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Om du hittar kattfot Antennaria dioica är du troligen i en gammal ängs- eller 
naturbetesmark. Anders Jacobson och Per Toräng presenterar signalarter för 
ängs- och naturbetesmarker. 
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I detta häfte berättar Göran Mattiasson om alla turerna kring 
nationalparken Bästeträsk och protesterna kring Ojnareskogen.  
Det hela började på botanikdagarna i Medelpad.

Vill du ut på äventyr? Johan Rova 
presenterar ett rätt okänt fjällområde på 
gränsen mellan Pite och Lule lappmark. 
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Våren då naturen återupptäcktes
När jag skriver 
detta är det Kristi 
Himmelsfärdsdag 
och våren har med 
viss tvekan övergått 
i försommar här i 
Övergran, Uppland. 
Det är skönt att naturen 
har sin gång och inte bryr sig det minsta om 
epidemier. Corona har däremot förändrat 
mycket för oss botanister.

Bor man som jag är det perfekt att jobba 
hemifrån, där naturen är runt knuten. 
Jag brukar ta mig till naturreservatet 
Hjälstaviken två, tre gånger i veckan. 
Området är mest känt för att vara en av 
Sveriges förnämligaste fågellokaler, men 
är även en fantastisk växtlokal, och denna 
vår och försommar har antalet besökare 
mer än fördubblats. Det är fantastiskt 
att se hur många som passar på att njuta 
av naturen nu när andra möjligheter till 
fritidsaktiviteter är begränsade. 

Pandemin förändrar även hur vi arbetar 
som förening. Botanikdagarna på Öland är 
framflyttade till 2022 och botanikresan till 
Nordkalotten blir förhoppningsvis av nästa 
år 2021. De Vilda Blommornas Dag (14 
juni) som ställts in i Norge och Danmark 
kommer vara över när du läser det här, men 
hölls som naturvandringar där var och en 
som vill fick göra en egen vandring. 

Svenska Botaniska Föreningens 
styrelse höll ett digitalt styrelsemöte 
första helgen i maj som fungerade över 

förväntan. Vi diskuterade bland annat 
resultaten från årets föreningskonferens 
och de workshopar som vi hade på lördagen 
om föreningens framtida verksamhet. 
Föreningens verksamhet kommer att 
förändras en del de kommande åren, 
förhoppningsvis till fördel för våra 
medlemmar och medlemsföreningar. Mer 
information om detta kommer i nästa 
nummer av Svensk Botanisk Tidskrift.

Margareta Edqvist, föreningens tidigare 
ordförande och sedan 2005 anställd som 
samordnare av floraväktarverksamheten 
går i pension i sommar och den avtackning 
av henne som var tänkt att ske under 
försommaren får skjutas på till hösten. 
Hennes efterträdare Sofia Lund, som 
presenterades i förra numret av Svensk 
Botanisk Tidskrift, har fått lägga om sina 
planer från att besöka floraväktarna under 
sommaren till att kommunicera via nätet.

Apropå Hjälstaviken, så gjorde Svenska 
Botaniska Föreningen en livesändning 
därifrån på Biologiska Mångfaldens dag (22 
maj) och den går att titta på i efterhand via 
föreningens Facebooksida.

Passa på att ta vara på den här sommaren 
och upptäck närnaturen och varför inte 
besöka några av våra naturreservat. 
Information finns på länsstyrelsernas och 
många kommuners hemsidor. 

mora aronsson, ordförande i Svenska Botaniska 
Föreningen

  ledare



132 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 3-4 (2020)

Forskare har undersökt svalörter 
Ficaria i Europa och funnit att de som 
finns i Sverige är resultatet av en annan 
kromosomtalsfördubbling än de som finns 
längre västerut. 

Kromosomtalsfördubbling – eller 
polyploidi – är ett fel som kan uppstå när 
könsceller bildas (se figur 2). Plantor som 
har fördubblat kromosomtal kan ibland 
reproducera sig med andra plantor som är 
likadana, men de kan också bli sterila. 

Den svalört Ficaria verna subsp. verna 
(figur 1) som är vanlig i Sverige tror man har 
uppkommit just genom kromosomtals- 
fördubbling. Då blev den dessutom nästan 
helt steril, det är mycket ovanligt att hitta 
fertila frön. Växten sprids istället vegeta-
tivt med små groddknoppar som sitter i 
bladvecken. De vackra gula blommorna 
som pollinatörer gillar är i princip onödiga. 
Men det ironiska är att eftersom den sprids 
vegetativt, så blir nya plantor kopior. De 
kommer också ha onödigt snygga blommor. 

Hade det funnits en rejäl variation i hur 
stora blommor olika plantor hade, skulle 
man kunnat förvänta sig att plantor som 
lade mindre resurser på onödiga blommor 
skulle ta över och de med snygga blommor 
selekteras bort i det naturliga urvalet. Men 
om växten främst sprider sig med kopior av 
sig själv blir variationen minimal, urvalet får 
inget att välja mellan.

Detlev Drenckhahn och kollegor 
(2017) har studerat kromosomantalet hos 
olika svalörter i Europa. De tre vanligaste 
underarterna är vår tetraploid Ficaria 
verna subsp. verna som finns i stora delar 
av Europa, Ficaria verna subsp. calthifolia 
som finns i Central- och Sydeuropa och 
är både diploid och fertil precis som stor 
svalört Ficaria verna subsp. fertilis som finns 
i västra Europa och nyligen även upptäckts 
i Bohuslän av Erik Ljungstrand (2019).

Svalört är onödigt snygg

Notiser

Den svalört som är vanlig i Sverige har dubbelt så många kromosomer som sina 

syd- och västeuropeiska släktingar och är onödigt snygg.

DIDRIK VANHOENACKER

figur 1. Blomman på svalört Ficaria verna är 
onödigt snygg, den förökar sig ändå nästan bara 
med groddknoppar. foto: Didrik Vanhoenacker.
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Och det häftiga är att tetraploiden i de 
västra delarna av Europa verkar ha upp-
kommit genom kromosomtalsfördubbling 
av stor svalört eller en tidigare släkting 
till den, medan tetraploiden i centrala 
och östra Europa verkar ha uppkommit 
genom kromosomtalsfördubbling av subsp. 
calthifolia eller en tidigare släkting till den. 
De västra tetraploiderna och stor svalört 
har nämligen ett större genom (mer DNA) 
per kromosom än de östliga tetraploiderna 
och subsp. calthifolia. Gränsen går genom 

figur 2. (A) Vid vanlig reproduktion har könscellerna hälften (n) så många kromosomer som de vanliga 
cellerna (2n). (B) Vid kromosomtalsfördubbling eller polyploidi har reduktionsdelningen misslyckats, 
avkomman får i det här fallet fyra kromsomuppsättningar (4n), den blir tetraploid. 

Nederländerna, Danmark och Norge. 
Sveriges svalörter verkar vara av sydöstligt 
ursprung. 

Läs mer:
Drenckhahn, D., Baumgartner, W. & Zonneveld, B. 2017: 

Different genome sizes of Western and Eastern Ficaria 
verna lineages shed light on steps of Ficaria evolution. 
Forum geobotanicum 7: 27–33.

Ljungstrand, E. 2019: Stor svalört äntligen påvisad i Sverige. 
Svensk Bot. Tidskr. 113: 350-355.
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Den bedrägliga nornan
Med en stor vacker blomma lurar nornan både humlor och Svensk Botanisk 

Tidskrifts redaktör i förra häftet. Dess skönhet är bedräglig eftersom de yrvakna 

humledrottningar som lockas till deras prakt varken får pollen eller nektar. 

Ronny Alexandersson som doktorerat på norna reder ut dess biologi. 

RONNY ALEXANDERSSON

Jag doktorerade med norna Calypso bulbosa 
som försöksorganism mellan åren 1992 och 
1999. Därför spenderade jag många timmar 
ensam ute i de friska granskogarna i Väster-
botten där nornan blommar i slutet av maj 
till början av juni.

Trots att nornan erbjuder varken nektar 
eller pollen till besökande humledrottningar 
så lyckas den generellt bra med pollinerin-
gen. Hur går det ihop?

Norna är en bedårande vacker orkidé, 
den norrländska örtrika granskogens juvel. 
Samtidigt är den bedräglig och kan närmast 
betraktas som en parasit på de humledrot-
tningar som pollinerar arten, för de får inte 
nektar som belöning och de kan inte heller 
äta blommans pollen. De lockas in av den 
söta doften och blommans inbjudande 
utseende men får ingenting.

Det är istället blåbär och sälgar i omgiv-
ningen som förser humlorna med mat. 
Därför går det troligen bättre för nornor 
som växter där dessa är vanliga.

Som de flesta orkidéer har nornan pollen 
samlat i paket (pollinier). Varje blomma har 
fyra pollinier och när en humla förgäves letar 
efter nektar i blommans inre fastnar ett eller 
flera pollinier, oftast alla fyra på en gång, på 
humlans rygg. Sedan måste humlan, trots 
att den inte fått någon nektar som belöning, 

göra om misstaget en gång till på en ny norna 
för att pollinering ska kunna ske. Kanske är 
de lättlurade för att de är sömniga?

Norna pollineras av ”nyvakna” drottnin-
gar av ett antal olika humlearter av lite olika 
storlek. De drottningar som besöker nornor 
har precis lämnat sitt vinternäste och har 
ingen större erfarenhet av livet och nornor, 
vilket kan göra att de är lite mer lättlurade. 
De har heller inget bo att återvända till då 
de ännu inte har anlagt ett näste, vilket gör 
att de sannolikt rör sig över större ytor. 
Märkning av nornapollen har också visat 
att det mesta pollenet flyttas mellan relativt 
närstående blommor, men att det är ändå 
ganska mycket som förs över längre sträckor. 

Vi har märkt pollinier genom att limma 
små mikrofoton på dem och har lyckats 
dokumentera pollen som varit tio dagar 
på en humla innan det deponerades i nästa 
blomma. Detta tyder på en god potential för 
långväga pollenspridning hos nornan.

För humlorna är det däremot inte lika kul. 
Drottningarna får flyga runt med sin extra 
last av orkidépollen. Det är tur att de kan 
hitta mat hos blåbär och sälg i alla fall. 

Till höger: Norna Calypso bulbosa. foto: Ola 
Jennersten/N.

Notiser
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Ängs- och naturbetesmarkernas 
uppgång och fall
Den biologiska månfalden i våra ängs- och naturbetesmarker är idag hårt trängd 

och har varit så under lång tid. Varför är det så?

EMIL V. NILSSON

Växter som är knutna till ängs- och betes-
marker har följt i människans fotspår under 
tusentals år, men idag finns det bara spillror 
kvar. 

Många ängs- och betesmarksarter fanns 
tidigare på de gräsmarker som mammutar, 
visenter och andra stora däggdjur höll öppna 
söder om inlandsisen i norra Europa under 

större delen av de senaste två miljoner åren. 
Andra arter kan ha levt vid våtmarker, på 
brandfält och strandängar innan de spred sig 
norrut efter istiden.

Redan under bondestenålder (3800– 
1800 f Kr) förde människor in betesdjur till 
Sverige. Kor, får, grisar, getter och lite senare 
hästar betade markerna året runt. Tam- 

Gräsmarkernas mångfald har sitt ursprung i den natur som hölls öppen av megaherbivorer som mammut 
och visent. När boskapen började stallas på vintern under järnåldern växte ängsbruket fram för att få foder 
till djuren. Då ökade också mångfalden i markerna (mer grönt i figuren). När det industriella jordbruket slog 
igenom förlorade ängarna sin ekonomiska betydelse och plöjdes upp eller blev i bästa fall till betesmark. 
Fritt från Pärtel m fl 2005.

Notiser
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boskap tog över de vilda växtätarnas ekolo-
giska roll. Under yngre bronsålder (1100 – 
500 f Kr) öppnades landskapet i de traditio-
nella jordbruksbygderna upp.

Under järnåldern (500 f Kr – 1100 e Kr) 
blev det vanligare att hålla djuren inomhus 
på vintern. De matades med hö och löv som 
skördats under sommaren på ängarna. Area-
len ängsmark ökade. De stora sammanhäng-
ande gräsmarker som växte fram, ängs- och 
betesmarker, under hundratals år av hävd 
gynnade många arter.

Runt 1850 fanns det troligen som mest 
gräsmark i Sverige. Anna Westin och Tommy 

Idag finns det bara små och isolerade fragment kvar av det traditionella jordbrukets ängs- och 
naturbetesmarker och den biologiska mångfald som är knuten till dessa miljöer i Sverige. Som den här 
förenklade figuren visar finns det idag mindre än en procent kvar av den ängsmark som fanns 1850 och 
bara runt fyra procent av naturbetesmarken. Figuren är baserad på siffror från Jordbruksverket, Nationell 
inventering av landskapet i Sverige (NILS) och Sveriges rapportering till EU:s art- och habitatdirektiv 2019.

Lennartsson vid Centrum för biologisk 
mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
uppskattar att nästan 30 procent av hela  
Sveriges yta bestod av ängs- eller betesmark 
på den tiden, men redan då hade ängsmarken 
till viss del odlats upp eller blivit betesmark. 

Efter 1945 slog konstgödningen igenom. 
Ängar och naturbetesmarker förlorade sin 
ekonomiska betydelse. Idag har det industri-
aliserade jordbruket raderat många av spåren 
från det traditionella jordbrukslandskapet. 
Många av gräsmarkernas arter återfinns idag 
på rödlistan. 

Läs mer
Dahlström, A. 2006: Betesmarker, 

djurantal och betestryck 1620–1850. 
Naturvårdsaspekter på historisk 
beteshävd i Syd- och Mellansverige. 
Doktorsavhandling. SLU.

Eriksson m fl. 2002: Land-use history 
and fragmentation of traditionally 
managed grasslands in Scandinavia. 
J. Veg. Sci. 5: 743–748.

Lennartsson, T. & Westin, A 2019: 
Ängar och slåtter. Historia, ekologi, 
natur- och kulturmiljövård. Riksantik-
varieämbetet, Stockholm. 

Pärtel, M., Bruun, H.H. & Marek, S. 
2005: Biodiversity in temperate 
European grasslands: origin and 
conservation. Grass. Sci. Europe 10: 
1–14.

Toräng, P. & Jacobson, A. 2019: An 
assessment of favourable reference areas 
for grassland habitat types in the 2019 
reporting under Article 17 of the Habi-
tat Directive. Report on progress and 
implementation (Article 17, Habitat 
Directive), European Environment 
Agency, http://cdr.eionet.europa.eu/
se/eu/art17/ (2020-04-09). 

Notiser
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Det är andra året i rad som en skötselkurs 
med biologisk mångfald i fokus arrangeras 
när sommarhalvårets arbetsstyrka är 
fulltalig. Det var på Himlabacken i natur- 
och friluftsområdet Gröngarnsåsen-Dyarna 
som arbetet utfördes i år. Dagen blev en 
start för parkförvaltningens säsongspersonal 
som fick en snabbkurs i biologisk mångfald 
av naturvårdskonsulten Henrik Weibull. 

Notiser
Himlabacken öppnar sig
Den 15 april startade parkenheten på kommunen årets sommarsäsong med en 

praktisk kurs om artmångfald i öppen åsmiljö. Anders Lindholm, kommunekolog 

i Enköpings kommun, och naturvårdskonsulenten Henrik Weibull berättar mer.

ANDERS LINDHOLM & HENRIK WEIBULL

Himlabacken är en liten öppen del av 
Gröngarnsåsen strax söder om Enköping. 
Stora delar av åsen är täckt av skog, men 
vid Himlabacken är det en öppen gräsmark 
som vätter åt sydost. Här finns bland annat 
fältmalört Artemisia campestris, gulmåra 
Galium verum och backsippa Pulsatilla 
vulgaris. Bland mossorna dominerar 
karakteristiska arter som takmossa 

Rönnstubbar grävdes bort i Himlabacken på Gröngarnsåsen söder om Enköping. Det görs för hand i den 
känsliga miljön för att inte skada blommande backsippor eller bobyggande sandbin. På så sätt hoppas 
Enköpings kommun minska mängden rotuppslag under sommaren. foto: Anders Lindholm. 
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Syntrichia ruralis, gruskammossa Abietinella 
abietina och kalklockmossa Homalothecium 
lutescens. Tidigt på våren visar sig skalbaggen 
bibagge Apalus bimaculatus och arten 
den parasiterar på, vårsidenbi Colletes 
cunicularius. 

Det arbete som utfördes under dagen 
syftade till att öppna upp torrbacken och 
skapa öppna sandblottor. Rönnstubbar 
grävdes upp för att minska återetableringen 
av rönnsly. Backen räfsades runt backsippe-
plantor för att riva upp den tjocka filten av 
kransmossa. Arbetslaget öppnade upp runt 
ekar, almar och hasslar medan häggmispel, 
rönn, lönn, hägg, björk och enstaka 
ungtallar drogs upp för hand eller kapades 
med handsåg och grensax. 

Ta en tur förbi Gröngarnsåsen om du 
har vägarna förbi. Det är bara dryga två 
kilometers promenad från tågstationen.  

Backsipporna blommar samtidigt som säsongens nya parkarbetare får lära sig mer om hur man röjer en 
öppen torrbacke för att gynna biologisk mångfald. foto: Anders Lindholm.

Gröngarnsåsen ligger nära Enköpings stad. Åsen 
är skogbevuxen men Himlabacken (röd cirkel) är 
öppen med utsikt över det betade våtmarksområdet 
Dyarna. Karta från Lantmäteriet (CC). 
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B
engt Stridh är floraväktare. Den 18 
april får jag vara med när han besö-
ker några lokaler söder om Irsta, 
öster om Västerås. Bengt har parke-

rat nära gården vid en större lada, en mindre 
maskinhall och ett boningshus. Markägaren 
kör förbi i en traktor med ett lass gödsel och 
stannar för att prata lite. 

Bengt säger att det är viktigt att prata 
med markägaren, speciellt som man ska gå 
in i en hage med betande djur. Här är det en 
hästhage som ska besökas. Markägaren blir 
ofta positiv när de får höra att det är växter 
som ska räknas. Men det kan också vara bra 
att öppna för en dialog angående skötsel av 
marken, inte minst när det gäller arter som 
mosippa Pulsatilla vernalis och backsippa 
P. vulgaris där igenväxning är det främsta 
hotet. 

Mosipporna minskar mycket
Inne i hästhagen står tre ston runt ett lass 
med hö. Runt fodringsplatsen är det rejält 
nertrampat, men längre in i hagen har 
betestrycket inte varit lika hårt. Där, på 
en liten moränrygg hittar vi först tre små 
backsippeknoppar och lite senare även åtta 
plantor varav några med blommor.

Åren 2010 till 2012 inventerade Bengt 
samtliga lokaler för backsippa öster om Väs-
terås som fanns noterade i Ulf Malmgrens 
flora över Västmanland. Under 2013 invente-
rade han även mosippor i hela länet åt läns-
styrelsen. Malmgrens flora bygger på inven-
teringar som främst utfördes på 1970-talet. 

Räkna med floraväktaren
Runt om i landet finns fler än femhundra personer som är floraväktare. Genom 

deras ideella insatser vet vi idag hur det går för några av våra mest hotade arter 

på rödlistan. Emil V. Nilsson fick följa med Bengt Stridh som är floraväktare för 

bland annat backsippa och mosippa i Västmanland.

EMIL V. NILSSON

Det visade sig att det fanns backsippor kvar 
på de flesta lokalerna efter de drygt trettio 
år som passerat men att de ofta var färre i 
antal på varje lokal. Malmgrens största lokal 
med 10 000 blommor 1964 hade 2010 bara 
ett femtiotal blommor. Samtidigt hittade 
Bengt nya lokaler för arten.

För mosippa var det däremot en kraftig 
tillbakagång både i antal lokaler och antal 
plantor per lokal. 22 av 50 kända lokaler 
efter 1975 var utgångna.

När man är floraväktare är det framför 
allt kända lokaler av arter som är hotklas-
sade på rödlistan som man återbesöker. 
De hotklassade är de som är sårbara (VU), 
starkt hotade (EN) eller akut hotade (CR). 
I Västmanland har man valt att även ta med 
en del arter som är nära hotade (NT) på 
rödlistan och några arter som är sällsynta i 

Floraväktarna är ett nätverk av ideellt 
engagerade naturintresserade personer som 
besöker kända växtplatser för specifika växtarter 
och helt enkelt räknar antalet plantor, noterar 
om det skett förändringar i miljön sedan tidigare 
besök och föreslår skötselråd om det behövs. 
Genom att floraväktarna följer samma lokaler år 
efter år och som de rapporterar till Artportalen 
inom projekt Floraväkteri i Sverige genereras en 
bra grund för statistik om hur det går för våra 
hotade arter. Som floraväktare räcker det att 
man känner igen den art man floraväktar. Om 
du vill bli floraväktare behöver du kontakta den 
som är floraväktarsamordnare i din region, se 
svenskbotanik.se under fliken Floraväkteri.

Vad är floraväktarna? 
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Bengt Stridh räknar antalet blomstjälkar på en planta av 
backsippa Pulsatilla vulgaris. foto: Emil V. Nilsson.
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länet. I år har det publicerats en ny rödlista 
och då har några arter kommit till som ska 
floraväktas medan någon enstaka inte längre 
är hotklassad. Floraväktarsamordnarna får 
gå igenom den nya rödlistan och se vilka 
arter som kommer att ingå framöver. 

Varje lokal har en speciell identifikations-
kod. Om man hittar en ny lokal av en art 
som borde floraväktas så måste man kon-
takta floraväktarsamordnaren i sitt område 
så att denna kan registrera lokalen. Först 
därefter kan man skicka in en floraväktar-
rapport. 

Bengt böjer sig ner och noterar att det 
växer knippfryle Luzula campestris och back-
skärvfrö Noccaea caerulescens på platsen. När 
han senare skriver sin floraväktarrapport så 
kommer han ha med följearter men också en 
kommentar om hur lokalen ser ut och om 
det behövs några aktiva skötselåtgärder. Det 
är hästbete i hagen så Bengt är inte orolig 
för att det ska växa igen. Om något kanske 
hästarna äter upp backsipporna. En del träd 
skulle kunna tas bort. 

En stor eller flera små?
När det gäller arter som backsippa och 
mosippa kan det vara svårt att särskilja hur 
många plantor det är när de står i grupp. 
Rosetterna kan sitta tätt och det kan ibland 
vara omöjligt att skilja en stor planta med 
många rosetter från en mindre moderplanta 
med flera nyetableringar runt omkring. 
Därför kan det vara bra om det är samma 
person som räknar samma floraväktarlokal 
på samma sätt år efter år. 

Man kan också använda ett fast mått mel-
lan plantorna. Tio centimeter brukar vara 
lite för mycket, fem centimeter kan fung-
era bra. Bengt räknar både antalet plantor, 
som är det bästa måttet för floraväkteriet, 
och antalet blomstjälkar eftersom det kan 
variera mycket mellan år och därför blir 
intressant att följa upp. 

Den tionde april var Bengt uppe i Salbo-
hed och floraväktade mosippa. Han hittade 

74 plantor med 383 blomstjälkar, den blomri-
kaste lokalen i Västmanland. En planta hade 
hela 50 blomstjälkar och många plantor hade 
bara en enda blomstjälk, så variationen kan 
vara stor också inom en lokal. Han hittade 
även ett antal mindre plantor som visar att 
föryngring har skett under senare år. Detta 
är viktigt att konstatera för en art som är så 
hotad som mosippa, där frånvaron av för-
yngring är ett hot på igenväxande lokaler. 

Lokalen vid Salbohed har en del uppslag 
av lövsly och unga tallar så Bengt föreslår 
att platsen ska röjas på sly i sin floraväktar-
rapport. Även en bränning av ljungmattorna 
skulle kunna göras.

Både när det gäller backsippa och 
mosippa så rensar Bengt området runt 
plantan om det är mycket förnabildning där. 
Anledningen är att fröna från dessa arter 
ofta inte sprider sig mer än någon eller några 
decimeter. Genom att blottlägga jorden 
runt plantan kan nyetablering ske. Deras 
frukter har en spännande anpassning. Om 
de ligger på torr jord och sedan blir fuktiga 
börjar sprötet att snurra runt och borra ner 
frukten i jorden. 

