrukslandskapet så 
har vi hittills haft väldigt lite kunskap om 
deras nytta för oss och andra organismer. 
Vi har undersökt små lövskogar i fyra olika 
områden i Sverige för att få bättre kunskap 
om vad som påverkar artrikedomen av 
kärlväxter och de ekosystemtjänster som 
växterna ger.

Lövskog är ovanlig i stora delar av Sverige 
eftersom skogsbruket gallrar bort de flesta 
lövträden i sina barrträdsplanteringar. 
Förutom att många människor tycker att 
det är vackert när det finns lövträd med i 
landskapsbilden är de också viktiga platser 

för växter och djur som gynnas av halvöppna 
miljöer. Eftersom många lövskogar är små 
har de ofta en stor kantzon mot öppen 
mark där ljusinsläppet är högre än i en tät 
skog. Det skapar viktiga livsmiljöer som är 
ovanliga i områden där det huvudsakligen 
produceras virke eller jordbruksgrödor. 

Naturens tjänster
Ett sätt för oss människor att värdera 
hur små lövskogar gynnar oss är att se 
hur det som lever och växer i dem kan ge 
oss ekosystemtjänster (se faktaruta). Ett 
exempel på en sådan tjänst kan vara att vi 
kan äta växter eller frukterna från växter 

Varför behöver vi biologisk mångfald? Jessica Lindgren och medförfattare 

använder ett naturvetenskapligt angreppssätt för att visa hur små lövskogar har 

förvånansvärt stor betydelse för människor och annat levande.

Visst gör små lövskogar nytta!
JESSICA LINDGREN, SARA COUSINS, JÖRG BRUNET & PER-OLA HEDWALL

figur 1. Vi har undersökt många små lövskogar 
i fyra olika områden. Två ligger i Skåne och två i 
Sörmland.



117Lindgren m fl: Små lövskogar

som växer i lövskogen eller att vi på annat 
sätt bli gynnade av det som lever där. Trots 
att artsammansättningen kan skilja sig 
mellan små lövskogar på olika platser så kan 
tjänsterna från skogarna vara de samma. 
Flera arter kan ge samma tjänst, till exempel 
virke.

En annan tjänst vi får från skogar är 
kolinlagring. Genom fotosyntesen använder 
växterna koldioxid från luften till att växa 
och kan öka kolinlagringen i marken. Kolet i 
marken består av svårnedbrytbara växt- och 
svampdelar som binds i jorden istället för 
att släppas ut som koldioxid i luften där det 
skulle bidra till klimatförändringarna.

I ett europeiskt samarbetsprojekt 
som utvärderade kapaciteten att leverera 
ekosystemtjänster ingick fyra svenska 
områden med små lövskogar (Valdés  

figur 2. Små lövskogar i jordbrukslandskapet har en viktig funktion som ”naturliga” livsmiljöer för växter 
och djur i en uppodlad omgivning. Här kan många organismer leva, växa och reproducera sig samtidigt 
som människan drar mer nytta av ekosystemet i lövskogarna än vad vi kanske tidigare insett. foto: Sara 
Cousins.

Vad är en ekosystemtjänst?

I ett ekosystem finns en mängd samband 
mellan organismerna. De reglerar ofta varandras 
utbredning genom konkurrens eller ger andra 
organismer förutsättningar att leva, äta, bo eller 
sprida sig i landskapet. Därför är det viktigt 
med en biologisk mångfald för att säkra dessa 
ekosystemfunktioner. Fotosyntesen och 
nedbrytning av organiskt material är exempel 
på funktioner i ekosystemet som många andra 
organismer drar nytta av. 

Till skillnad från ekosystemfunktioner 
är ekosystemtjänster de funktioner i 
ett ekosystem som gynnar eller bidrar till 
människans välfärd. Det kan vara en tjänst som 
bidrar till högre matproduktion, vattenrening eller 
en produkt (t.ex. ved eller mat), men också en 
naturupplevelse som får oss att må bra. Genom 
att förvalta ekosystemen, till exempel gynna 
pollinatörer, kan människan dra mer nytta av 
naturen genom ökade ekosystemtjänster. 
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m fl 2020) (figur 1). I dessa fyra områden, 
som är 5 × 5 km stora, analyserade vi 
artsammansättningen av kärlväxter i totalt 
184 små lövskogar av varierande storlek 
mellan 0,09 och 9,56 hektar. I 62 av dessa 
lövskogar gjorde vi mer omfattande studier 
för att undersöka hur den potentiella nivån 
av några utvalda ekosystemtjänster skiljer 
sig beroende på artsammansättningen 
av växter i lövskogen (Valdés m fl 2020). 
När vi bedömde potentialen för olika 
ekosystemtjänster så räknade vi antal 
medicinal- och ätbara växter och bär, mängd 
virke, markens kolinlagring och växter som 
kan användas som foder för rådjur. Ätbara 
växter för rådjur ses som en indirekt tjänst 
för att producera viltkött.

