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Känner du till tallknipprot? Det är en 
förbisedd underart av skogsknipprot som 
nu har hittats också i Svealand. 

Nu presenterar styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen 
en väg mot framtiden för botaniken. Det är resultatet av 
diskussionerna på Föreningskonferensen.

foto: Helev Ekvall.
Ängsväxter lockar skolorna. Mer än 4500 elever deltar i projektet Så vilda! som 
drivs av Göteborgs botaniska trädgård. Eleverna sår ut 18 vilda svenska ängsväxter 
och åkerogräs, oftast på en plats nära skolan.
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Nu ökar växtintresset!

  ledare

mora aronsson
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

mora.aronsson@svenskbotanik.se

Löven börjar gulna och hösten är i antå-
gande efter en av de märkligaste somrarna 
jag kan minnas. Inställda Botanikdagar, 
Vilda blommornas dag med ett fåtal vand-
ringar som trots allt kunde genomföras, och 
många aktiviteter hos medlemsföreningarna 
som fick ställas in. Men i gengäld har fler 
varit ute i naturen. 

Många svenskar har haft sina första 
”riktiga” naturupplevelser denna sommar 
och många av dem har även upptäckt att 
det finns djur och växter där ute och vill veta 
mer. På Facebook har det märkts en till-
strömning av nya nyfikna. Artportalen har 
haft fem procent fler växtrapporter under 
juni till september jämfört med samma 
tid 2019, som kan vara en effekt av att folk 
överlag spenderat mer tid ute i naturen. Det 
är viktigt att vi kan ta hand om detta ökande 
intresse, så att det inte bara blir en 
tillfällig coronaeffekt utan verk-
ligen leder till fler växtintresse-
rade i landet.

Under sommaren gick 
Margareta Edqvist i pension 
efter 15 år som nationell 
samordnare för floraväktar-
verksamheten i föreningens 
regi och avtackades i sam-
band med styrelsemötet 
i september med middag 
och presenter. Sofia Lund 
fick som ny samordnare 
(hon presenterades i SBT 
2/2020) en del utmaningar 
under sin första fältsäsong 
och planerade besök fick 

ställas in. Floraväktarlägret i Småland kunde 
dock hållas (se notis på sidan 218), även om 
det krävde en del speciella förhållningsreg-
ler.

Föreningens Atlasprojekt och dess 
inventering av vita fläckar utforskade i år 
trakterna kring Kiruna i Torne lappmark. 
Det lyckades genomföras i slutet av juli med 
begränsat antal deltagare och extra försik-
tighet. Många spännande fynd gjordes av 
arter som är ovanliga utom längst i norr, läs 
med om detta på sidan 216.

Från slutet av september har vi fått en 
ny medarbetare på kansliet i Uppsala som 
heter Josefine Kyhlström Blomqvist. Väl-
kommen Josefine.

Från workshopparna på Föreningskon-
ferensen som hölls i Uppsala i våras kom 
många intressanta förslag som styrelsen 

sedan dess försökt omsätta i en väg 
framåt för föreningen. Vi har 

diskuterat hur vi ska förnya 
våra tidskrifter och annan 

utåtriktad verksamhet, 
förbättra stödet till våra 
medlemsföreningar och 
ge botaniken en stärkt 
ställning i samhället. På 
sidan 268 kan du läsa 
om hur vi vill utveckla 
framtidens Svenska 
Botaniska Förening. 

Som avslutning vill jag 
citera Mark Levengood: 
”håll huvudet kallt, hjär-
tat varmt och händerna 
rena”.  
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Notiser.

Thomas Tranefors vid betesmarken i Hunnabo där 
tidig fältgentiana Gentianella campestris var. suecica 
fortfarande förekommer. foto: Emil V. Nilsson.

Slåtter för tidig fältgentiana
Tidig fältgentiana Gentianella campestris 
var. suecica är med sin tidiga blomning 
och frösättning anpassad till ängsskötsel 
med slåtter i juli. Många av markerna där 
denna ovanliga och starkt minskande växt 
förekommer betas idag av nötkreatur under 
hela säsongen. 

I Hunnabo, Tranemo kommun i södra 
Västergötland, har initiativ tagits för att 
stängsla ut den del av betesmarken där 
gentianan förekommer. Efter blomning och 
frösättning så slås vegetationen i fållan med 
lie av lokala entusiaster innan de betande 
nötkreaturen släpps in på efterbete.

I år blommade sju plantor, de två 
föregående åren fanns inga blommande 
plantor alls. För trettio år sedan färgade 
blommande fältgentianor backen blålila i 
mitten på juni.  

Redaktionsråd

Svensk Botanisk Tidskrift är en medlemstidning 
med ett redaktionsråd utsett av styrelsen för 
Svenska Botaniska Föreningen. 

Mora Aronsson, ordförande i Svenska 
Botaniska Föreningen och ansvarig utgivare. 
mora.aronsson@svenskbotanik.se

 

Moa Pettersson, styrelseledamot i Svenska 
Botaniska Föreningen och redaktionsmedlem 
för Yrfän. 
moa.pettersson@svenskbotanik.se

Bengt Carlsson, tidigare redaktör för Svensk 
Botanisk Tidskrift. 

Stefan Andersson, styrelseledamot i Lunds 
Botaniska förening.

Jan Y. Andersson, styrelseledamot i Svenska 
Botaniska föreningen.
jan.andersson@svenskbotanik.se

Emil V. Nilsson
redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift.
emil.v.nilsson@svenskbotanik.se
Telefon: 072 - 512 10 40
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Återfynd av två ovanliga 
björnbär i Östergötland

Notiser.

Hedbjörnbär Rubus myricae. foto: Mora Aronsson.

I början av 1990-talet rapporterade Alf 
Oredsson två ovanliga björnbärsarter 
från Svärtinge, Östergötland. Det var 
rännbjörnbär Rubus vulgaris och hedbjörnbär 
R. myricae. Fynden skulle kunna härstamma 
från massaved som dåvarande Domänverket 
importerade från Bremen i Tyskland och som 
deponerades på platsen (Se SBT 86:9-12).

Det finns inga rapporter om att 
arterna påträffats efter 1992, men i juli i år 
återbesöktes platsen. Botanikerna Margareta 
Edqvist, Mora Aronsson, Sofia Lund, Ulf 
Ryde, Tomas Burén Anders Svenson och 
Bengt Westman återfann båda arterna. 

Johanna Emgård. foto: Matilda Emgård.

Hjortronet är målat av 
botanisk illustratör
Omslaget till detta häfte är illustrerat 
av Johanna Emgård. Hon frilansar som 
vetenskaplig illustratör på deltid och är 
forskare på Karolinska institutet.  

Johanna är utbildad biolog och började 
sin illustratörkarriär med fokus på botanik 
då hon gav ut Humlesjös flora för 11 år sedan. 
Boken är recenserad av Margareta Edqvist i 
SBT 6/2009. 

På senare tid har hon framför allt gjort 
medicinska illustrationer vilket avspeglar 
hennes yrkeskarriär som forskare.

Johanna påpekar att det är få som håller på 
med vetenskaplig botanisk illustration idag 
och att det är väl värt att uppmärksamma fler 
illustratörer framöver.  
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Under sommaren har floraväktare räknat 
fältgentiana. Torkåret 2018 var en katastrof 
för arten och 2019 var inte mycket bättre. 
Jan Y. Andersson berättar om hur det har 
gått i Stockholms län.

Både den tidiga fältgentianan Gentianella 
campestris var. suecica och den sena fältgenti-
anan G. campestris var. campestris har haft ett 
fantastiskt år. De har noterats i rekordstora 
mängder på nästan alla sina aktuella lokaler, 
men tyvärr har vi inte gjort återfynd på 
lokaler där den inte varit funnen under fler-
talet år. Men ändå, detta ger den utmärkta 
möjligheter att fylla på fröbanken. 

Ett aktuellt exempel är en kraftlednings-
gata nära Rimbo som under det förra rekor-
dåret för sex år sedan (2014) uppvisade 115 

plantor. I år blev resultatet istället nästan 
fem gånger fler med femhundra plantor. 

Under 2018 och 2019 var vi riktigt 
oroliga och befarade ett snart utdöende av 
fältgentianan i länet. Under 2018 torkade 
nämligen en stor del av plantorna bort och 
satte inte frö. Under 2019 hittades näs-
tan inga blommande plantor alls trots att 
vädret detta år var ganska optimalt, vilket 
vi förklarade med att arten är tvåårig. Ett 
problemår ger därför efterverkningar även 
året efter.

Varför fältgentianan haft så rik blomning 
i Stockholms län under 2020 är inte helt 
klarlagt. En hypotes är att en stor mängd 
frön från fröbanken aktiverades under det 
varma och torra året 2018, växte till sig som 
bladrosetter 2019, och blommade 2020. 

Tidig fältgentiana Gentianella campestris var. suecica. foto: Emil V. Nilsson, Bondskäret, 3 juli 2020.

Var 2020 ett rekordår för fältgentiana?
JAN Y. ANDERSSON
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Rätt skötsel för orkidéer och månlåsbräken i Gissebo

I östra Småland, i den södra delen av 
Västerviks kommun, ligger byn Gissebo. 
Just utanför byn bor ängsskötaren Lars-
Erik Andersson på gården Karlshult som 
hans far och farfar tidigare brukat.

Kan man säga att det traditionella 
kulturlandskapet finns kvar på dina 
marker?

– Ja, det kan man nog säga. Vi har ju ett 
och ett halvt hektar slåttermark och minst 
lika mycket naturbetesmark som är lika fin. 

Vet du hur gården brukades tidigare?
– Det fanns säkert mera slåttermark då. Vi 

hade ingen traktor här förrän på 1960-talet, 
innan dess kördes allt med häst. Och det gick 
kor med kalvar på markerna, de betade hela 
säsongen och då var det bara en tiondel så 
många nattvioler som det är nu. Idag är det 
fler individer av sällsynta arter än det var för 
tjugo år sedan, men de flesta fanns nog där. 

Vad är det för skötsel på de 
blomsterrikaste markerna?

– Här är det lieslåtter i augusti, höskörd 
och sedan kommer mina hästar hit och betar 
på hösten. 

Vad är det för arter som ökat på de över 
tjugo åren som du skött markerna aktivt?

– Nu är det mer nattviol Platanthera bifolia, 
grönvit nattviol P. chlorantha, Jungfru Marie 
nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata, 
sedan finns det små svårupptäckta arter 
som vi hittat, som månlåsbräken Botrychium 
lunaria. Vi satt och drack kaffe en dag och 
råkade titta ner på marken, så var de där. Det 
kommer nya plantor hela tiden tycker jag. 

Hur ser det ut här om tjugo år?
– Då har det väl vuxit igen… Om det inte 

är någon som kan fortsätta den här skötseln. 
Vi hoppas fortfarande på att något av barnen 
ska ta över.  

På Lars-Erik Anderssons marker finns många månlåsbräken Botrychium lunaria. foto: Emil V. Nilsson.
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Det finns delar av Sverige där vi inte vet 
vilka växter som finns. I juli i år inventerade 
sju personer sådana vita kunskapsfläckar 
i skogslandskapet utanför Kiruna. 
Botanisten Patrik Engström berättar mer. 

Vi träffades på lägenhetshotellet Gullriset 
i Kiruna kvällen den 19 juli. Projektledaren 
Lars Fröberg hade valt ut ett antal lämpliga 
områden i förväg. 

Ute i inventeringsrutorna märktes 
tydligt att det var minst sagt blött ute i 
markerna. Olika vattendrag forsade på 
ordentligt och vid fler sjöar och älvar växte 
många landväxter flera decimeter under 
vattenytan närmast stränderna. Det var en 
komisk syn att se tätört Pinguicula vulgaris, 
slåtterblomma Parnassia palustris och många 
andra landväxter en bra bit under vattenytan. 
Myrarna bjöd på mycket klafsande och 
vikten av ett par bra stövlar blev ganska snart 
uppenbar – men vem bryr sig om ett par 
blöta skodon om man får botanisera bland 
mängder av nordliga växter? 

Två av mina favoriter kom att bli rostull 
Eriophorum russeolum och dvärgtätört 
Pinguicula villosa som jag hade förmånen att 
se under samtliga dagar. Bladen till den lilla 
dvärgtätörten kunde vara svåra att upptäcka 
bland de täta vitmossetuvorna, oftast 
rostvitmossa Sphagnum fuscum. På myrarna 
växte inte sällan det lilla charmiga odonvidet 
Salix myrtilloides, ofta föredömligt försedd 
med honhängen. 

På gamla slåtterängar och i gräsmattor 
såg vi ofta lämmelstarr Carex macloviana och 
låsbräknar Botrychium. Mest månlåsbräken 
Botrychium lunaria men även höstlåsbräken 

B. multifidum och nordlåsbräken B. boreale 
noterades. 

Längs vägkanter och andra lämpliga 
biotoper hade vi ofta olika gentianor, mest 
ängsgentiana Gentianella amarella men 
även lappgentiana Comastoma tenellum och 
fjällgentiana Gentiana nivalis förekom. 
Brunklöver Trifolium spadiceum noterades en 
del i vägkanterna längs E10 söder om Kiruna. 