Liten backe med många sippor
Vi går ut ur hästhagen och följer en körväg 
västerut. Där, utanför hästarnas vinterhage, 
ligger en av Västmanlands största lokaler för 
backsippa. Det är en liten enbacke som vet-
ter åt sydväst. Kullen betas inte av hästarna 
men det är så magert att det inte växer igen 
så fort. 

Här uppskattade Bengt antalet blom-
ställningar till 1 500 för tio år sedan, men 
riktigt så många verkar det inte vara idag. Vi 
bestämmer oss för att hjälpas åt och räkna 
alla. Jag tar den västra delen och Bengt den 
östra. Vi delar backsipporna mellan oss 
genom att lägga några pinnar som markerar 
gränsen. Snart fylls min anteckningsbok av 
streck över plantor och blommor. Några 
plantor har över tjugo blommor medan 
andra bara har en enda blomma. 
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Backsippa är rödlistad som starkt hotad (VU) 
då den har minskat med 30 procent under de 
senaste hundra åren. Det finns två underarter, 
vanlig backsippa P. vulgaris subsp. vulgaris på 
fastlandet och gotlandssippa subsp. gotlandica 
som bara finns på Gotland. De floraväktas 
separat men båda är klassade som sårbara (VU) 
på rödlistan 2020. foto: Bengt Stridh.

Backsippa Pulsatilla vulgaris

Mosippa är rödlistad som starkt hotad (EN). 
Den växer nästan uteslutande på rullstensåsar 
och sandfält. En viktig orsak till att den minskat 
är övergödning och upphört skogsbete samt 
färre skogsbränder. Arten har minskat med 50 
procent under hundra år. foto: Bengt Stridh.

Mosippa Pulsatilla vernalis

Efter en stunds flitigt räknande kunde vi 
senare konstatera att det var 385 plantor med 
877 blomstjälkar på ett område som inte är 
större än tio meter på bredden och tjugo 
meter på längden. Enligt markägaren var 
det länge sedan det var så mycket blommor 
på platsen som troligen är en av de tio bästa 
backsippelokalerna i hela Västmanland. 

Lite senare pratar Bengt återigen med 
markägaren och då passar han på att tipsa 
om att det kan vara bra att röja bort björksly 

och glesa ur enbuskarna på platsen. En 
backsippa kan bli över hundra år, så chansen 
är stor att den här floraväktarlokalen kan 
finnas kvar länge än. 
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D
en nya rödlistan 2020 visar tydligt 
att den största andelen rödlistade 
kärlväxter är bundna till det öppna 
jordbrukslandskapet, framför allt 

till ängar och naturbetesmarker. Detta är 
marker som undergått kraftig omvandling 
de senaste hundra åren. 

Som ansvarig för floraväkteriet inom 
Svenska Botaniska Föreningens styrelse har 
jag fått möjlighet att reflektera över vilka 
konsekvenser det har för oss botanister 
som är engagerade i naturvård och floraväk-
teri.

Arter som indikatorer
Jag är själv inte bara floraväktare utan också 
samordnare för Floraväktarna i Stockholms 
län. Fältgentiana Gentianella campestris 
subsp. campestris är en art som jag följt 
genom åren. Fram till 1950-talet var den 
ganska allmän i öppna landskap. I takt med 
jordbrukslandskapets omvandling har den 
minskat dramatiskt och nu är den mycket 
sällsynt. Fältgentianans minskning är en 
förlust i sig men det säger också mycket 
mer än så. Arten fungerar som indikatorart 
för öppna, hävdade, magra marker, en 
numera allt sällsyntare biotop. På rödlistan 
2020 är den klassificerad i kategorin starkt 
hotad (EN) och den är inte ensam om att 
minska. Men vad har vi för verktyg som vi 
kan använda för att vända den nedåtgående 
trenden?

Nu anpassar vi 
floraväkteriet till nya rödlistan
Jan Y. Andersson sitter i Svenska Botaniska Föreningens styrelse och är ansvarig 

för floraväkteriet. Här delar han med sig av sina tankar om naturvård med 

utgångspunkt i den nya rödlista som SLU Artdatabanken publicerade 22 april i år.

JAN Y. ANDERSSON

En viktig del av naturvården inom 
Svenska Botaniska Föreningens verksamhet 
sker genom Floraväktarna. Det är ett lands-
omfattande ideellt nätverk av omkring 500 
botanikintresserade personer som besöker 
och övervakar lokaler för rödlistade kärlväx-
ter. En floraväktare räknar antalet plantor 
eller stjälkar, bedömer om det finns några 
hot mot växtplatsen, och kan vid behov göra 
enklare skötselinsatser. 

De arter som har högst prioritet är de 
som är klassificerade som hotade i rödlistan, 
alltså arter inom kategorierna akut hotade 
(CR), starkt hotade (EN) eller sårbara 
(VU). Observationerna från floraväkteriet 
läggs in i Artportalen. Materialet blir på så 
sätt tillgängligt för myndigheter och andra 
intressenter. 

Naturvård och rödlistan
Floraväkteriet knyter samman en viktig del 
av naturvårdskompetensen i Sverige. Det 
finns ett stort nätverk av personer kring 
floraväkteriet, Svenska Botaniska Fören-
ingen och medlemsföreningar runt om i 
landet. Allt koordineras av den nationella 
samordnaren Sofia Lund. Tillsammans 

Till höger: Knärot Goodyera repens är nu rödlistad 
som sårbar (VU) och blir en intressant art för 
floraväktarna att leta efter framöver. foto: Hans 
Hillewaert (CC BY 3.0, Wikimedia commons).
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besitter vi en stor kunskap om rödlistade 
arters livscykel, krav på markförhållanden, 
spridningsbiologi och mycket mer. Utifrån 
det kan vi ge värdefulla förslag på hur ett 
område bäst kan skötas sett ur dess artsam-
mansättning och tidigare markanvändning. 
Det är en stor möjlighet som ännu inte 
utnyttjats tillfullo. 

Rödlistan är inte allt. Det finns flera 
naturvårdsarter som kan vara viktiga vid 
prioritering inom den praktiska naturvår-
den. Rödlistan har blivit ett ovärderligt 
verktyg för att uppfylla Sveriges miljömål, 
framför allt ”en rik växt- och djurvärld” som 
är målet för att gynna den biologiska mång-
falden. Men det finns även fridlysta arter 
och signalarter som kan visa på områden 
som är viktiga att bevara. 

En enskild art kan sedan i år vara 
antingen rödlistad eller signalart och 
dessutom kan den vara skyddad. Begreppet 
signalart används mest inom skogsbruket 
för att identifiera nyckelbiotoper, men även 
för ängs- och naturbetesmarker finns en lista 

över arter (se sidan 148 i detta häfte). Medan 
rödlistning visar på risken att en art dör ut 
i Sverige, fokuserar begreppet signalart på 
arten som indikator för värdefulla eko-
system. Fridlysta arter är skyddade enligt 
artskyddsförordningen och det är i Sverige 
275 kärlväxter, 12 mossor, 8 lavar, 5 svampar 
och en alg. Oavsett klassificering så är det 
visionära slutmålet med naturvårdsarterna 
att gynna en rik växt- och djurvärld med den 
biologiska mångfald, från genetisk varia-
tion inom arter till hela ekosystem, som det 
innebär. 

De apomiktiska arterna
En svårighet med Rödlista 2020 är de 400 
apomiktiska arter som tagits med. Det gäl-
ler framförallt släktena hökfibblor Hieracium 
och maskrosor Taraxacum. De flesta av 
dessa är säkerligen ofullständigt rapporte-
rade. Oftast är det bara någon eller några få 
svenska botanister som klarar av att artbe-
stämma dem säkert. Därmed är de i nuläget 
inte aktuella inom floraväkteriet, utom 

Floraväkteri av vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris i Stockholms län. foto: Jan Y. 
Andersson.
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några arter som är någorlunda lättbestämda. 
Hur de apomiktiska arterna kan utnyttjas på 
ett bättre sätt inom naturvården kan behöva 
diskuteras framöver, och det kan vara ett 
lämpligt ämne för diskussionsartiklar i 
Svensk Botanisk Tidskrift. 

Några kommer in andra försvinner
I samband med en ny rödlista behöver de 
arter som floraväktarna bevakar förändras 
i enlighet med rödlistan. Därför kommer 
arter som knärot Goodyera repens, rödsäv 
Blysmus rufus, plattsäv Blysmus compressus, 
klapperstarr Carex glareosa, flotagräs Spar-
ganium gramineum, strandviol Viola stagnina 
och lundäxing Dactylis polygama att ingå som 
floraväktararter framöver, medan slåtter-
fibbla Hypochaeris maculata, röd skogslilja 
Cephalanthera rubra, loppstarr Carex pulicaris 
och skogssvingel Drymochloa sylvatica kom-
mer att prioriteras ner.

Själv tycker jag att de nya arterna ska bli 
spännande att ta sig an. Vissa växer i andra 
biotoper än de vi normalt besökt hittills 
vilket kan fungera som ögonöppnare. En art 
som knärot blir ännu viktigare som signalart 
i våra barrnaturskogar och statusen som sår-
bar (VU) kommer att vara till stor nytta för 
skogsintresserade naturvårdare. Men jag och 
många andra på svenska fastlandet kommer 
nog att fortsätta att floraväkta röd skogslilja 
med samma iver som förut.

Orsakerna till att arter byter kategori på 
rödlistan varierar. En orsak är givetvis att 

Andersson, J. Y. 2020. Nu 
anpassar vi floraväkteriet 
till nya rödlistan [Adapting 
routines for species montoring 
according to the new red list.] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 144-
147. 

Jan Y. Andersson sitter i 
Svenska Botaniska Föreningens 
styrelse och är ansvarig för 
floraväkteriet. Han är även 
samordnare för floraväktarna i 
Stockholms län. 

Adress: Nybodagatan 5, 171 42 
Solna 
E-post: jan.andersson@

något väsentligt hänt i miljön, som att nu 
även vresalm Ulmus laevis har drabbats av 
almsjuka, vilket gjort att klassningen ändrats 
från sårbar (VU) till akut hotad (CR). 

En annan anledning till kategoribyten 
är att vi nu, inte minst tack vare floraväk-
tarnas arbete, har bättre detaljinformation 
om arterna i fråga. Ett sådant exempel är 
slåtterfibbla som varit klassad som sårbar 
(VU) i föregående rödlista – och ej rödlistad 
innan dess – men nu är klassad som nära 
hotad (NT). Kanske var arten underrappor-
terad i Artportalen och andra källor tidigare. 
Klassningen som sårbar (VU) gjorde att den 
inventerades noggrant i landet från 2015 till 
2019 så att en välgrundad omklassificering 
kunde ske. Också röd skogslilja är nu klas-
sad som nära hotad (NT) från att ha varit 
sårbar (VU) under tidigare år. Detta beror 
på de stora populationerna på Gotland och 
speciellt på Gotska Sandön. På Gotska 
Sandön gjordes 2019 en stor inventering av 
beståndet med resultatet omkring 40 000 
plantor. Däremot är arten mycket ovanlig på 
svenska fastlandet och indikerar där värde-
full kalkbarrskog. 

Slutligen kan nämnas att det ligger i 
Svenska Botaniska Föreningens ambition att 
låta uppdatera och komplettera föreningens 
faktablad om rödlistade arter, i enlighet med 
Rödlista 2020, till nytta för floraväktare, 
myndigheter, markägare, och andra intres-
senter. Var med och delta i naturvårdsarbe-
tet, bli floraväktare du också! 
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Ä
ngs- och naturbetesmarker växer 
igen men hur kan man hitta nya 
platser där delar av mångfalden 
finns kvar? Jordbruksverkets 

signalarter kan vara ett sätt att hitta nya 
områden. 

Inom skogen har signalarter kommit att 
bli ett pedagogiskt verktyg för att lokalisera 
tidigare okända områden med höga natur-
värden och anses ge en mycket bra bild över 
skogens skyddsvärde. Signalarterna i skog är 
naturvärdesindikatorer som är relativt enkla 
att känna igen. Det få känner till är att det 
också tagits fram signalarter för ängs- och 
betesmarker. 

Ängar och naturbetesmarker tillhör 
våra allra artrikaste miljöer. Historiskt har 
dessa miljöer varit mycket vanliga men 
jord- och skogsbrukets utveckling under de 
senaste hundra åren har medfört dramatiska 
förändringar av landskapet. Som en följd 
har ängar och naturbetesmarker idag blivit 
ovanliga och många av arterna som lever där 
har minskat och är numera hotade. Restau-
reringar och anpassad skötsel av de kvarva-
rande värdefulla markerna är nödvändiga för 
att bevara den rika biologiska mångfald som 
är knuten till odlingslandskapet. Signalar-
terna blir ett verktyg för att uppmärksamma 
var de värdefulla markerna finns. 

Lär dig signalarter för ängs- och 
naturbetesmark
Jordbruksverket har tagit fram en lista med kärlväxter som indikerar värdefull 

ängs- och naturbetesmark. Här lyfter vi fram ett urval av dessa arter som du 

kan leta efter i sommar. Kanske hittar du nya områden som kan vara värda att 

bevara.

ANDERS JACOBSON & PER TORÄNG

Naturvärden avslöjas
Vi har länge varit medvetna om att vi för-
lorar biologisk mångfald och kulturvärden 
i odlingslandskapet. I början av 2000-talet 
genomfördes den riksomfattande ängs- och 
betesmarksinventeringen av Länsstyrelserna 
och Jordbruksverket (se faktaruta). Syftet 
med inventeringen var att hitta värdefulla 
ängs- och naturbetesmarker, bland annat 
för att förbättra möjligheterna att nå de 
nationella miljömålen och kunna styra 
miljöersättningarna till de mest värdefulla 
områdena. 

Ett viktigt verktyg för att bedöma kva-
liteten för olika områden var den lista på 
signalarter som togs fram tillsammans med 
experter. Listan omfattar kärlväxter som är 
förhållandevis vanliga och lätta att känna 
igen. Urvalet har gjorts så att hela Sverige 
täcks in i möjligaste mån, även om listan är 
mest användbar i södra halvan av landet. 
Listan uppdaterades 2017 i samband med att 

Sedan 2002 har drygt 80 000 ängs– och 
betesmarker inventerats över hela landet och 
omfattar 334 000 hektar. Databasen TUVA 
uppdateras kontinuerligt med ny information 
och är öppen för alla. Inventeringen omfattar 
både natur- och kulturvärden.

www.jordbruksverket.se/tuva

Inventering av ängs- och betesmarker
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en uppföljning av ängs- och betesmarksin-
venteringen påbörjades.

Om man hittar ett antal av de här arterna 
i en äng eller betesmark indikerar det att 
området har höga naturvärden och kan hysa 
andra sällsyntare arter. Flera av signalarterna 
kan även påträffas i andra miljöer, såsom 
i glesa skogar, på hällmarker i skog, längs 
stigar och i vägkanter. De är då ofta en rest 
av numera försvunna ängs- och naturbe-
tesmarker i området. Hittar man många av 
arterna i sådana miljöer kan det indikera att 
det är lämpligt att restaurera ett område och 
återinföra bete eller slåtter.

Vill du gå ut och leta efter signalarter? 
Här presenterar vi tre stycken som har gott 
signalvärde och är lätta att känna igen. De 
finns i naturmiljöerna torr mark (kattfot 
Antennaria dioica), frisk mark (bredgentiana 
Gentianella campestris) och strandäng (smult-
ronklöver Trifolium fragiferum). Utöver detta 
har vi rangordnat nio arter i värdepyramider 
för dessa tre naturmiljöer.  Hela signalartslis-
tan finns i metodbeskrivningen för ängs- och 
betesmarksinventeringen (Eneland 2017).

figur 1. Gullviva Primula veris är en välkänd art som inte trivs i hög vegetation och är därför beroende av 
att hävd eller någon annan typ av störning håller högväxta arter i schack. Stora individer kan bli mycket 
gamla och hittar man gullvivor i igenväxande marker tyder det på att det har varit bete eller slåtter där 
tidigare. foto: Emil V. Nilsson, Västeråker, Uppland 6 maj 2020.
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Kattfot
Kattfot är som det vetenskapliga artepitetet 
dioica antyder tvåbyggare, vilket innebär 
att hon- och hanblommor växer på olika 
individer. En vanlig missuppfattning är att 
honplantor alltid har korgar som är skära till 
färgen medan hanplantor har vita. Istället 
är det säkrast att titta på korgens form och 
förekomsten av ståndare och pistiller för att 
avgöra om det är en hona eller hane (Bohlin 
2006). Växten sprider sig förutom med frön 
också vegetativt med utlöpare och bildar 
täta mattor. Kattfot har varit vanlig i hela 
landet, men i södra Sverige har den minskat 
de senaste decennierna på grund av igen-
växning. Man kan dock fortfarande hitta 
kvarstående exemplar i övergivna betesmar-
ker. Vägkanter är ett viktigt habitat i flera 
delar av landet men här utgör blomsterlupin 
Lupinus polyphyllus en allvarlig konkurrent 
som dessutom bidrar till att öka kvävehal-
ten i marken eftersom den binder luftens 
kväve i rötterna (Andersson 2013). Kattfot 
förekommer dock fortfarande i många olika 
typer av miljöer (Delin 2013), inte minst på 
fjällhedar. 

Bredgentiana
Arten bredgentiana Gentianella campestris 
är nog mer känd under namnen på dess 
underarter fältgentiana subsp. campestris 
och kustgentiana subsp. baltica. Den främ-
sta skillnaden mellan underarterna är att 
fältgentiana är tvåårig medan kustgentiana 
gror och blommar under ett och samma år. 
Båda underarterna pollineras av humlor men 
kan också befrukta sig själva om humlornas 
besök skulle utebli (Lennartsson 2002). De 

är starkt hävdberoende och mycket känsliga 
för hög vegetation och framför allt tjocka 
förnalager som effektivt reducerar frönas 
möjligheter att gro. Den förhållandevis kort-
livade fröbanken gör också att bredgentiana 
snart riskerar att försvinna vid upphörd 
hävd. Arten är därför starkt knuten till de 
artrikaste gräsmarkerna, vilket tyder på att 
den är en god indikator för lång hävdkon-
tinuitet (Lennartsson 2015). Intressant nog 
finns en av landets största populationer av 
fältgentiana i gräsmarkerna på Arlanda flyg-
plats och arten växer inte sällan i olika typer 
av infrastrukturmiljöer som då ofta har ett 
förflutet som slåtter- eller betesmarker. 
Båda underarterna är rödlistade som starkt 
hotade (EN).

Smultronklöver
Smultronklöver har fått sitt namn av att 
den gråbruna fruktställningen till formen 
påminner om smultron. Ett annat namn 
på arten är blåsklöver och den uppblåsta 
fruktställningen sprids effektivt med vin-
den. Smultronklöver är en bra indikatorart 
i hävdade havsstrandängar i södra Sverige. 
Den gynnas framför allt av bete. Fruktställ-
ningen är lätt att känna igen, men tidigt på 
säsongen kan arten förväxlas med vitklöver. 
Likt andra arter som växer på havsstrand-
ängar är smultronklövern tålig mot höga 
salthalter. Smultronklöver tål inte att växa 
i tät och högvuxen vegetation. Om hävden 
upphör försvinner den ganska snabbt.

Värdepyramider
Vi presenterar här tre värdepyramider med 
nio arter vardera för arter som indikerar 

figur 2 (motstående sida). Vi presenterar tre värdepyramider för signalarter i ängs- och naturbetesmarker 
som ett pedagogiskt redskap för den som vill leta efter signalarter för ängar och naturbetesmarker. Urvalet 
utgår delvis från de runt 70 arter arter som ingår i Jordbruksverkets lista. Fynd av dessa arter skulle kunna 
indikera platser som kan vara intressanta för restaurering i samarbete med markägaren eller arrendatorn.
Kategorierna speglar hur länge arten finns kvar efter att hävden upphört, där A betyder att de förväntas 
minska fort medan det går långsammare för arter i B och att arter i kategori C förväntas vara kvar längst 
efter upphörd hävd (Fritt med egna tillägg efter Ekstam & Forshed 1992). 
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värdefulla ängs- och naturbetesmarker (figur 
2). Pyramiderna är pedagogiska hjälpmedel 
som utgår ifrån hur fort en art försvinner när 
hävden – slåtter eller betande djur – upphör, 
där arterna i toppen försvinner först och de i 
botten står kvar längst. Arterna i kategori A 
och B är ett urval av de arter som Jordbruks-
verket har på sin lista med signalarter, men 
några av arterna i kategori C finns inte med i 
Jordbruksverkets lista. 

Signalarterna ger en möjlighet att 
upptäcka okända platser där rester av det 
tidigare kulturlandskapet lever kvar. De 
flesta är lätta att känna igen så att vem som 
helst kan gå ut och leta efter dem. Än idag 
kan det finnas höga naturvärden i kantzoner 
mellan åker och skog, på åkerholmar och i 
skogsgläntor. Här kan den ideella naturvår-
den göra en viktig insats liknande den som 
många skogsinventerare har gjort under 
längre tid för skogar med höga naturvärden. 
Det viktiga är att artfynden kopplas till den 
plats (koordinat) där fyndet görs med så stor 
noggrannhet som möjligt. Använd en gps 

eller en lämplig app till mobiltelefon för att 
få ut bra koordinater (se faktaruta). 

Genom att rapportera fynd av signalarter 
till Artportalen blir kunskapen tillgänglig för 
länsstyrelser, kommuner och markägare.

På senare tid har landets olika länssty-
relser börjat jobba med handlingsplaner 
för grön infrastruktur och där ingår också 
odlingslandskapet. Där använder de både 
Artportalen och resultatet från ängs- och 
betesmarksinventeringen. Dessutom jobbar 
man även med biotoper i infrastrukturmil-
jöer, såsom vägkanter och kraftledningsga-
tor. 

figur 3. Kattfot Antennaria dioica är en art som växer på torr mark. Om hävden upphör försvinner kattfoten 
när marken växer igen. Bilden visar en röd hanplanta med ståndare till vänster och en vit honplanta till 
höger foto: Sebastian Sundberg.
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Jacobson, A. & Toräng, P. 2020: 
Lär dig signalarter för ängs- och 
naturbetesmark. [Indicator species for 
valuable semi-natural grasslands.] Svensk 
Bot. Tidskr. 114: 148–153. 
Indicator species are used in the national 
inventory of valuable semi-natural 
grasslands, but apart from that, the list of 
indicator species is not well known among 
botanists. Here, we present a few of the 
listed species.
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Det är mycket viktigt att du rapporterar till 
Artportalen som används av både länsstyrelsen 
och skogsstyrelsen. Det är några saker som är 
viktiga att tänka på.  

1. Rapportera med bild på växten. Då kan ditt 
fynd bli validerat av granskare (annars riskerar 
naturvårdsarter att bli underkända). Det kan 
vara bra att dessutom lägga upp en bild på 
platsen som visar hur naturmiljön ser ut.

2. Se till att koordinaten blir så exakt som 
möjlig. Använd en gps eller en lämplig app till 
mobiltelefon, t ex Avenza. 

3. Skriv in ett bra lokalnamn som gör det lätt att 
hitta om det är en ny lokal. Använd inte lokaler 
som avser ett stort område, då blir det svårt för 
andra att hitta platsen där växterna finns. 

2. Ange gärna antal, är det tio, hundra eller 
tusen plantor? Sådana uppgifter är viktiga för 
länsstyrelsen. 

3. Under fliken ”ekologi” går det att ange 
biotop, ofta handlar det om markslaget ”öppen 
fast mark”. Specificera så långt det är möjligt. 