Små skogar i södra Sverige
Två av områdena ligger i Skåne: Skabersjö, 
där skogarna i huvudsak planterats på 

åkermark under 1800- och 1900-talen och 
Västerstad, där skogarna varit del av större 
skogsområden för tvåhundra år sedan. 
Lövskogarna i de skånska landskapen 
domineras av bok Fagus sylvatica och ek 
Quercus robur. 

Två områden ligger i Sörmland där de 
små lövskogarna har en historia av att 
tidigare betats av tamboskap, och där 
trädskiktet idag domineras av asp Populus 
tremula, björk Betula pendula, och i viss 
mån ek. Områdena i Sörmland skiljer sig 
åt genom att det ena, Selaön, har ett mer 
öppet jordbrukslandskap jämfört med det 
andra, Tobo, som har en större andel skog. 
Över alla områdena finns historiska kartor 
som varit till stor hjälp i arbetet med att 
kartlägga markanvändningshistoriken samt 
för att bedöma hur länge småskogarna varit 
trädbevuxna (Brunet m fl 2019).

figur 3. Pollinering av grödor är en ekosystemtjänst vi får av pollinerande insekter. Utan miljöer med vilda 
växter blir det svårt för pollinerande insekter att hitta pollen och nektar under hela växtsäsongen, och inte 
bara när den odlade grödan blommar. foto: Jessica Lindgren.
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Mer liv i äldre skogar
När artlistorna med kärlväxter jämförs kan 
det konstateras att skogarnas historia har 
stor betydelse och kan ses som den viktigaste 
faktorn för flera av ekosystemtjänsterna. 
Mångfalden av växter ökade med åldern 
på skogen eftersom en äldre skog har haft 
längre tid att samla på sig arter jämfört 
med en yngre skog.  För att få livskraftiga 
populationer måste det finnas möjlighet 
för växterna att sprida sig mellan de små 
isolerade lövskogarna. Vinden och olika djur 
kan sprida frön, och insekter sprider pollen 
mellan växterna. Yngre planterade skogar som 
låg nära äldre skogar hade därför en högre 
artrikedom än mer isolerade planteringar. 

I landskap med mer och äldre skog fanns 
inte bara en högre rikedom av skogsarter utan 
också en högre frekvens av skogsarter som till 
exempel liljekonvalj Convallaria majalis och 
blåsippa Hepatica nobilis. 

Västerstads (Skåne) skogar med lång 
kontinuitet har näst flest växtarter av de fyra 
områdena. Här var storrams Polygonatum 
multiflorum och ekorrbär Maianthemum 
bifolium vanliga arter. Detta område har 
flest rena skogsarter av alla områden, men 
även Skånes andra område, Skabersjö, med 
lövskogar som planterats på åker, har fler 
skogsarter än lövskogarna i Sörmland. Detta 
beror förmodligen på att det helt enkelt finns 
fler lövskogsarter i Skåne. Fler arter regionalt 
ökar chansen för en viss plats att få en högre 
artdiversitet. I Skabersjö var häxört Circaea 
lutetiana vanlig och ett exempel på en av flera 
skogsarter med bra förmåga att kolonisera 
åkermarksplanteringar.

Marken i Skånes lövskogar är mer 
kvävepåverkad beroende på skillnader i 
markanvändningshistorik samt kvävenedfall 
från luften. Den har också ett lägre pH 
eftersom bok och ek har en mer försurande 
effekt på marken än björk och asp samt 
beroende på surare nederbörd. I Skånes båda 
områden var flera kvävegynnade arter bland 
de mest frekvent förekommande, till exempel 

kirskål Aegopodium podagraria. Kirskål kan 
räknas som en art som har potential att 
leverera ekosystemtjänster till människan 
eftersom den kan ätas och användas som 
medicinalört. Kirskål förekom även sparsamt 
i Sörmlands lövskogar.