En art som jag i början trodde vi skulle 
se mycket av men som bara sågs på en 
enda lokal under veckan var klotstarr 
Carex globularis. Ibland hade man turen 
att få upptäcka lite sällsyntare arter som 
exempelvis vippfryle Luzula parviflora, 
slakstarr Carex laxa, myrstarr C. heleonastes, 
tågstarr C. tenuiflora och källdunört Epilobium 
alsinifolium. Alltid lika pulshöjande med 
sådant som man normalt inte ser så ofta. 

Den flora som visade sig vara mest 
användbar var Norsk flora, den sjunde utgåvan 
med Reidar Elven som redaktör (2005). 

Man hade inga svårigheter att somna på 
kvällarna och åtminstone jag drömde skönt 
om de växter vi sett under dagen eller de man 
hoppades få se nästa dag. Veckan passerade 
i rasande fart och lördagen 25 juli var sista 
inventeringsdagen. Den gångna veckan 
hade gjort stort intryck på mig och jag hade 
dessutom fått stifta några nya bekantskaper 
med härligt entusiastiska botanister.  

Inventerare i norr hittade rostull och dvärgtätört
PATRIK ENGSTRÖM

Läs mer om Svenska Botaniska Föreningens 
växtatlasprojekt på hemsidan svenskbotanik.se. 
Nästa år eller året därpå kommer projektet att 
ordna en ny inventering utanför Kiruna. 
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Rostull Eriophorum russeolum. foto: Patrik Engström.
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Sofia Lund och Margareta Edvist, 
nuvarande respektive tidigare nationell  
floraväktarsamordnare, har arrangerat 
årets floraväktarläger. Jan Andersson var 
där och lämnar en entusiastisk rapport.

Området runt Gnosjö i Småland visade sig 
förvånansvärt exotiskt för en stockholmare 
som jag. I min grupp inriktade vi oss mest 
på klockgentiana Gentiana pneumonanthe, 
strandlummer Lycopodiella inundata, kryp-
floka Helosciadium inundatum och ljungögon-
tröst Euphrasia micrantha.

Klockgentiana hittade vi i tusental kring 
sjöar omgivna av fuktängar som domine-
rades av pors och blåtåtel. Den växer ofta 
tillsammans med klockljung Erica tetralix och 
myrlilja Narthecium ossifragum, västliga arter 
som vi inte har hemmavid.

Strandlummer hittade vi i stor mängd 
på några lokaler men ofta kammade vi noll; 
grustagen där den tidigare påträffats var 
igenväxta med skog. 

Vi fann mängder av krypfloka vid en sjö-
strand. Den växte nästan helt vegetativt men 
efter mycket sökande hittade vi en fruktställ-
ning – bevis på att det var rätt art.

På hemvägen besökte vi ljungheden på 
Skillingaryds skjutfält som hyste några rika 
lokaler för ljungögontröst.  

Tusentals klockgentianor på floraväktarläger i Gnosjö
JAN Y. ANDERSSON

Svenska Botaniska Föreningen arrangerar 
årligen ett floraväktarläger. 2020 var lägret i 
Gnosjö, Småland 12–16 augusti. Grupper 
om två–tre personer kör runt och besöker ett 
antal floraväktarlokaler i egna bilar. Deltagarna 
kommer från hela Sverige. Lägren brukar 
anordnas där det kan finnas behov av extra 
insatser. Läs mer på:
svenskbotanik.se/floravaktarna/ Klockgentiana Gentiana pneumonanthe.  

foto: Jan Y. Andersson.
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I Västra Götalands län finns en av flera 
länsstyrelser som delar ut pris för att gynna 
den biologiska mångfalden i ängar. I år går 
priset som årets slåtterängsskötare till Ove 
Eriksson i Baltorp, Västergötland. Han är 
naturfotograf och månskensbonde.

Grattis! Vad ger ängarna dig?
– Ängshö luktar ju så gott av vårbrodden! 

Det var helt igenvuxet här tidigare. Det fanns 
en enda klockgentiana Gentiana pneumonanthe 
när vi började för trettio är sedan, idag har 
vi 5000 stänglar. Dessutom finns det nu 900 
plantor av granspira Pedicularis sylvatica men 
också Adam och Eva Dactyl0rhiza sambucina. 

Varför är det viktigt att sköta om ängar?
– Jag är uppvuxen här och vet hur 

kulturlandskapet såg ut förr. Tidigare 
jobbade jag för en bildbyrå och de blev alltid 
glada för bilder från landsbygden, det var 

Ove Eriksson är årets slåtterängsskötare

När ängsvädden blommar på Ove Erikssons äng kommer dagfjärilarna påfågelöga och silverstreckad 
pärlemorfjäril fram i mängd. foto: Ove Eriksson/N.

från tiden då alla hade mjölkkor. Sedan har 
jag sett hur det landskapet nästan försvunnit 
helt. Att börja med ängsskötsel har blivit ett 
sätt att göra något åt saken. 

Priset delades ut den 11 augusti av Karin 
Persson på länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
dem som sköter slåtterängar, för det är 
arbetskrävande att sköta en äng.

Vad gör Oves ängar speciella?
– Oves ängar är väldigt artrika och han 

arbetar med dem hela året. Han börjar på 
våren med fagning. En bit in i juli sätter han 
igång med slåttern och den håller på in i 
augusti. Han torkar höet och har efterbete 
genom ett mångårigt samarbete med en 
djurhållare. Tack vare att han har gjort det 
här under trettio år så har en fantastisk 
artrikedom vuxit fram.  



220 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 5 (2020)



221Nilsson: Skolelever sår blomsterängar



222 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 5 (2020)

S
yftet med projektet Så vilda! är att 
få barn och vuxna att engagera sig i 
sin närmiljö, ge dem ökad kunskap 
om vilda växter och främja den bio-

logiska mångfalden.
– Om vi inte känner till och förstår 

naturens mångfald kan arter försvinna utan 
att vi lägger märke till det. Vi vill motverka 
växtblindhet, att man ser allt som växer 
som en grön massa. Genom att lyfta fram 
18 vilda svenska växter ser eleverna att det 
finns olika arter och får inblick i hur arterna 
knyter an till den biologiska mångfalden, 
säger Helen Ekvall.

Som pedagog står Helen för delar av 
skolprogrammet i Göteborgs botaniska 
trädgård. Hon samarbetar även med Stina 
Weststrand som jobbar som vetenskaplig 
intendent på samma plats.

– Vi har valt att kalla den här typen av äng 
för en blomsteräng för att skilja den från 
slåtterängar eller naturbetesmarker som är 
kulturpräglade naturtyper med en lång his-

toria av hävd, berättar Stina. Man kan inte 
återskapa en riktig äng så här snabbt, men 
genom att ta bort grässvålen och så in vilda 
växter så kan vi i alla fall gynna en del av de 
här växterna. Det här är ett sätt att berika 
den biologiska mångfalden i tätorten där de 
flesta skolorna ligger. Blomsterängen som 
eleverna anlägger är lättskött och kan använ-
das i undervisningen i många av skolans 
ämnen. Det blir en plats där eleverna kan få 
se samspelet mellan växter och pollinatörer 
med egna ögon.

Projektet startade hösten 2019 och målet 
var att 900 elever skulle delta, så hur har det 
gått?

– Långt över förväntan, svarar Helen. 
Idag har vi haft elever från 60 skolor förde-
lade på 25 kommuner. Totalt är det mer än 
4500 elever som deltar i programmet. De 
flesta blomsterängar anläggs på skolgården 
eller i anslutning till skolgården. Några 
elever har sått på mer allmänna platser som 
Trädgårdsföreningen, i botaniska trädgården 

Helen Ekvall och Stina Weststrand har varit drivande i projektet Så vilda!  
foto: Göteborgs botaniska trädgård.
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Stor blåklocka Campanula persicifolia är en av arterna som ingår i fröblandningen till blomsterängen.  
foto: Helen Ekvall.

eller vid Naturhistoriska museet i Göteborg. 
En skola i Sotenäs har sått in ängsväxterna i 
kommunens park. Det finns också samarbe-
ten med några hembygdsföreningar. 

Fröblandningen begränsades till att inne-
hålla 18 arter för att underlätta presentatio-
nen av växterna i projektets material. 

– En pedagogisk tanke med projektet 
är att verkligen lyfta fram växterna, genom 
att presentera dem i såväl text som bild, 
som i rörliga medier, berättar Stina. För att 
förstärka effekten av färg och form valde vi 
att endast ha med ett gräs – darrgräs Briza 
media. Kanske utökar vi fröblandningen till 
blomsterängen med ytterligare en gräsart till 
hösten, ett smalbladigt gräs som till exempel 
fårsvingel Festuca ovina. Andra tillägg kan 
komma att bli en skallra Rhinanthus och en 
tidigblommande art som gullviva Primula 
veris. Hur väl vår fröblandning kommer att 
fungera på blomsterängarna får tiden utvisa.

En viktig del i att lyckas med att anlägga 
en blomsteräng handlar om att välja en 

lämplig plats och att förbereda marken 
innan man sår ut frön. 

– Helst vill vi att de gräver bort grässvålen 
på en plats där det är mager jord, fortsätter 
Stina. Gräsrötterna måste bort, annars kom-
mer gräset upp och konkurrerar ut ängsväx-
terna. Är det lite mer näringsrik jord så är 
det bra om de blandar in sand, något som 
finns på de flesta skolgårdar. Några skolor 
som har en asfalterad gård har sått i pallkra-
gar med ängsjord.

Från den nationella rödlistan till den inter-
nationella panelen för biologisk mångfald 
(IPBES) kommer rapporter om hur den 
biologiska mångfalden minskar. Men Göte-
borgs botaniska trädgård har med det här 
projektet försökt vända trenden, en bloms-
teräng i taget.

– Vi hoppas att projektet Så vilda! bidrar 
till att öka förståelsen för varför den biolo-
giska mångfalden, med våra vilda växter och 
pollinatörer i fokus, är av största vikt för 
vårt och jordens välbefinnande. Vi kan göra 
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skillnad! Alla insatser räknas, stora som små, 
säger Stina. 

Projektet har ett eget vetenskapligt råd 
som består av Allison Perrigo, föreståndare 
för Göteborgs centrum för globala biodiver-
sitetsstudier, Åslög Dahl och Bengt Gun-
narsson, båda forskare på Göteborgs univer-
sitet, Dawn Sanders, forskare i pedagogik 
på Göteborgs universitet, Jenny Klingberg, 
forskare samt miljöinformatör på Göteborgs 
botaniska trädgård, Mattias Lindholm, 
vetenskaplig intendent på Naturhistoriska 
museet i Göteborg och slutligen Stina West-
strand, vetenskaplig intendent på Göteborgs 
botaniska trädgård.

Hela projektet knyter även an till Göte-
borgs centrum för globala biodivesitets-
studier vid Göteborgs universitet som 
strävar efter den här sortens kopplingar ut 
till samhället. Forskarna faktagranskar allt i 
projektet och har påverkat innehållet i frö-
blandningen, men de har också medverkat 
i ett digitalt seminarium som presenteras 
på Instagram. Det finns också filmer som 
projektet har publicerat på webben om hur 

växter är en del av den biologiska mångfal-
den. 

Det är 18 vilda svenska arter i projektets frö-
blandning. Fyra av dem är ettåriga åkerogräs: 
kornvallmo Papaver rhoeas, klätt Agrostemma 
githago, blåklint Centaurea cyanus och åker-
kulla Anthemis arvensis. De ettåriga arterna 
har tagits med för att få en blomning redan 
första året. De andra arterna är fleråriga och 
presenteras i en skrift som eleverna får för 
att lyfta fram deras betydelse i den biolo-
giska mångfalden. Texten finns återgiven här 
på motstående sida.

Det finns medel för att fortsätta med pro-
jektet Så vilda! också i framtiden. Vem vet, 
kanske kommer skoleleverna också att få 
samla in frön från vilda växter i sin närmiljö 
till sina blomsterängar framöver?  

• Projektet Så vilda! är finansierat av Formas, 
ett forskningsråd för hållbar utveckling. 
Allt material som hör till projektet finns på 
botaniska.se/savilda.

Blomsterängarna anläggs i skolans närhet, här på en bit kommunägd mark. foto: Helen Ekvall.
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Darrgräs Briza media
Med hjärtformade småax är den ett vackert 
inslag på ängen. Pollineras liksom andra 
gräsarter av vinden, men är en viktig värdväxt 
för bland annat sikelsäckmal som är en hotad 
(rödlistad) fjärilsart. 

Flockfibbla Hieracium umbellatum
Fibblor hör till en av de största 
blomväxtfamiljerna, familjen korgblommiga 
växter Asteraceae. Fibblesandbiet och 
slåttersandbiet är båda hotade och letar bara 
pollen hos fibblor. 

Getväppling Anthyllis vulneraria
En ärtväxt. Ärtväxter lever i symbios med 
kvävefixerande bakterier. Väpplingssandbiet 
och vår minsta blåvingefjäril är helt beroende 
av getväpplingen och är idag hotade. 

Kråkvicker Vicia cracca
Tidigare använd som foderväxt – det vill säga 
att den odlades för att bli mat åt våra husdjur. 
Den är en ärtväxt och en viktig födokälla 
för flera hotade solitärbin, till exempel 
märgelsandbi.

Kungsmynta Origanum vulgare
Oregano är torkade blad av kungsmynta och 
dess släktingar. Gnugga på bladen och känn 
doften! Den lockar både humlor, bin och 
fjärilar och är en gammal läkeväxt som också 
kan färga textilier röda.