4. Lägg gärna in kommentarer som du tror 
naturvårdare kan ha nytta av. 

6. Om allt är korrekt ifyllt med datum och allt så 
ska du nu kunna rapportera. Lycka till!

Så rapporterar du dina fynd
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J
ag träffar fem personer från Natur-
vårdsverket i ett digitalt videomöte. 
Mitt syfte med intervjun är att få 
höra mer om hur de arbetar med de 

naturliga gräsmarkerna, framför allt ängs- 
och naturbetesmarker men också andra ytor 
som domineras av gräs idag. Efter lite tek-
nikproblem lyckas jag få kontakt med Erik 
Sjödin som just nu jobbar med att stärka 
förutsättningarna för vilda pollinatörer. 
Sedan kopplar Mikael Lindberg på Områ-
desskyddsenheten in sig. Snart dyker också 
Marianne Wetterin, Göran Blom och Ingrid 
Kjellander från Landskapsenheten upp. Jag 
börjar med min första fråga som handlar om 
gräsmarkerna och rödlistan. 

Idag är många svenska arter rödlistade 
för att det finns för lite gräsmark med 
betande djur, eller att gräsmarken betas 
för hårt och länge. Skulle ni hålla med om 
den beskrivningen?

– Problemet är att det inte alltid går att 
ekologiskt ersätta äng med bete om man 
inte stängslar bort delar av betesmarken 
under en tid, säger Erik Sjödin. Många av 
insekterna, inte minst viktiga pollinatörer, 
minskar bland annat på grund av blom-
bristen vid för hårt bete under sommarsä-
songen. 

– Grundproblemet är att det traditionella 
extensiva jordbruket minskat oerhört sedan 
mellankrigstiden, säger Göran Blom. Det 

Vad gör Naturvårdsverket åt att 
gräsmarkerna minskar?
Det ideella arbetet, rödlistan och den statliga naturvården är tre viktiga delar i 

den svenska naturvården, men hur hänger det ihop? Er redaktör intervjuade fem 

personer från Naturvårdsverket för att ta reda på mer. 

EMIL V. NILSSON

som finns kvar är små utspridda rester av 
det historiska odlingslandskapet, ofta med 
långa avstånd. Spridningen av ängsväxterna 
har minskat på grund av avstånden samt att 
betesdjuren inte rör sig över stora land-
skapsavsnitt och hö inte transporteras runt 
längre. 

Vad gör Naturvårdsverket för att stoppa 
förlusten av ängs- och naturbetesmarker?

– Om vi börjar med skyddade områden 
som är utvalda för att de ska ha riktigt höga 
naturvärden så är det ganska många av 
dem som är Natura 2000-områden. De ska 
prioriteras i skyddsarbetet enligt miljöbal-
ken och EU:s Art- och habitatdirektiv, säger 
Mikael Lindberg. Det innebär både formellt 
skydd och skötsel, fortsätter Mikael, men 
trots att dessa områden är prioriterade så 

Vad gör Naturvårdsverket? 

Naturvårdsverket är den statliga myndighet 
som ansvarar bland annat för frågor om 
klimat, biologisk mångfald, kretslopp, avfall, 
miljöövervakning, jakt och miljöforskning. 
Det är den myndighet som har överblick 
över hur miljön mår och ska verka för att de 
sexton miljökvalitetsmål som riksdagen har 
fastställt nås. Naturvårdsverket har ansvar för 
uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen, 
bland annat Myllrande våtmarker och Ett rikt 
växt- och djurliv. Jordbruksverket har ansvaret 
för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 
och Skogsstyrelsen för Levande skogar. 
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kan det vara svårt att åstadkomma hävd 
på vissa av dem. Naturbetesmarkerna är 
spridda i landet och ibland är det helt enkelt 
brist på betande djur. 

– Till det här hör att i samband med EU-
inträdet 1995 så togs ett strategiskt beslut 
om att fokusera på att skydda värdefulla 
skogar och idag är det främst skogsom-
råden som skyddas, inflikar Göran Blom. 
Tanken var att jordbrukspolitiken genom 
miljöersättningarna skulle bevara naturbe-
tesmarkerna, men ersättningarna räcker inte 
till för att bevara de mest skötselkrävande 
markerna. 

– Vår inställning är att det i första hand är 
lantbrukarna som ska bevara och sköta ängs- 
och naturbetesmarkerna på sina marker, 
fortsätter Marianne Wetterin.  För att det 
ska vara möjligt är en förutsättning att vi 
har en levande landsbygd med lönsamma 
lantbruksföretag som lantbrukarna kan leva 
på, så att de kan fortsätta bruka marken, 

fortsätter hon. Men det krävs även tillräck-
ligt höga miljöersättningar för att det inte 
ska bli för kostsamt för lantbrukarna att 
sköta de värdefulla ängs- och betesmarker 
som vi vill ha kvar. I vissa speciella fall kan 
områdesskydd vara en lösning, även om 
det inte är huvudstrategin för bevarande i 
odlingslandskapet. Det kan vara en av flera 
möjliga lösningar om det inte går att ordna 
skötsel av en värdefull mark på annat sätt.

Vilka miljöersättningar finns för att lant-
brukare ska kunna sköta en naturbetes-
mark eller andra naturliga gräsmarker?

– Det är framför allt miljöersättningarna 
som är en ersättning för den tjänst som 
lantbrukaren tillhandahåller vid skötsel av 
värdefulla marker som bidrar till arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djur-
liv, säger Marianne Wetterin. Sedan finns det 

Mikael Lindberg jobbar med bildande och skötsel av skyddade områden på Områdesskyddsenheten på 
Naturvårdsverket. foto: Gudrun Robinson.
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bland annat gårdsstöd som är ett direktstöd 
till lantbrukaren. 

– Dessa stöd är också viktiga för att 
öka lönsamheten för lantbruksföretagen, 
säger Mikael Lindberg. Skötselmedel för 
de skyddade områdena, både naturreservat 
och Natura 2000-områden, går framför allt 
till särskilda insatser, till exempel restau-
reringar. En del av de skyddade områdena 
finansieras via LIFE-projekt som medfinan-
sieras av EU, men större delen av finansie-
ringen kommer från miljöersättningar även i 
skyddade områden.

Vad är det som styr hur Naturvårdsver-
ket arbetar med ängs- och naturbetes-
marker?

– Den lagstiftning och de nationella 
åtaganden vi har att utgå från är miljöbalken, 
EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirek-
tiv samt de svenska miljömålen, vilka i stor 

utsträckning utgår från konventionen om 
biologisk mångfald, svarar Mikael Lindberg. 
Vi har åtagit oss att uppnå gynnsam beva-
randestatus för de naturtyper och arter som 
ingår i direktiven. Det har också tagits fram 
en åtgärdsplan för nästa programperiod 
2021–2027 för de mest prioriterade åtgär-
derna för att nå just gynnsam bevarandesta-
tus. Men grunden i vårt arbete handlar om 
att stoppa utrotningen av arter och där är 
också rödlistan ett viktigt instrument för att 
följa upp tillståndet i naturen och hur det 
går för olika arter. 

– När det gäller själva miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap så är det Jordbruksver-
ket som har målansvaret för det, berättar 
Marianne Wetterin. Därför är det viktigt 
för Naturvårdsverket att samverka och ha 
ett gott samarbete med Jordbruksverket när 
det gäller miljöersättningar och odlingsland-
skapet. Det finns ett program för att följa 

Marianne Wetterin på Landskapsenheten jobbar med bevarande av biologisk mångfald och hållbart 
nyttjande i odlingslandskapet, bland annat med koppling till EU:s gemensamma jordbrukspolitik (ofta 
förkortat CAP för Common Agricultural Policy). foto: Sofie Wetterin.
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upp jordbrukspolitiken som heter CAP & 
hållbarhet, där även Havs- och vattenmyn-
digheten och Riksantikvarieämbetet ingår 
och där ska alla myndigheter vara överens 
om de utredningar och rapporter vi tar fram. 
Där ingår bland annat ett projekt om digital 
betesdrift som ligger lite i framtiden. En del 
i det är virtuella stängsel som kan medföra 
att det blir enklare att styra var och när 
djuren får beta. 

– Arbetet med pollinerande insekter och 
andra ekosystemtjänster har bland annat 
koppling till problemen i odlingslandska-
pet, säger Erik Sjödin. Minskningen av 
pollinatörer beror bland annat på att det 
saknas blomrika miljöer och vi behöver visa 
på hur det hänger ihop genom att tänka ur 
ett landskapsperspektiv, det vill säga grön 
infrastruktur. 
— Vi har arbetat mycket för att skapa en 
förståelse för vårt behov av ekosystem-

tjänster, fyller Göran Blom i. Det handlar 
ju egentligen om att skapa en förståelse 
för grön infrastruktur och alla de arter och 
ekosystem som ingår, att det måste beaktas i 
olika samhällsprocesser. Det är en grund för 
att resten av samhället ska förstå betydelsen 
av att bevara enskilda arter och naturtyper, 
och att det inte bara handlar om att bevara 
arterna för deras egen skull. För att bevara 
vissa särskilt hotade arter har Åtgärdspro-
gram för hotade arter (ÅGP) varit viktigt.  

Om ni får välja fritt, vad har ni för posi-
tiva exempel på projekt som gjort att det 
går bra för ängs- eller naturbetesmarker?

– SAND LIFE är ett projekt som jag ofta 
tar upp, berättar Mikael Lindberg. Just när 
det gäller sandmiljöer så har de fått så snabb 
respons på de åtgärder som gjorts inom det 
programmet i förhållande till insatsernas 
storlek. Naturtypen trädklädda gräsmar-

Göran Blom bredvid några aktiva naturvårdare. Göran Blom arbetar på Landskapsenheten och leder 
arbetet med miljömålsrådsåtgärden ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga lantbruksföretag”. 
foto: Karl Blom.
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ker har visserligen en dålig status, men den 
pågående försämringen av dess status har 
äntligen avstannat, mycket till följd av ett 
annat LIFE-projekt och skötsel i skyd-
dade områden. Och just för skogsbeten och 
slåtterängar har miljöersättningen höjts för 
några år sedan. 

– Men generellt kan man säga att miljöer-
sättningarna är för låga idag. De borde höjas 
rejält på marker som kostar mer att sköta, 
vilket ofta är marker med extra höga värden, 
flikar Marianne Wetterin in. De markerna 
riskerar annars att gå förlorade eftersom de 
kostar för mycket för lantbrukaren att sköta 
idag. 

– Jag tycker att handlingsplanerna för 
grön infrastruktur har lyft naturliga gräs-
marker på ett positivt sätt som inte har 
gjorts tidigare, säger Erik Sjödin. Alla län 
har tagit fram regionala handlingsplaner där 
man pekar på handling och lyfter de behov 
som finns. Framför allt i södra Sverige finns 
det en tonvikt på just gräsmarkerna men 

Ingrid Kjellander arbetar med odlingslandskapets frågor på Landskapsenheten. foto: Johannes Nordgaard.

alla län har med dem i sina handlingsplaner. 
Sedan tycker jag att pollineringsuppdraget 
också står för något mycket positivt där det 
satsas pengar på pollinatörvänliga åtgärder 
i länen, på hotade pollinatörer och genom 
att betala ut medel genom Lokal naturvårds-
satsning (LONA) till kommunala projekt 
som gynnar pollinatörer. En satsning på 
pollinatörer är en satsning på biologisk 
mångfald i gräsmarker skulle jag säga, även 
om pollinering är en viktig funktion i hela 
landskapet. Visst kan vi prata om odlings-
landskap, men gräsmarker finns på så många 
fler ställen. Tack vare arbetet med grön 
infrastruktur blir också vägkanter, kraftled-
ningsgator, golfbanor, flygfält, parker och 
skidbackar ett viktigt tillskott av gräsmarker 
idag. 

– Vi borde även lyfta fram den gamla 
ängs- och hagmarksinventeringen som 
inleddes på 1980-talet och som är grunden 
för att vi har de här miljöersättningarna 
idag och andra stöd tidigare, berättar Göran 
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Blom. Det har ju ändå bromsat upp den 
katastrofala utvecklingen som var på gång 
när vi höll på att förlora alla dessa värdefulla 
marker. Men visst behöver stödsystemet 
ses över så att samhället mycket tydligare 
betalar för det man vill bevara.

Om vi nu ser till det som görs för gräs-
markerna, både i odlingslandskapet och 
utanför, hur ser framtiden ut för ängs- 
och naturbetesmarkerna?

– Tyvärr så är det ganska kritiskt som jag 
ser det, säger Erik Sjödin. Det är en stor risk 
att vi fokuserar på att endast försöka bevara 
just odlingslandskapets arealer som är för 
små för att klara mångfalden av ängs- och 
betesmarksarterna. Risken för att ängs- och 
betesmarksarterna dör ut är dessutom över-
hängande på grund av att de inte kan sprida 
sig eller flytta mellan de få isolerade livs-
miljöerna om klimatet förändras. Det finns 
också en risk för att invasiva arter konkur-

rerar bort den mångfald av grämsmaksarter 
som finns. 

– Ja, det sker en intensifiering och 
koncentration av jordbruket i vissa delar av 
landet samtidigt som det sker en marginali-
sering och nerläggning av jordbruksföretag 
i andra delar, säger Göran Blom. Det finns 
samtidigt många positiva exempel med 
restaureringar men de döljs i den stora ned-
åtgående trenden som syns i den nationella 
statistiken. Det är en lång nedåtgående pil 
och en mängd små pilar som pekar uppåt. 

– Det är en viktig poäng tror jag, det görs 
ju mycket bra men sett till hela statistiken 
så ser det inte bra ut, fortsätter Mikael 
Lindberg. Vi ska inte heller glömma att det 
också finns en utdöendeskuld som kan vara 
mycket större än vi anar, även om vi vänder 
vissa trender med positiva åtgärder så finns 
det risk för att många arter tippar över 
gränsen och dör ut. Vi måste dock ändå göra 
vad vi kan. 

Erik Sjödin arbetar med att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer inom pollinationsprojektet och har 
tidigare jobbat med grön infrastruktur. foto: Liselott Sjödin Skarp.
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– Vi ska inte glömma att det tidigare 
fanns ett ekologiskt stöd till ängs- och 
betesmarkerna från hela det landskap som 
brukades, fyller Erik Sjödin i. Öppna glänt-
rika skogar där det var skogsbete har idag 
till stor del ersatts av mörka, täta produk-
tionsskogar. Det fanns mer våtmarker men 
också bränder som inte bekämpades lika 
effektivt som idag och som öppnade ytor 
som gynnade variationen för både växter 
och insekter. Historiskt sett var lövinslaget 
i skogen också betydligt större. Allt det här 
bidrog också till odlingslandskapets biolo-
giska mångfald. Det stödet finns inte kvar i 
landskapet nu.  

– Jag tycker också att när vi pratar om 
skogen så säger vi det som om det vore skog 
så som det fanns förr, men sådana skogar 
finns ju inte i någon större utsträckning 
längre. Det är ju plantager numera, säger 
Göran Blom. Odling av gran och tall. Det är 
inte skogar i en ekologisk betydelse. 

Svenska Botaniska Föreningen organi-
serar floraväktarna. Informationen från 
floraväktarna har varit viktiga för att ta 
fram rödlistan för kärlväxter. Hur kan 
de här personerna, ideellt engagerade 
naturintresserade som är ute i landska-
pet och räknar olika växtarter, bidra till 
att vända trenden när det gäller de natur-
liga gräsmarkerna?

– Det är en jätteresurs i form av crowd 
sourcing att få in data från en stor geo-
grafisk yta över en längre tid, säger Göran 
Blom. Växter är ju som regel ganska tröga, 
de perenna växterna kan uthärda rätt så 
länge och är i princip funktionellt utdöda på 
platser om inte hävden återupptas. Att bidra 
med information och kunskap är otroligt 
viktigt. 

– Ja, och rapporter på Artportalen är ju 
väldigt viktigt, fortsätter Mikael Lindberg. 
Länsstyrelsen använder Artportalen för 
sitt strategiska arbete. Vissa arter är extra 
viktiga, de som kan vara indikatorer på kalk, 

eller på tidigare hävd.  Blåsippa är till exem-
pel en toppenart för att hitta kalkbarrskog i 
Jämtland. 

– Jag tror att kunskapen om de här arter-
nas förutsättningar är jätteviktigt och en del 
av vårt biologiska kulturarv. Det är något 
som vi gemensamt borde jobba för att sprida 
mer. För om man förstår hur traditionella 
odlingsmetoder en gång i tiden gynnade 
dessa arter så kan man också förstå vilket 
behov de har idag. Kring biologiskt kul-
turarv kan vi skapa större förståelse för de 
åtgärder som vi behöver göra idag. 

– Just det biologiska kulturarvet är 
jätteviktigt att lyfta fram kunskap om, 
säger Göran Blom. Ofta kan personer som 
är väldigt duktiga på arter ha en mindre 
förståelse för vilka förutsättningarna är för 
att just dessa arter finns på de platser de gör. 
Framför allt människans historiska positiva 
påverkan på arternas förekomst, fördelning 
och spridning. 

Vad kan de botaniskt intresserade perso-
ner som läser det här göra för att hjälpa 
ängs- och naturbetesmarkerna och de 
organismer som lever där? 

– En viktig del är naturbetesköttet säger 
Marianne Wetterin. Ja, där skulle allmän-
heten kunna ha en stor påverkanspotential 
genom att öka efterfrågan på naturbeteskött 
i handeln. 

—  Och att man också ger en positiv feed-
back till de lantbrukare som sköter natur-
betesmarkerna, säger Ingrid Kjellander. Vi 
bör äta mindre mängd kött, men framför allt 
bör vi äta mindre mängd importerat kött. 
Det kött vi äter bör också i första hand vara 
naturbeteskött, framför att komma från 
djur som bara betar på åkermark eller står 
på stall. 

– På så sätt kan vi gynna de lantbrukare 
som sköter våra värdefulla naturbetes- 
marker, fortsätter Marianne Wetterin. 

– Det är verkligen viktigt att lantbrukare 
med betesdjur kan känna stolthet över de 
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värden de skapar, den så kallade köttskam-
men ska inte gälla naturbetesköttet, poäng-
terar Ingrid Kjellander.

– Jag tycker det viktigaste man kan göra 
som en förening är att ordna mer aktivite-
ter och få fler att bli intresserade, fortsät-
ter Mikael Lindberg. Finns det inte något 
intresse för att njuta av naturen så kommer 
det inte heller finnas någon förståelse för att 
skydda den biologiska mångfalden tror jag. 

– Botaniska föreningar kanske kan ta 
kontakt med en lantbrukare och fråga om 
de får visa på typiska och ovanliga växter 
på markerna, hakar Marianne Wetterin på. 
Lantbrukarna själva brukar varken ha tid 
eller kunskap för att arrangera sådant själva. 
Det skulle kunna vara något positivt som 
både kan öka förståelsen för lantbrukarnas 
arbete och få lantbrukaren att känna stolt-

het över de värden jordbruket skapar. Jag 
tror att det finns en stor potential för olika 
typer av naturturism på gårdar i odlingsland-
skapet som både kan öka intresset för dess 
värden och ge möjlighet till ökade inkomster 
för lantbrukaren, säger Marianne Wetterin. 
— Det är idag många som bor i områden där 
det finns kvar rester av det gamla odlings-
landskapet, funderar Göran Blom. Där 
kanske man kan ta kontakt med markägaren 
och röja sly, slå ängar, kanske få dit betande 
djur. Jag har själv gjort det vid min sommar-
stuga och det har varit otroligt värdefullt. 
Det är enormt uppskattat och väldigt många 
som engagerar sig och hjälper till med röj-
ning och stängsling. 

Betande nötboskap i Naturreservatet Kallriga, Uppland. foto: Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen.
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D
en femte maj i år avslog Kammar-
kollegiet den stämningsansökan 
som Nordkalk AB lämnat mot 
svenska staten. Nordkalk kräver 

ersättning på flera miljarder för förlorad 
inkomst och rättegångskostnader för att 
de inte fick bryta kalk i det Natura-2000 
område som nu ska bli nationalparken 
Bästeträsk. Staten, å sin sida, menar att 
kalkbrytning utan täkttillstånd inte är en 
lagenlig användning av den aktuella fastig-
heten. 

Det här kan ses lite som dödsryckning-
arna i en mycket utdragen rättsprocess där 
naturens juridiska värden inom Natura 
2000 har stått i centrum. Det har varit en 
lång kamp. Många minns säkert också de 
demonstrationer som fanns på plats vid 
Ojnareskogen 2012. Men det hela började 
långt tidigare, redan 2005, strax innan Bota-
nikdagarna i Medelpad. 

Norra Gotland har genomgått en i 
svensk naturvård och svenskt rättsväsende 
unik och osannolik händelseutveckling. 
Skulle området i och kring Bästeträsk, 
Hauträsk och Ojnaremyr skyddas som 
nationalpark samtidigt som Gotlands 
dricksvattenförsörjning säkrades, eller 
skulle området användas för kalkbrytning 
under 25 år med ett förorenat dricksvatten 

som följd? Turerna har varit många och har 
avslöjat vilka stora kunskapsluckor många 
har haft i juridik, Natura 2000 och inte 
minst ekologi. 

Mötet i Lärbro
Den 5 april 2005 meddelande Nordkalk 
på ett informationsmöte i Lärbro på norra 
Gotland att de hade långt framskridna 
planer för att öppna ett nytt kalkbrott. 
Det planerades bli 170 hektar stort och 
skulle ligga mitt i hjärtat av den blivande 
nationalparken Bästeträsk. Storleken på det 
föreslagna brottet är större än Visby innan-
för ringmuren och planerades bli 25 meter 
djupt. Det här fick medlemmar i Gotlands 
Botaniska Förening att reagera, men de 
trodde inte att de skulle klara en så stor 
fråga själva. De kontaktade därför Svenska 
Botaniska Föreningen. 

Veckan efter midsommar 2005 var stora 
delar av Svenska Botaniska Föreningens 
styrelse på Botanikdagarna i Medelpad 
tillsammans med många andra medlemmar 
i föreningen. Där och då fick styrelsen 
en förfrågan från Gotlands Botaniska 
Förening om att engagera sig mot 
Nordkalks planer på att öppna ett nytt 
stort kalkbrott. Man bestämde sig för att 
agera skyndsamt.

Hur Ojnareskogen räddades och 
Bästeträsk blir nationalpark
Svenska Botaniska Föreningen har varit en viktig del i svensk ideell naturvårds 

största seger. Det här är en del av Göran Mattiassons sammanfattning av 

föreningens engagemang i processen som visar vilken juridisk styrka det kan 

finnas i naturvetenskaplig kunskap. Göran har hela tiden lyft fram vikten av att 

göra Bästeträsk till nationalpark. 

GÖRAN MATTIASSON & EMIL V NILSSON
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Kalkbrytning eller rikkärr?
Området är unikt. Platsen som var tilltänkt 
för kalkbrottet ligger norr om Bräntings 
haid och söder om Bästeträsk. Båda har 
länge varit Natura 2000-områden på grund 
av sina höga och unika naturvärden. Vattnet 
är själva livsnerven som binder samman 
områdets komplexa naturmiljö. 

Om kalkbrytning skulle tillåtas enligt 
ansökan skulle rikkärr och agkärr dräneras 
och orkidérikedomen försvinna. Här 
finns naturtyper som är skyddade enligt 
Art- och habitatdirektivet och minst 270 

rödlistade växt- och djurarter. Här finns 
många sällsynta växter som svärdkrissla 
Inula ensifolia, tovsippa Anemone sylvestris, 
timjansnyltrot Orobanche alba och orkidéer 
som salepsrot Anacamptis pyramidalis, 
luktsporre Gymnadenia odoratissima och 
flugblomster Ophrys insectifera, för att bara 
nämna några. Kalktallskogen med sina 
hundraåriga träd är norra Europas viktigaste 
område för trädlevande skalbaggar. 

Karta över det aktuella området med de Natura 2000-områden som fanns på plats 2005 och Nordkalks 
planerade kalktäkt. Kartunderlag från Lantmäteriet.
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Botanikerna organiserar sig
Styrelsen kunde snabbt sätta sig in i att 
området hade höga och unika naturvärden, 
till och med högre än många befintliga 
nationalparker i Sverige. Man bestämde 
sig för att verka för bildandet av en 
nationalpark och att ansökan om tillstånd 
för att få öppna ett kalkbrott skulle 
avslås. Göran Mattiasson, föreningens 
då vice ordförande, blev ansvarig för 
att leda arbetet. Bo Göran Johansson, 
styrelseledamot i Gotlands Botaniska 
Förening, skulle företräda föreningen 
vid förhandlingar i miljödomstolen på 
Gotland. Botanisterna gjorde sig redo för 
att ta kampen. Samtidigt bildades också 
Föreningen Bevara Ojnareskogen av folk 
från bygden. 