I Sörmlands små lövskogar ser 
artsamansättningen av växter annorlunda ut 
jämfört med i Skåne. I Sörmland var bergslok 
Melica nutans en vanlig art och exempelvis 
svart trolldruva Actaea spicata var vanligare 
än i Skåne. Dessa skillnader kan bero på 
att skogsmarken är mindre försurad än i 
Sörmland.

Arter knutna till gräsmarker
Tobo var området med mest skog i 
Sörmland och var dessutom artrikast av 
alla de fyra områdena. Den historiska 
markanvändningen som slåtter- och 
betesmark gör att det fortfarande finns 
betydligt fler gräsmarksarter här än i 
Skånes små lövskogar, trots utebliven hävd 
under senare tid. Vanliga gräsmarksarter 
i Sörmlands små lövskogar är till exempel 
åkervädd Knautia arvensis, brudbröd 
Filipendula vulgaris och vårbrodd 
Anthoxanthum odoratum. Ett visst ljusinsläpp, 
dels genom trädkronorna men också genom 
skogskanten mot åkern, gör det möjligt 
för gräsmarksarter att fortsätta växa här. 
Flera av gräsmarksarterna är beroende av 
störning för att de ska fortleva men många 
arter överlever och fortplantar sig så länge 
det är tillräckligt torrt och näringsfattigt 
för att konkurrenskraftiga, näringskrävande 
arter inte ska kunna konkurrera ut 
gräsmarksarterna (Cousins 2006). 

I Sörmlands skogar växte bland annat 
blodrot Potentilla erecta frekvent, en växt 
som kan användas som medicinalväxt. 
Färgkulla Anthemis tinctoria fanns i ett fåtal 
sörmländska lövskogar och kan användas 
både som medicinalväxt och till att färga 
garn. Båda arterna betraktas därför som 
växter som bidrar med ekosystemtjänster. 
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Hallon Rubus idaeus, krusbär Ribes uva-
crispa och slån Prunus spinosa växte i alla 
områden, men var vanligare i Sörmland. 
Eftersom vi kan äta bären från buskarna ger 
de oss en ekosystemtjänst.

Viktiga kollager
I förhållande till sin storlek har de små 
lövskogarna i jordbrukslandskapet en stor 
potential att leverera många tjänster för 
oss människor och andra organismer. De 
stora och äldre lövskogarna är viktiga för 
mångfalden av växter i landskapet. Däremot 
ökar inte alltid antal ekosystemtjänster med 
artrikedomen i lövskogen. Tvärtom fann 
vi att de små och samtidigt mindre artrika 
lövskogarna hade flest tjänster per ytenhet. 
Däremot kan en och samma tjänst öka med 
storleken på skogen. 

I Skånes äldre skogar finns högre 
halter av kol i marken än i de yngre 
åkermarksplanteringarna, eller i skogarna 
i Sörmland. Detta gör att dessa skogar är 
viktiga kollager vilket dessutom ökar med 
skogens ålder. Generellt har små skogar ett 
större ljusinsläpp och fler växter i fältskiktet 
än en stor tät skog. Ett tätare fältskikt 
resulterar i att mer kol lagras i marken än i 
större skogar med färre växter.

Virkesvolymen är högst i skogar med 
varierande struktur, vilket betyder träd i olika 
storlekar och buskar, och ökar inte alltid med 
storleken och åldern på lövskogen. Ett träd 

som står ljust, kanske nära en åkerkant med 
extra näringstillgång, växer sig stort.

Nyttoväxter 
De större, äldre småskogarna hade högst 
total artrikedom av växter. När det finns en 
hög mångfald av växter ökar antalet ätbara 
växter och bär. Stora delar av dessa små 
lövskogar har karaktären av skogsbryn vilket 
gör fältskiktet mer artrikt än i en sluten 
skog och därmed en större potential för att 
leverera föda i form av ätbara växter. Inte 
bara vi människor gynnas av möjligheten 
att plocka växter och bär, även födan för 
rådjur ökar något, vilket indirekt kan bidra 
till produktionen av viltkött och ses som en 
ekosystemtjänst.