Käringtand Lotus corniculatus
Trettio fjärilsarter använder käringtand som 
värdväxt för sina larver. Artnamnet corniculatus 
kommer av latinets cornu som betyder horn, 
vilket syftar på blomknoppen som slutar i en 
böjd spets.

Myskmalva Malva moschata
En vacker myskdoftande perenn som besöks 
av flera arter av blomfluga, fjärilar, bin och 
humlor som kommer för att kalasa på pollen 
och nektar. Men det är främst bin som 
pollinerar blommorna.

Prästkrage Leucanthemum vulgare
Namnet prästkrage syftar på en typ av 
krage som prästerna bar på 1700-talet. 
Vulgare betyder vanlig, men idag har även 
prästkragen blivit mindre vanlig. Är Skånes 
landskapsblomma.

Rödkämpar Plantago media
Har använts som läkeväxt sedan medeltiden. 
Blommorna kan pollinera sig själva men 
pollineras även av flugor, skalbaggar och bin.

Röllika Achillea millefolium
Släktnamnet Achillea syftar på Akilles, som lär 
ha behandlat sina och soldaternas sår med 
röllika under trojanska kriget. Mer än femtio 
insektsarter är beroende av växten för mat och 
logi.

Stor blåklocka Campanula persicifolia
Titta in i blommorna på kvällen! Ibland kan 
man se blåklocksbin som sover gott därinne. 
Frökapseln har tre små rum med varsin lucka 
som öppnar sig och släpper ut frön när de 
mogna.

Väddklint Centaurea scabiosa
Producerar rikligt med nektar och är en 
populär födokälla för en hel del olika insekter. 
Väddklint är också en viktig värdväxt för många 
fjärilslarver.

Åkervädd Knautia arvensis
Har liksom andra väddväxter använts som 
läkemedel mot hudåkommor, syfilis och pest. 
Den liknar ängsvädd men de blommar vid olika 
tider. 

Ängsvädd Succisa pratensis
Guldsandbiet är en hotad art som bara samlar 
pollen från väddväxter. Succisa betyder 
avskuren och syftar på roten, som man förr 
trodde hade blivit avbiten av djävulen. På 
engelska heter den Devil’s-bit scabious. 

Så här presenterar projektet de fleråriga ängsväxterna: 
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B
åtforsområdet vid Nedre Dalälven 
är ett av landets mest exklusiva 
naturområden. Översvämningar 
och forsar har hindrat ett intensivt 

brukande och på öar i älven finns rester av 
ur- och naturskogar. Området ligger på den 
naturliga norrlandsgränsen där många sydliga 
och nordliga arter och miljöer möts. Kombi-
nationen gör detta mångformiga, komplexa 
naturområde med älvängar, forsar, tyllar, 

svämskogar, barrnaturskogar, kalkbarrskogar 
och lövskogar till Upplands artrikaste.

När du passerar Dalälven på E4:an tang-
erar du Båtforsområdet. Stora delar är skyd-
dat i Båtfors och Spjutholmens naturreser-
vat, men omgivningarna utanför reservaten 
har också höga naturvärden och är väl värda 
ett besök.

Området vid Båtfors har stora värden för 
kärlväxt- och kryptogamfloran, men är kan-

Båtfors bjuder på älvängar och 
svämskogar vid Dalälven
I Nedre Dalälven finns de artrikaste miljöerna i Uppland och Båtfors är dess 

vildaste del. Trots att älvens påverkan minskade när Untra kraftverk byggdes 

1918 finns stora naturvärden kvar. Pär Eriksson och Gillis Aronsson har arbetat i 

området under många år och delar nu med sig av sina guldkorn.

PÄR ERIKSSON & GILLIS ARONSSON

Båtforsområdet består av ett landskap av öar genomflödade av Dalälven. Det går att hyra Båtforstorpet 
genom Upplandsstiftelsen för den som vill göra ett längre besök. kartunderlag: Lantmäteriet
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ske mest känt för sin fauna – inte minst ved-
levande skalbaggar som beskrevs av Thure 
Palm redan på 1930-talet. Även fågellivet är 
rikt och den akut hotade vitryggiga hack-
spetten Dendrocopos leucotos finns i området.

Från E4 till laxstig
Det är enklast att ta sig till området med bil. 
Om du svänger av åt väster från E4:an mot 
Hyttön kan du ta dig vidare till Båtforstorpet. 
Torpet ägs av Upplandsstiftelsen och går att 
hyra vilket även ger dig tillgång till bomnyck-
eln för att komma ända fram. Vid torpet finns 
svämskog med gamla ekar och från torpet 
kan man ta sig ut till själva naturreservatet. 

Enklast går man den gamla ”laxstigen” 
söderut där man passerar en lövsvämskog 
och sedan kommer upp på en moränrygg 
med tallskog som brändes i naturvårdssyfte 
i juni 2001. Den gamla brännan är i ständig 
omvandling och intressant för den som vill 
studera en brands långsiktiga effekter på sko-
gen. När man passerat brännan befinner man 
sig plötsligt i en helt annan miljö, en örtrik, 

barrdominerad naturskog med förekomst av 
lundgräset skogssvingel Drymochloa sylvatica 
och kalkgynnade svampar såsom svartfjäl-
lig musseron Tricholoma atrosquamosum 
och persiljespindling Cortinarius sulfurinus. 
Sammantaget är denna sträcka bara några 
hundra meter, men det ger ändå en bild av hur 
mångformig och rik naturen ter sig här.

Landskapet i Båtfors har i hög grad for-
mats av älvens vattenflöden. Trots att älven är 
utbyggd för elproduktion kan vattenståndet 
variera med flera meter vissa år. 

Ett besök i det överlag svårtillgängliga 
området försvåras ytterligare vid höga vatten-
flöden, men ger samtidigt en naturupplevelse 
utöver det vanliga och en inblick i vattnets 
ekologiska betydelse för denna natur. 

Översvämningarna är inte bara en för-
utsättning för svämskogens lövträd utan 
också en direkt förutsättning för vissa arter 
såsom strandskinnlav Leptogium rivulare och 
hårklomossa Dichelyma capillaceum som båda 
växer på sten eller lövträd och buskar nära 
vattenlinjen. Strandskinnlav kan till exempel 

strandskinnlav Leptogium rivulare har en landets främsta förekomster i Båtfors. Den växer främst på 
buskar och lövträd som står på översvämningspåverkad mark. foto: Pär Eriksson.
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studeras vid båtplatsen vid Grimsarbo, där 
den växer i täta videsnår vid vändplanen. 

Är du där i början av sommaren kommer 
du att finna sumpviol Viola uliginosa, en av 
karaktärsarterna för Nedre Dalälven med 
sina djupvioletta blommor på bladlösa stäng-
lar. Arten är rödlistad som nära hotad (NT) 
men är här tämligen vanlig på fuktig mark 
nära älven.

Älvängar
Från Grimsarbo har du en fin utsikt över 
de låglänta sedimentationsmarkerna ned-
ströms forsområdet och den stora älvängen 
(Hemängen) som är en av de större slåtter-
ängar som sköts vid Dalälven. Hemängen 
är dessutom delvis ett rikkärr som så många 
kärr i dessa trakter. 

Andra exempel på ängar där hävden 
återupptagits ligger på Hallsboön, de så kall-

lade Grimsarbo utängar. Kärlväxtfloran är 
tämligen trivial men helheten med det stora 
inslaget av ädla lövträd är betagande. 

Hallsboön nås från det lilla samhäl-
let Untra, som uppfördes i samband med 
byggandet av Untraverket för 100 år sedan. 
När älvens naturliga fluktuationer uteblev 
försvann eller dämpades många av de förut-
sättningarna som gett området dess unika 
karaktär. En gammal körväg leder sedan upp 
till reservatet och ut på Hallsboön. I denna 
del är inslaget av lind påfallande stort. 

dalälvens vattenföring är en väsentlig ekologisk faktor som format landskapet i Båtfors. Vid högvatten 
svämmar stora delar av den strandnära skogen över och skapar den unika miljö som svämskogarna utgör. 
foto: Gillis Aronsson.

Älvängar är uppbyggda av svämsediment som 
bildats av de återkommande översvämningarna. 
Förr i tiden var de viktiga som slåtter- och 
betesmarker. Idag växer många igen när hävden 
upphört och översvämningarna uteblir. Älvängar 
finns längs älvar i framför allt Norrland där 
älvslåtterängar kallas raningar.
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På död ved av lind kan man finna svampar-
ter som lindskål Holwaya mucida och lind-
dyna Biscogniauxia cinereolilacina. Sistnämnda 
en särskilt spännande svamp då den hyser 
flera arter ytterst ovanliga skalbaggar. På lind 
växer gärna också den sällsynta barkkvast-
mossan Dicranum viride. 

I de solexponerade strandskogarna med 
hög luftfuktighet skapas ett gynnsamt 
mikroklimat för många kryptogamer. Det 
finns gott om gamla lövträd och på dem växer 
epifyter som almlav Gyalecta ulmi, aspfjä-
dermossa Neckera pennata och blomskägglav 
Usnea florida med flera. Blomskägglav är 
ovanlig i Uppland och runt Båtfors finns den 
bara i området kring Hallsboön. 

Lunglavssamhället är väl utvecklat, 
vanligast är givetvis lunglav Lobaria pulmo-
naria, ofta med stora lober. Skrovellav L. 
scrobiculata finns också, men har på de senaste 
åren försvunnit från ett par lokaler av okänd 
anledning. På en handfull platser växer även 
jättelav Lobaria amplissima – en utpostlokal 
för denna annars suboceaniska lav med västlig 
utbredning. 

Svämskogar
Kring Båtforstorpet och norr om Björkön 
finns några av områdets finaste svämskogar. 
Här utbreder sig en gles gammal skog med 
jättelika aspar, ekar och tallar, i en mosaik 
av högörtsängar genomkorsade av så kallade 
tyllar – mindre vattenfåror som numera ofta 
bara för vatten vid högre flöden i älven. Björ-
kön nås från Båtforstorpet om vattenflödet 
är tillräckligt lågt.

Då Båtfors varit ytterst svårtillgängligt 
med sin skärgård av öar omgiven av bru-

sande forsar har skogsbruk inte kunnat 
bedrivas i de centrala delarna av området. Av 
den anledningen avsattes Harön av markä-
garen Stora Kopparberg redan på 1940-talet. 
Denna del av Båtfors domineras av örtrik 
granskog, ofta med ett betydande inslag 
av lövträd och hassel. Skogarnas diversitet 
av död ved och gamla träd avviker starkt 
från det intensivt brukade landskapet man 
annars finner i dessa trakter. Här växer stora 
bestånd av lundgräs som skogskorn Hor-
delymus europaeus och marksvampar såsom 
violgubbe Gomphus clavatus och jättespind-
ling Cortinarius praestans.

Om man inte kan ta sig in i Båtfors kan 
ett besök kring Untra kraftverk vara ett 
alternativ. På Södra Kvarnön finns gammal 
barrskog. Här finns också exempel på stora 
lövskogar där lövträden medvetet gynnats. 
Växtkraften och trädslagsvariationen i den 
helt självföryngrade lövskogen är häpnads-
väckande. Dessa lövskogar är medvetet 
utvecklade av markägarna Fortum och 
StoraEnso för att gynna lövskogens fauna 
och flora och i synnerhet försöka rädda kvar 
den vitryggiga hackspetten som finns längs 
Dalälven i en liten population.  

• Upplandsstiftelsen förvaltar 43 natur- och 
kulturområden i Uppsala län på uppdrag, 
som ägare eller som arrendator. Läs mer på 
upplandsstiftelsen.se

Svämskogar finns nära sjöar eller vattendrag 
där variationer i vattenståndet i hög grad format 
skogen. Svämskogen är i regel lövdominerad, 
luckig och ljus vilket är gynnsamt för många 
arter. Vid nedre Dalälven är inslaget av ädla 
lövträd påtaglig och här finns Sveriges största 
ädellövsvämskogar (Natura 2000-habitat).

Pär Eriksson jobbar med 
ekologisk landskapsplanering, 

skog och hotade arter på 
Upplandsstiftelsen. 

Gillis Aronsson arbetar med 
skydd av skog och hotade 
arter på Upplandsstiftelsen. 
Han är mycket kunnig på 
framför allt kryptogamer.
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I 
Sverige finns de överlägset största ytorna 
av extremrikkärr i EU, och inom landet 
finns det stora arealer i Jämtland. Under 
en utflykt till ett jämtländsk extremrik-

kärr kan man få se olika orkidéarter och en 
rad hotade kärlväxter, mossor och svampar. 
Det har inte minst Länsstyrelsen i Jämt-
lands län blivit medvetna om efter att de 
dränkt stora delar av Tysjöarna just norr om 
Östersund, ett Natura-2000 område som 
tidigare hade Sveriges största förekomst av 
den hotade mossan tegelbryum, men mer 
om detta senare. 

Det är inte ovanligt att finna utfällning av 
kalk i form av bleke och kalktuff i anslut-
ning till extremrikkärr. De har bildats i en 
samverkan mellan kemiska och biologiska 
processer som lagt en viktig grund för dessa 
områdens fantastiska biologiska mångfald.

Utdöda djur ger rik flora
En avgörande förutsättning för de speciella 
naturmiljöerna är berggrunden. I landskapet 
Jämtland finns Sveriges till ytan största kalk-
berggrund. Bergsveckningar har med tiden 
fört dessa kalkförande bergarter upp på land. 