Svenska Botaniska Föreningen definie-
rade tre mål med sitt engagemang. Det 
första var att få samhällets stöd för att bilda 
Nationalparken Bästeträsk med sin världs-
unika miljö. Det andra var att förhindra att 
området exploaterades och det tredje var 

att verka för att Nationalparken Bästeträsk 
verkligen bildades. 

Redan den 22 oktober 2005 beslöt sty-
relsen att man skulle begära att regeringen 
utredde möjligheterna att bilda national-
parken. Samtidigt skickade styrelsen ett ytt-
rande till Miljödomstolen där man avstyrkte 
Nordkalks ansökan om tillstånd för att få 
öppna två provbrott i det aktuella området. 
Logiken var enkel, om tillstånd inte kunde 
ges till ett nytt stort kalkbrott fanns det inte 
heller några skäl för att lämna tillstånd till 
några provbrott. 

En avgörande del i arbetet var att få 
Naturvårdsverket att utreda förslaget om 
nationalpark som Svenska Botaniska Fören-
ingen ville lägga fram. Naturvårdsverket fick 
i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att 
utreda om Bästeträskområdet uppfyller de 
internationella kriterier som krävs för att få 
skyddas som nationalpark, men med detta 
var kampen långt ifrån vunnen. 

Processen kring Ojnareskogen och nationalparken Bästeträsk startade redan 2005 och har gått igenom 
flera domstolar och omprövningar. Om allt går enligt planen kan nationalparken invigas 2025.
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Natura 2000
En viktig del i den här berättelsen handlar 
om EU:s Natura 2000-områden. EU- 
kommissionen hade nämligen begärt att 
Sverige skulle komplettera tidigare anmäl-
ningar. 

Natura 2000 skapades inom EU för att 
hejda utrotningen av djur och växter genom 
att skydda deras livsmiljöer. I lagstiftningen 
listas 170 naturmiljöer och 900 växt- och 
djurarter som särskilt värdefulla, urvalet 
bygger på EU-lagstiftningen inom Art- och 
habitatdirektivet och Fågeldirektivet. 

Det är länsstyrelserna som ansvarar för 
att ta fram Natura 2000-områden som 
sedan granskas av Naturvårdsverket. Reger-
ingen beslutar därefter om att ge förslagen 
till EU-kommissionen som tar det slutgiltiga 
beslutet. Sverige har fått komplettera sin 
lista i flera omgångar eftersom EU-kommis-
sionen inte varit nöjd med Sveriges insats.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i 
Gotlands län hade lagt fram Ojnaremyr 
som förslag på en sådan komplettering, ett 
område som angränsar till det befintliga 
Natura 2000-området Bräntings haid. 
Förslaget hamnade slutligen på miljö-

departementets bord innan det skulle upp 
till regeringen för beslut. Men förslaget gick 
inte obemärkt förbi. 

Nordkalk försökte få förslaget avlägsnat. 
De skrev i ett yttrande 21 oktober 2005 att 
det inte kan ”uteslutas att ett utpekande av 
Ojnaremyr som Natura 2000-område även kan 
medföra hinder eller begränsningar för utbryt-
ning av kalksten på den angränsande fastigheten 
Bunge Ducker 1:64. I förlängningen kan detta 
medföra mycket negativa konsekvenser för 
Nordkalks verksamhet på Gotland”. Framtiden 
skulle komma att visa att de hade rätt i att 
det skulle påverka möjligheten att bryta 
kalksten. 

Under 2006 besökte Nordkalk både mil-
jödepartementet och näringsdepartementet 
med syftet att försöka stoppa förslaget att 
göra Ojnaremyr till Natura 2000-område. 
Miljödepartementet hade å sin sida arbe-
tat med att fullfölja uppdraget att anmäla 
Natura 2000-områden enligt de direktiv 
som kommit från EU. 

Nordkalks ansträngningar var inte för-
gäves. Näringsdepartementet, som arbetar 
för att exploatering och sysselsättning ska 
ges företräde, gick segrande ur den här 
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bataljen. Regeringen anmälde nämligen inte 
Ojnaremyr som Natura 2000-område och 
kunde därför bifalla bolagets önskan den 5 
maj 2006.

Kampen tas till domstol
Nordkalks ansökan om tillstånd för att 
öppna ett nytt stort kalkbrott lämnades till 
miljödomstolen 2006. I samband med detta 
informerade Naturvårdsverket och Läns-
styrelsen regeringen om de lagbestämmelser 
i miljöbalken som gäller om ansökan skulle 
riskera att skada Natura 2000-områden. 
Regeringen hade också fått ett under-
handsbesked från Naturvårdsverket om att 
Bästeträskområdet var unikt och med råge 
fyllde alla internationella krav för att skyd-
das som nationalpark. Kanske var det därför 

som regeringen den 11 oktober 2007 beslöt 
att inte ta beslut på egen hand utan överläm-
nade prövningen till miljödomstolen. 

Det beskedet kan ha varit fullständigt 
avgörande för hur den här processen senare 
fortlöpte och måste ses som en delseger. 

Den 19 december 2008 skriver miljö-
domstolen att den anser att det inte är 
möjligt att både skydda naturområdet och 
bedriva kalktäkt. Domstolen menar vidare 
att påverkan via yt- och grundvatten, som 
undersökts i samband med överväganden 
om att klassa området som Natura 2000, 
skulle förväntas bli stor på framför allt 
våtmarker. ”Försämrade livsbetingelser för 
arter kan befaras”, skriver domstolen. Under 
sådana omständigheter kan tillstånd inte 
lämnas. 

En nordeuropeisk exklusivitet. Svärdskrissla Inula ensifolia är i norra Europa endast känd från norra 
Gotland och plantorna avviker från sina artfränder i Sydosteuropa. foto: Jörgen Petersson.
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Naturens rättigheter åsidosätts
Nordkalks ansökan avslås, men domen över-
klagas till Miljööverdomstolen och nu börjar 
det bli komplicerat. Ännu en gång hamnar 
Natura 2000 med det tilltänkta Ojnaremyr 
i hetluften. Miljööverdomstolen skriver att 
”regeringen har bestämt att livsmiljöer i områ-
dena Bräntings haid och Bästeträsk ska skyd-
das men valt att inte skydda den del av Bunge 
Ducker 1:64 som sannolikt innehåller samma 
naturtyper som de utpekade Natura 2000-områ-
dena. Det får förutsättas ha skett med synsättet 
att de ovan berörda intressena skulle kunna vara 
förenliga med varandra och att materialutvin-
ningen inte skulle omöjliggöras. Detta får bilda 
utgångspunkten också vid tillståndsprövningen”. 
Domstolen refererar till att Ojnaremyr inte 
blev Natura 2000.

Den 9 oktober 2009 upphävde Miljö-
överdomstolen den tidigare domen och 
gav därmed Nordkalk tillåtelse att bedriva 
täktverksamhet. 

Domen överklagades till Högsta dom-
stolen som efter ett års betänketid, den 
21 oktober 2010, beslöt att inte lämna 
prövningstillstånd för att pröva Miljööver-
domstolens dom. För många var det här 
slutet av processen. Nordkalk hade vunnit 
och naturvården förlorat. 

Svenska Botaniska Föreningen konsta-
terar i samband med beslutet att ”Högsta 
domstolen och Miljööverdomstolen har genom 
detta ärende lagt fast rättsläget för Natura 2000 
och tillämpningen av lagstiftningen i natur- och 
miljövårdsarbetet i Sverige på en fullständigt 
oacceptabel nivå”. 

Så här i efterhand är det svårt att förstå 
domarna om det inte vore för det simpla 
faktum att de helt enkelt saknade kunskap 
om Natura 2000 och de juridiska konse-
kvenserna av Art- och habitatdirektivet. 
Hade de inte läst lagen?

Men föreningen låg steget före och hade 
redan lämnat in en anmälan till EU-kommis-
sionen för brott mot Art- och habitatdirek-
tivet. 

EU-kommissionen hade redan tidigare 
informerats om Nordkalks ansökan om att 
få bedriva kalktäkt samt om de pågående 
domstolsprocesserna. Kanske var det att 
greppa efter halmstrån, men situationen 
började se riktigt mörk ut. Det skulle behö-
vas ett mirakel.

Naturvården vinner
När mark- och miljödomstolen under 2011 
tog upp ärendet igen såg många det som 
att målet redan var avgjort. De skulle bara 
verkställa det beslut som Miljööver- 
domstolen fattat 2009 och som Högsta 
domstolen befäste med sin dom 2010. Men 
Miljööverdomstolen hade gett Mark- och 
miljödomstolen i uppdrag att ”fastställa 
villkor för täktverksamheten utan att skada 
intilliggande Natura 2000-områden. Detta är 
emellertid en naturvetenskapligt omöjlig uppgift 
som därmed också är omöjlig att lösa ut strikt 
juridisk synpunkt. Domstolens beslut ska likväl 
vara korrekt och rättssäkert – en ekvation som 
inte går ihop”. 

Den 30 november 2011 avslår därför 
Mark- och miljödomstolen Nordkalks ansö-
kan på sakliga och juridiska grunder, men 
går samtidigt mot den överordnade Mark- 
och miljööverdomstolens dom. Miraklet är 
ett faktum. Här vänder hela processen till 
naturvårdens fördel, men segern var kort-
varig. Nordkalk överklagade domen samma 
år.

Ännu ett nederlag
Under sommaren 2012 tar Mark- och miljö-
överdomstolen återigen upp ärendet och ger 
– utan att närmare pröva de juridiska hinder 
som tas upp i domen från 2011 – Nordkalk 
rätt att påbörja kalkbrytning. Överdomsto-
len upphävde därmed det tidigare domslut 
från 2011 och ansåg att domen från 2009 låg 
fast. Samtidigt meddelande domstolen ett 
verkställighetsförordnande, vilket innebar 
att Nordkalk kunde inleda vissa förbere-
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dande åtaganden utan att domen vann laga 
kraft. 

Miljöbalkens krav att skydda naturvärden 
var helt enkelt åsidosatta. Aldrig förr har 
två olika miljödomstolar kommit till helt 
motsatta resultat i prövningar av samma 
ansökan. Svenska Botaniska Föreningen, 
Naturvårdsverket och ett tiotal andra 
organisationer och enskilda beslutade att 
överklaga till Högsta domstolen. Det stod 
klart att det föreligger ett stort behov av en 
principiellt vägledande dom. Vad hade natur 
med värden i Natura 2000-klass för juri-
diska rättigheter?

Kampen förs i skogen
Efter domen startade Fältbiologerna och 
boende i närområdet en bevakning av 
Ojnareskogen. Det visade sig vara klokt. 
Nordkalk inväntade inte domen utan lät 
omgående entreprenören Mellanskog starta 
avverkningar i området för att anlägga en 

nio kilometer lång transportväg. Samtidigt 
väckte de boendes och Fältbiologernas 
demonstration massmedias uppmärksam-
het. 

Polis kallades in för att röja undan de 
mänskliga hinder som stod i vägen för skogs-
maskinerna. Där mötte de barnfamiljer och 
pensionärer, det var ingen som ställde till 
med bråk men många som fick bli bortlyfta 
av poliserna utan fysiskt motstånd. 

När Greenpeace kedjade fast sig på 
maskinerna förmiddagen den första septem-
ber förändrades situationen. Det ström-
made in mängder med folk. Läget var spänt. 
Personerna som körde skogsmaskinerna 
kände sig å sin sida pressade när det var fullt 
med människor uppe i många av de träd 
som skulle fällas. Avverkningarna upphörde 
samma dag, inte för att Nordkalk ville det 
utan för att Mellanskog, entreprenören som 
avverkade åt bolaget, ville bryta kontraktet 
med Nordkalk efter påtryckningar från 

Fältbiologerna och närboende började bevaka området efter domen sommaren 2012. Det visade sig vara 
nödvändigt eftersom Nordkalk genast började avverka skog i området. foto: Gun Ingmansson.
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sina medlemmar. Mellanskog kände att det 
var dålig publicitet att medverka i något så 
kontroversiellt. 

Svenska Botaniska Föreningen med-
delade Länsstyrelsen den 31 augusti att det 
förelåg lagliga möjligheter och skyldigheter 
att stoppa avverkningarna och begärde att 
detta skulle ske snarast. Det resulterade i att 
Länsstyrelsen den 2 september beslutade att 
Nordkalk skulle avbryta skogsavverkningen 
på den berörda fastigheten. 

Natura 2000 prövas
All uppståndelse i massmedia fick Hög-
sta domstolen att påskynda prövningen 
vilket resulterade i att de den 17 september 
beslutade att lämna prövningstillstånd. Det 
betyder att de ifrågasatte den tidigare dom-
stolsprocessen. Nu ska Högsta domstolen, 
för första gången efter Sveriges inträde i EU 
1995, pröva hur EU-lagstiftningen och miljö-
balken ska tillämpas av svenska domstolar i 
Natura 2000-områden. 

Redan den 15 oktober meddelar Högsta 
domstolen att det tillstånd som Nordkalk 
tidigare fått inte bör tas i anspråk. Indirekt 
kritiserar domstolen den tidigare rättsliga 
hantering av ärendet som skett av Mark- och 
miljööverdomstolen. Högsta domstolen ger 
därför Naturvårdsverket, Svenska Botaniska 
Föreningen och andra inblandade rätt i sin 
överklagan. 

Den 18 juni 2013 kommer så Högsta  
domstolens dom. Där undanröjs den tidigare 
domen från Mark- och miljööverdomstolen 
och målet förvisas till Mark- och miljö-
domstolen för ny handläggning. 

Högsta domstolen fastslår att en till-
ståndsprövning måste ske som uppfyller 
kraven i Art- och habitatdirektivet vilket 
handlar om Natura 2000-områden och 
att målet därför måste tas om. Prövningen 
måste också omfatta frågan om det ska ges 
dispens från förbuden enligt Artskydds-
förordningen. Högsta domstolens uttalande 
om skadebedömningar väger tungt och är 

Polis tillkallades för att rent fysiskt lyfta bort mänskliga hinder för skogsmaskinerna. foto: Sofia Bothorp.
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en styrka i framtida bedömningar som berör 
Natura 2000. 

EU-kommissionen, som tagit del av 
handlingar, meddelade den 22 augusti 2013 
efter Högsta domstolens beslut att: ”Idag 
föreligger därmed inget beslut som skulle strida 
mot gällande EU-lagstiftning eller andra tecken 
på att behandlingen av ärendet för närvarande 
inte skulle ske i enlighet med EU-lagstiftning. Vi 
har därför beslutat att, åtminstone för tillfäl-
let, avsluta undersökningen av detta klagomål. 
Jag vill betona att beslutet att avsluta under-
sökningen av klagomålet inte på något sätt är 
definitivt. Vi kan återuppta undersökningen 
av ärendet ifall det uppkommer tecken på att 
EU-lagstiftningen inte följs i behandlingen av 
detta ärende i de nationella domstolarna. I så 
fall räcker det att meddela oss detta skriftligen så 
öppnar vi detta ärende på nytt.”

I mars 2014 hade Mark- och 
miljödomstolen huvudförhandling för 
att för tredje gången pröva Nordkalks 
ansökan. Nordkalk mötte starkt motstånd 
hos Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och Länsstyrelsen 
Gotland samt SMHI som alla fann ansökan 
bristfällig och därför yrkade avslag. Även 
Svenska Botaniska Föreningen och andra 
ideella föreningar yrkade avslag, eftersom 
ansökan inte fyller de krav som lagen 
föreskriver och Högsta domstolen fastställt. 
Motståndet mot Nordkalks ansökan var 
överväldigande och övertygande, motparten 
hade uppenbarligen styrkts väsentligt 
av Högsta domstolens dom. Därför blev 
resultatet en överraskning. 

Ett överraskande bifall
Domstolen biföll den 2 juni 2014 Nordkalks 
ansökan att öppna nytt kalkbrott. Domslu-
tet var minst sagt överraskande och dess-
utom enhälligt.  

Domstolen har varken förstått sitt 
uppdrag, vad Natura 2000 innebär juridiskt 
eller bedömt vilka skador som förorsakas 
när markvattennivåerna ändras. 

Domen upprörde många. De hydro-
geologiskt sakkunniga som deltagit i ärendet 
skrev med anledning av domen ett öppet 
brev den 3 september 2014 till domstolarna 
och regeringen och ifrågasatte handlägg-
ningen av vetenskapliga expertbedömningar 
i svenska miljömål. Kanske var det ändå så 
att kritiken fick en klangbotten. 

Natura 2000 räddar området
Den 9 januari 2014 gav regeringen landets 
länsstyrelser i uppdrag att komplettera 
Natura 2000 med nya och utvidgade områ-
den enligt anvisningar från Naturvårds-
verket. Nu skulle Sverige få möjlighet att 
ordna de brister som tidigare påtalats av 
EU-kommissionen. I samband med detta 
föreslog Svenska Botaniska Föreningen att 
hela det föreslagna nationalparksområdet 
bör ingå i Natura 2000. 

Naturvårdsverkets kvalitetsgranskning 
av Länsstyrelsens förslag resulterade i att 
verket med eget yttrande den 27 mars 2015 

Ur Svenska Botaniska Föreningens 
skrivelse den 30 oktober 2014 för att 
komplettera Natura 2000 på Gotland: 

”Den föreslagna nationalparken Bästeträsk 
innehåller världsunika naturtyper, som 
domineras av prioriterade naturtyper i Natura 
2000 och innehåller en rad särskilt förtecknade 
arter och miljöer i såväl EU:s Fågeldirektiv som 
Art- och habitatdirektiv. Här finns också arter 
vars livsmiljö är skyddade enligt Artikel 12 i 
Art- och habitatdirektivet. Få områden i Sverige 
innehåller en sådan mängd rödlistade växt- och 
djurarter som den planerade nationalparken. 
Kunskapen har fördjupats under det senaste 
decenniets olika undersökningar av områdets 
naturvärden. Området mellan och kring de 
befintliga Natura 2000-områdena Bräntings 
haid, Bästeträsk och Gildarshagen med 
Bluttmo fyller definitionsmässigt också kraven 
för att ingå i Natura 2000. Att luckor uppstod 
tidigare är resultatet av att markägare motsatte 
sig förslagen. Luckorna bör elimineras genom 
att knyta samman de olika områdena i ett 
sammanhängande Natura 2000-område 
omfattande nationalparken Bästeträsk.” 
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tillstyrkte och överlämnade ett reviderat 
förslag om 6 540 hektar till regeringen för 
beslut. Nordkalks ansökningar om tillstånd 
att bryta kalk gick rimligen i tysthet förlo-
rade den 27 mars 2015, när Naturvårdsverket 
överlämnade Länsstyrelsens i Gotlands län 
förslag till regeringen att anmäla Bästeträsk-
området till Natura 2000. 

EU-domstolens prejudicerande 
beslut och praxis förbjuder åtgärder och 
verksamheter som kan skada områden 
som fyller Art- och habitatdirektivets 
vetenskapliga krav för att ingå i Natura 
2000. Varken Sverige eller något annat 
EU-land har rätt att hindra EU att 
genomföra Natura 2000 på beslutat och 
överenskommet sätt. Resultatet och 
konsekvenserna av anmälan uppfattades 
aldrig av massmedia eller allmänhet utan 
diskussionerna fortsatte i riksdag, bland 
politiker och allmänhet. Nordkalk var 
däremot medvetna om konsekvenserna.

Ojnaremyr blir Natura 2000
Den 31 augusti 2015 beslöt regeringen att 
anmäla Bästeträskområdet till EU-kommis-
sionen för att komplettera Natura 2000. 
Regeringen har med beslutet lagt fast den 
politiska inriktningen och viljan att bilda 
nationalparken Bästeträsk. Därmed kunde 
Svenska Botaniska Föreningen gå ut med 
ett pressmeddelande som konstaterar att 
det nu finns förutsättningar att bilda en 
nationalpark, något som föreningen föreslog 
redan 2005. Vidare påpekas att regeringen 
inte längre hindrar EU-kommissionen att 
skapa ett sammanhängande nät av Natura 
2000-områden, men också att Nordkalks 
(och SMA Minerals) ansökning om kalk-
brytning i området stoppas av gällande lag-
stiftning och att dricksvattenförsörjningen 
för de boende är säkrad. 

Bästeträsk nationalpark
Den 24 juni 2019 meddelade Naturvårds-
verket att myndigheten tillsammans med 

Mattiasson, G & Nilsson, E.V. 2020: Hur 
Ojnareskogen räddades och Bästeträsk blir 
nationalpark. [How Ojnareskogen was saved 
and Bästeträsk will become a national park.] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 162–171. 

Göran Mattiasson har 
varit vice ordförande 
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Havs- och vattenmyndigheten, Region 
Gotland samt Länsstyrelsen i Gotlands 
län, att de ska påbörja arbetet med att bilda 
nationalparken Bästeträsk på norra Gotland 
efter sommaren. Så har också skett. Det 
som nu står för dörren är förhandlingar med 
markägare om markinköp. Om allt fortskri-
der enligt planerna kommer nationalparken 
Bästeträsk att kunna invigas år 2025. 

Den här redogörelsen visar på styrkan 
i att arbeta strategiskt och målmedvetet 
inom en ideell förening i samarbete med 
andra. Den visar också på hur viktigt det 
är att kunna kombinera naturvetenskaplig 
kunskap med juridik. Och om något år kan 
vi alla besöka den världsunika naturen i 
nationalparken Bästeträsk! 

• Göran Mattiassons fullständiga redogö-
relse finns att läsa på www.svenskbotanik.se/
Floravård.
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F
isktrappan vid Gärds Köpinge 
gamla kvarn består av tre rundade 
betongkar efter varandra, samman-
länkade genom öppningar där 

Vramsåns vatten brusar fram. Det händer 
att byborna tar sig ett dopp i fisktrappan 
när sommarsolen steker, men framförallt 
är den byggd för öringar. Om höstarna 
stiger romstinna havsvandrare stegvis förbi 
dammen på sin väg från Hanöbukten upp 
mot lekbottnarna i Lyngsjö och Tollarp.

Till vänster om dammen finns ett litet 
sidoflöde, där vattnet förgrenar sig i ett otal 
mindre strömmar och rännilar som flätar 
sig mellan klibbalarnas knotiga rötter. Intill 
träden växer vattenmynta Mentha aquatica 
som doftar gott när man gnuggar bladen 
mellan fingrarna. Äventyrliga ungar vadar 
gärna in i sumpskogen för att leta efter 
kräftor bland bottenstenarna.

Likt stjärnor i vattnet
Ute i huvudfåran skuttar vattnet lekfullt 
över grunda gruspartier och lite större 
stenar. Här och där vajar långa limegröna 
slingor i strömmen, mjuka förgrenade 
kvastar av trådformade blad. Ordet “hår-
svall” brukar ofta användas för att beskriva 
växtens utseende, och med tanke på att 
bladverket kan bli närmare fyra meter långt 
rör det sig om en ansenlig kalufs. Riktigt 
imponerande blir den under högsommaren, 
när den skickar upp myriader av vita ranun-
kelblommor på skaft ett litet stycke över 
vattenytan. “Stjärnströsslad” är ett annat 
ord som dyker upp i hjärnans poesicentrum. 

Jättemöjan Ranunculus fluitans är en 
ovanlig art. I princip finns hela den nordiska 
populationen i Vramsån söder om Kristi-
anstad. Några enstaka fynd har gjorts i den 
närbelägna Mjöån, och på senare år har 
arten med mänsklig hjälp även etablerat sig 
i Säbybäcken utanför Landskrona. Jättemö-
jan i Vramsån blommar vackert, men den 
svenska populationen är självsteril och sätter 
inte frukt. Sannolikt rör det sig om en och 
samma klon på samtliga lokaler i ån.