Genom vår undersökning har vi visat 
att små lövskogar spelar en viktig roll för 
både artrikedomen och ekosystemtjänster 
(Decocq m fl 2016, Lindgren m fl 2018, 
Brunet m fl 2019). Att lövskogen är äldre 
är en av de viktigaste faktorerna för mer 
och fler ekosystemtjänster från skogen. 
Det som förvånade oss var att storleken 
på skogsområdet inte alltid hade betydelse 
och att det var de små områdena som hade 
flest ekosystemtjänster per ytenhet. Vi 
tycker därför att de små äldre lövskogarna 
i jordbrukslandskapet förtjänar större 
uppmärksamhet än tidigare i natur- och 
landskapsvården. 
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Lindgren, J., Cousins, S., 
Brunet, J. & Hedwall, P.-O. 
2020: Visst gör små lövsko-
gar nytta! [Ecosystem services 
of small deciduous forests in 
agricultural landscapes.] Svensk 
Bot. Tidskr. 114: 116–121.
Small deciduous woodland 
patches in the agricultural 
landscape are more important 
than previously thought. Plant 
composition determine the 
kind of  benefits people can 
gain from small woodlands 
in the landscape. Ecosystem 
services from small woodlands 
can be for example timber, 
edible plants and berries, food 
for game animals and carbon 
storage in the soil.

Within a larger European 
project, we collected data on 
diversity, soil carbon, pest 
control, number of trees and 
levels of ticks carrying enceph-
alitis virus (TBE) in 62 small 
deciduous forests in Skåne and 
Södermanland, Sweden. We 
found that small forests with a 
long continuity of forest man-
agement delivered the highest 
number of ecosystem services 
per unit area. Besides retaining 
more ecosystem services and 
biodiversity than expected, 
small deciduous forest can be 
useful when planning and con-
serving species and habitats in 
landscapes otherwise primarily 
managed for crops and timber. 
There are benefits from even 
the smallest forests in agricul-
tural landscapes. 
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läsvärt

Jan Andersson rycks med i bokens 

entusiasm, men hade gärna sett 

tydligare kartor för att lättare 

hitta till Pite lappmarks botaniska 

smultronställen.

JAN ANDERSSON

Boken Tio år med floran i Pite lappmark kom 
nyligen ut. Den kommer säkerligen att 
inspirera botanik- och naturintresserade 
att själva vilja uppleva Pite lappmarks-
området, med dess mångfacetterade flora 
och naturmiljöer. Boken är rikt illustrerad 
med över 500 vackra foton av både växter 
och växtmiljöer. 

Boken sammanfattar det inventerings-
arbete som Föreningen Pite lappmarks 
flora har bedrivit under tio år, 2007–2017. 
Floraprovinsen Pite lappmark inkluderar 
här Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, 
som totalt täcker en area av 206 kvadratmil.

Boken är inte en områdesflora av det 
slag som varit standard under de senaste 
decennierna. Under inventeringen har man 
istället registrerat växtfynden löpande i 
Artportalen. Detta har fördelen att man 
enkelt kan uppdatera vid behov, och att 
även andra botanisters inlagda fynd kan 
komplettera bilden, även framåt i tiden. I 
slutet av boken finns en artlista över alla 
arter som noterats under inventeringen, 
antal rutor de påträffats i, och med 
hänvisningar till eventuellt foto i boken.  

Boken ger en översikt över projektet 
och dess organisation, och av områdets 

geologi och mångskiftande växtmiljöer. De 
många inventeringslägren presenteras av 
ett tjugotal inventerare som med egna ord 
förmedlar sina upplevelser. Ett kapitel med 
ett tjugotal besöksmål kommer säkert att 
uppskattas av dem som på egen hand vill 
utforska området och få tips. 

Vad hade kunnat vara bättre? Boken 
innehåller några tryckfel i den löpande 
texten, men även något besöksmål är 
inprickat på fel ställe i kartan. Det hade 
också varit en stor fördel om besöksmålen 
varit koordinatsatta. Kartorna är 
översiktliga och det kan vara svårt för den 
utsocknes att hitta till rätt plats enbart 
genom en beskrivning i ord. En liten 
detaljkarta för varje besöksmål med vägar 
och intressant natur hade dessutom varit 
önskvärt! 

Tio år med floran i Pite lappmark. Fakta och 
upplevelser i Arjeplog och Arvidsjaur. 
E. Arvidson & C. Nordgren 2019. Midsommar 
förlag, Arjeplog. ISBN 978-91-977549-3-
4. 260 sidor. Boken kostar 250 kr och kan 
köpas genom Föreningen Pite lappmarks flora

Flora från norr
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Nyköpings flora
Hans Rydbergs vackra  guide till  

Nyköpingstraktens flora imponerar.