Bleke och kalktuff gör Jämtlands 
flora speciell
Jämtländska orkidékärr omges ofta av kalkbleken och kalktuff, extremt basiska 

miljöer med unik flora och fauna – så länge de inte läggs under vatten 

permanent. Deras historia började egentligen för hundratals miljoner år sedan.

STAFFAN ÅSTRÖM

Jämtlandsmaskros Taraxacum crocodes är klassad som nära hotad (NT) på rödlistan och kan ha rika 
förekomster på områden med kalkbleke i Jämtland.  foto: Staffan Åström.
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Kalkklipporna, vilka man kan se när man 
åker bil genom landskapet, är särskilt tydliga 
längs vägarna söder om Storsjön. Även längs 
älvarna, sjöstränderna och på öarna kan man 
se kalkstenen med spår av utdöda djur, som 
fossiler av trilobiter. 

Under de geologiska tidsåldrarna kam-
brium, ordovicium och silur för 540–419 mil-
joner år sedan fanns skalförsedda havslevande 
djur, bland annat ortoceratiter och trilobiter, 
som under årmiljonerna gav upphov till de 
kalkbergarter som finns i Sverige och Jämt-
land idag. 

Bleke och kalktuff
I grunden kommer både bleke och kalktuff 
från kalkbergarter där kalken lösts upp i vat-
ten (se faktarutor). Bleke är en kornig, sand-
liknande kalkavlagring som avsätts på botten 
av grunda sjöar och tjärnar. Den består av 
nästan rent kalkslam och är vit till gul i fär-
gen. Med avtagande kalkhalt övergår bleket 
i kalkgyttja och alggyttja. Förutsättningarna 
för mineralbildningen avgör om utfällningen 
blir hård som sten som då kallas kalktuff vid 
en källa eller i form av bleke som är mjuk och 
jordartad på botten av en sjö eller ett kärr. 

I Sverige förekommer bleke förutom i 
Jämtland även i Västergötland, Skåne, Upp-
land samt på Öland och framför allt på Got-

Kalkbleke, de ljusa fälten på bilden, är en 
ljus, kornig jordart som bildas på botten av 
sjöar och kärr i kalkrika trakter. Bleke bildas 
genom att kalkberggrunden vittrar med hjälp 
av kolsyra och löses upp i vatten. Kalken 
transporteras med vattnet som kalcium- och 
karbonatjoner. När det svala grundvattnet når 
ett utströmningsområde fälls den lösta kalken 
ut, ofta med hjälp av cyanobakterier, under 
vattenytan i samband med att vattnet möter 
atmosfäriskt tryck.  
foto: Staffan Åström, Övre Blekan.

Kalktuff, den ljust brungula bergarten på 
bilden, härrör liksom bleke från platser i naturen 
där vatten har ett övermättat innehåll av kemiskt 
löst kalk. Detta fälls ut som kalciumkarbonat 
runt växtdelar och liknande när upprinnande 
vatten möter atmosfäriskt tryck av koldioxid. 
Ofta är cyanobakterier inblandade och 
processen liknar den när stromatoliter bildas. 
Kalktuffen är en gulaktigt färgad kalkmassa som 
ibland kan vara riktigt hård. Utfällningen sker 
närmast själva källmiljön. 
foto: Staffan Åström, Fillstabäcken.
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land. Kalktuff påträffas vid Benestads backar 
i Skåne, på Omberg i Östergötland samt i 
Västergötland och inte minst på Gotland och 
i Jämtland. Kalktuffkällor är listade i EU:s 
art- och habitatdirektiv som en prioriterad 
naturtyp.

Botaniska sällsyntheter
Om man letar efter växter på de vita ble-
kefälten och på kalktuffen, där tjärnar och 
sjöar sänkts eller torkats ut och kalktuffkäl-
lor mynnar, kan man få se många spännande 
arter, inte minst orkidéer. Flugblomster 
Ophrys insectifera och purpurknipprot 
Epipactis atrorubens är två arter som trivs i 
denna naturtyp. Här kan man också finna 
jämtlandsmaskros Taraxacum crocodes, en 
apomiktisk art som bara finns i mellersta 
Skandinavien i hela världen. Den är listad 

som nära hotad (NT) i Sverige, och Jämtland 
bedöms ha merparten av landets bestånd 
(Artfakta). Här möter också den sydligare 
majvivan Primula farinosa (NT) den nordliga 
smalvivan P. stricta som också förekommer i 
fjälltrakterna. 

En art som verkar tåla åtskilligt med kalk 
är tegelbryum Bryum wrightii, en arktisk 
mossa som bara är funnen på bleken i 
Jämtland i Sverige, långt från sina närmsta 
förekomster på Svalbard. Den har hittats på 
sex blekelokaler i Jämtland och är klassad 
som starkt hotad (EN) på rödlistan. I Sverige 
växer den enbart på kalkblekefält som är 
nästan vegetationsfria och exponerade. 

Skyfallsalgen Nostoc commune bildar ibland 
marktäckande ytor på blekefälten, som syns 
tydligast när de blivit regnblötta. Piprensar-
mossa Paludella squarrosa, purpurvitmossa 
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Sphagnum warnstorfii, skorpionmossor 
Scorpidium spp. och gyllenmossa Tomentypnum 
nitens är standardfynd i extremrikkärren som 
omger blekena. 

Rödlistade snäckor som otandad gryn-
snäcka Vertigo genesii, kalkkärrsgrynsnäcka V. 
geyeri och kärrpuppsnäcka Pupilla pratensis har 
sin hemort i de miljöer som blekena erbju-
der. Den likaså rödlistade (NT) röksvampen 
sumpäggsvamp Bovista paludosa trivs också i 
blekemiljöerna. 

En vanlig fjärilsgäst i blekeområden är den 
starkt hotade violett guldvinge Lycaena helle 
som flyger i slutet av maj till midsommartid.

Det är inte bara ovanför vattenytan som 
blekeområdena hyser en unik artrikedom. 
Bland kransalgerna i Jämtlands bleketjärnar 
och blekesjöar finns två rödlistade arter. 
Spretsträfse Chara rudis är listad som sårbar 

Övre Blekan i Aspås, Jämtland, är ett kalktuff- och blekeområde. foto: Staffan Åström.

(VU) på rödlistan och finns bara i ett tjugotal 
områden med kalkrik berggrund i Sverige. 
Det största hotet mot arten är enligt rödlis-
tan övergödning. I samma sjöar återfinns ofta 
skäggsträfse C. strigosa som är rödlistad som 
nära hotad (NT) och den livskraftiga (LC) 
raggsträfse C. horrida.

Flera av Jämtlands blekelokaler är också 
mycket fina fågellokaler och några är avsatta 
som fågelskyddsområden. 

Blekeområden i Jämtland
Det finns flera botaniskt intressanta områ-
den med bleke och kalktuff i närheten av 
Östersund. Bleksjön utanför Orrviken har 
ett blekefält som tidvis är vattentäckt. Här 
förekommer gullbräcka Saxifraga aizoides och 
stiftmossa Aongstroemia longipes som annars 
framför allt påträffas i fjällen. Öster därom 
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ligger Svedjesjön med bland annat majviva 
och tegelbryum. Närmare Storsjön finns Fill-
stabäcken, ett naturreservat med en kalkvat-
tenkälla som avsatt kalktuff under femtusen 
år. Här finns älväxing Sesleria uliginosa, en 
art som annars har en sydöstlig utbredning i 
landet. 

Acksjön ligger just norr om Frösön på 
Rödöhalvöns yttersta del. På det torra och 
hårda blekefältet växer flugblomster och 
jämtlandsmaskros. 

Drygt två mil österut ligger Blekbäcken-
Stensundet, ett naturreservat bestående 
av skog och myr på 421 hektar. Bleke och 
kalktuff bildas på flera platser i reservatet där 
det växer stor låsbräken Botrychium virginia-
num som är rödlistad som sårbar (VU) och 
sumpäggsvamp. 

Dränkningen av Tysjöarna
Just norr om Östersund ligger Tysjöarna. 
Tidigare bestod reservatet av torrlagd kalk-
mark, kransalgssjöar och extremrikkärr. Nu 
har nästan alla områdets plantor av majviva 
och tegelbryum försvunnit under vatteny-

tan då utloppet har satts igen som ett led i 
fiskevårdande åtgärder. Vattenytan har höjts 
avsevärt. 

En andra höjning gjordes utan beslut i 
länsstyrelsen vilket dränkte merparten av 
blekeområdet. Då dränktes inte bara växter 
utan också de rastplatser som är så viktiga för 
vadare och andra fåglar. Nu kommer tjänste-
män på Länsstyrelsen i Västerbottens län (!) 
att utreda hur och varför ett sådant förfa-
rande kommit till stånd. 

Igenväxning på grund av upphörd hävd 
är annars troligen det vanligaste hotet mot 
extremrikkärr i Jämtland. 

Inte bara kärr
Den omfattande kalkberggrunden i Jämtland 
påverkar inte bara rikkärren med bleke och 
kalktuff. Den är också en förutsättning för 
de stora kalkbarrskogar som breder ut sig i 
centrala Jämtland. Detta vittnar de mycket 
stora förekomsterna av guckusko Cypripedium 
calceolus om. Min bedömning är att det inom 
Jämtlands landskap finns en miljon guckus-
kor eller mer, vilket gör att guckuskon inte 

Det finns flera intressanta bleke- och kalktuffområden i närheten av Östersund. karta: Lantmäteriet.
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Flugblomster Ophrys insectifera är en av många 
orkidéer som påträffas i anslutning till bleke- och 
kalktuffområden. foto: Staffan Åström.

Staffan Åström är 
ordförande i Jämtlands 
Botaniska Sällskap. 

är rödlistad längre i Sverige och att kanske 
fyrtio procent av alla guckuskor i världen 
finns i Jämtlands län. Det mesta av kalkbarr-
skogarna består av gran- och blandskogar 
men det finns också områden med tallkalk-
barrskog.

Det är alltså delvis på grund av djur som 
varit utdöda i hundratals miljoner år som den 
jämtländska floran är så speciell. Och tanken 
på vilka tidsrymder som passerat blir his-
nande när man samtidigt beaktar att det inte 
var förrän under silur, med början för nästan 
440 miljoner år sedan, som de första kärlväx-
terna såg dagens ljus på vår planet.   

• Tack till Sebastian Sundberg och Magnus 
Martinsson för bra kommentarer och Gustaf 
Sohlenius på SGU för förtydligande kring 
bleken och kalktuff. 
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D
et är mycket sällan en art i Sverige 
konstateras vara utdöd, det vill 
säga försvunnen från vår jord. 
Det handlar om gotlandsmask-

rosen Taraxacum polium som var endemisk 
för Gotland. Arten kan ha varit vanlig på 
Gotland i svunnen tid och har i vilket fall 
minskat i mycket hög omfattning och finns 
nu inte längre kvar. 

Nu har gotlandsmaskros (figur 2) klas-
sats som Nationellt utdöd (RE) i rödlistan 
2020. Eftersom arten aldrig påträffats utan-
för Sverige så får det än större betydelse. 
Enligt internationella rödlistans kriterier 
är en växt som inte återfunnits på mer än 
femtio år på sina enda kända växtplatser 
i världen att betrakta som EX (extinct = 
utdöd) (SLU Artdatabanken 2020). Det är 
det första kända exemplet där en svensk art 
konstateras globalt utdöd.

Förr i tiden
Gotlandsmaskrosen hittades först av Thor-
vald Lange 1910 vid Sylfaste järnvägsstation 
i Endre socken på Gotland, där den fanns 
i ”talrika, stora stånd”. Arten beskrevs av 
Dahlstedt (1911) på ett rikt insamlat material 
av Lange. Han samlade den där även 1911 men 
därefter har den inte setts där. Det kom att 
dröja ända till 1935 innan arten sågs på nytt, 
då på en lokal i Västerhejde där maskros- 
experten Harald Lindberg samlade den. Efter 
ytterligare tio år fann Bengt Pettersson arten 
på nytt, då i Allekvia änge i Endre socken. 
Gustaf Haglund samlade ett rikt material i 
änget 1946 och vid ett återbesök 1964 fann 
maskroskännaren Carl-Fredrik Lundevall 
flera plantor på denna lokal. 

Haglund gjorde för övrigt flera fynd 1946, 
förutom vid Allekvia även vid Hammarsänget 

i Lärbro (figur 1), Björnungs i Lokrume, 
Othemars änge i Othem, vid Vinor och 
Holmudden på Fårö samt nära kyrkan i Bro 
(Johansson m.fl. 2016). Lundevall fann 1962 
ytterligare en lokal nära kyrkan i Bro. I mit-
ten av 1940-talet tycks arten med andra ord 
ha haft ett ganska starkt fäste på Gotland.

Arten föll i glömska men under 1980- 
och 1990-talen började arten eftersökas i 
samband med inventeringen av Gotlands 
landskapsflora (Johansson m.fl. 2016). 

Själv besökte jag Fårö under en vecka 
2005 i syfte att finna gotlandmaskrosen på de 
kända lokalerna. Alla eftersökningar har dock 
varit förgäves. Allt tyder på att gotlandsmask-
rosen försvunnit från sina tidigare kända 
lokaler och den har inte heller visat sig på 
några nya växtplatser.