Arten har även rapporterats från ett par 
vattendrag i Danmark, men vid närmare 
granskning har dessa individers blombott-
nar visat sig vara tätt håriga. På grundval 
av detta har de danska fynden förts till den 
närstående arten penselmöja Ranunculus 
penicillatus.

Sprider sig med vattnet
Strömvirvlarna rycker och drar oavbrutet 
i möjetofsarna ute i vattnet. Krafterna blir 
tydliga när man vadar ut i ån, det gäller att 
hålla tungan rätt i mun när man trevar efter 
fotfäste med sandalerna. Ibland slits växt-
delar loss av strömmen, men för jättemöjans 
del är det inget större bekymmer. På stjälken 
finns en slags brottanvisningar, svagare 
zoner som ger vika innan rotsystemet tar 
skada. Det kan liknas vid toalettpapprets 
perforering – risken att rycka loss hållaren 
från väggen är minimal.

De växtdelar som sveps iväg har en välut-
vecklad förmåga att rota sig, och sannolikt 
är det just denna typ av vegetativ spridning 
som har etablerat jättemöjan på många 

Upplev jättemöjan
Jättemöjan är en flerårig undervattensväxt som bara finns i två vattendrag i 

Sverige, Vramsån och Mjöån i nordöstra Skåne. Journalisten Erik Kohlström 

bjuder här på en kärleksförklaring till växten.

ERIK KOHLSTRÖM
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Jättemöja Ranunculus fluitans i Vramsån utanför Kristianstad. foto: Patrik Olofsson/N.
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av lokalerna längs Vramsån. Samtidigt är 
vattenflödet i ån tämligen enkelriktat, och 
det krävs andra mekanismer för att spridas 
uppströms. 

Torkan hotar jättemöja
Från bland annat Storbritannien finns upp-
gifter om att nötkreatur är mycket förtjusta 
i att äta jättemöja. Det är lätt att föreställa 
sig en vallpiga som flyttar en flock kvigor 
från en betesmark till en annan. Vid det 
gamla vadstället kanske hon rastar en stund 
och svalkar fötterna medan djuren passar på 
att mumsa i sig jättemöja - och med lite tur 

hänger några växtdelar med ett par kilome-
ter upp längs ån.

En annan utmaning med att leva i Vram-
sån är att vattenståndet kan skifta betydligt 
över året. Jättemöjan måste kunna hantera 
såväl vårflodens dånande vattenmassor som 
högsommarens torka. Vissa år kan flödet 
vara mycket litet, och problemet aktualise-
rades under den exceptionellt torra somma-
ren 2018. Låga flöden utgör dels en uppenbar 
risk för uttorkning för såväl jättemöja som 
för en rad känsliga fiskar, insekter och muss-
lor. Dessutom kan en minskad vattenmängd 
innebära ökade koncentrationer av närings-

I Vramsåns vatten blommar jättemöja Ranunculus fluitans om sommaren. Här sitter en hane av blåbandad 
jungfruslända Calopteryx splendens och vilar på dess blomma. foto: Patrik Olofsson/N.
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ämnen, vilket kan ge följdproblem i form av 
igenväxning och ökad sedimentation.

Mycket tyder på att jättemöjan trots 
allt tål ett visst mått av stress när det gäller 
flödesvariationer. Däremot verkar den vara 
känslig för beskuggning, och på flera lokaler 
där ån kantas av höga lövträd har jättemöjan 
minskat. 

Naturvårdsröjning i strandkanten
I Gärds Köpinge välver sig klibbal Alnus 
glutinosa, skogslönn Acer platanoides och 
hästkastanj Aesculus hippocastanum över det 
porlande vattnet, och deras skugga håller 
vattnet svalt. Låga temperaturer bidrar till 
bättre syresättning, vilket är livsviktigt för 
åns öringar, flodpärlmusslor och frilevande 
dagsländelarver. Som besökare är det också 
lätt att bli en smula trollbunden när löv-
verket sjuder av fågelsång, och för många 
människor utgör den lummiga miljön kring 
Vramsån en viktig oas i det intensivt bru-
kade skånska landskapet. Men för lummigt 
får det alltså inte bli. Att fälla träd för att 
släppa ner ljus till jättemöjan är en opera-
tion som måste ske med varsamhet och stort 
ekologiskt kunnande. 

Andreas Jezek, limnolog på Biosfärom-
rådet Kristianstads Vattenrike, berättar att 
man sedan början av 2000-talet har genom-
fört naturvårdsröjningar på flera platser 
längs Vramsån. Man har fällt större träd och 
håller undan sly och buskage. På flera loka-

ler, bland annat på den restaurerade ström-
sträckan i Tollarp, har man också förstärkt 
bestånden av jättemöja genom att plantera 
ut lossrivna möjeskott från Gärds Köpinge.

Förargligt nog gynnas även andra växter 
av det ökade ljusinsläppet, och vid lokalen 
i Gärds Köpinge har igelknopp Sparganium 
emersum visat sig vara en tuff konkurrent till 
jättemöjan. Andreas Jezek berättar att man 
sedan 2018 har slagit igelknopp med lie, 
vilket har gett goda resultat. Röjningarna har 
också förändrat strömförhållandena till det 
bättre, genom att vattnet spolar undan de 
finare sedimenten och frilägger bottengru-
set. Projektet kommer att fortsätta under de 
närmaste åren, och Andreas Jezek kommer 
inte att behöva göra allt jobb själv. 

Om vi behöver handkraft för att till 
exempel rycka igelknopp så har naturbruks-
gymnasiet i Önnestad erbjudit sig att hjälpa 
till, berättar han, och det ger ju fina möjlig-
heter till pedagogisk verksamhet.

Vid Köpinge gamla badplats, cirka två 
hundra meter nedströms fisktrappan, finns 
parkering, bord och bänkar. På biosfärom-
rådet Vattenrikets fina informationsskyltar 
kan den vetgirige läsa om såväl jättemöjan 
som andra arter i Vramsån – till exempel 
bäcknejonögat, kungsfiskaren eller den lilla 
vattenfisen. Det gröna ”hårsvallet” syns 
fint från gångbron över ån, men ta gärna en 
promenad upp mot strömsträckan nedanför 
dammen om du besöker lokalen.  

Kohlström, E. 2020: Upplev 
jättemöjan. [Experience the 
river water-crowfoot Ranunculus 
fluitans] Svensk Bot. Tidskr. 
114: 172–175 The only Swedish 
site for Ranunculus fluitans (NE 
Scania, southern Sweden) is 
presented.
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M
ånga som besökt Padjelanta 
har på vägen stiftat bekantskap 
med den frodiga Tarradalen, 
som från Kvikkjokk sträcker sig 

i en nordvästlig båge in mot gränslandet 
mellan Padjelanta och Sarek. Men lika 
botaniskt vältrampad som Padjelantaleden 
är, lika outforskade är fjällsluttningarna på 
sydsidan av Tarraätno, upp mot gränsen 
mellan Pite och Lule lappmark.

Detta område genomkorsas av basiska 
bergarter, som på vissa ställen går upp till 
ytan – inte minst i form av det märkliga 
fjället Ruopsok med sina ockragula sten-
formationer. Berggrunden gör floran 
spännande och artrik, samtidigt som 
det är ett närmast stiglöst område där få 
fjällvandrare rör sig. 

Har man botaniken i fokus är mitten 
till slutet av juli den lämpligaste tiden att 

Upptäck fjällväxterna i Staikas 
skugga
Gå i Johan Rovas fotspår bland fjällarnika och lappdraba på gränsen mellan Lule 

och Pite lappmarker. Den här texten är Johan Rovas omarbetade version av en 

artikel i Fjällrutan nr 1/2018.

JOHAN ROVA

figur 1. Johans vandring startade med båtfärd från Kvikkjokk och vandring upp mot Njunjes, för att därefter 
fortsätta västerut över kalfjället. Kartunderlaget är hämtat från Lantmäteriet.
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besöka området, och bäst når man det via 
Padjelantaleden från Kvikkjokk. Efter en 
inledande båttur genom deltat i Kvikkjokk 
vandrar man ungefär 12 kilometer längs leden, 
genom gammelgranskog och högörtsängar. 
Lyckosamma vandrare kan få se brunbjörn 
Ursus arctos längs stigen eller i sluttningarna 
upp mot Gasskájvvo. En lämplig första etapp 
är Njunjes och Njunjesstugan, som drivs 
av Svenska Turistföreningen (figur 1). Den 
som vill tälta kan redan nu korsa bron över 
Tarraätno och hitta lämpliga tältplatser på 
södra sidan. 

Roströd fjälltopp
Ett lämpligt mål för dag två är att botani-
sera sig sydväst upp längs bergsluttningen 
Rákkasbákte med sikte mot bergstoppen 
Ruopsok. Det är knappt tio kilometer att gå. 
Högst uppe på toppen reser sig en ockragul 
klippformation. Stenar i samma färger ligger 
utspridda på sluttningarna nedanför. Berg-
grunden på Ruopsok utgörs av ett ultraba-
siskt järn-magnesium-silikat och är i grunden 

grön, men när ytan vittrar får klippan istället 
en roströd ton. Strax söder om toppen växer 
fjällnejlika Viscaria alpina sparsamt. 

För att hitta en lämplig tältplats kan det 
vara bra att vandra ungefär en halvmil längre 
västerut, till dalgången mellan Ridovárre 
och Råhtjuris, med fin utsikt mot dubbel-
toppen Staika i nordväst (figur 2). 

Floran visar tydligt när man kommer 
in i på kalkberggrund och vid fuktigare 
hällmarker börjar det dyka upp arter som 
fjällspira Pedicularis hirsuta, nätvide Salix 
reticulata och lappkattfot Antennaria 
villifera.

Fjället Staika är, med sin karaktäristiska 
dubbeltopp, en syn som många sett på 
avstånd från vägen mellan Jokkmokk och 
Kvikkjokk, men det är inte många som 
vandrat i fjällets närhet. Att närma sig Staika 
kan vara ett lämpligt mål för nästa dagstur. 
På färden finns det flera botaniskt spännande 
lokaler. Vill man inte göra en topptur till 
Staika finns det flera mindre bergsryggar 
sydöst därom att utforska: Miettoajvve, 

figur 2. Det är inte så många botanister som har rört sig i närheten av fjället Staikas dubbeltopp. foto: 
Johan Rova, från Stájgáguovddel, 20 juli 2017.
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Láhttoajvve och Råhtjuris är kanske aldrig 
tidigare besökta av botanister.

Basisk berggrund
Om man väljer att gå norrut från Råhtjuris 
och sedan vandra parallellt med gränsen till 
Lule lappmark, passerar man små kullar med 
fjällsippa Dryas octopetala. Dessa kullar är väl 
värda att söka av lite närmare. 

Fjällsippan är kalkgynnad och där den är 
vanlig har man chans att hitta andra spän-
nande arter, som också de trivs på basisk 
berggrund. Här finns bland annat polarfryle 
Luzula confusa, klippstarr Carex rupestris och 
fjällkattfot Antennaria alpina. Pampiga tuvor 
av rosenrot Rhodiola rosea växer på läsidan av 
större stenar. 

Det händer inte sällan att man träffar på 
både fjällpipare Charadrius morinellus och 
snösparv Plectrophenax nivalis i området, 

samtidigt som ljungpipare Pluvialis apricaria 
ständigt visslar vemodigt i bakgrunden. I 
fuktigare partier kan man hitta spädbräcka 
Micranthes tenuis, knoppbräcka Saxifraga 
cernua och purpurbräcka S. oppositifolia. 

Går man norrut över det lätt kuperade 
landskapet runt Stájgaguovddel med sina 
många småsjöar är fjällsipporna vanliga. Här 
bör den botaniskt intresserade vandraren 
ägna mer tid. På en del kullar är det nämligen 
möjligt att stöta på fjällklocka Campanula 
uniflora bland fjällsippebladen (figur 3). Det 
är dock inte säkert att den alltid är i blom i 
juli. I samma område finns också fjällarnika 
Arnica angustifolia och lappdraba Draba lactea. 
Vill man vara säker på att se allt kan det vara 
lämpligt att slå läger här.

Knappt två kilometer nordöst om berget 
Miettoajvve ligger en bergskam med en 
vådligt stupande östsluttning som liksom 

figur 3. En av arterna som Johan Rova sökte efter på sin vandring var fjällklocka Campanula uniflora. Här 
växer den i ett hav av fjällsippa Dryas octopetala. foto: Johan Rova, Stájgáguovddel, 4 augusti 2017.
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Staika formar en dubbeltopp. Toppen ligger 
på 1367 meter över havet och är betydligt 
enklare att nå än berget Staika själv, vars 
högsta topp når hela 1793 meters höjd. 
Nordsluttningen består av surare bergarter 
och floran blir därför inte lika rik. 

På högre höjd dominerar fjällgröna Dia-
pensia lapponica och i kanten av snölegor kan 
man hitta isranunkel Ranunculus glacialis. 

Från toppen är utsikten magnifik. I 
nordväst tornar Staika upp sig och avlägset 
kan man skymta Sulitelmas glaciärer. I norr 
störtar marken ner i Tarradalen, som häri-
från närmast verkar vara en bottenlös klyfta. 
Österut, bortom Fieres och Vougá, anar man 
att fjällen övergår i flackare terräng. Rakt 
västerut tronar Nuortta Sávllos och Bálleks 
dramatiska profiler vid gränsen mot Norge.

I skuggan av Láhttoajvve
Innan man lämnar toppen bör man söka 
reda på det lilla bestånd fjällarnika som 
växer där och räkna hur många skott som 
blommar, för att senare rapportera det 
till floraväktarna i Norrbotten. I sydslutt-
ningen, ner mot sjön som på kartorna fått 
namnet ”1221”, slår berggrunden åter om 
och blir tydligt kalkrik. Här växer fjäll- och 
lappkattfot, gullbräcka Saxifraga aizoides 
och nätvide. Längs bäcken från sjön över-
går sluttningen i terrasser dominerade av 
fjällsippor, där det också växer fjällklocka. 
I skuggan av Láhtoajvves stup växer det 
jordranunkel Ranunculus hyperboreus i den 
blöta mossan tillsammans med stjärnbräcka 
Micranthes stellaris. 

Nordostsluttningarna av Láhttoajvve och 
Råhtjuris är steniga och snötäckta till sent 
på sommaren, så det är lämpligt att åter ta 
sig ner i dalgången mot Ridovárre för att slå 
upp tältet – om man inte redan upprättat 
sitt basläger där för flera dagars exkursioner 
i området.

Två dagars vandring behövs avslutnings-
vis för att passera Fieres och Vuogá och ta 
sig ner till Kvikkjokk utan att stressa. 

Stora delar av dalgången väster om Fieres 
består av karg blockmark. Väljer man den 
vägen belönas man av fina vyer, men det är 
bra att ha gott om tid på sig och ordentliga 
kängor på fötterna. När man rundat Fieres 
södra utlöpare tar blockhavet slut och ersätts 
av en överdådig högörtsäng med säterfryle 
Luzula multiflora subsp. frigida, mossviol Viola 
epipsila och ängssyra Rumex acetosa. Vid södra 
foten av Ruopsok finns några kullar med 
ultrabasiskt vittringsgrus. 

Efter en tids vandring dominerar åter fjäll-
glim Silene acaulis, ripbär Arctous alpina och 
lappljung Phyllodoce caerulea, vilket bekräftar 
att berggrunden inte längre är basisk. 

En lämplig väg vidare nedöver är att 
passera söder om Unna Vuogá och Vuogá, 
för att sedan ta sikte på Kvarntjärnarna. 
Sluttningen genom skogen ner mot 
Tarraätno är ganska krävande, men här och 
var passerar man magnifika högörtängar. 
Från raststugan vid Kvarntjärnarna går 
en stig norrut till Tarraätno och vidare 
nedströms till båtlänningen vid Nammásj i 
Kvikkjokkdeltat.  

Rova, J. 2020: Upptäck fjällväxterna i 
Staikas skugga [Discover the mountain plants 
in the shadow of Staika.] Svensk Bot. Tidskr. 114: 
176-179. 
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Mjukfibbla Crepis mollis etablerad 
i Norrbotten
En ny art för Sverige har upptäckts under inventeringen av Norrbottens flora. 

Mjukfibbla har sin huvudsakliga utbredning i Centraleuropa och därför var 

fyndet i Korpilombolo, Norrbotten, en stor överraskning.

LENNART STENBERG & TORBJÖRN TYLER

I 
juni 2000 upptäckte Claes Hammarsjö en 
fibbla av släktet Crepis i Korpilombolo som 
inte gick att artbestämma. Fibblan fanns 
inte med i några nordiska floror och Claes 

bedömning var att det rörde sig om en form 
av kärrfibbla C. paludosa. Den uppfattningen 
har sedan dess varit rådande och växten finns 
till och med avbildad på sidan 859 i Nordens 
flora (Mossberg & Stenberg 2018) under 
beteckningen ”nordlig slåttermarksform”. 
Under de följande åren fram till 2009 
påträffades fibblan inom ytterligare tre 
inventeringsrutor (Stenberg 2010). 

Floran i landskapet Norrbotten har 
inventerats kontinuerligt sedan 1989 vilket 
resulterat i att artantalet för provinsen 
nära nog fördubblats och nu är uppe i drygt 
1800. Under de närmsta åren kommer 
inventeringen att avslutas och inför 
avslutningen försöker man få svar på olösta 
frågor. 

Sedan landskapsfloran för Norrbotten 
publicerats (Stenberg 2010) har arbetet 
med att inventera i Norrbotten fortsatt, 
dels för att hitta förändringar i floran, dels 
för att komplettera kunskapen om framför 
allt mindre kända växtgrupper bestående 
av apomiktiska småarter som hökfibblor 
Hieracium, maskrosor Taraxacum och 
majsmörblommor Ranunculus auricomus agg.

Sommaren 2019 förlades inventeringar 
till områdena kring Korpilombolo och 
Tärendö och då påträffades åter den 

”mystiska kärrfibblan” på ett flertal lokaler 
inom ytterligare fyra rutor. Nya insamlingar 
och iakttagelser gjordes och efter att ha 
visats för några andra specialister skickades 
materialet till Torbjörn som ganska enkelt 
kunde fastställa att det inte alls handlar 
om en kärrfibbla utan istället om den för 
Sverige nya arten mjukfibbla Crepis mollis. 
Fyndet presenterades först av Groth (2019), 
men här vill vi ge lite mer information om 
arten och dess mycket oväntade förekomst i 
Norrbotten. 

Lik kärrfibbla
Trots att de inte är särskilt nära besläktade 
(Enke 2009) har mjukfibbla (figur 1) stora 
likheter med kärrfibbla C. paludosa (Babcock 
1947). Den är en flerårig ört med mycket 
korta utlöpare (< 3 cm) som blir 50–100 
cm hög. De 4–8 basala bladen är skaftade, 
med smalt ovala skivor och mycket svagt 
antydd tandning. De 2–3 stjälkbladen har 
halvt omfattande bas men saknar egentliga 
bladöron och har endast gles och svag 
tandning. Korgställningen är fågrenad, ofta 
jämnhög, med 4–15 orangegulblommande 
korgar (figur 1). I Norrbotten infaller 
blomningen under juli. De mest uppenbara 
skillnaderna jämfört med kärrfibbla är att 
mjukfibbla har nästan helbräddade eller 
endast grunt buktbräddade blad utan 
stora bladöron som omsluter stjälken 
och att blommorna åtminstone hos den 
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figur 1. (A) Mjukfibbla Crepis mollis är en flerårig ört med mycket korta utlöpare som blir 50–100 cm 
hög. (B) De 4-8 basala bladen är skaftade, med smalt ovala skivor och mycket svagt antydd tandning. De 
2-3 stjälkbladen har halvt omfattande bas men saknar egentliga bladöron och har endast gles och svag 
tandning. Korgställningen är fågrenad, ofta jämnhög, med 4–15 orangegulblommande korgar. Blom-
ningen infaller under juli. (C) Mogna frukter har ca 20 relativt otydliga åsar. foto: Hans Groth.

Crepis mollis is similar to C. paludosa but distinguished by darker orange-yellow flowers and subentire 
leaves (B). Cypselae and pappi of Crepis mollis (C).
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form som förekommer i Norrbotten 
är mörkare orangegula. Den intensiva, 
orangegula blomfärgen är så anslående att 
arten lätt kan upptäckas från en bil i god 
fart. Kärrfibbla har normalt ganska djupt 
sågtandade eller till och med flikiga blad 
utan tydligt avsatt skaft och stjälkbladen är 
brett stjälkomfattande med stora bladöron. 
Sällsynt förekommer dock former av 
kärrfibbla som har nästan helbräd-dade blad 
och svältformer av kärrfibbla kan bli ganska 
lika mjukfibbla varför man inte kan lita helt 
på bladformen. För att bli helt säker måste 
man istället titta på frukterna/fröna. Mogna 
frukter av kärrfibbla är blekt gulbruna med 
10–12 kraftiga, likhöga längsgående åsar 
medan de hos mjukfibbla är mer rödbruna 
och har cirka 20 relativt otydliga åsar varav 
några är mer framträdande än de övriga. 
Skillnaderna i antalet åsar syns bra även på 
omogna frukter. Dessutom har mjukfibblans 
frukter en hårpensel bestående av två 
kransar av fem till sex millimeter långa, 

mycket mjuka, böjbara, snövita hår medan 
kärrfibblans hårpensel består av blott en 
rad med lite längre (sex till sju millimeter), 
styva och därmed bräckliga, något gultonade 
hår. Skillnaderna i penselns konstruktion 
är inte fullt så uppenbara som de kan 
framstå när man läser om dem i olika floror 
(t.ex. Sell & Murrell 2006), men om man 
har herbariematerial av bägge arterna att 
jämföra med lägger man lätt märke till 
att de matt smutsvita penselhåren hos 
kärrfibbla nästan oundvikligen bryts sönder 
när man försöker dissekera fram frukter, 
medan de glänsande snövita håren hos 
mjukfibbla är lätta att få fram helt oskadda. 
En annan skillnad som vi noterat är att 
mjukfibblorna från Norrbotten har tätt 
glandelhåriga korgskaft medan de i regel 
är kala hos kärrfibbla från norra Sverige, 
men i ett större geografiskt perspektiv kan 
glandelhårigheten variera hos bägge arterna 
(Babcock 1947).

figur 2. Mjukfibbla Crepis mollis utbredning i Sverige är begränsad till Norrbottens län och området runt 
Korpilombolo där den hittades. Prickarna motsvarar lokalgrupper. Kartunderlag från Lantmäteriet (CC).

The distribution of Crepis mollis in Sweden is restricted to an area in the province of Norrbotten in close 
vicinity of Korpilombolo village. 
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Mjukfibbla framställs ofta som en 
relativt variabel art. Minst tre underarter 
har urskilts (t.ex. Dostál 1989) och Hegi 
(1987) diskuterar ett flertal lägre taxa, men 
dessa tycks till stor del ha överlappande/
sammanfallande geografiska utbredningar 
(Babcock 1947) och de morfologiska 
skillnaderna förefaller oss oklara varför 
vi inte vill precisera mjukfibblorna i 
Norrbotten närmre än till arten som sådan.

Utbredning
Mjukfibblan i Korpilombolo har 
hittills påträffats på 21 lokaler inom 8 
inventeringsrutor, vilka alla är belägna 
inom Korpilombolo socken/församling 
(figur 2). Avståndet mellan de två mest 
avlägsna lokalerna är cirka 33 kilometer. De 
första lokalerna där den hittades utgjordes 
av gamla slåttermarker. Under 2019 fann 
vi även förekomster på vägrenar. Under 
00-talet när området inventerades för 
landskapsfloraprojektet var vägrenarna 
sannolikt i stor omfattning redan klippta, 
i annat fall så har en verklig ökning skett 
under de senaste 12 åren. Under 2019 
förblev vägrenarna oklippta under hela vår 
inventering i Korpilombolo, ända fram till 
den 22 juli! Om detta berodde på slump eller 
en ökad medvetenhet hos Trafikverket om 
deras biologiska värden är oklart för oss.