MARGARETA EDQVIST

Som alltid när jag får en ny bok i handen 
börjar jag med att bläddra igenom den för att 
se om jag tycker den är vacker och till talande, 
och de inledande kapitlen uppfyller verkli-
gen mina förväntningar. I artförteckningen 
blir bildmaterialet sparsammare och där tar 
i stället de många utbrednings kartorna vid. 
Personligen hade jag gärna sett fler vackra 
bilder även i denna del av boken, men det är 
ju en avvägning mot omfång och kostnader.

Oftast är det landskapsfloror som sett 
dagens ljus och Hans Rydberg, författaren 
till denna bok, har ju själv varit med och ge ut 
en sådan: Sörmlands flora. Floror som täcker 
större tätorter eller kommuner är däremot 
inte så många – Landskrona, Varberg, Oskar-
shamn, Habo, Munkfors, Karlskoga är några 
jag kommer på. Kommun- och lokalfloror 
tilltalar mig eftersom författaren då kan gräva 
på djupet i ett mindre område. Det borde 
också innebära att antalet intresserade läsare 
i den aktuella tätorten och dess omgivning 
ökar.

Boken är indelad i tre avsnitt: I ”Om 
naturen i Nyköping” kan du bland annat läsa 
om Nyköpings botaniska historia, natur typer, 
flora i förändring och om rödlistade och frid-
lysta arter. Därefter kommer ”Utflyktsmål 
med flora och lupp”, varefter boken avslutas 
med den del som självklart tar det största 
utrymmet, nämligen artförteckningen. 

Hans Rydbergs ingående kunskaper om 
Nyköpings traktens natur och flora präglar de 

inledande kapitlen som gav mig mycket, han 
skriver informativt och lättläst. 

I avsnittet om utflyktsmål beskrivs 25 
besöksmål och här finns säkert något som 
lockar alla, för utbudet varierar mellan både 
vackra, intressanta och artrika marker. 
Vad sägs om att besöka Labro ängar när 
kungsängsliljorna blommar eller Brandhol-
mens jordtipp där du kanske kan hitta någon 
växt du aldrig sett. Eller varför inte besöka 
Sjösa kärren när alla orkidéer blommar, den 
enda platsen av de 25 som jag besökt tidigare. 
Hans beskriver utflykts målen på ett sätt som 
gör att alla känns lockande. Jag har satt upp 
Labro ängar på min måste-lista; enligt Hans 
har hela 687 kärlväxter påträffats där. Det 
saknas tyvärr en översiktskarta som visar var 
utflyktsmålen ligger. 

Kartorna i artförteckningen är tagna från 
Artportalen vilket gör att lokalen oftast visas 
som en gul prick, men ibland ser man även 
polygoner vilket kan verka förvirrande. Jag 
läste igenom artförteckningen som jag brukar 
göra, med spridda nedslag bland växtnamn 
och kartor. Alltid hittar man något som 
förundrar eller något man blir nyfiken på. Jag 
reagerade till exempel på att det inte gjorts 
något nutida fynd av notblomster.

Den här fina boken bör finnas i alla bota-
nisters och Nyköpingsbors hem, det är den 
värd.  

Nyköpings 
flora

H A N S  RY D B E R G

Nyköpings flora. 
Rydberg, H. 2020. SBF-förlaget. 303 
sidor. ISBN 9789197705592. 

Pris: 300 kr i SBF:s webbutik.
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Två av Sveriges mest aktiva 

skogsinventerare har läst 

Skogsstyrelsens nya bok om 

skyddsvärda skogar.

SEBASTIAN KIRPPU & HELENA 
BJÖRNSTRÖM

Nu är den äntligen här, den efterlängtade 
boken Skyddsvärd skog. Detta praktverk 
om skogens ekosystem och arterna som 
signalerar höga naturvärden är otroligt väl 
genomarbetad, omfattande, intressant men 
också vacker och pedagogisk. Men om någon 
hade hoppats på en smidig fälthandbok i 
lagom storlek för att ta med i ryggsäcken får 
de tänka om. Det här är en stor och tung bok 
ur flera perspektiv. 