När och hur arten försvann är omöjligt 
att säga. En hypotes är att den försvunnit 
genom igenväxning eftersom flera av tidi-
gare fynd påträffats på igenväxningsmarker. 
Andra faktorer kan vara markavvattning och 
kvävepåverkan. 

Det kan också finnas en förklaring 
kopplad till artens genetik. Likt flertalet 
maskrosor utgör gotlandsmaskrosen en klon 
av individer med i princip samma arvsanlag 
som deras moderplantor. Genom att arten 

figur 2. Gotlandsmaskros Taraxacum polium är det första fallet där en svensk art konstateras globalt 
utdöd. Det finns inga bilder på gotlandsmaskros från dess växtplats. Det som finns är herbariematerial. 
foto: Hans Rydberg. 
Taraxacum polium is the first Swedish species considered globally extinct in modern times. 

34 kärlväxtarter är konstaterat nationellt 
utdöda (RE) i Sverige enligt rödlistan 2020 
(Aronsson 2020). Bland dessa återfinns sex 
apomiktiska arter av hökfibblor Hieracium.
Tre arter var nya för 2020 och utöver 
gotlandsmaskros var det gotlandsfräken 
Equisetum ×moorei (senast sedd 1948) och 
dvärgtåg Juncus pygmaeus (senast sedd på 
1890-talet).
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inte har någon nämnvärd genetisk variation 
finns det risk att en liten förändring i miljön 
kan påverka grobarheten eller livsdugligheten 
hos nya plantor, vilket skulle kunna bli fatalt 
för hela populationen. Markers uttorkning, 
ökat kvävepåslag, känslighet för igenväxning 

och/eller ett varmare klimat skulle kunna vara 
exempel på sådana förändringar. 

Hur känner man igen den?
Gotlandsmaskros hör till gruppen kärr-
maskrosor, Taraxacum sect. Celtica. Stjälken 

figur 3. De fynd som gjorts av gotlandsmaskros spänner från 1910 till 1964 och är gjorda på mellersta 
och norra Gotland inklusive Fårö. kartunderlag: Lantmäteriet. 
Taraxacum polium has been found on the province of Gotland from 1910 to 1964, and has not been found 
since. This apomictic species is now considered globally extinct.
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Rydberg, H. 2020: Gotlandsmaskrosen är 
utdöd i Sverige och världen. [Taraxacum 
polium is now considered globally extinct.] Svensk 
Bot. Tidskr. 114: 236–241.

The apomictic species Taraxacum polium, 
endemic to the province of Gotland in Sweden, 
has not been found since 1962 and is now 
considered nationally and globally extinct. 
Here, I present the last known localities for this 
species and discuss possible causes behind its 
disappearance.

Hans Rydberg är biolog 
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för kärlväxter och 
svampar. Arbetar som 
egenföretagare inom 
naturvård med förflutet 
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maskrosor, deras utbredning och ekologi. 
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är ungefär 10–15 centimeter hög. Bladen 
har långa hår och i levande tillstånd är de 
blågrå till daggigt isgrå. De är dessutom 
ganska långa och försedda med 4–7 par 
glest sittande, smala och ganska långa, ofta 
rätt utstående flikar. Som hos nästan alla 
maskrosor varierar bladen påtagligt efter 
miljön. Korgens kantblommor är ränn-
formiga, korta och saknar undertill ofta 
det färgband som finns hos de allra flesta 
maskrosor. Vid torkning kan dock ett färgat 
band uppträda, vilket kan ses på herbarie-
material. Blommorna är mörkgula och har 
mörka märken, och är dessutom rikt pol-
lenbärnade, vilket är ovanligt för de svenska 
arterna i sektionen, samt inre blomtänder 
med rödaktiga spetsar. Holken är kort och 
bred med uppåtriktade, ganska breda, smalt 
hinnkantade ytterholkfjäll (Dahlstedt 1911, 
1930). Blomningen sker i maj–juni, ofta litet 
senare än andra maskrosor. Även om arten 
är karakteristisk med sina upprätta breda 
ytterholkfjäll, sina ofärgade kantblommor 
och utstående bladflikar, kan den natur-

ligtvis vara förbisedd. Ingen idag levande 
person har ju sett arten i fält och sökandet 
får därför utgå ifrån fotografier och artens 
typbeskrivning. Det kan fortsatt finnas 
möjligheter att hitta arten vid invente-
ringar även om sannolikheten bedöms som 
mycket liten.

Hur växer den?
Gotlandsmaskrosens ekologi är ganska 
oklar. Den har anträffats i vitt skilda miljöer 
som betesmarker, fuktiga ängen, kärrkan-
ter och skogskärr. Den tycks dock föredra 
kalkrika, hävdade och fuktiga miljöer och 
det är där man ska söka efter den. Kanske 
den också går att hitta i igenväxningsland-
skapets många restbiotoper som fuktiga 
skogsgläntor, stigar, vägkanter och fuktiga 
bryn. Vid inventeringar på Gotland under 
rätt årstid gäller det således att hålla ögonen 
öppna!  

• Tack till Erik Ljungstrand för värdefulla 
synpunkter på manuskriptet.
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D
en senaste tidens hastiga expan-
sion av kotula Cotula coronopifolia 
i Sverige har väckt frågor om hur 
invasiv den är.

Kotulan förekommer ofta tillsammans 
med gulkämpar Plantago maritima, glasört 
Salicornia europaea och saltnarv Spergularia 
marina. Det finns anledningar att tro att 
kotula påverkar dessa arter negativt. I den 
senaste rödlistan är glasört listad som nära 
hotad (NT) på grund av kotulans spridning 
i landet (SLU Artdatabanken 2020). 

Jag har undersökt hur kotula kommit till 
Sverige, vilken spridningspotential den har 
och hur den påverkar inhemska arter.

En art på spridning
Kotula har idag spridit sig till många länder 
i världen (figur 1) och den kom till Europa 
någon gång under 1700-talet men ingen vet 
riktigt hur. Det finns hypoteser om hur den 
kom med ulltransporter till både England 

och Belgien (Clement 1993, Verloove 2011) 
och i Sverige finns tidiga fynd där barlast 
från skepp anges som orsak. Det första 
fyndet här i landet var troligen ett sådant 
och gjordes av Thorgny O. B. Napoleon 
Krok utanför Uddevalla 1853 (Widgren 
2003). 

På senare tid har kotula etablerat sig 
permanent i Sverige. Den 5 juni 2002 
hittade Åke Widgren arten på Vållholmen 
utanför Sölvesborg i Blekinge (Widgren 
2003). Sedan dess har arten hittats på 
många platser längs med kusten i södra 
Sverige, inte minst på Öland (Andersson & 
Gunnarsson 2017). 

Kotula är en främmande invasiv art med 
stor potential för att påverka inhemsk 
biologisk mångfald och förväntas komma 
att dominera grunda havsvikar i Sverige 
och därigenom bland annat påverka 
viktiga rastplatser för sjöfågel (Tyler m.fl. 
2015). Klimatförändringarna kan komma 
att gynna kotulans frammarsch kring 
Östersjön med en brist på riktigt kalla 
vintrar, stora variationer i nederbörd och en 
längre växtsäsong (Hulme 2014, Lindegård 
2019).

Stora förekomster på Öland
Idag finns den största förekomsten av 
kotula i Sverige på Öland där den ofta 
växer i sällskap av ett antal rödlistade 
och konkurrenssvaga växter i områden 

Kotula hotar mångfalden på våra 
strandängar
Sedan 2002 har kotula etablerat sig på kustlokaler i södra Sverige. Vid två lokaler 

på Ölands östkust färgar arten strandängarna gula. Lina Tomasson har undersökt 

ekologiska aspekter hos den invasiva främmande arten kotula i Sverige. 

LINA TOMASSON

En invasiv främmande art är enligt 
EU-förordningens definition ett levande 
exemplar av en art, underart eller lägre 
taxonomisk enhet av djur, växter, svampar eller 
mikroorganismer [...] som har introducerats 
utanför sitt naturliga utbredningsområde och 
vars introduktion eller spridning har konstaterats 
hota eller negativt inverka på biologisk mångfald 
och relaterade ekosystemtjänster. 
(Ur Regeringens proposition 2017/18:21).
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Kotula Cotula coronopifolia är en ett- till tvåårig ört som härstammar från Sydafrika och Namibia men 
som med människans hjälp spridits till många länder (figur 1). Den är en liten korgblommig växt som har 
små korgar med gula rörblommor och helt saknar strålblommor (figur 2). Den växer främst på stränder 
och i våtmarker längs kuster; den är salttolerant men hittas också i sötvatten (Weber 2017). 

figur 1. Kotula har rapporterats från många länder (rött) och kommer ursprungligen från Sydafrika och 
Namibia (grönt). Data från GBIF (2019), CABI (2019), EPPO (2019) och USDA (2019).
World distribution of Cotula coronopifolia. 

figur 2. Den gulblommiga växten kotula Cotula coronopifolia. foto: Lina Tomasson, Hästhagen, Öland 
september 2019.
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som också har höga naturvärden i övrigt 
(figur 4). Många av förekomsterna finns i 
skyddade områden som naturreservat och 
Natura 2000-områden. 

Under mina fältbesök såg jag att det var 
två lokaler som stack ut, Skäret i Södviken 
och Hästhagen i Bredsättra (figur 5 ). De 
hade större och mer sammanhängande 
populationer 2018 än de andra platserna 
som jag besökte. Det vanligaste var annars 
att kotulan främst förekom som ett band av 
spridda individer längs med strandkanten. 
De två utvalda lokalerna har flera saker 
gemensamt: dels är lokalerna skyddade från 

vågor och har därför förmåga att ackumulera 
och förhindra förflyttning av fint sediment 
och organiskt material, dels är de också 
stora områden med grunda och näringsrika 
vatten.

Under mina fältbesök tyckte jag 
mig kunna se att arten till stor del bör 
vara vattenspridd. Utbredningen följde 
vattenkanten och den saknades helt på 
platser dit havsvattnet inte når. 

Flyter länge
För att kunna stoppa en invasiv främmande 
art måste vi lära oss vilka spridnings- 
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mekanismer arten har. När man läser på 
om kotula får man lätt intrycket av att den 
sprids med sjöfågel (t.ex. Andersson & 
Gunnarsson 2017, Lovas-Kiss 2019) men på 
östra Öland såg det helt annorlunda ut. Det 
var också anmärkningsvärt att det var van-
ligt att hitta hela plantor eller delar av plan-
tor som låg och flöt i strandkanten. Detta 
gav mig anledning till att testa plantornas 
flytförmåga (för fullständig redogörelse av 
metodiken, se Tomasson 2020).

Flytförmågan testades genom att 
hela plantor placerades i hinkar med 
östersjövatten, insamlat vid samma tid och 

plats som plantorna. Hinkarna fylldes med 
tillräckligt mycket vatten så att plantorna 
inte rörde botten. Även blomkorgar och 
enskilda frön flyttestades på samma sätt 
men i mindre behållare.

Flyttesterna visade att blomkorgar flyter 
i snitt 20 timmar med väldigt lite variation. 
Hela plantor flyter tills de dör, 99 dagar 
i detta fall, och även då fortsätter de att 
flyta. 

Trots att vattnet i hinkarna frös och 
tinade om vart annat senare på säsongen 
visade plantorna inga uppenbara tecken på 
köldskador de första gångerna. 

figur 3. Drönarfoto från Hästhagen på östra Öland, 
som visar omfattningen (gula områden) av kotula i 
september 2017. foto: Thomas Gunnarsson.
Drone picture of a part of Hästhagen which shows the 
distribution (yellow area) of Cotula coronopifolia in 
September 2017. 



246 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 5 (2020)

Det jag tidigare hade läst mig till 
var att kotulan inte tålde någon frost 
överhuvudtaget (Lopes 2014). Skulle det 
kunna vara så att de plantor av kotula 
som finns i norra Europa har en högre 
köldtolerans än vad som tidigare är 
känt? Det är en viktig fråga för framtida 
undersökningar. 

Frönas flytförmåga testades på femtio 
frön i glas med östersjövatten. Efter 142 
timmar avbröts experimentet. Dessförinnan 
var det fem frön som inte hade sjunkit men 
när fröna började gro så flöt vissa upp till 
ytan igen och andra sjönk. Det gick helt 
enkelt inte att hålla isär vilka som var vilka. 
Det här experimentet gav en medelflyttid 
på 40 timmar vilket är bra mycket mer än 
de tio minuter som jag hade kunnat läsa mig 
till (van der Toorn 1980). Groddplantorna 
placerades därefter i substrat samlat i 
Södviken men inga överlevde.

Hur snabbt sprider den sig?
För att undersöka expansionshastigheten 
gjordes småskaliga karteringar av kotulans 
utbredning på två lokaler på Öland, Södviken 
och Hästhagen från 2018 till 2020. 

Genom att jämföra de två första åren 
kunde jag konstatera att populationerna 
hade expanderat med 310 procent (figur 
5). Omräknat till hastighet blir det 592 
meter per år. Enligt samma sätt att mäta 
minskade populationsarean 2020 med 77 
procent. Denna minskning berodde till 
stor del på att populationerna detta år var 
mer fragmenterade. 2020 var ett relativt 
blött år på dessa lokaler vilket ledde till 
att den övriga/inhemska floran fick ökad 
konkurrenskraft. 