Mjukfibbla förekommer enbart i 
Europa och har en utbredning i söder från 
Pyrenéerna till norra Italien och sedan 
norrut till Skottland, mellersta Tyskland och 
Estland (Hegi 1987). Österut förekommer 
den i västra Ryssland och Ukraina, men 
här har den åtminstone delvis spritts av 
människan med hö från Centraleuropa 
under de stora krigen och även om de 
fåtaliga förekomsterna i de baltiska 
staterna ofta framställts som ursprungliga 
(Lazdauskaite m. fl. 2003) är det troligt 
att den även här blivit införd med hö 
eller frövaror (A. Sennikov i brev). Enligt 
bevarade belägg i herbarierna hittades 

mjukfibbla under andra världskriget även 
på tre vitt skilda lokaler i Finland, men den 
tycks aldrig ha varit annat än en mycket 
tillfällig inkomling i vårt östra grannland (A. 
Sennikov i brev). Vanligast är mjukfibbla i 
Centraleuropas bergstrakter (Duwe m.fl. 
2018, Kaplan m.fl. 2018), men på många håll 
anges den idag vara sällsynt och minskande 
och arten är rödlistad åtminstone i Estland 
och Tyskland (Korneck m.fl. 1996).

Växtmiljö
I Norrbotten framstår mjukfibbla som 
en mycket konkurrenskraftig art som 
klarar sig bra i öppna gräsmarker, men 
den är sannolikt beroende av att lokalerna 
inte tillåts växa igen till skog. Genom 
god frösättning och sina korta och tätt 
samlade utlöpare kan den ibland bli helt 
dominerande. Den förefaller trivas allra 
bäst på solöppen, frisk till något fuktig, 
måttligt näringsrik mark. Våra lokaler är 
måttligt hävdade slåttermarker och hävdade 
vägrenar. I ett fall förekom den även på 
ruderatmark. Populationerna i Norrbotten 
har god fruktsättning och enligt de tester vi 
gjort är grobarheten mycket god.

Även i Centraleuropa och Estland växer 
mjukfibbla framför allt på fuktiga, hävdade 
slåtterängar, kärrkanter, svagt hävdade 
betesmarker och betade skogar (Hegi 1987), 
och upphörd hävd och/eller konstgödsling 
av tidigare naturbetesmarker anges ofta 
som en orsak till dess tillbakagång (Meusel 
& Jäger 1992, Korneck m.fl. 1996, Duwe 
m.fl. 2018). I Alperna räknas mjukfibbla 
som en montan (eller subalpin) art som 
förekommer på friska, något basrika 
men ej nödvändigtvis kalkrika, måttligt 
näringsrika jordar (Ellenberg m. fl. 1992) 
från barrskogsbältet och upp i den lågalpina 
zonen till cirka 2000 meter över havet 
(Hegi 1987). Som följearter till mjukfibbla 
i Alpområdet listar Mertz (2002) bland 
annat vårbrodd Anthoxanthum odoratum, 
kummin Carum carvi, midsommarblomster 
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Geranium sylvaticum, gökblomster Lychnis 
flos-cuculi, gullhavre Trisetum flavescens och 
smörbollar Trollius europaeus. I mer låglänta 
områden i Tyskland nämner Hegi (1987) 
bland annat slåttergubbe Arnica montana 
och revsuga Ajuga reptans som följearter. 
Alla dessa är arter som även i Sverige 
förekommer på traditionella slåtterängar 
och naturbetesmarker, men som numera är 
på stark tillbakagång. I Skottland, England 
och Wales växer mjukfibbla ljusöppet 
i frisk–fuktig eller tidvis översvämmad 
högörtsvegetation samt i hagmarker på 
något basrikare jordar (Hill m.fl. 2004), 
alltså i miljöer liknande dem där vi är vana 
att hitta kärrfibbla. Även i Centraleuropa 
påträffas mjukfibbla och kärrfibbla ofta 
tillsammans även om mjukfibbla även tycks 
klara sig på lite torrare ståndorter (Hegi 
1987).

Historia i Norrbotten
Bakgrunden till mjukfibblans förekomst 
i Korpilombolo är åtminstone än så länge 
okänd. Det relativt stora antalet lokaler 
och den geografiska spridningen kan tolkas 
som att arten har funnits i trakten relativt 
länge, men dessa landsändar fick inte fast 
bondebefolkning förrän mot slutet av 1700-
talet och eftersom arten verkar helt knuten 
till gamla kulturmarker är det osannolikt att 
dess historia i området skulle vara längre än 
så. Dessutom finns det inga andra exempel 
på arter med utbredning i Centraleuropas 
berg som har isolerade förekomster i 
Norrbotten varför en naturlig disjunktion 
framstår som osannolik. Enligt vissa 
gissningar kan mjukfibbla ha kommit till 
Norrbotten som inblandning i vallväxtfröer 
under 1920- och 1930-talet när man startade 
upp kolonat (subventionerade bosättningar 
på statligt ägd mark) och många nyodlingar 
i trakten (Groth 2019), men om mjukfibbla 
var en vanlig inblandning i ett på den 
tiden kommersiellt tillgängligt utsäde är 
det märkligt att den inte också påträffats 

på andra insådda vallar i Sverige eller våra 
grannländer. 

Med tanke på att arten är starkt knuten 
till slåtterängar såväl i Norrbotten som i 
Alpländerna verkar det ju rimligt att anta att 
den kommit in med hö eller vallväxtutsäde, 
men då kanske ändå troligare genom någon 
lokal importör med speciella kontakter, 
eller kanske till och med en invandrare med 
ursprung i Centraleuropa. En annan gissning 
är att den kommit in med importerad råg 
från Ryssland då det är känt att sådan import 
förekommit, men mjukfibbla är en sällsynt 
och måhända inte ens ursprunglig art i 
Ryssland och den växer knappast i rågåkrar. 
En tredje gissning är att den på något sätt 
skulle ha kommit in med järnvägstrafiken 
under andra världskriget när tyska militärer 
med utrustning (delvis packad i hö) reste 
upp till Övertorneå för vidare operationer 
i Finland och Ryssland, eller kanske under 
de trupptransporter och flyktingvågor som 
napoleonkrigen orsakade kring sekelskiftet 
1800 (A. Sennikov i brev), men vad vi vet 
har just Korpilombolo-området inte varit 
föremål för någon mer omfattande militär 
aktivitet och om mjukfibblan kom hit så 
sent som under 1940-talet så måste dess 
spridning och anpassning till förhållandena i 
Norrbotten gått mycket snabbt.  

• Vi vill tacka Johan Ehrlén och Stefan 
Andersson för värdefulla synpunkter på en 
tidigare version av manuset.

Exkursion för dig som vill se mjukfibbla.

16 juli arrangerar Föreningen Norrbottens flora 
och Korpilombolo Kulturförening en gemensam 
utflykt till några av mjukfibblans växtplatser. 
Samling vid Kulturhuset i Korpilombolo kl. 
09.00.
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Stenberg, L. & Tyler, T. 2020: 
Mjukfibbla Crepis mol-
lis etablerad i Norrbotten. 
[Crepis mollis is established in 
Norrbotten, northeastern-most 
Sweden] Svensk Bot. Tidskr. 
114: 180–185.
Crepis mollis, a montane C 
European species previously 
not recorded from Sweden, 
has recently been found to be 
well established at more than 
20 sites around Korpilombolo 
in the province of Norrbotten. 
Here it grows in large popu-
lations on former hay-mead-
ows, as well as along roadside 
ditches, scattered over an area 
of ca 175 km². The most close 
present-day populations of the 
species are about 1000 km to 
the south in Estonia and the 
main distribution of the species 
is in the Alps and surrounding 
C European mountains. Since 
C. mollis is closely associated 
with traditional hay-meadows, 

both in C Europe and at the 
newly found sites in Norrbot-
ten, it seems most likely that it 
has somehow been introduced 
to Sweden with hay or ley seed. 
However, the Korpilombolo 
region has only a short history 
of agriculture (since the late 
1700s and more intensively 
so only since the 1920s) and 
the fact that the species has 
nowhere else in the Nordic 
region been found in such 
habitats is intriguing.
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R
ödlistan är ett viktigt naturvårds- 
verktyg som pekar ut fokusområden 
och brister i förvaltningen av den 
biologiska mångfalden. Skogs- och 

jordbruket är de dominerande terrestra 
areella näringarna där det fortfarande finns 
en stor förbättringspotential för att bromsa 
artutarmningen. 

I havsmiljöer utgör den generella bristen 
på kunskap en stor utmaning i förvaltningen 
av enskilda arter. Samtidigt besitter vi till-
räckligt stor kunskap om åtgärder som har 
avgörande betydelse för bevarandet av den 
biologiska mångfalden i havet.

Fortfarande är det aktiviteter kopplade 
till markanvändning och annan direkt 
mänsklig aktivitet som påverkar flest arter 
negativt, men invasiva främmande arter och 
klimatförändringar påverkar successivt allt 
fler arter.

Negativ utveckling i Sverige
Problemen som vi står inför i Sverige kan 
tyckas små i jämförelse med hur det ser ut 
i Amazonas och andra delar av tropikerna. 
Men om inte vi kan satsa resurser och sköta 
om vår relativt unga och artfattiga biolo-
giska mångfald hur ska vi då kunna kräva 
av betydligt fattigare länder att göra det-
samma? 

Det är angeläget att vi håller engage-
manget och intresset vid liv, bygger upp 

kunskapen och medvetenheten, att vi är ute 
och följer hur populationerna utvecklas, 
rapporterar i Artportalen och larmar till 
myndigheter, organisationer och i media när 
något inte står rätt till. Det är avgörande att 
vi finns därute och bryr oss om vår natur och 
våra medorganismer.

Rödlistan 2020
I och med Rödlista 2020 är 140 fler arter i de 
här redovisade organismgrupperna rödlis-

Var fjärde växt och svamp är 
rödlistad
Den biologiska mångfalden är allt mer trängd i Sverige. Här tar några av 

experterna på SLU Artdatabanken ett helhetsgrepp på rödlistan – vad är det som 

behöver göras? 

SEBASTIAN SUNDBERG, MORA ARONSSON, CHRISTINA HALLING, TOMAS HALLINGBÄCK, 
GUSTAV JOHANSSON, TOMMY KNUTSSON, MICHAEL KRIKOREV, NIKLAS LÖNNELL, 
ELISABET OTTOSSON & GÖRAN THOR

Vad är rödlistan?

Den 22 april publicerades Sveriges nya 
rödlista. Rödlistan är framtagen av SLU 
Artdatabanken och är resultatet av ett 
omfattande arbete utfört av Artdatabankens 
organismgruppsansvariga tillsammans med 
över hundra av landets främsta artexperter. 
Den är en objektiv redovisning av tillståndet 
för Sveriges flora och fauna och följer 
den internationella naturvårdsunionens 
kriteriesystem för att kategorisera arter efter 
deras utdöenderisker. För en fullständig 
redovisning av kategorier (figur 2) och kriterier, 
se https://www.artdatabanken.se/var-
verksamhet/rodlistning/hur-blir-en-art-rodlistad/

Rödlistan och en sammanställning av 
tillstånd och trender, inklusive fördjupningar 
om de olika organismgrupperna, kan laddas 
ned från SLU Artdatabankens hemsida https://
www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-
publikationer/bestall-rodlista-2020/ men också 
beställas kostnadsfritt som pappersversion.
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tade jämfört med 2015, vilket motsvarar 24 
procent av de bedömda arterna och innebär 
en ökning med tre procentenheter. Andelen 
rödlistade av de bedömda arterna har ökat 
i samtliga organismgrupper och särskilt hos 
mossorna och storsvamparna som har ökat 
med fyra procentenheter vardera (figur 1). 

Skogen
Är det inte märkligt att skogarnas produk-
tion av fiber ska få dominera över deras 
övriga betydelser för ekosystemen, andra 
organismer och för människor? Det finns 
många sätt att få ut en ekonomisk nytta av 
en skog utan att bryta den skogliga konti-
nuiteten, ett avbrott som är förödande för 
många arter, bara vi använder vår kreativitet 
(Engelmark 2020). 

Även om åtgärder och anpassningar gjorts 
för att mildra effekterna av skogsbruket så är 
de otillräckliga. De skogar som har en liten 
påverkan från skogsbruk minskar ständigt. 

Nedanför den fjällnära regionen är bris-
ten stor på skog som är permanent undanta-
gen från skogsbruk och särskilt över större 

sammanhängande arealer. Det är påfallande 
många rödlistade arter som är knutna till 
äldre ädellövskog. 

För att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald i skogen skulle det vara önskvärt 
med ett avverkningsstopp av naturskogar 
och kontinuitetsskogar med höga naturvär-
den.

Ett avverkningsstopp av skogar med höga 
naturvärden skulle bara påverka en mindre 
del av all produktiv skogsmark. Av den årliga 
slutavverkade arealen (närmare 200 000 ha/
år; Skogsdata 2019) utgör nyckelbiotoper 
en procent (2 000 ha) och naturtypsklassad 
skog knappt tio procent (ca 16 000 ha; Riks-
skogstaxeringen 2020), varav den senare till 
stor del kan antas utgöras av äldre ”bonde-
skogar” nedanför den fjällnära regionen.

De flesta skogsnaturtyper bedömdes 
ha dålig bevarandestatus i de boreala och 
kontinentala biogeografiska regionerna i 
EU-rapporteringen 2019 (Naturvårdsverket 
2020). Orsaken är framförallt att avsevärt 
mindre än 20 procent av arealerna hål-
ler naturtypsklass, det vill säga innehåller 

figur 1. På nya rödlistan 2020 ökar antalet rödlistade arter jämfört med 2015 års rödlista i samtliga 
organismgrupper som ingår i den traditionella botaniken, alltså kärlväxter, mossor, alger, lavar och 
storsvampar. I statistiken för kärlväxterna ingår inte arter i grupper med talrika apomiktiska småarter, som 
hökfibblor och maskrosor.

There is an increase in the number of redlisted species in all organism groups traditionally belonging to 
botany. 
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tillräcklig mängd av naturliga strukturer och 
processer som död ved, gamla träd, flerskik-
tad struktur med olika trädslag, skogsbrand 
och översvämning, som en följd av modernt 
skogsbruk.

Jordbrukslandskapet
Att hålla markerna öppna genom att gynna 
ett mer småskaligt, giftfritt brukande och 
med produktion av naturbeteskött är viktigt 
för att bevara rödlistade arter knutna till 
naturbetesmarker. 

Medvetenheten hos konsumenter om 
nyttan av svenskt naturbeteskött behöver 
öka liksom lönsamheten för producenterna. 
Naturbeteskött är sannolikt viktigare för 
naturvärdena än nöt som enbart är ekologiskt 
utfodrade (som i sin tur är bättre än dito från 
konventionella odlingar) – distinktionen mel-
lan naturbeteskött och ekologiskt utfodrat 
bör medvetandegöras bland konsumenterna. 

En ökad konsumtion av naturbeteskött 
kan få fler att stanna som jordbrukare i 
skogsbygderna samtidigt som igenväxningen 
av dessa värdefulla marker bromsas. 

Miljöstödet behöver vässas så att de 
finaste områdena kan skötas utan förluster, 
samt att stöden höjs i avfolkningsbygder, 
vilket gör att fler kan stanna kvar där och leva 
av jordbruk.

De urbana miljöerna
Det behövs fler näringsfattiga, blomrika 
marker i städerna, men utan att samtidigt få 
in främmande växtarter och gener (Sund-
berg m fl 2019). Vi behöver medvetandegöra 
alternativ till schablonmässig klippning och 
gödsling av gräsytor, särskilt av de som inte 
används aktivt som gräsmattor. Övergivna 
grustäkter bör behållas som öppna, närings-
fattiga sandmarker. 

Städernas grönytor utgör en relativt 
outnyttjad naturvårdsresurs som även är 
pedagogiskt viktig. Stadsbor behöver kon-
kreta exempel för att få förståelse för vad 
det är vi riskerar att mista i resten av landet. 
Eftersom gamla lövträd i urbana miljöer 
kan hysa rödlistade arter bör man vårda och 
spara dessa och planera för nya generationer 
träd dit rödlistade arter kan spridas. Biode-

figur 2. IUCN:s regionala rödlistekategorier, med ökande grad av allvarlighet åt höger. Innan en art 
kan rödlistebedömas ska den även uppfylla kraven på att vara bofast och ha invandrat spontant eller 
åtminstone ha etablerats i Sverige före år 1800. Arter som inte uppfyller dessa krav hamnar i kategorin Ej 
tillämplig (NA) medan arter och artgrupper för vilka vi har alldeles för dålig kunskap för att kunna bedöma 
hamnar i kategorin Ej bedömd (NE). 

IUCN’s regional red-list categories.
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påer med grov död ved bör anläggas i stället 
för att elda upp veden.

Fjällen
Stödja fortsatt renskötsel i fjällen för att 
motverka igenväxning och effekter av 
det varmare klimatet, men att samtidigt 
också bibehålla betesfredade områden för 
att gynna utvecklingen av lavdominerad 
fjällhed.

Våtmarkerna
Den påbörjade satsningen med att restau-
rera dikade våtmarker behöver fortsätta. 
Miljöstödet för slåtterhävd (i avsaknad av 
bete) bör stå i proportion till kostnaderna.

Sötvatten
Arbetet behöver fortsätta med att åter-
skapa naturliga flöden i vattendrag och fler 
småvatten i jordbrukslandskapet. Svårighe-
ten med uppföljning av vattenmiljöer är att 
den är både kostsam och arbetsintensiv, och 
detta gäller inte minst för många av de arter 
som är sällsynta och rödlistade. Det finns 
förhoppningar om att eDNA ska kunna bli 
ett viktigt verktyg framöver för övervak-
ning och detektion av specifika arter, som 
exempelvis kransalger och andra makrofy-
ter.

Havsstränderna
Det är viktigt att betande kreatur fortsätter 
att finnas i dessa miljöer där en hög andel av 
arterna är rödlistade. Vi behöver utveckla 
övervakning och metoder för bekämpning 
så att inte havsstränderna invaderas och tas 
över av främst kotula Cotula coronopifolia 
och vresros Rosa rugosa.

Haven
Det behövs fortsatta insatser för en generell 
förbättring av vattenkvaliteten. Bland annat 
behöver övergödningen minska. Dess effek-
ter på siktdjupet är markant. I synnerhet i 

figur 3. Gotlandsmaskros Taraxacum polium 
är förmodligen den första svenska art som 
konstaterats globalt utdöd. foto: Hans Rydberg.

Taraxacum polium is the first Swedish species 
considered globally extinct in modern times. 
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ålgräsängar behövs åtgärder för att förbättra 
situationen för rödlistade havslevande arter. 

Att hindra etablering av främmande 
invasiva arter och motverka effekterna av 
förhöjda vattentemperaturer och ökad havs-
försurning är också viktigt. 

För flertalet av de rödlistade havslevande 
arterna är ett förbättrat kunskapsläge 
nödvändigt för att rätt åtgärder skall kunna 
vidtas. Havsmiljöerna brottas, om inte än 
mer, med samma problem som sötvatten 
när det kommer till uppföljning. En ökad 
rapportering av marina arter från allmän-
heten kan därför ha stor betydelse för att 
förbättra kunskapsläget. Arbete har inletts 
med att öka intresset för marina alger hos 
fritidsdykare, inte minst för flera större (> 

5 cm) arter som är klassade som Kunskaps-
brist (DD).

Invasiva främmande arter
Det behövs krafttag mot att dumpa träd-
gårdsavfall utanför tomten. Införsel och 
odling av buskarter som riskerar att bli inva-
siva och spridas med bärätande fåglar måste 
begränsas. Det vore bra med punktskatt på 
trädgårdsnäringen så att den kan bekosta 
bekämpningen av invasiva främmande växter 
i naturen, enligt principen att förorenaren 
betalar. 

Rejäla insatser behövs för att bekämpa 
arter som jättebalsamin Impatiens glandulifera, 
blomsterlupin Lupinus polyphyllus, kotula 
Cotula coronopifolia och vresros Rosa rugosa 

figur 4. Tio av de påverkansfaktorer som är de viktigaste orsakerna till att växt- och svamparter är 
rödlistade. Jämfört med 2015 har upphörd hävd lagts till som bedömbar påverkansfaktor, medan 
minskning av relaterad art och klimatförändringar har hoppat upp något snäpp i betydelse.

The number of red listed species of macrofungi (brown), lichens (grey), algae (blue), bryophytes (green) and 
vascular plants (yellow), and factors that are important causes for the species being red-listed. The factors 
are, from left to right: 1. Forestry/logging, 2. Overgrowth, 3. Increased nutrient load, 4. Ceased traditional 
management (grazing, mowing), 5. Drainage, 6. Planting of trees in former open areas, 7. Decrease of host 
species (mainly Ulmus glabra, U. minor and Fraxinus excelsior), 8. Pesticides, 9. Climate change, and 10. 
Presence of other species (usually related to invasive species).
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så att de inte når nya områden, och detta 
gäller särskilt i skyddade områden. Fortsatt 
bekämpning av almsjukan på Gotland, samt 
att framtagandet av resistenta almar Ulmus 
glabra, U. minor och U. laevis, och askar Fraxi-
nus excelsior kommer igång, för att minska 
omfattningen av samutdöenden hos trädens 
följearter. Plantering av hybridalmar med 
inblandning av almarter som inte förekom-
mer vilt i Sverige bör inte ske. De har redan 
börjat säljas och de skulle kunna hybridisera 
med våra vilda almar.

I havet är åtgärder mot invasiva främ-
mande arter oftast mycket svåra och dyra. Att 
förhindra införsel och etablering av poten-
tiellt invasiva arter är därför den viktigaste 
åtgärden. Att rapportera främmande arter är 
därmed också viktigt.

Klimatförändringar
Generellt finns det inte så mycket att göra 
åt klimatförändringarna ur ett direkt natur-
vårdsperspektiv. Dock har det fortsatta 
renbetet berörts. Även att identifiera lokalt 
kalla platser eller skogsmiljöer i landskapet, 
som är viktiga refugier för köldanpassade 
arter (Greiser m fl 2020), så att de inte 
avverkas eller påverkas negativt på annat sätt. 
I våra havsmiljöer, särskilt i Östersjön som 
spås bli sötare och varmare, utgör skydd av 
områden en viktig åtgärd för att bevara våra 
havsmiljöers unika flora (Hammar & Mattson 
2017). Detta gäller särskilt områden med hög 
biodiversitet, ”hotspots”, och områden som 
kan utgöra klimatrefugier för främst marina 
arter som ålgräs och blåstång. 

Sundberg, S. m. fl. 2020: 
Var fjärde växt och svamp 
är rödlistad. [Every fourth 
Swedish  plant and fungus is red 
listed ] Svensk Bot. Tidskr. 114: 
186–191.
On 22 April 2020, the fifth 
Swedish Red List, using the 
modern IUCN categories 
and criteria, was released. 
Here, we summarise the major 
statistics and changes since 
2015 regarding plants and fungi 
(including vascular plants, 
bryophytes, algae, lichens 
and macro fungi). We also 

highlight major conservation 
actions desired to reverse 
the negative trends. In the 
presented organism groups, the 
number of red listed species has 
increased by 140, representing 
24.3% of the evaluated species, 
corresponding to an increase by 
three percentage points. The 
proportions have increased 
in all groups but markedly so 
among bryophytes and fungi. 
Some notable changes: 
Taraxacum polium, endemic to 
the island of Gotland, is now 
considered globally extinct, 

after not having been recorded 
since 1964 – probably the first 
case for a Swedish species in 
modern times.
Författarna har alla arbetat 
på SLU Artdatabanken under 
rödlistningsperioden.
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I 
de oskyddade skogarna gömmer det 
sig fortfarande naturskogar med höga 
naturvärden. Olika signalarter i form av 
lavar, mossor, svampar och kärlväxter kan 

avslöja var de finns. Att kunna lite av mycket 
är en stor del av skogsinventerarens utma-
ning. 