För att kunna recensera den nya boken 
Skyddsvärd skog krävs några ord om 
föregångaren som heter Signalarter. Den 
nya boken utkom i maj 2019 och Signalarter 
år 2000, båda är skrivna av ekologen Johan 
Nitare som arbetar på Skogsstyrelsen som 
också gett ut båda böckerna. Till saken hör 
att boken Signalarter länge varit slutsåld. 
Skogsstyrelsen gav bara ut runt två tusen 
böcker och andrahandsmarknaden har därför 
varit välbevakad. En bok såldes på Bokbörsen 
för drygt 1200 kronor, mer än tre gånger så 
mycket som det ursprungliga priset. Det är 
alltså många som väntat på uppföljaren, inte 
minst vi själva som köpte in nio exemplar så 
fort den blev utgiven för att säkra upp.

Frågan är samtidigt om boken inte 
kommer för sent. De små arealer naturskog 
som finns kvar är blott fragment av det 
skogsekosystem som en gång fanns. Den 
ekologiska analfabetismen är utbredd och 
därför är den allmänna insikten om vad som 
försvinner liten. ”Vi riskerar att förlora även 
de sista restbiotoperna och med dem ett unikt 
biologiskt arv vi aldrig kan få tillbaka”, skriver 
författaren i den mycket kraftfulla epilogen. 
Det är starkt av Skogsstyrelsen att genom 
denna bok erkänna det kritiska läget för 
arterna som är beroende av naturskogarna 
för sin existens. 

Den nya boken har olika kapitel för 
respektive skogsmiljö med tillhörande 
presentationer av de arter som är viktiga 
för naturvården, till skillnad från den gamla 
där olika miljöerna beskrivs i början och 
sedan följer tre stora kapitel med arter 
uppdelade på respektive organismgrupp, 
mossor lavar och svampar. Det är inte en 
ren artbestämningsbok utan ett verktyg för 
att identifiera skyddsvärd skog som blivit 
än mer nischad genom sitt nya upplägg och 
det ger en mycket bra överblick för läsaren. 

läsvärt

Bibel för de 
skyddsvärda skogarna

Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och 
andra kriterier för naturvärdesbedömning. 
Johan Nitare, Skogsstyrelsen 2019. ISBN 
978-91-87535-15-4. 592 sidor. Kan 
beställas från Skogsstyrelsen för 495 kr.
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En annan nyhet är att även en del kärlväxter 
presenteras.

För den oinvigde är boken en bra 
grund att stå på för att förstå de olika 
skogsmiljöernas ekologi och för att 
bli introducerad till naturvårdsarter. 
Artpresentationerna är enhetliga och flera 
arter är numera upptagna i  värdepyramider, 
ytterligare ett pedagogiskt verktyg i arbetet 
med att identifiera skyddsvärd skog. För 
den erfarna naturvårdaren finns här viktig 
uppdaterad information som alltid är bra 
att förkovra sig i och hålla levande i själ 
och hjärta. Vi gillar också små detaljer 
som bokbandet för lättare orientering, 
författaren tycks ha tänkt på allt. 

Särskilt omfattande är kapitlet om 
kalkbarrskogar, något av det mest 
unika vi har i vårt land och måhända 
också en av författarens favoritmiljöer? 
Många arter presenteras och vi är extra 
tacksamma för bättre orientering bland 
korallfingersvamparna som är en svår 

Recensenterna poserar med boken Skyddsvärd skog vid en tallnaturskog utanför Stöllet i norra 
Värmland. foto: Sebastian Kirppu och Helena Björnström.

grupp. Flera arter har fått nya svenska 
namn som inte stämmer med Dyntaxa än. 
Vi är medvetna om att processen för att 
fastställa svenska namn tar lång tid och att 
få arbetsnamn på flera arter är bara en fördel 
tycker vi. 

Visst, några bilder hade kunnat vara 
mer pedagogiska och utbredningskartor 
kan alltid vara mer aktuella. Det finns 
möjligheter till förbättring i en andra 
upplaga, men på det stora hela är det ett rent 
nöje att numera kunna jobba med denna 
bok. Skyddsvärd skog är ett mästerverk, 
ensam i sitt slag och borde finnas i ägo hos 
alla som är intresserade av skog oavsett 
inriktning. Både vi och skogens alla invånare 
är mycket tacksamma för arbetet! 
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Årets upplaga av Sveriges största ideella skogsinventering kommer att hålla 

till utanför Arjeplog i Norrbotten. Maria Danvind från Naturskyddsföreningen 

berättar mer om denna oberoende naturvårdsinstitution.