Karteringen visar i sin enkelhet att kotulan 
hade spridit sig längre upp på land på ett år 
och att den hade spritt sig till habitat som 
tidigare inte verkade lämpliga. Till exempel så 
fanns den på sandstränder, stenstränder och 
i saltfrätor. Att arten kunde relativt torktålig 
gick inte att läsa sig till i litteraturen. 

Karteringarna visade också ett tydligt 
mönster i utbredningen: i dessa områden är 
arten framför allt vattenspridd. Vikar och 
saltfrätor, som är mycket populära bland 
sjöfåglarna, kunde i många fall helt sakna 

figur 4. Fynd av kotula Cotula coronopifolia 
i Sverige som orange kvadrater (10x10 
km) rapporterade i Artportalen efter 2006. 
kartunderlag: SLU Artdatabanken (2020), 
Artportalen (hämtad 2020-09-14) och Lantmäteriet.
Map over reported findings of Cotula coronopifolia 
in Sweden after 2006 on Artportalen, the Swedish 
Species Observation System. 
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figur 5. Kartbilderna visar kotulans Cotula 
coronopifolia expansion på Hästhagen, östkusten 
på mellersta Öland, (A) och Södviken, nordöstra 
Öland (B). År 2018 visas med gul färg överst, den 
ytterligare expansionen 2019 i orange och 2020 i 
röd. (Den totala utbredningen 2020 är dold under 
2019 och 2018, lilksom totala utbredningen 2019 
är dold under 2018). kartunderlag: Lantmäteriet.
The distribution and expansion of the outer perimeter 
of Cotula coronopifolia at Hästhagen and Södviken, 
both at the east coast of Öland, from 2018 to 2020.
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förekomster av kotulan viket kan tyda på att 
fågelspridning inte är en viktig faktor lokalt.

Stor potential för fröspridning
Om kotula producerar mycket frön på de 
två öländska lokalerna ökar också detta dess 
spridningspotential. 

För att ta reda på hur många frön 
kotula kan producera räknades antalet 
rörblommor per blomkorg på tio korgar och 
fick ett medeltal på 243 blommor per korg 
med en liten variation (standardavvikelsen 
var 18). När jag sedan räknat antalet korgar 
per kvadratmeter (9911 stycken) på ytor 
med endast kotula kunde jag göra en 
extrapolering. Om vi gör antagandet att 
alla blommor i korgarna är ett potentiellt 
frö ger detta i sin tur att 2,4 miljoner frön 
kan produceras per kvadratmeter. Även 
antalet korgar per planta räknades, men 
där var variationen så stor, beroende på 
plantstorlek och om plantan växte fritt 
eller i ett bestånd, att de siffrorna knappast 
är brukbara. Om man sedan lägger till 
grobarheten på cirka 80 procent som jag 
fick fram när jag testade frönas flytförmåga 
så ger det en potentiell produktion av 1,9 
miljoner groddplantor per kvadratmeter 
(Tomasson 2020). Notera dock att inga 
groddplantor överlevde mitt experiment, 
vilket gör att denna uträkning ska tolkas 
med försiktighet. 

Hur påverkas inhemska arter?
Invasiva främmade arter kan konkurrera 
ut inhemsk mångfald och påverka funk-
tionen hos ekosystem (Schrimel 2016). För 
att undersöka hur kotula påverkar andra 
inhemska växter i samma naturtyp inven-
terade jag täckningsgraden inom 290 rutor 
om drygt sex kvadratdecimeter vardera 
(0,25 gånger 0,25 meter). Jag uppskattade 
den procentuella täckningsgraden av kotula, 
alla örter, gräs och halvgräs och andelen bar-
mark i samtliga rutor. Totalt registrerades 
16 arter av örter i de 290 rutorna. 

De arter som var vanligast att hitta 
tillsammans med kotula var gulkämpar, 
glasört, saltnarv och strandkrypa Lysimachia 
maritima. Förutom för strandkrypan så 
fanns det en signifikant negativ korrelation 
mellan alla dessa arters täckningsgrad 
och kotulans täckningsgrad. Det är 
oroväckande.  

• Ett stort tack till mina handledare som 
varit till stor hjälp i arbetet med min master-
uppsats: Mora Aronsson, Mats Jonsell, Peter 
Redbo Torstensson och Sebastian Sundberg 
och Gabrielle Rosqvist och Stefan Anders-
son för värdefulla synpunkter på tidigare 
versioner av denna text.

figur 6. Kotula i massblomning. foto: Lina 
Tomasson, Hästhagen, Öland.
Cotula coronopifolia mass flowering at Hästhagen, on 
the east coast of the island Öland, Sweden. 
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I 
Sverige finns det fyra arter av knippröt-
ter, skogsknipprot Epipactis helleborine, kal 
knipprot E. phyllanthes, purpurknipprot 
E. atrorubens och kärrknipprot E. palust-

ris, men att det finns flera underarter av de 
tre förstnämnda har nog undgått de flesta 
svenska botanister. Den rimliga förklaringen 
till det är att artikeln som redde ut underar-
terna publicerades i den regionala skånska 
tidskriften Botaniska Notiser (Birkedal & 
Kreutz 2009) samtidigt som underarterna 
inte har uppmärksammats i de två senaste 
versionerna av våra mest använda floror, 
alltså ”Kroken” (Svensk Flora, Jonsell & 
Jonsell 2012) och ”Mossberg” (Nordens flora, 
Mossberg & Stenberg 2018).

För en av oss författare, Sebastian 
Sundberg, blev detta tydligt vid ett besök på 
Gotska Sandön 2019 (Sundberg & Anders-
son 2020) medan den andre av oss, Tommy 
Löfgren, redan för några år sedan noterade 
de torrt växande och ibland mörkt rödblom-
miga ”skogsknipprötterna” i olika delar av 
Älvkarleby kommun och publicerade en 
fråga om dem på Facebook.

Avslöjad av floraväktare
I samband med ett floraväktarbesök i Älv-
karleby, nordvästra Uppland i början av juli 
2020 väcktes frågan och vi bestämde oss för 
att titta närmare på dessa knipprötter.

Vi dokumenterade knipprötterna på ett 
tiotal lokaler under två halvdagar den nionde 

och 18 juli. De flesta växte i sandiga vägkan-
ter eller övergivna sandtag i tallhedsmiljö, 
men på en plats hittade vi också ett större 
bestånd i mer naturlig åstallskog. Samtliga 
fynd stämde bra med beskrivningen av 
underarten tallknipprot subsp. orbicularis av 
arten skogsknipprot (Fig 1). På flera av loka-
lerna hittade vi ett hundratal blommande 
stjälkar som varierade i blomfärg från helt 
gulgröna till ljust purpurfärgade. 

Växtplatsen är viktig skillnad
Det som utmärker tallknipproten gent-
emot vanlig skogsknipprot är växtplatsen, 
stjälkbladens färg och form, blomställningen 
och blomningstiden. Tallknipprot återfinns 
framför allt på torra, sandiga och ofta öppna 
växtplatser. Färgen på plantans gröna delar 
är ljus- eller gulgröna och de har styva, snett 
uppstående samt kupade eller halvt hop-
vikta stjälkblad. Ofta har stjälkbladet något 
vågig bladkant och det basala stjälkbladet 
är närmast cirkelrunt hos större exemplar. 
Blomaxet hos tallknipprot är ofta mycket 
tät- och rikblommigt med långa och grova 
nedre stödblad, samtidigt som kalkbladen 
är ganska bleka. Dessutom så inleds blom-
ningen tidigt, redan i början av juli, jämfört 
med i slutet av juli hos vanlig skogsknipprot 
(Klein 1997, Birkedal & Kreutz 2009, Birke-
dal 2020). 

I Älvkarleby noterade vi även knipprötter 
med kala fruktämnen och ett exemplar med 

Den förbisedda tallknipproten är 
funnen i Svealand
Variationen i naturen upphör sällan att förvåna. Sebastian Sundberg och Tommy 

Löfgren rapporterar här om sina egna och andras fynd av en förbisedd underart 

av skogsknipprot.

SEBASTIAN SUNDBERG & TOMMY LÖFGREN
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Den ekologiska orsaken till att det har 
beskrivits flera underarter av främst skogs-
knipprot och kal knipprot är, utöver växt-
miljöerna, att deras reproduktionsbiologi 
skiljer sig åt. Åtminstone vissa underarter av 
kal knipprot är enbart (eller huvudsakligen) 
självbefruktande vilket gör att de kan bli 
genetiskt isolerade från andra populatio-
ner på relativt kort tid (Ehlers & Pedersen 
2000, Birkedal & Kreutz 2009). Det vore 
dock angeläget med en mer uttömmande 
analys av dessa arters och underarters 
molekylära status, evolution, ekologi och 
ålder. Det gäller samtidigt stora delar av 
den taxonomiskt och evolutionärt kompli-
cerade men intressanta sektionen Epipactis 
kring skogsknipprot (Sramkó m.fl. 2019, 
Bateman 2020).

Gå på upptäcktsfärd
Tallknipprot har under 2020 rapporterats 
även från lokaler i östra Norduppland samt 
från Hälsingland, söder om Söderhamn 
(Artportalen 2020), och det skulle inte 
förvåna oss om den finns på fler ställen i 
landet. Troligen kan fynd i provinsflororna 
av skogsknipprot på torra, sandiga och 
kalkrika miljöer, i kalktallskog och grustag, 
handla om denna underart. 

I östra Skåne, mellersta Öland och 
Gotland har underarten numera varit känd 
i några år. 

De första svenska fynden, publicerade 
i den för svenska botanister rätt okända 
tyska tidskriften Berichte aus den Arbeits- 
kreisen Heimische Orchideen, verkar dock ha 
gjorts redan 6 och 18 juli 1995 i tallskog och 
vägkanter längs kusten nära Gävle (Kretz-
schmar & Kretzschmar 2000), troligen vid 
Hamrångefjärden. Kanske finns det redan 
idag äldre fynd i våra herbarier?

Vår uppmaning till er orkidéintres-
serade botanister är att ge er ut och leta, 
rapportera och glöm inte att dokumentera 
plantorna med goda foton eller belägg – 
men kom ihåg att det krävs tillstånd från 

mycket smala, bleka kalkblad med en del 
hår på fruktämnena, men dessa får vi titta 
närmare på kommande år.

En europeisk utblick
Tallknipproten förekommer främst i bergs-
trakter i stora delar av Mellan- och Syd-
europa, men i Litauen hittas den i miljöer 
som liknar de svenska – sanddyner med tall 
(Klein 1997, Óvári 2019). 

Underarten tallknipprot är en av 
åtminstone fem torrt växande europeiska 
grupper (taxa) som är närbesläktade med 
vanlig skogsknipprot. Dessa taxa har ibland 
fått artstatus men de flesta erkänns på 
underartsnivå då det inte sällan förekom-
mer mellanformer (Klein 1997). I de fall 
där tallknipprot ges artstatus benämns den 
som Epipactis distans. 

Hittills har ingen forskargrupp under-
sökt om skillnaderna mellan tallknipprot 
och vanlig skogsknipprot är genetiska eller 
enbart ett resultat av skillnader i växtplats. 

Det finns däremot studier som under-
sökt lokal anpassning och skillnader i 
genetisk variation mellan dynväxande 
(subsp. neerlandica) och skogsväxande 
(subsp. helleborine) populationer som fun-
nit att dynväxande populationerna har en 
lägre genetisk variation (Ehlers & Pedersen 
2000, Jacquemyn m.fl. 2018). Ett experi-
ment visade att frön från den dynväxande 
underarten hade bättre fröetablering på 
sanddyner, medan den skogsväxande hade 
högre etablering i skogsmiljö. Skillnaderna 
i fröetablering tros bero på anpassningar 
till olika mykorrhiza-samhällen, anpass-
ningar som nedärvs genom moderplantan 
(Ogura-Tsujita & Yukawa 2008, Jacquemyn 
m.fl. 2018). Ändå visade studien att frukter 
från hybrider mellan underarterna hade 
en högre frekvens av vitala frön än frukter 
som uppkommit genom befruktning inom 
en population, vilket troligen är orsakat 
av en utkorsningsfördel (Jacquemyn m.fl. 
2018).
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myndigheterna för att få ta belägg eftersom 
alla orkidéer är fridlysta.  

• Tack till Sven Birkedal och Åke Svensson 
för bedömningar av knipprotsfoton och koll 
av manuset samt till Andreas Oxenstierna 
för värdefulla litteraturtips.
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D
et börjar bli bråttom att ta reda på 
vilken biologisk mångfald vi har i 
norra Sverige. Vi riskerar nu att för-
lora variation och arter, inte minst 

bland mossorna, utan att ens veta om att den 
funnits. 

De pågående klimatförändringarna på 
norra halvklotet påverkar nordliga områden 
kraftigare än andra områden, med en beräk-
nad uppvärmning på 3,2–5,6 grader i landets 
norra tredjedel under slutet av detta århund-
rade (Berglöv m.fl. 2015, IPCC 2014, Ohlsson 
m.fl. 2015).

I den senaste rödlistan har drygt fyrtio 
nya arter av mossor tillkommit på grund 
av hotet från klimatförändringen. De som 
tillkommit finns i norra Sverige där mos-
sornas mångfald är mindre känd, inte bara på 
artnivån utan det gäller även den genetiska 
variationen inom arterna. Om det finns en 
annorlunda genetisk sammansättning i norra 
än i södra Sverige bör vi se till att tillräckligt 
stora nordliga populationer bevaras. 