Av de 4746 rödlistade svenska arterna 
är drygt två tusen skogslevande. Många av 
de här arterna är beroende av naturskogar 
med alla de olika växtplatser som finns där. 
Det kan handla om ett gammalt träd med 
skrovlig bark, en beskuggad bergsbrant där 
skogen aldrig varit avverkad eller en urgam-
mal granlåga på marken. 

För att underlätta naturvårdsarbetet finns 
det signalarter, arter som indikerar biotoper 
med höga naturvärden. En bra signalart ska 
vara lätt att upptäcka och artbestämma, den 
kan vara mer eller mindre vanlig och behö-
ver inte nödvändigtvis vara rödlistad. 

I skogen är många signalarter kryptoga-
mer, alltså ofta lavar, mossor och svampar. 
Flera av dem är lättinventerade året runt, 
vilket gör att man inte behöver ge vika för 
snödjupet när kryptogamsuget sätter in! 

I Värmland där jag befinner mig finns 
flera av de mer utpräglat västliga arterna 
med en suboceanisk till oceanisk utbred-
ning. Det är arter som på ett eller annat sätt 
är gynnade av det fuktigare och mildare 
klimat som närheten till havet ger. 

Det är en mycket spännande process att 
lära sig läsa skogen. Därför bjuder jag nu 

med er ut på tur i de värmländska skogarna 
på jakt efter några av de signalarter man kan 
hitta i den här delen av landet. 

Lavarna
I en välsluten barrnaturskog med många 
block och lodräta bergskanter är en av de 
första signalarterna jag letar efter skuggblås-
lav Hypogymnia vittata. Hittar man den kan 
man vara säker på att många andra, sällsynta 
arter gömmer sig i skrevorna, redo att upp-
täckas. 

Skuggblåslaven kan växa på både sten 
och träd. Växer den på träd föredrar den 
gran, björk och rönn och ofta är träden den 
växer på gamla. Den är rätt stor och skiljer 
sig på många sätt från den mycket vanligare 
blåslaven Hypogymnia physodes. Loberna är 
ofta runt tre till fyra centimeter långa och 
avslutas med en Y-förgrening. När man 
studerar den framifrån så kan man se den 
svarta undersidan av bålen som en ram 
runt hela grenen. Det är ett av de säkraste 
kännetecknen för skuggblåslaven. Är det så 
att den också har smågrenar som sticker ut 
från huvudgrenen kan man vara säker på sin 
artbestämning. 

I skogen är det vanligt att flera arter följs 
åt. Skuggblåslaven var den första signalarten 
som lärde mig om det. När den polletten 
trillade ner blev det helt plötsligt lättare att 
lära sig arter och att hålla utkik efter dem. 

Okej, så när vi nu har hittat skuggblåsla-
ven är det dags att fokusera ögonen på en 

Gå på upptäcktsfärd i skogen
Emma Enfjäll tar med oss ut på vandring i de värmländska naturskogarna. 

Det hon är på jakt efter är några av de signalarter som man kan hitta i den 

delen av landet. Följ Emmas vidare äventyr på Instagram där hon heter 

”Emmamedluppen”. 

Text & bild: EMMA ENFJÄLL
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Skuggblåslav Hypogymnia vittata
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mer exklusiv art som gärna växer i samma 
biotop: norsk näverlav Platismatia norvegica 
är rödlistad som sårbar (VU) och är en tyd-
ligt västlig art med suboceanisk utbredning. 
Flest fynd av denna vackra art har gjorts i 
norra Värmland, norra Dalarna och nord-
västra Jämtland. 

Hur skiljer man då norsken från den 
vanligare näverlaven Platismatia glauca? Ja, 
utöver det tydliga nätverket av rynkiga, 
förgrenade åsar finns det lite mer att gå på. 
Ofta är norsk näverlav rätt stor och blaffig 
med runda lober där den vanliga näverlaven 
har finflikade lober. 

När man har irrat runt i vad man tycker är 
den perfekta biotopen för den här raringen 
ser till slut varenda näverlav ut att ha åsar 
och rynkor! Men rätt som det är så växer den 
där på en lodyta, en björkstam eller en gran-
gren och plötsligt finns det inga tvivel om 
vad som är en ås! Jag har många gånger känt 
mig lite dum över hur jag kunnat förvilla 
mig så, men så är det med upptäcktsfärder – 
resan är målet.  

Precis som skuggblåslaven kan norsk 
näverlav växa på både sten och träd. Den 
föredrar björk och gran och här har jag lärt 
mig några knep för att hitta den. Man kan 
leta efter den på stammarna av gamla björ-
kar i myrkanter eller på lite grövre grenar 
av granar som fått sig en skada och växer 
knepigt. Lättast tycker jag nog ändå att det 
är att hitta den på lodytor i rasbranter och 
blockhav. Vilket kanske inte är så lätt egent-
ligen med tanke på terrängen!

Mossorna
Mossor finns det gott om i de här västliga 
skogarna. Personligen har jag tyckt att mos-
sor varit svåra att lära sig eftersom många 
av dem är så pyttesmå.  Som tur är finns det 
hjälpsamma undantag. 

Stor revmossa Bazzania trilobata är en 
grön, stor och maffig levermossa som man 
kan hitta i biotoper med hög luftfuktighet. 
Man kan hålla utkik efter den på bergväggar 
i en ravin eller i skrymslen mellan stenblock 
utefter skogsbäckar. En bra karaktär för den 

Nej, bilden är inte upp och ned! På undersidan av en granlåga som fortfarande har barken kvar växer 
svamparna rynkskinn Phlebia centrifuga (till vänster) och ullticka Phellinidium ferrugineofuscum (till höger).
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här arten är att skottspetsarna ser ut som 
kräftstjärtar. Stor revmossa är en art vars 
signalvärde varierar beroende på vart i Sve-
rige man hittar den. Längst i sydväst är den 
mer vanlig, medan signalvärdet ökar när man 
börjar komma upp i norra Värmland. 

Nästa art att hitta i bergsskrevorna är 
purpurmylia Mylia taylorii, en suboceanisk 
mossa som också kräver fuktiga, skuggiga 
biotoper. Ovanifrån ser den här vackra, pur-
purröda levermossan ut som en uppslagen 
bok. Den här mossan har till skillnad från 
stor revmossa en tydligt suboceanisk utbred-
ning och är ovanlig i andra delar av landet. 

Svamparna
En vedsvamp kan berätta mycket om skogen 
du befinner dig i och det kan vara bra att 
bekanta sig med några av dem. Ullticka 
Phellinidium ferrugineofuscum är en av de 
första vedsvamparna i en lång succession av 
mer exklusiva arter som lever på död ved. 
Det första som gör att man upptäcker den 
är den chokladbruna färgen. Den växer på 
grövre granlågor som ännu inte tappat sin 
bark. Det som är speciellt för den här arten, 
och för att se det måste man vara nära, är 
den filtartade tillväxtzonen. Ulltickan växer 
resupinat, alltså platt mot underlaget utan 
hatt. Porerna är även mycket små, till skill-
nad från exempelvis signalarten vedticka 
Fuscoporia viticola som ofta växer på samma 
lågor som ullticka. 

Får skogen en kontinuerlig tillgång 
på lågor så skapas det vad man kallar för 

lågakontinuitet och då kan det börja hända 
spännande grejer. Det är dags att börja spana 
rynkskinn Phlebia centrifuga! 

Död granved är ett mycket viktigt sub-
strat för många skogslevande arter. På de 
lyxigare lågorna i naturskogen kan man då 
ha turen att hitta rynkskinn som är rödlistad 
som sårbar (VU). Rynkskinnet är en nordlig 
art men spridda förekomster finns söderut i 
Sverige och den är en bra signalart överallt. 
Den ser lite lustig ut och det finns många 
liknelser varav den mest kända är kanske att 
den liknar pungskinn! Den tydligaste karak-
tären utöver rynkigheten är den fransade 
ytterkanten.  

För mig har det varit viktigt att skapa 
en egen relation till arterna för att kunna 
upptäcka dem ute i skogen. Man behöver 
använda alla sina sinnen för att lära känna 
en art, och där är vi alla olika och skapar 
därför olika associationer till dem. En lupp, 
artbestämningslitteratur och en kunnig vän 
är också bra hjälpmedel när du beger dig 
ut på artjakt. På artfakta.se kan du söka ut 
spännande fynd och läsa mer om dem. 

Det jag skrivit ovan hoppas jag förmedlar 
upptäckarglädjen och kärleken till våra rara 
skogsarter. Egentligen är det det enda du 
behöver för att själv ge dig ut på upptäckts-
färd. Lycka till!  



196 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 3–4 (2020)

I 
Svensk Botanisk Tidskrift nr 1/2019 
publicerade vi en artikel med nya växter 
för Norden och nya namn för några redan 
kända växter (Karlsson & Agestam 2019b). 

Bland annat presenterade vi en uppdelning 
av släktet Sorbus i traditionell mening (figur 
1). Hedrén & Levin (2020) ger argument mot 
delning.

I detta svar vill vi förtydliga bakgrunden 
till förslaget om ny indelning. Vi resonerar 
kring de kompromisser som krävs när vi vill 
tillämpa gängse taxonomiska mallar och 
principer (se faktaruta) på en verklighet som 
inte helt följer grundidén om hur evolution 
går till. 

Monofyli?
Dagens systematiker följer allmänt princi-
perna om släktskap, monofyli, överskådlig-
het och att vetenskapliga namn ska följa 
nomenklaturreglerna.

Betoningen av monofyletiska grupper 
i modern biologi bygger på tanken att nya 
arter (och högre grupper) uppstår genom att 
en ursprungsart ger upphov till två dotter-
arter, som sedan utvecklas vidare på samma 
sätt. Modellen utvecklades först av zoolo-
ger. Den har sedan med framgång tillämpats 
även på växter, särskilt sedan man började 
använda DNA och inte bara egenskaper 
(morfologi, kemi osv) vid studier av släkt-
skap. Men i växtvärlden är inte alla grupper 
monofyletiska i bemärkelsen ättlingar av 
en gemensam anmoder. Det är vanligt att 

Ett stort Sorbus eller flera släkten?
I häfte nr 2/2020 gav Mikael Hedrén och Joel Levin argument mot att dela upp 

släktet Sorbus i traditionell mening. Thomas Karlsson och Magdalena Agestam 

diskuterar i den här repliken de kompromisser som krävs då verkligheten inte 

stämmer med taxonomins principer.

THOMAS KARLSSON † & MAGDALENA AGESTAM

arter och släkten bildas efter hybridisering, 
och då får man en nätlik (retikulat) evolu-
tion, där separata grenar förenar sig och ger 
upphov till nya taxa – Sorbus i vid mening är 
ett sådant fall. Sorbus i klassisk mening är 
inte monofyletiskt eftersom vissa artgrup-
per (rönnar, vitoxlar och tyskoxlar, se figur 
1) hör närmare samman med släkten utanför 
Sorbus än med varandra.

Så långt är det inga konstigheter och 
dessa tre grenar av det klassiska Sorbus- 
släktet hade säkert sedan länge varit 

Principer för systematisk indelning

Följande principer omfattas allmänt av vår tids 
biologer:

• Strukturen (systemet med familjer, släkten, 
arter etc) ska återspegla släktskap så gott det 
går.

• Vi eftersträvar monofyletiska grupper.

• Ändamålet med systemet är överskådlighet. 
Vi undviker därför ytterligheterna – både 
uppdelning i många små (och snävt 
definierade) grupper (familjer, släkten, arter) 
och sammanslagning till stora grupper.

• Vetenskapliga namn måste följa 
nomenklaturreglerna. (En introduktion till 
botaniska nomenklaturregler finns i Den 
virtuella floran linnaeus.nrm.se/flora/taxon.html).

Dessa principer har följts så långt som 
möjligt i arbetet med normerande listor över 
kärlväxtnamn (senast Karlsson & Agestam 
2019a och 2019b).
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urskilda och allmänt accepterade som 
släkten – om inte så många hybrider bildats 
mellan de tre grenarna, hybrider som 
genom apomixis gett upphov till nya arter.

Som lösning på problemet föreslog 
Sennikov & Kurtto (2017) att man skapar 
släkten också för arter med ursprung i två 
eller tre av grenarna, så att det klassiska 
Sorbus delas i sex släkten: rönnar Sorbus, 
vitoxlar Aria, tyskoxlar Torminalis, bergoxlar 
Karpatiosorbus (i Norden bara ett par sällan 
förvildade taxa med ursprung i Aria och 
Torminalis), rönnoxlar Hedlundia (till exem-
pel finnoxel H. hybrida med ursprung i Aria 
och Sorbus) samt oxel Scandosorbus (oxeln 

härstammar från både rönnar, vitoxlar och 
tyskoxlar). 

Polyfyli?
Hedrén & Levin (2020) invänder att 
hybridsläktena (Hedlundia, Karpatiosor-
bus och Scandosorbus) blir polyfyletiska, 
eftersom de rymmer hybrider med olika 
föräldraarter. 

Att hybridisering följd av artbildning 
sker flera gånger, och på olika platser inom 
föräldraarternas gemensamma utbred-
ningsområde, är inte ovanligt. Vi får då 
arter (eller släkten) som är både polyfyle-
tiska och polytopiska. Växternas evolution 

figur 1. Det traditionella släktet Sorbus hade nog sedan länge varit uppdelat (i rönnar, vitoxlar och tysk-
oxlar), om inte så många arter bildats efter hybridisering mellan grupperna. Om man gör egna släkten för 
dessa ”hybridarter” blir indelningen enligt figuren.
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följer inte reglerna. Det är inget specifikt 
för Sorbus.

Ett exempel finns inom släktet hand-
nycklar Dactylorhiza, där Mikael Hedrén 
har utrett genetik och artbildning noggrant. 
Utifrån detta har han definierat om arten  
D. majalis, som nu omfattar en rad olika 
underarter som alla har uppstått genom 
hybridisering mellan olika former av 
ängsnycklar D. incarnata och fläcknycklar 
D. maculata. Dubbelnycklar D. majalis är för-
visso både polyfyletisk och polytopisk, men 
det är en fylogenetiskt definierad enhet och 
ett i praktiken användbart begrepp, och den 
har också blivit accepterad som art, åtmins-
tone i Norden. 

På gennivå kan man säga att släktena med 
apomiktiska hybridarter har ett enhetligt 
ursprung på det viset att deras arter inne-
håller samma genuppsättningar (genom); 
så har alla Hedlundia-arter ett eller flera 
rönn-genom och ett eller flera genom från 
vitoxlar. 

Parafyli?
Hedrén & Levin (2020) påpekar helt riktigt 
att Sorbus (i snäv mening), Aria och Tormina-
lis är parafyletiska, det vill säga de innehåller 
inte samtliga avkomlingar till respektive 
släktes ursprungsform – arter som bildats 
efter hybridisering med ett annat släkte har 
ju tagits bort.

Även detta är dock ett generellt fenomen 
när man har att göra med arter och släkten 
som har uppkommit ur hybrider. Hedrén 
& Levin tar upp några exempel på artnivå: 
glasbjörk Betula pubescens, som uppkom-
mit genom hybridisering mellan vårtbjörk 
B. pendula och dvärgbjörk B. nana (eller en 
släkting), och pipdån Galeopsis tetrahit, som 
har sitt ursprung i hybrider mellan hampdån 
G. speciosa och rosendån G. pubescens. Vårt-
björk, dvärgbjörk, hampdån och rosendån 
har genom hybridisering gett upphov till 
nya arter och är per definition parafyletiska. 
Men det kan ju inte få påverka taxonomin. 

Det kan givetvis inte diskvalificera dem som 
arter. 

Ett exempel på släktesnivå är brudkul-
lan, en apomiktisk art som bildats efter 
hybridisering mellan brudsporre (släktet 
Gymnadenia) och brunkulla (släktet Nigri-
tella). Eftersom Gymnadenia och Nigritella 
är varandras närmaste släktingar finns två 
korrekta möjligheter: slå ihop dem (man får 
ett monofyletiskt släkte Gymnadenia) eller 
hålla Gymnadenia och Nigritella separata och 
behandla brudkullan i ett eget släkte (tre 
monofyletiska släkten, varav ett nyskapat 
för hybrider mellan släktena).

Namnval och nomenklaturregler
I vår namnlista (Karlsson & Agestam 2019a) 
används Gymnadenia i vid mening (inklusive 
både Nigritella och Gymnigritella). Det beror 
på att släktesnamnet Gymnigritella är gjort 
för hybrider, så namnet Gymnigritella runei 
är inte regelrätt för brudkullan (som ju är en 
art). För att inte behöva göra ett nytt namn 
blev valet att slå samman släktena.

När Karlsson & Agestam (2019b) hunnit 
gå i tryck upptäckte vi att ett namnbyte för 
oxelsläktet publicerats (namnet det fått 2017 
bröt mot nomenklaturreglerna, det var för 
likt ett befintligt namn på något annat) – 
Borkhausenia blev Scandosorbus.

Sammanfattning
Vi anser inte att Hedrén & Levin anför 
hållbara skäl mot en delning av Sorbus i mera 
naturliga enheter. Men deras artikel belyser 
att man måste lätta lite på monofylikravet 
när man handskas med grupper som har reti-
kulat variation. Detta är också allmän praxis 
i taxonomiskt arbete idag och tillämpas även 
av Hedrén själv. 

Som vi ser det finns inga vetenskapliga 
skäl för att behålla Sorbus odelat, bara 
praktiska. Ett är att arterna i hybridsläk-
tena överbryggar olikheterna mellan Sorbus 
(i snäv mening), Aria och Torminalis; den 
oerfarne kan ibland ha svårt att skilja en 
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rönnoxel från oxel, rönn eller klippoxel. 
Ett annat är att undvika att byta namn på 
ekonomiskt viktiga arter. Vi tycker man 
kan vara pragmatisk och använda Sorbus i 
vid mening där det är praktiskt i samman-
hanget.

Vi tror dock det blir bäst på sikt att följa 
fylogenin och dela Sorbus. Man undviker 
ett stort, spretigt och onaturligt släkte och 
får i stället ett måttligt antal rimligt stora 
släkten, alla med ett homogent ursprung. 
Systemet blir överskådligare. Och infor-
mationsvärdet i att en art tillhör Hedlundia 
är betydligt större än att samma art tillhör 
Sorbus (i vid mening) – det säger mycket mer 
om både utseende och egenskaper. 

• Varmt tack till Nette Bygren, Gunvor 
Larsson och Eva Hedström för hjälp med 
tidigare versioner av detta manuskrip.
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flera släkten?  [One large Sorbus 
or several genera?] Svensk Bot. 
Tidskr. 114: 196–199.
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V
i vill först beklaga Thomas Karls-
sons bortgång. Han var på många 
sätt en betydelsefull och inspire-
rande länk mellan den taxonomiska 

forskningen och alla dem som intresserar 
sig för fältbotanik och floraarbete i Sverige. 
Thomas har också varit till stor hjälp och 
bidragit med goda idéer till de projekt som 
jag (MH) har arbetat med under åren och 
han har alltid varit intresserad av att disku-
tera de resultat som jag kommit fram till. Vi 
hade däremot inte alltid samma syn på hur 
taxonomiska frågor skulle lösas och avgräns-
ningen av släktet Sorbus är ett exempel på 
detta. 

Att känna igen släkten
Karlsson och Agestam har nu skrivit en 
replik (sidorna 196–199 i detta häfte) på vårt 
inlägg om att behålla släktet Sorbus i traditio-
nell omfattning. De är i stort sett eniga med 
oss om grundläggande fakta och principer, 
men de bemöter fortfarande inte våra argu-
ment emot en uppsplittring av Sorbus i min-
dre delar och de lägger heller inte fram några 
nya argument för en uppdelning som inte 
redan framkom av deras första artikel. Några 
punkter förtjänar dock att kommenteras.

Karlsson och Agestam skriver att vår tids 
biologer eftersträvar överskådlighet, med 
vilket de menar att taxonomiska grupper ska 
omfatta ett lagom antal underenheter. Ett 
släkte skulle därmed inte få innehålla för få 
arter och heller inte för många arter. Detta är 

Sorbus – ett släkte
Det här är slutrepliken från Mikael Hedrén och Joel Levin angående det förslag 

som Thomas Karlsson och Magdalena Agestam framfört i SBT nr 1/2019 om att 

dela upp det traditionella släktet Sorbus i flera släkten. Deras första debattartikel 

finns i SBT 2/2020.

MIKAEL HÉDREN & JOEL LEVIN

förvisso en viktig aspekt och förklarar varför 
vissa taxonomer ogärna erkänner monoty-
piska släkten, såsom släktet Coeloglossum, 
som bara innehåller en enda art, grönkulla 
C. viride. Vi menar dock att det är viktigare 
att avgränsa släkten så att de går att känna 
igen. Om man tänker sig att man vill dela 
in en familj i släkten, gäller det alltså att 
hitta monofyletiska undergrupper vars alla 
medlemmar delar en eller flera egenskaper 
som är lätta att iaktta och som gärna är unika 
för just den delgruppen. Ett exempel kan 
vara just släktena Gymnadenia och Nigritella 
som både vi och Karlsson och Agestam har 
nämnt tidigare. Även om gruppen totalt sett 
innehåller få arter (ett knappt tjugotal enligt 
sansade bedömare), är det lämpligt att dela 
den i två monofyletiska släkten, Gymnadenia 
med medellång till lång sporre och läppen 
riktad nedåt, och Nigritella med kort, säcklik 
sporre och läppen riktad uppåt. Som vi tidi-
gare konstaterat är det näst intill omöjligt att 
utifrån morfologiska egenskaper dela upp 
Sorbus på något motsvarande sätt.

Oberoende uppkomst
Vi delar heller inte uppfattningen att arterna 
inom undersläktet Soraria skulle ha ett 
enhetligt ursprung bara för att de kombine-
rar genetiskt material från undersläktet Aria, 
vitoxelgruppen med genetiskt material från 
rönn Sorbus aucuparia. Tillgängliga data tyder 
i stället på att de har uppkommit oberoende 
av varandra och vid olika tillfällen. Vi kan 
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möjligen hålla med om att de har liknande 
ursprung.

Karlsson och Agestam håller med oss 
om att enheter som uppkommit till följd 
av hybridisering, men som kan föröka sig 
självständigt, förtjänar att urskiljas som egna 
arter. Det är också rimligt att de föräldra-
arter som givit upphov till nya arter genom 
hybridisering även fortsättningsvis kan 
erkännas som egna arter trots att de därige-
nom kommit att bli parafyletiska. 

Många biologer uppfattar dock arter 
som en annan slags enheter än släkten. 
De flesta arter är sexuella korsbefruktare 
och hålls samman genom att olika individ 
bildar gemensam avkomma. På så sätt sker 
ett genflöde mellan olika populationer och 
mellan olika delar av en art. Karlsson och 
Agestam tar upp orkidén Dactylorhiza majalis 
(som vi föredrar att benämna hybridnycklar, 
men som kallas för dubbelnycklar i Dyntaxa) 
som exempel.Arten är en allopolyploid som 
uppkommit genom hybridisering och poly-
ploidisering mellan fläcknycklar D. maculata 
och ängsnycklar D. incarnata (eller utdöda 
medlemmar av dessa utvecklingslinjer) vid 
flera upprepade tillfällen. Arten är helt rik-
tigt både polyfyletisk och polytopisk. Den 
omfattar dessutom flera underarter med 
olika oberoende ursprung, men eftersom 
de korsar sig med varandra och bildar fertila 
mellanformer, behandlar vi dem som under-
arter snarare än skilda arter. Vissa underarter 
kan själva ha flera oberoende ursprung och 
det finns till och med enskilda populationer 
som uppenbarligen innehåller polyploider av 
olika härkomst men som är på väg att smälta 
samman i en gemensam population med fritt 
genutbyte. 

Inget genflöde
Förekomsten av sammanhållande genflöde 
är alltså skälet till att polytopiska hybridar-
ter är allmänt accepterade bland taxonomer. 
Polytopiska hybridsläkten bör däremot inte 
accepteras. Det förekommer inget genflöde 

mellan olika arter inom ett sådant släkte och 
släktet kommer aldrig att kunna betraktas 
som någon självständig evolutionär linje. 