Inventera skogen i norr
MARIA DANVIND

F
orskningsresan i Naturvårdens 
Utmarker är Sveriges största ideella 
skogsinventeringsinsats. Den samlar 
årligen runt femtio människor 

med stort intresse för skogen och alla dess 
livsformer. Syftet med Forskningsresan 
är dels att göra något för att bevara de 
kvarvarande resterna av artrika naturskogar 
i Sverige. Men den handlar lika mycket om 
att människor med olika bakgrund, ålder 
och kunskap om skogen ska kunna träffas, 
inspireras och lära av varandra. 

Anders Delin startade Forskningsresan 
1991. Den började i liten skala i Hälsingland 
och arrangerades av Anders under många 
år. Forskningsresan växte och kom att 
gå till olika skogar från Dalarna till 

Lappland, delar av Sverige som har glest 
med skogsinventerare men kvarstående 
äldre kontinuitetsskogar. Sedan Anders 
avled 2017 har andra personer tagit över 
huvudansvaret för resan. Forskningsresan 
2018 blev en hyllning till honom och det 
fantastiska engagemang som han visade för 
de kvarvarande naturskogarna i landet. 

Forskningsresan har ingen uttalad 
huvudman, men föreningarna Skydda 
skogen och Naturskyddsföreningen är 
stadiga samarbetspartners. Från 2018 har 
en ideell samordningsgrupp planerat och 
organiserat den årliga resan. 
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Ljungdalen, Härjedalen
Forskningsresan 2019 genomfördes i slutet 
av juli i området kring Ljungdalen och 
Storsjö i Härjedalen. På förhand hade sex 
större områden med sammanhängande äldre 
skog valts ut för besök, alla belägna nedanför 
gränsen för ”fjällnära skog”. Uppdelade 
i grupper med en blandning av mer och 
mindre erfarna inventerare dokumenterades 
naturvärden i fält under dagarna och hemma 
vid stereolupparna på kvällarna. 

Det visade sig att stora delar av de 
inventerade områdena i Ljungdalen 
hade så höga naturvärden att de håller 
naturreservatsklass eller borde klassas som 
nyckelbiotoper. I stora drag var skogarna 
brandpräglade med kolad silverved som 
ett återkommande inslag, liksom träd med 
ett eller flera brandljud. Några områden 
var avverkningsanmälda och visade sig ha 

så höga naturvärden att kontakter med 
Skogsstyrelsen och skogsbolaget togs direkt. 
Myndigheterna jobbar just nu med att se 
över hur ett skydd vore möjligt.

Det totala antalet rödlistade arter som 
hittades under veckan blev 56 och antalet 
arter som ”bara” är signalarter blev 54. 
Totalt har 222 arter rapporterats och över 
2170 artfynd har lagts in i Artportalen 
under veckan. Några exempel på arter som 
rapporterades från många platser var garnlav 
Alectoria sarmentosa, vedflamlav Ramboldia 
elabens, gammelgransskål Pseudographis 
pinicola, granticka Porodaedalea chrysoloma, 
vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida och 
blanksvart spiklav Calicium denigratum. 

Anmälan till Forskningsresan 2020 öppnade 
första april och annonseras på skyddaskogen.se 
och norrbotten.naturskyddsforeningen.se. Som 
mest får 50 deltagare plats.

Evastina Blomgren är en pensionerad 
lärare som är känd som den botaniska 
motorn i Bohuslän. 

Hon har varit en inspirationskälla och drivande 
kraft bakom Bohusläns flora. Man skulle kunna 
säga att hennes gärning började redan på 
1970-talet med Sotenäsets flora och mossor. 

Evastina har jobbat outtröttligt med att 
samordna Floraväkteriet i Bohuslän. Som 
gammal lärare har hon också vurmat för att 
föra ut botaniken genom att ge ut två populära 
bildfloror i fickformat.

Prisutdelningen skedde i samband med 
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte. Och 
guldluppen, det är inget mindre än en exklusiv 
graverad lupp av märket Lichen candelaris. 

Guldluppen 2020 till Evastina 
Blomgren

Evastina Blomgren. foto: Emil V. Nilsson.
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Sofia Lund är vår nya floraväktar-
samordnare. Hon tar över efter Margareta 
Edqvist som går i pension. 