I min forskning har jag använt tio vanliga 
arter som exempel för att leta efter trender i 
mossornas genetiska variation med fokus på 
norra Sverige. 

Norrländsk variation
Med tanke på att mossexperter rör sig mer i 
södra än i mellersta och norra Sverige är det 
intressant att en förvånansvärt stor andel av 

de nya arterna för landet tillkommer i Norr-
land, drygt en ny art per två år. 

Många arter har olika genetisk sam-
mansättning i norra och södra Sverige. Hos 
korvgulmossa Drepanocladus turgescens hittas 
nästan alla genetiska varianter antingen 
i norr eller i söder medan ett fåtal är vitt 
utbredda (Hedenäs 2014). Hos fjällskruv-
mossa Syntrichia norvegica finns vissa gene-
tiska varianter bara i fjällen medan andra är 
mer vitt utbredda (Hedenäs m.fl. 2019). 

Genetiska skillnader mellan populationer 
i norra och södra Skandinavien är troligen en 
följd av överlevnad och spridning under och 
efter istiden.

I ett forskningsprojekt kartlade jag den 
genetiska mångfalden hos mossor i norra 
Sverige (Hedenäs 2019a). För att få så all-
mängiltiga resultat som möjligt har jag valt 
ut arter ur olika familjer, som växer i olika 
miljöer och som har olika fortplantnings- 
biologi. Resultaten från undersökningarna 
blev en överraskning för mig. 

Forskning avslöjar dold mångfald 
och nya arter bland mossor i norr
Idag har vi bristfällig kunskap om vilken biologisk mångfald som finns inom 

arter i Sverige. För mossor är det viktigt att känna till, inte minst i norra Sverige 

där klimatförändringen är ett stort hot mot dem. Lars Hedenäs blev därför riktigt 

överraskad av den genetiska variation han fann hos tio mossarter i norr.

LARS HEDENÄS

I de genetiska undersökningarna användes 
50–110 exemplar per art från stora delar 
av deras utbredningsområde. Resultatet av 
2–4 genetiska markörer undersöktes med 
nätverksbaserade analyser. En mer utförlig 
beskrivning finns i Hedenäs (2019b).
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Dold mångfald
Jag fann en betydande genetisk mångfald 
hos alla de tio studerade arterna som är unik 
för landets norra delar eller för fjällkedjan. 
Om vi vill bevara Sveriges totala biologiska 
mångfald måste vi naturligtvis ta hänsyn till 
denna nordliga genetiska mångfald hos vitt 
utbredda arter. 

Flera av de nyfunna genetiska varianterna 
i norr går att känna igen morfologiskt. När 
det finns skilda, morfologiskt igenkännbara 
genetiska varianter med egna utbredningar 
och habitatkrav brukar dessa betraktas som 
goda arter.

Nyupptäckta arter
Totalt hittade jag fyra ”nya” fjällarter som 
kan kännas igen morfologiskt, liksom 
ytterligare sydliga arter eller låglandsarter 
som tidigare inte erkänts och som är under 
utredning bland de tio studerade, välkända 
och vitt utbredda arterna. 

Den kunskapsbrist som finns när det gäl-
ler biologisk mångfald bland mossor gäller 
uppenbarligen inte enbart genetisk diversi-

tet, utan är stor även när det gäller artnivån. 
En inte alltför avancerad gissning från min 
sida är att flera av de varieteter eller former 
som är begränsade till fjällområdet, och som 
anses vara mer eller mindre tveksamma i våra 
floror och checklistor, egentligen är goda 
arter. 

Inom den variabla arten svanmossa Meesia 
uliginosa urskildes småvuxna exemplar i 
bergstrakter som egna taxa redan i början av 
1800-talet, men det har inte klargjorts om de 
ska kallas varieteter, underarter eller rent av 
arter (Nyholm 1958, 1998, Hallingbäck m.fl. 
2008). Med hjälp av den information som 
jag tagit fram om artens genetiska variation 
kunde jag visa att arten egentligen består av 
tre arter, förutom svanmossa även M. minor, 
som ofta urskilts som varietet (var. minor 
eller var. alpina) och den tidigare ej beskrivna 
M. minutissima (Hallingbäck m.fl. 2006, 
Hedenäs 2020c). Det saknas ännu svenska 
namn på dessa arter. Som de latinska namnen 
antyder är storleken en viktig skillnad mellan 
arterna. Framförallt kapselskaftets längd i 
kombination med skillnader i mönstret på 

figur 1. Tomentypnum involutum, den bruna rakbladiga mossan på bilden, är en nyligen uppmärksammad 
fjällart som hittas i rikare fjällområden eller som här, i en dryashed på Svalbard. foto: Lars Hedenäs. 
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utsidan av kapselns tandkransar är artskil-
jande, men även sporstorlek och bladspet-
sens form skiljer mellan de tre. Medan svan-
mossa växer i rikkärr, rika källmiljöer eller 
på bar basisk jord i hela utbredningsområdet 
för dessa tre arter, finns de två andra arterna 
bara i fjällkedjan, där båda är vitt utbredda 
ovanför 450 meter över havet och växer på 
bar jord eller i klippskrevor på kalkrikt eller 
åtminstone basiskt underlag.

Även den lätt igenkännbara gyllenmossan 
Tomentypnum nitens visade sig bestå av mer än 
en morfologiskt igenkännbar art, och även 
här är den tidigare förbisedda arten en som 
hos oss bara finns i fjällkedjan. Den växer ofta 
mer krypande än gyllenmossa och man hittar 
den bland annat i kalkrika hedmiljöer som är 
periodvis fuktiga, exempelvis fjällsippshedar 
(figur 1), men i delar av Ryssland är den också 
vanlig på marken i skogar dominerade av 
lärkträdet Larix cajanderi. Den nyupptäckta 
Tomentypnum-arten studerade jag tillsam-

mans med ett par ryska kollegor och den 
har visat sig ha en cirkumpolär utbredning i 
arktiska och subarktiska områden, men finns 
även i en del nordliga bergskedjor (Hedenäs 
m.fl. 2020). 

När vi undersökte sibiriskt material 
upptäckte vi också att det finns ytterligare 
en morfologiskt urskiljbar Tomentypnum-art 
i östra Asien. Tillsammans med den sedan 
tidigare kända T. falcifolium, som till skillnad 
från gyllenmossa främst växer i fattigkärr 
och bara finns i Nordamerika, har artantalet 
i släktet Tomentypnum därmed ökats från två 
till fyra. 

Slutligen gäller det en art som många 
botanister tror sig känna igen som en bra 
indikator för basiska eller kalkrika miljöer – 
kruskalkmossa Tortella tortuosa. Också den 
har visat sig bestå av mer än en art. En av 
dessa är begränsad till svenska fjällkedjan. 
För kruskalkmossa handlar det emellertid 
om ett komplex med flera arter där några, 
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förutom fjällarten, också finns i Sverige. Jag 
tittar för närvarande på detta artkomplex 
tillsammans med en österrikisk kollega, 
Heribert Köckinger.

Vid sidan av de tio arterna i undersök-
ningen har jag tittat på släktet Plagiopus, och 
även där visade det sig att vi har en morfolo-
giskt igenkännbar fjällart. Vid sidan av den 
välkända P. oederianus finns ytterligare en art 
som i nästan alla delar är mindre (Hedenäs 
2020a).

Kryptiska arter
Vid sidan av ovanstående ”nya” morfologiskt 
igenkännbara fjällarter, upptäckte jag även 
att den vanliga grå raggmossan Racomitrium 
lanuginosum egentligen består av tre kryp-
tiska arter, varav en finns enbart i fjällkedjan 
(Fig. 3; Hedenäs 2020b). Kryptiska arter är 
genetiskt lika tydligt skilda som sådana arter 
som dessutom skiljer sig i morfologi. De har 
emellertid inte utvecklat några morfologiska 

skillnader eller är ibland oskiljbara på grund 
av konvergent morfologisk utveckling. Grå 
raggmossa är ett av flera exempel på kryp-
tiska mossarter i Sverige. De begränsade 
undersökningar som finns tyder på att det 
skulle kunna finnas något hundratal sådana 
i vår flora. Om vi tycker det är viktigt att 
bevara arter är det inkonsekvent att inte 
inkludera de som är kryptiska, även om dessa 
naturligtvis är besvärliga både att upptäcka, 
kartlägga och skydda (Hedenäs 2018).

Osynlig förlust
Den största förlusten av biologisk mångfald 
sker inte på grund av att mycket sällsynta 
arter dör ut. Idag är det istället i den negli-
gerade mångfalden under den synliga nivån 
hos relativt vanliga arter som vi förlorar mest 
(Aguilar m.fl. 2008, Habel & Schmitt 2018, 
Levin 2019). När vi vet att bottenskiktets 
täckning i våra skogar minskat från drygt 
70 procent till drygt 60 procent de senaste 

figur 2. Flera av mossfynden har gjort på nordostsluttningen mot sjön Ikkesjávre i Pite lappmark. Här växer 
de nyutskiljda svanmossorna Meesia minor och M. minutissima. foto: Lars Hedenäs.
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20 åren (Nilsson m.fl. 2019), och att många 
vanliga mossarter har minskat i stora delar av 
Europa (Hedenäs m.fl. 2002, 2003, Mäkipää 
& Heikkinen 2003, Hofmann m.fl. 2007), är 
detta i högsta grad oroande eftersom detta 
betyder att signifikanta delar av den biolo-
giska mångfalden bland mossorna därmed 
sannolikt redan har gått förlorad.

Även om tiden är knapp så finns det högst 
sannolikt fler morfologiskt igenkännbara 
såväl som kryptiska mossarter kvar att hitta 
i landet. Det vore verkligen tragiskt om vår 
generation missar chansen att för framtiden 
bevara det av vår biodiversitet som fortfa-
rande finns kvar.  

figur 3. Här presenteras släktskapet mellan våra tre kryptiska arter av grå raggmossa Racomitrium 
lanuginosum (L1-L3) och två Racomitrium-arter på södra halvklotet (baserat på den nukleära markören 
ITS). Cirklarnas yta är proportionell mot antalet studerade exemplar (av totalt 65) som hör till en genotyp, 
och svarta punkter representerar genotyper som inte påträffats, men som krävs för att förklara de 
molekylära skillnader som finns mellan olika arter. (Grå siffror anger statistiskt stöd och kan vara max 100). 

• Jag tackar Rasa Bukontaite, Bodil Cron-
holm och Wendy Solis för effektivt labbar-
bete och Carl Tryggers Stiftelse för Veten-
skaplig Forskning (CTS, projekt nr. 16:183) 
för finansiellt stöd. Allt material som använts 
i de molekylära studierna kommer antingen 
från Sverige, där genetiska resurser är fria, 
eller samlades in före 12 oktober 2014 när 
Nagoyaprotokollet och EU:s ABS-förord-
ning, som reglerar tillträde till genetiska 
resurser, trädde i kraft.
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V
i vill ta reda på vilken utbredning 
den frilevande formen av blåstång 
Fucus vesiculosus har i Sverige och 
Finland. Vår forskning strävar också 

efter att ta reda på vilken roll den spelar i 
Östersjöns grunda kustekosystem och hur 
bestånden förändras över tid och påverkas av 
klimatförändringen.

Inventeringar i Tyskland på 2000-talet 
visade att de frilevande bestånden av 
blåstång gått tillbaka kraftigt, framförallt 
på grund av att övergödning och småskalig 
exploatering av grunda områden försämrat 
deras livsmiljö. Det ledde till att deras habi-
tat klassats som hotat i Helsingforskommis-
sionens rödlista för biotoper (Helcom 2013). 
Men vad vet vi egentligen om den frilevande 
blåstångens utbredning på en Östersjöskala 
och vilken funktion har den som habitat?

Bortglömd kunskap
Den frilevande formen av blåstång beskrevs 
redan för över hundra år sedan som en dis-
tinkt form av blåstång, med smalare, ofta lite 
krusiga grenar och utan blåstångens karaktä-
ristiska luftblåsor (Kjellman 1890). Den rap-
porterades som vanligt förekommande längs 
den småländska kusten (Svedelius 1901).

Vi skiljer den frilevande formen från lös-
liggande blåstång. Lösliggande tång är hela 
plantor eller grenar, ofta fertila, som slitits 
loss och är i olika stadier av nedbrytning. 

De kan förekomma i täta mattor, men man 
kan ofta se vita fläckar av svavelbakterier 
på dem, eller mörka partier av svavelväte på 
substratet som vittnar om att de är under 
nedbrytning.

Den frilevande tången tillväxer och ger 
ett friskt, levande intryck. Vi har observe-
rat många olika former. Plantorna kan vara 
stora och bredbåliga och likna fastsittande 
tång, förutom att de oftast har en tydligt 
krusig kant. Oftast har de dock en smalare 
bål än den fastsittande och de något sköra 
grenarna väver in i varandra. De bryts lätt 
av men hänger ändå ihop och formas ofta 
till runda bollar, som kan föra tankarna till 
blomkålshuvuden. 

Täckningsgraden kan variera mellan allt 
från spridda plantor till en tät, tjock matta 
som täcker hela bottnen, men till synes utan 
att orsaka någon syrebrist under. Vi har på 
enstaka lokaler funnit frilevande former 
med rikliga mängder fortplantningstoppar, 

Var finns den frilevande 
blåstången?
Flera äldre marinbotanister har skrivit om en frilevande form av blåstång. 