Observera att när det gäller asexuella 
apomikter, som många av hybridarterna 
inom Sorbus-släktet, förekommer inget 
sammanhållande genflöde. Även arter som 
har uppkommit ur samma kombination av 
förädraarter kan vara fixerade för små men 
tydliga skillnader i utseende och frånva-
ron av genutbyte medför att skillnaderna 
upprätthålls. I grupper där det är svårt att 
skilja apomikter av liknande härkomst från 
varandra, eller om arterna är delvis sexuella, 
som hos finnoxel Sorbus hybrida, kan man 
också välja att acceptera polytopiska arter.

Sammanfattning
Vi är eniga med Karlsson och Agestam, lik-
som de författare som de citerar, att släktet 
Sorbus av allt att döma är polyfyletiskt. Vi 
håller också med om att släkten i princip 
bör avgränsas så att de är monofyletiska. 
Den uppdelning av Sorbus som Karlsson och 
Agestam föreslår leder emellertid inte till 
någon avgränsning av naturliga eller homo-
gena enheter. Tvärtom skulle en uppdelning 
av Sorbus bara leda till ytterligare problem 
med ett flertal mindre släkten som är para-
fyletiska, polyfyletiska, eller till och med 
polytopiska och som dessutom kommer att 
vara svåra att skilja från varandra. Den minst 
dåliga lösningen är därför att behålla Sorbus 
i traditionell omfattning och att fortsätta 
sortera in arter som uppkommit genom 
hybridisering i olika undersläkten, beroende 
på vilken kombination av föräldralinjer som 
de har uppkommit ur. 
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T
homas Karlsson var utan tve-
kan efterkrigstidens främste och 
betydelsefullaste svenske botanist. 
Thomas spelade en avgörande och 

inte sällan ledande roll för de flesta av de 
senaste 50 årens nationella och regionala 
projekt. Han var redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift 1976–1995 liksom verkställande 
redaktör och en av de flitigaste författarna 
till alla de fyra banden av Flora Nordica och 
intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet 
i Stockholm. Han var också en otroligt 
viktig inspiratör samt faktagranskare eller 
redaktör för i stort sett alla våra moderna 
provinsfloror. 

Ett av hans viktigaste bidrag till botani-
ken är den nationella kommittén för svenska 
växtnamn som standardiserat de växtnamn 
som de flesta svenska botanister i dag använ-
der. För dessa och många fler ovärderliga 
insatser utsågs Thomas till hedersmedlem 
i flera botaniska föreningar, bland annat 
Svenska Botaniska Föreningen.

Möte med Thomas
Jag träffade Thomas för första gången 
någon gång i början av 1990-talet. Han var 
då fortfarande redaktör för Svensk Bota-
nisk Tidskrift och jag var gymnasist med 
intresse för såväl botanik som författande 
varför en man med Thomas position var 
både vördnadsbjudande och högintressant. 
Ganska kort därefter kom Thomas att som 
redaktör hjälpa mig att få några av mina 
första botaniska alster publicerade och den 
hjälp jag då fick var säkert av betydelse för 
min senare verksamhet som botanist. 

Våra kontakter blev betydligt tätare när 
jag började intressera mig för släktet hök-
fibblor Hieracium, vilket dock i sig varken 
var Thomas fel eller förtjänst. Självklart fick 
Thomas läsa och kommentera mina första 
manuskript om hökfibblor och tack vare 
hans grundliga kommentarer kunde många 
pinsamma fel undvikas. 

Skickade man ett manus till Thomas för 
granskning kunde man räkna med att han 
uppmärksammade alla faktafel, men också 
att man fick en stor mängd rent språkliga 
kommentarer och förbättringsförslag, samt 
att man fick tillbaka alltsammans i något 
innovativt och kanske inte alltid helt lättbe-
mästrat digitalt format! Faktafelen förvän-
tades man förstås korrigera, men språkliga 
detaljer var Thomas trots starka åsikter all-
tid villig att diskutera och ibland var han nog 
faktiskt mer intresserad av själva diskussio-
nen än av slutresultatet. I vart fall hade han 
inte svårt att respektera en avvikande åsikt 
om författaren bara kunde argumentera för 
sin sak, men ofta fick man trots allt ge sig 
då det i diskussionen visade sig att Thomas 
hade alla tunga argument på sin sida. 

Thomas var i många avseenden den idea-
liska redaktören – han hade djupa kunskaper 
inom ämnesområdet och stor noggrannhet, 
envishet och vetgirighet när det gällde att 
kolla upp fakta som han misstänkte kunde 
vara felaktiga, men också ett stort språk-
ligt intresse, intresse och känsla för grafisk 
formgivning och intresse för tekniska land-
vinningar som kan underlätta arbetet.

Vid besök i Riksmuseet såg Thomas alltid 
till att man fick arbeta precis så intensivt, 

Till minne av Thomas Karlsson
Detaljernas mästare inom svensk botanik har gått ur tiden. Torbjörn Tyler ger ett 

respektfullt och personligt porträtt av Thomas Karlsson (1945–2020).

TORBJÖRN TYLER
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länge och ostört som man som tillrest fors-
kare med begränsade resurser kunde önska 
sig. Vid mina första besök ordnade Thomas 
så att jag kunde övernatta gratis i Bergian-
ska trädgåden, men när denna möjlighet 
upphört fick jag istället den stora förmånen 
att övernatta hemma hos Thomas, Magda-
lena, Anna och ett varierande antal husdjur i 
villan i Enskede. Faciliteterna i deras källare 
kunde väl avseende bekvämlighet inte rik-

tigt mäta sig med ett hotellrum och jag hade 
säkert kunnat spara en del arbetstid genom 
att betala för en övernattning närmare 
Riksmuseet, men möjligheten att före och 
efter ett långt arbetspass få småprata om 
såväl botaniska spörsmål som annat med 
Thomas och Magdalena uppvägde detta mer 
än väl. Jag kan nog till och med erkänna att 
dessa små pratstunder både tillförde mig mer 
personligen och ibland gav mer stimulans till 

Thomas Karlsson var hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen och lite av det nav som svensk 
botanik kretsade kring under lång tid. foto: Bengt Carlsson.
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mina hökfibbleprojekt än studiet av själva 
hökfibblorna i museets dammiga källare, 
liksom att jag mer än en gång hade lite svårt 
att slita mig från den obegränsade, spontana 
och okonstlade gästfriheten som besöken 
hemma hos Thomas alltid erbjöd.

Detaljernas mästare
Även om jag själv med tiden kommit att få 
ungefär samma roll på Biologiska museet i 
Lund som Thomas hade på Riksmuseet så 
kommer jag aldrig att kunna mäta mig med 
honom avseende envishet och entusiasm 
inför små detaljer. 

Särskilt minns jag en sen kväll på Riks-
museet, säkert långt efter normal arbets-
tid, då jag letade mig upp till Thomas från 
källaren och fick beskedet att vi kunde åka 
hem (till Enskede) tillsammans så snart 
han fått klarhet i en detalj för ett manus till 
Flora Nordica. Manuset visade sig handla om 
spindelört Thesium alpinum och problemet 
gällde beskrivandet av en kallusliknande 
struktur inuti kronröret i spindelörtens 
minimala blommor. Thomas hade sett den 
beskriven i annan litteratur men ville inte 
föra denna information vidare utan att själv 
ha observerat strukturen. Att dissekera fram 
den från herbariematerial varav det mesta 
var samlat i fel stadium var dock inte gjort 
i en handvändning trots att jag försökte 
hjälpa till. Jag får fortfarande ett sting av 
dåligt samvete när jag minns att när Thomas 
till sist glatt utropade att han hittat struktu-
ren i den femtioelfte uppblötta och disse-
kerade blomman och kunde konstatera att 
beskrivningen i litteraturen var helt korrekt 
så berodde min egen glädje mest på att det 
innebar att det äntligen skulle bli dags att få 
åka hem och sova. 

I Thomas obetvingliga lust att samla ihop 
och sammanställa vederhäftig information 
kan jag däremot känna igen mig, liksom i 
hans understundom öppet ventilerade frus-
tration över det omöjliga i att hinna med allt 
som man ser skulle behöva göras eller över 

att information som man försökt tillhanda-
hålla misstolkas eller på annat sätt förfelas.

Från Skåne till Marocko
Thomas föddes 1945 och växte upp i Arlöv 
mellan Lund och Malmö. Hans mamma 
Signe var en habil amatörbotanist som 
uppenbart tidigt överförde en del av sina 
kunskaper till sin son. Efter studentexamen 
från Katedralskolan i Lund började Tho-
mas studera biologi och botanik vid Lunds 
universitet. Den första heltäckande invente-
ringen av Skånes flora hade då redan pågått 
i tre decennier och lite gått i stå, men med 
början i Träne socken 1967 tog Thomas sig 
an inte mindre än 18 av de socknar som ännu 
återstod att inventera och bidrog därmed 
starkt till att projektet tills sist ändå kunde 
slutföras. 

Tillsammans med ett gäng då unga men 
senare mycket framstående botanister – 
Rolf Dahlgren, Gertrud Nordborg (Dahl-
gren) och Per Lassen – deltog Thomas 1970 
i en expedition till Marocko. Avsikten torde 
ha varit att initiera ett nytt forskningsfält 
vid Institutionen för systematisk botanik i 
Lund där man länge varit fokuserad på östra 
Medelhavsområdets växtvärld. 

Expeditionen hembringade stora sam-
lingar omfattande bortåt tio tusen växter 
och Thomas identifierade en del av dem, 
men någon vidare forskning på Marockos 
flora blev det aldrig. Efter detta kom Tho-
mas att fokusera helt på den nordiska floran 
och nästan alla projekt som han härefter tog 
sig an kom att bli betydligt mer framgångs-
rika.

Ögontröst
Doktorandprojektet om nordiska ögontrös-
ter Euphrasia utmynnade 1982 i en avhand-
ling om variationen inom arten stor ögon-
tröst, då E. rostkoviana men nu E. officinalis, 
men det är klart att Thomas ursprungligen 
tänkt sig en betydligt vidare avgränsning av 
ämnet. Intresset för ögontröster upphörde 
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dock ingalunda här utan Thomas fortsatte 
livet igenom att samla på sig mer informa-
tion om släktet och av de över tjugo tusen 
belägg som finns i svenska herbarier är det 
ytterst få som Thomas inte studerat, gran-
skat eller ombestämt. 

Tyvärr hann han aldrig med att publicera 
någon fullständig redogörelse för all sin 
kunskap om just ögontröster, men istället 
publicerade han löpande fristående revisio-
ner och bestämningsnycklar till en lång rad 
andra släkten: kungsljus Verbascum, oxalisar 
Oxalis, gemsrötter Doronicum och schersmi-
ner Philadelphus, för att bara nämna några. 

År 1991 publicerade han tillsammans med 
Dag Ekholm och Ebba Werner Vilda och för-
vildade träd och buskar i Sverige som ännu står 
sig som den kanske bästa bestämningsboken 
för vedväxter i svensk natur och i vilken 
många släkten med förvildade arter som 
dittills varit förbisedda eller missförstådda 
benades ut. 

Den botaniska skattkammaren
Thomas föredrog ofta att bibringa sin kun-
skap i det lilla formatet men de otaliga noter 
och informella skrifter som han författat är 
dessvärre ofta ack så svåra att hitta. Bland 
annat för att råda bot på detta senare pro-
blem grundade Thomas 2017 tillsammans 
med undertecknad och Thomas sambo 
Magdalena Agestam sajten Den Botaniska 
Skattkammaren där vi samlar publicerade 
såväl som nyproducerade bestämningsnyck-
lar och annat som vi tror kan vara använd-
bart för svenska och nordiska botanister. I 
dag innehåller Skattkammaren information 
om mer än 150 växtsläkten och det gladde 
Thomas mycket när det visade sig att Skatt-
kammaren snabbt fick stor användning och 
uppskattning. 

Tidskrifter och provinsfloror
År 1976 blev Thomas redaktör för tidskrif-
terna Svensk Botanisk Tidskrift, Botaniska 
Notiser och Opera Botanica. Svensk Botanisk 

Tidskrift kom Thomas att redigera i hela 19 
år. Bläddrar en av dagens läsare sig till-
baka genom årgångarna av Svensk Botanisk 
Tidskrift så kommer hen att känna väl igen 
sig till och med årgången från 1976, medan 
årgångarna dessförinnan framstår som en 
helt annan och mycket mer daterad tid-
skrift. 

I egenskap av redaktör för Svensk Bota-
nisk Tidskrift kom Thomas att nås av Erik 
Genbergs manus till den första moderna 
provinsfloran och det beslöts att den första 
upplagan av Östergötlands Flora skulle redige-
ras av Thomas före utgivningen 1977. 

I vad mån Thomas redan då anade på 
vilket sätt detta skulle bli startskottet för en 
ny era inom svensk, regional, floristisk kart-
läggning vill jag låta vara osagt, men klart är 
att Thomas och Erik Genbergs insatser här 
kom att öppna dammluckorna för den ström 
av provinsfloror som sedan dess publicerats 
för en majoritet av Sveriges landskap. 

Helt oplanerad kan dock lucköppningen 
knappast ha varit emedan Thomas kort efter 
utgivningen av Östergötlands Flora lät kalla till 
ett möte i Kalmar där presumtiva provins-
floraförfattare och -inventerare fick utbyta 
idéer och framtidsplaner. 

Medan formatet för Östergötlands Flora 
var extremt komprimerat för att hålla nere 
produktionskostnaderna har de landskaps-
floror som följt tenderat att bli allt mer volu-
minösa och faktaspäckade, men gemensamt 
för dem alla är att Thomas på ett eller annat 
sätt bidragit till slutprodukten – i flera fall 
som redaktör men i åtskilliga fler fall som 
faktagranskare av manus och artlistor, råd-
givare och/eller inspiratör. Det finns inget 
sentida provinsfloraprojekt som inte dragit 
nytta av Thomas kompetens vad gäller att 
granska och kontrollbestämma insamlade 
belägg.

Någonstans i samband med mötet i 
Kalmar började också planläggningen av den 
inventering av Småland som först trettio 
år senare utmynnade i den tyngsta och 
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innehållsrikaste av alla hittills publicerade 
provinsfloror! I Småland deltog Thomas i 
högsta grad både i det praktiska fältarbetet 
och i administrationen av projektet, liksom 
i färdigställandet av slutprodukten Smålands 
Flora där Thomas själv författat mycket 
av texten men också står som redaktör 
tillsammans med Margareta Edqvist. 

De svenska växtnamnen
Thomas språkliga intresse i kombination 
med de behov av standardisering han såg 
när svenska botanister under 1970-talet 
allt mer gick från vetenskapliga till svenska 
namn vid inbördes kommunikation tog sig 
uttryck i grundandet av den kommitté för 
svenska växtnamn som senare utvecklats 
till en institution genom vilken alla namn-
förslag skall passera innan de inkorporeras 
i de ”officiella” namnlistorna och databa-
serna. 

Thomas var i detta sammanhang noga 
med att kommittén skulle besitta inte bara 
botanisk utan också språklig och kultur-
historisk kompetens vilket jag tror räddat 
oss botanister från många av de märkliga 
svenska namnkonstruktioner som man kan 
finna i andra organismgrupper. 

Det var dock inte bara avseende de 
svenska namnen som Thomas såg behovet 
av likriktning och detta arbete utmynnade 
1997 i den första normerande checklistan 
över alla i Norden funna växter med deras 
vetenskapliga såväl som svenska namn som 
getts ut sedan tidigt 1970-tal. Denna lista 
som 1998 publicerades som en tjock bilaga 
till Svensk Botanisk Tidskrift etablerade 
omedelbart en ny namnstandard för såväl 
vetenskaplig som mer populär publicering 
om svenska växter. Thomas nöjde sig dock 
inte med detta utan började så gott som 
omedelbart samla på sig material för till-
lägg och uppdateringar och flera sådana har 
sedermera publicerats såväl på nätet som i 
Svensk Botanisk Tidskrift. Hur svensk botanik 
framöver skall kunna klara sig utan Thomas 

härvidlag outtröttliga arbete är faktiskt 
svårt att förstå. 

Ändringar av inarbetade namn möter 
alltid ett visst motstånd. Ibland har det nog 
sagts att Thomas var lite väl snabb att hoppa 
på tåget när förslag till namnändringar, eller 
vetenskapliga resultat som skulle kunna 
motivera sådana publicerats i den interna-
tionella vetenskapliga litteraturen. Ibland 
har man nog också tyckt att Thomas kanske 
inte riktigt haft kompetens att rätt värdera 
den senare typen av forskningsrapporter 
vilka med tiden tenderat att bli allt mer 
molekylärt och statistiskt avancerade. Det 
må vara som det vill med den saken, men 
ingen skall kunna frånta Thomas äran av att 
på ett helt enastående sätt ha hållit checklis-
tan över Sveriges flora uppdaterad och i takt 
med utvecklingen internationellt. Dess-
utom var Thomas alltid föredömligt noga 
med att publicera tydliga motiveringar till 
alla ändringar. Kanske har någon tyckt att 
dessa omfattande listor med nya namn och 
motiveringar tagit alltför mycket utrymme i 
olika publikationer, men för framtiden är de 
ovärderliga.

Ständigt nyfiken
För de flesta av oss har Thomas insatser 
varit synonyma med kärlväxtbotanik, men 
han var faktiskt inte alls obevandrad i andra 
organismgrupper. Jag minns än hur chockad 
jag blev när jag något år före hans pensio-
nering från Riksmuseet vid middagsbordet 
hemma i Enskede frågade vad han tänkte sig 
att syssla med för projekt som pensionär och 
han, halvt på skämt, halvt på allvar svarade 
att han planerade att skriva en fälthandbok 
över Sveriges skinnbaggar! 

De sista åren av sitt liv arbetade Thomas 
även med att upprätta en provinskatalog 
över vilka arter som är funna var i landet. 
Trots sedan länge vacklande hälsa som för-
anledde många kortare och längre avbrott 
tog sig Thomas an detta mycket omfat-
tande arbete med stor entusiasm. En digital 
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version av denna katalog finns sedan en tid 
tillgänglig via Artportalen men skall den inte 
snabbt bli föråldrad kommer den att behöva 
uppdateras kontinuerligt och utan Thomas 
som drivande kraft kommer det nog tyvärr 
att visa sig svårt.

Thomas sista insats som fältbotanist 
handlade faktiskt inte om kärlväxter utan 
om mossor, då han trots stora fysiska svårig-
heter med stor energi tog sig an att inventera 
två rutor för det pågående projekt Skånes 
Mossor. Hans iver och entusiasm inför detta 
för honom ganska nya område exemplifieras 
bäst av att han, om jag inte uttryckt mina 
betänkligheter, hade anmält sig som delta-

gare i de studiecirklar för mossinventerare 
som projektet anordnar – Thomas plane-
rade att pendla med tåg från Stockholm till 
cirkelns träffar i Lund på onsdagskvällarna!  

Thomas Karlsson luppar lämmelmossa Tetraplodon mnioides under Botanikdagarna 2015 i Medelpad. 
foto: Magdalena Agestam.
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Var du med? Under Valborgshelgen 
genomförde Svenska Botaniska 
Föreningen tillsammans med forskare 
vid Sveriges lantbruksuniversitet 
Vårkollen för sjätte gången. Det är 
ett medborgarforskningsprojekt där 
forskare analyserar data om vårtecken 
som frivilliga rapporterat in. Tanken 
är att få en ögonblicksbild av hur långt 
våren kommit i landet, så att man kan se 
om och hur vårens ankomst påverkas av 
klimatförändringar.

Mellan 1873 och 1920 samlades det 
också in data på lövsprickning och 
blomning för några arter, vilket gör att 
Vårkollens resultat kan jämföras med 
hur det såg ut för hundra år sedan. 
Till exempel var det då normalt att 
björkarnas lövsprickning just hade inletts 
i allra sydligaste Skåne. Tidigare år med 
Vårkollen visar att lövsprickningen numera 
har nått långt upp i Svealand till 1 maj och 
i år även en bit in i södra Norrland. På 
samma sätt hade sälgen börjat blomma i 
hela Götaland och Sveland vid Valborg, 
enligt den historiska databasen, men i år 
har sälgen påbörjat sin blomning långt 
upp i Norrland, undantaget nordligaste 
delarna och fjällen. Den är till och med 
överblommad ända upp till Mälardalen. 
Anmärkningsvärt är också att häggen, som 
tidigare började blomma först i mitten av 
maj i sydligaste Skåne, två år i rad nu börjat 
blomma i delar av Götaland och Svealand.

Björkens lövsprickning och 
häggblomningen, som är lite senare i 
starten, visar att vårens ankomst har 
kommit 10–15 mil längre norrut i år, 
jämfört med föregående fem åren och hela 
60 mil längre norrut, eller är minst två 
veckor tidigare än för hundra år sedan.  

Björkens lövsprickning hade kommit betydligt 
längre norrut första maj i år (blå linje) jämfört 
med för hundra år sedan (röd linje). Det går 
att konstatera från de data som ni hjälpt till att 
samla in genom Vårkollen. 

Mer information om vårkollen 2020 finns på:
svenskbotanik.se/varen-tog-halt-varkollen-2020/

Våren kommer tidigare



botaniska föreningar

Jämtlands Botaniska Sällskap arbetar med 
att uppmärksamma Länsstyrelsen på att ett 
restaureringsprojekt har lett till att unika 
växtplatser nu ligger under vatten. 

Tidigare fanns en variation av livsmiljöer i 
form av torrlagd kalkmark, kransalgssjöar och 
extremrikkärr. Nu har alla majvivorna Primula 
farinosa och den sällsynta arktiska mossan 
tegelbryum Bryum wrightii försvunnit under 
vattenytan. Men vad är det egentligen som 
hänt?

1975 beslöts att Tysjöarna skulle bli ett 
fågelskyddsområde, som 2013 övergick till att 
omfatta även stora delar av våtmarksomgiv-
ningen i ett 455 hektar stort naturskyddsom-
råde. Tysjöområdet är utpekat i Ramsarkon-
ventionen, vilket innebär att det är ett 
våtmarksområde av internationell betydelse.

2010–2015 innefattades även Tysjöarna av 
det landsomfattande EU-projektet ”LIFE to 
ad(d) mire”. Projektets syfte var att restaur-

era våtmarker genom att bland annat lägga 
igen diken för att stoppa avvattningen av 
våtmarken och skapa bättre förutsättningar 
för myrslåttermarker där sådana fanns. För 
Tysjöarnas del innebar det en rejäl höjning av 
vattennivån. 

I ursprungsbeslutet skulle de öppna och 
torra kalkblekena minskas från 81 till 50 
hektar och vattenspegeln från 8 till 40 hektar, 
men även en andra höjning gjordes utan beslut 
i Länsstyrelsen. Nu är hela 70 hektar nu 
vattenyta. Några större, öppna kalkblekeytor 
syns inte längre.

Även Länsstyrelsen kan alltså missa sina 
egna miljömål om man ser det ur tegelbryu-
mens synvinkel. Enligt tjänstemän på länssty-
relsen görs det ingen justering av vattennivån 
i år i väntan på utredning och beslut. De som 
gynnats i denna dämning av Tysjöarna är 
fisken. Det kan tyckas märkligt. 

Unik växtlokal blev till sjö
Text & bild: STAFFAN ÅSTRÖM



Ljungheden brinner. Den 
24 april 2020 genomförde 
Skogssällskapet en naturvårds-
bränning i naturreservatet 
Mästocka ljunghed på uppdrag 
av Länsstyrelsen i Hallands 
län. Markus Abrahamsson på 

bilden var bränningsledare 
den dagen. Ljungen bränns 
för att föryngras och för 
att gynna andra arter som 
hårginst Genista pilosa, 
mosippa Pulsatilla vernalis och 
cypresslummer Lycopodium 

tristachyum. De svarta, 
snabbuppvärmda ytorna och 
den blottade marken utan 
mossa gynnar även ödlor och 
steklar.  foto: Carina Lundqvist 
– Halland, Mästocka ljunghed, 
24/4 2020.
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