Kan du berätta lite om dig själv? 
–Jag är ekolog och artnörd. Jag letar alla olika 
sorters arter i närheten av där jag bor, i hela 
landet och utomlands. Det gör jag på fritiden 
och jobbet. Det som driver mig är att jag vill 
förstå varje arts ekologi, var de finns och varför 
de finns just där. 

Vad innebär det att vara 
floraväktarsamordnare?
– Det vet jag ju inte riktigt än, men jag vill 
förvalta den verksamhet och det engagemang 
som finns ute i landet. Se till så att 
floraväktarna håller entusiasmen uppe och får 
det stöd de behöver så att vi kan samla in ett 
så enhetligt datamaterial som möjligt. Så att 
det sedan kan användas i naturvårdsarbetet.

Vad är målet med floraväkteriet?
– Att få ett historiskt och aktuellt 
kunskapsunderlag om våra hotade arters 
förekomst i landet – eventuella uppgångar, 
minskningar och hot – så att vi kan göra rätt 

naturvårdsinsatser och och rätt bedömningar i 
rödlistearbetet.

Hur ska uppgifterna från floraväkteriet 
kunna komma till mer nytta i naturvården?
– Jag tror att vi behöver få alla som jobbar 
med naturvård att förstå vilken skatt det 
kunskapsunderlag som floraväkteriet tagit fram 
är.

Vad blir den första uppgiften som 
du ska börja arbeta med som ny 
floraväktarsamordnare?
– Jag ska lära känna samordnarna i respektive 
län. Ta reda på vad de har för utmaningar och 
svårigheter och se hur jag kan stötta dem. 
Jag ska också ordna ett inventeringsläger i 
sommar. 

Sofia Lund
Nationell Samordnare för Floraväkteriet
E-post: sofia.lund@svenskbotanik.se
Telefon: 070 - 645 10 83

Sofia Lund är ny 
floraväktarsamordnare
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Hybrider ställer till det, men hur ska vi egentligen göra med växternas namn? Joel 
Levin (bilden) och Mikael Hedrén utvecklar sina tankar kring rönnar och oxlar. 
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foto: Britta Levin

botaniska föreningar
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Jessica Lindgren och medförfattare visar att små lövskogar i 
jordbrukslandskapet ger viktiga naturnyttor till både människor 
och resten av den biologiska mångfalden. 

Skogsinventeraren Barbara Kühn 
presenterar några av arterna som avslöjar 
en kalkbarrskog. 
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På årsmötet för Svenska Botaniska 
Föreningen den 14 mars valdes Mora 
Aronsson till ny ordförande. Vi träffar honom i 
naturreservatet Årike Fyris i Uppsalas utkant. 

Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag kommer från Sörmland men bor numer 
i Uppland. De senaste 30 åren har jag jobbat 
på SLU Artdatabanken, bland annat som 
kärlväxtansvarig och tidigare för att koordinera 
floraväkteriet. Idag jobbar jag mest med 
internationell naturvård och invasiva arter. 

Vad kommer du som ny ordförande att jobba 
mest med?
– På kort sikt kommer det vara att fortsätta den 
verksamhet som redan pågår men att stödja 
den mer än vad som kanske gjorts. Vi hade en 
workshop om föreningens arbete på årsmötet 
som handlade om fyra olika delar. Dels vilken roll 
våra tidskrifter ska ha framöver. Sedan kommer vi 
att satsa en hel del på att värva nya medlemmar, 
inte minst yngre med inspiration från det norska 

projektet Ung Botaniker. Vi pratade också om 
att vi har flera inventeringsprojekt igång som vi 
gärna vill synliggöra mer. Och slutligen kommer 
vi jobba med att få en bättre utväxling inom 
naturvården.  

Skulle du säga att botaniken är viktig för 
samhället idag?
– Absolut! Botaniken – i synnerhet de 
fotosyntetiserande växterna – är en grundpelare 
i hela ekologin. De flesta andra organismer är 
ju beroende av växterna primärt eller sekundärt. 
Det är också där som vi har många av de 
ekosystemtjänster som är väldigt på ropet idag. 
Och för att vi ska kunna bibehålla de här levande 
systemen så behövs det en botanisk kunskap.

Hur kan du själv bidra till att öka det 
botaniska engagemanget framöver?
– Jag hoppas att mina nätverk från de decennier 
jag jobbat med botanik kan synliggöra den 
verksamhet vi har och på det viset få fler 
engagerade och intresserade. 

Mora Aronsson är ny 
ordförande för SBF