Nu arbetar forskare inom projektet FunkVeg på Stockholms och Helsingfors 

universitet med att kartlägga och dokumentera den frilevande blåstången som 

bildar viktiga livsmiljöer för många arter i Östersjöns kustnära vatten.

ELLEN SCHAGERSTRÖM, SUSANNE QVARFORDT & SOFIA A. WIKSTRÖM

Författarna försöker belägga påståenden som 
Kjellman, Svedelius och Häyrén framförde vad 
gäller den frilevande blåstångens ursprung från 
fastsittande populationer och dominerande 
asexuella förökning. Med hjälp av fältförsök och 
genetiska metoder vill författarna fastställa hur 
pass rörliga dessa populationer är i både tid 
och rum.
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Brunalgen blåstång Fucus vesiculosus är en karaktärsart för Östersjön. Den dominerar grunda 
hårda bottnar i nästan hela Östersjön och de flesta känner väl igen den på den breda, guldbruna 
bålen och luftblåsorna som håller den upprätt i vattnet. Men det finns också en annan form av 
blåstång, en frilevande form som lever helt lösliggande på botten. Den lösliggande tången har pekats 
ut som en hotad form i Östersjön, men mycket är okänt om dess utbredning och ekologi. 

Det finns en stor variation i hur blåstång ser ut och växer, det gäller både fastsittande och frilevande. 
Kjellman (1890) delade in variationen i 24 olika former med fyra huvudgrupper (formaserier), varav 
två serier hör till västerhavet, en återfinns både i västerhavet och Östersjön och en endast påträffas 
i Östersjön och Bottenviken. De frilevande formerna omnämns som Fucetum benthonicum i 
undersökningen av Stor-Pärnåviken i sydvästra Finland av Häyrén (1949) och dokumenterades även av 
Luther (1951) i området öster om Tvärminne i Finland.
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men ännu inte närmare undersökt om de är 
fertila.

Vågsvall och storm
Vi har följt en känd population som var 
försvunnen under flera år men som nu har 
återbildats. Därför antar vi att de frilevande 
populationerna är fleråriga, och att de kan 
öka i antal genom en egen dynamik av vege-
tativt sönderfall och ny tillväxt. Samtidigt 
kan det komma in nya individer från mer eller 
mindre närliggande fastsittande populationer 
som omformas och blir en del av populatio-
nen, vilket bidrar med ny genetisk variation. 

Vi vet inte om det förekommer spridning 
mellan olika frilevande populationer eller om 
de kan ses som mer eller mindre stationära

Häyrén (1949) beskriver hur frilevande 
blåstång bildas på följande sätt: “Den vidfästa 
tången rives lös av vågsvall och storm (och san-
nolikt även av isen vid islossningen på våren, en 
omständighet som likväl icke varit föremål för 
undersökning). De lösrivna tångbuskarna driva 
omkring i vattenytan och samlas i skyddade vikar 
och längs vasskanterna, där de slutligen sjunka till 
botten. De fortleva på bottnen, förökande sig på 
vegetativ väg genom bildning av talrika sidoskott. 
Dessa äro sköra vid basen, lossna vid starkare 
vågsvall och leva vidare, ständigt givande upphov 
åt nya individer, vilka vid flere gånger upprepad 
skottbildning bliva allt mindre.” 

Orsaken till avsmalningen är okänd. 
Ibland kan man finna exemplar där det 
tydligt syns hur en gren efter en förgrening nu 
blivit ännu smalare. 

Kustnära generalist
Den frilevande formen av blåstång kan före-
komma på alla typer av bottensubstrat från 
mjuk lera till sand, grus eller berghäll (Hel-
com 2013), vilket gör den mindre kräsen än 
den fastsittande formen som behöver stabilt 
hårt substrat. 
Den frilevande blåstången kan enligt lit-
teraturen hittas på 1,5 till tre meters djup 
beroende på siktdjup och bottnens topografi. 

Samtidigt har vi själva funnit frilevande blå-
stång i Trosa skärgård på ner till åtta meters 
djup vid goda förhållanden. 

Lokalerna kännetecknas av en vågskyddad 
miljö men med god vattenomsättning. 

I både Sverige och Finland finner man 
ofta den frilevande formen i kanten av 
vassbälten eller i öppna ”gläntor” en bit in i 
vassbältet. Där den förekommer på mjuk-
bottnar återfinns även flera arter av rotade 
kärlväxter som ålnate Potamogeton perfoliatus, 
axslinga Myriophyllum spicatum och borstnate 
Stuckenia pectinata, i vissa fall även kransalger 
Charales sp.

Häyren (1949) noterade att den frilevande 
formen förekom längre in i skärgården, 
ibland flera kilometer, än den fastsittande 
formen. Detta kan förklaras av olika förök-
ningsstrategier hos fastsittande respektive 
frilevande former som gör att de är olika 
känsliga för den lägre salthalten längre in i 
skärgården. 

Den fastsittande formen är beroende av 
en lyckad sexuell reproduktion, som kräver 
en högre salthalt än vad tången kan överleva 
i. Bestånden av frilevande tång kan däremot 
upprätthållas genom vegetativ förökning.

Våra undersökningar av de djur och växter 
som lever i den frilevande tången visar att den 
bildar en viktig livsmiljö för många arter, på 
samma sätt som fastsittande blåstång (Scha-
gerström & Qvarfordt i manus). Blåstångens 
förmåga att skapa en tredimensionell och 
stabil habitatstruktur gör att den räknas som 
en av Östersjöns nyckelarter och mycket 
tyder på att den frilevande tången upprätthål-

En nyckelart (Eng: keystone species efter 
stenen längst upp i ett valv) är en art som 
har en oproportionerligt stor påverkan på 
det ekosystem där den finns i förhållande till 
hur vanlig den är (ofta mätt som biomassa). 
Exempel på arter som har identifierats som 
nyckelarter är varg, bäver och havsutter. 
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denna form av blåstång är i Östersjön. Har du 
hittat frilevande blåstång får du gärna höra 
av dig till oss med lokalens koordinater och 
gärna ett foto eller två. Observeras de under 
dykning eller bad får du gärna ge en ungefär-
lig djupangivelse.

ler en liknande funktion på grunda sediment-
bottnar.  

• Vi efterlyser nu observationer från fältbota-
niker längs hela den svenska (och gärna även 
finska) Östersjökusten för att kunna få en 
bättre bild över hur vanligt förekommande 
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Schagerström E., Qvarfordt S. &  
Wikström S.A. 2020: Var finns den 
frilevande blåstången?. [Where can the 
free-living form of Fucus vesiculosus be found?] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 260–263. 
We describe the occurrence and ecology of a 
free-living form of the Fucus vesiculosus (blad-
der wrack) in the Baltic Sea. It has declined 
strongly in the southern Baltic Sea, but we know 
very little on the distribution or population trends 
in other areas. Free-living Fucus vesiculosus is 
typically found in wave-sheltered but relatively 
open coastal bays, often together with Phrag-
mites australis and rooted macrophytes such as 
Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spica-
tum and Stuckenia pectinata. It is often thinner 
than attached plants of Fucus vesiculosus, with 
fragile branches and often forming round balls 
reminding of cauliflower. It is hypothesized to ori-
ginate from attached thalli that are torn off from 
rocky substrate and develop a free-living morp-
hology, but observations of stable occurrences 
over time suggest that they can sustain over 
longer periods through vegetative reproduction. 
We are studying the distribution and ecological 
function of free-living Fucus and are happy to 
receive reports of field observations from the 
Swedish and Finnish Baltic Sea coasts.
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Med bilder, foton och översikter 

välkomnas alla in i mossornas värld. 

LINDA JOHANNESSON & JESPER WADSTEIN 

Nu är det ljusa tider för oss som gillar 
mossor, för äntligen finns det nycklar till 
alla Sveriges 800 bladmossor. I den fjärde 
och sista mossvolymen av Nationalnyckeln 
täcker man in de sista 78 arterna. Men inte 
bara det, här finns även en introduktion och 
en nyckel till hela gruppen bladmossor. Om 
man måste välja en av nationalnycklarna så 
är det nog denna volym man ska ha. 

I Bladmossor: Vitmossor–knappnålsmossor 
presenteras totalt 11 olika släkten, bland 
annat vitmossor, sotmossor, grävlingmossor 
och björnmossor. Varje släkte presenteras 
i en inledande text och har sin egen nyckel, 
där man kommer fram till art. Boken beskri-
ver sedan varje art i detalj. Så långt ser denna 
volym ut som de föregående.

Det finns dock flera nya inslag i denna 
bok som saknas i de andra. I början finns en 
generell beskrivning av bladmossors ekologi, 
reproduktion och anatomi och i slutet 
en efterlängtad huvudnyckel till samtliga 
svenska bladmossor. 

I avsnittet om vitmossors levnadssätt 
beskrivs förekomsten av vitmossor längs 
med olika miljögradienter som man sam-
manfattat i en färgglad tabell som visar 

vilken myrtyp, fuktighet och öppenhet varje 
art föredrar. Det gör det lätt att få en över-
blick över vilka miljöer man kan förväntas 
hitta de olika arterna i.

Något som är slående är hur bra mossor-
nas anatomi är illustrerad. Förutom bilder 
som generellt beskriver mossornas delar, 
finns det detaljerade bilder som visar hur 
lite svårare karaktärer ser ut. Det är mycket 
uppskattat då dessa karaktärer många 
gånger är näst intill omöjliga att lära sig via 
bara text. 

Nytt är även samlingsplanscher i slutet av 
boken där samtliga arter illustreras i mindre 
bilder bredvid varandra, där du snabbt kan 
jämföra artkaraktärer. 

Även om boken kanske är något för tung 
och otymplig tycker vi att författarna har 
gjort ett utomordentligt jobb. Det som 
verkligen gör denna bok helt enastående är 
de fantastiskt detaljerade fotografierna. Att 
det nu finns bilder på samtliga bladmossor 
både på bladform och hela mossan är en jät-
teinsats och ovärderlig kunskap för oss som 
är intresserade av mossor. Med ett sådant 
här verk i handen finns det inga ursäkter 
längre, nu är det bara att börja nyckla!  

Här är nyckeln 
till Sveriges alla 
bladmossor

läsvärt

Bladmossor: Vitmossor – 
knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–
Tetrodontium. 
Niklas Lönnell & Tomas Hallingbäck. 
Artdatabanken 2020. ISBN 978-91-
87853-52-4. 414 sidor. Kan beställas från 
Nationalnyckeln för 599 kr.
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En guidebok över Stockholms finaste 

naturområden visar sig vara en 

uppvisning i folkbildning.

MIKAEL MILDÉN

När man får Upplevelser i Stockholms 
natur i handen, inser man snabbt att 
det här inte är en fältguide. Trots de 
mjuka pärmarna visar själva formatet 
en stor dos av generositet, något som 
går igen i hela boken. Här finns massor 
med fina bilder, väl tilltaget utrymme 
och mängder med tips. Upplevelser i 
Stockholms natur bjuder nämligen på en 
mycket inspirerande läsning. Till att börja 
med nöjer sig inte författarna med att 
bara presentera ett antal naturområden 
i länet. De inleder i stället med att 
presentera olika organismgrupper, 
både ur Stockholmsperspektiv och 
upptäckarperspektiv. Hur går man bäst 
till väga för att spana efter däggdjur, 
fåglar, reptiler groddjur, fiskar, småkryp, 
dagfjärilar, svampar och växter.

Det botaniska kapitlet berättar om 
fridlysning och om hur man bör börja för 
att lära sig fler växter, vilken utrustning 
som kan vara bra att ha och vilka floror som 
kan vara värdefulla. Sedan tipsar författarna 
om Häverö prästäng, Ängsö nationalpark, 
Judarskogen, Ladugårdsgärde, Sätraskogen, 
Sandemar och Stora Vika för att hitta 
Stockholm finaste botaniska upplevelser.

Det är lärorikt, och har potential att 
locka många människor att lära sig mer och 
att upptäcka växterna. Lite besynnerligt 
blir det dock i avdelningen om svampar, 
som nästan helt ägnas åt att plocka svamp 
och att äta den. Något som visserligen 
avhjälps ordentligt i guiderna till olika 
naturområden, men ändå känns som en 
försutten chans att öppna svamparnas 
förunderliga värld för flera. Faktum är att 
både växter och svampar även behandlas 
en smula styvmoderligt i avsnittet om 
naturfoto, där i princip allt handlar om 
landskap och djur av olika slag. Men det är 
att betrakta som randanmärkningar i en för 
övrigt fantastisk bok.

Bokens andra halva utgörs av den 
mer traditionella guiden till Stockholms 
natur, där författarna presenterar 24 
naturområden och ett mer översiktligt 
kapitel över Stockholms skärgård. 

Upplevelser i Stockholms natur kanske 
inte visar alla lokaler som den verkligt 
inbitne botanikern skulle önska sig, men 
med sin sant folkbildande mission förtjänar 
den att ligga uppslagen hemma hos varje 
stockholmare.  

Fullastad med 
inspiration

Upplevelser i Stockholms natur 
Erik Hansson, Oliver Karlöf, Vide 
Ohlin. Bokförlaget Polaris 2018. ISBN 
9789188647665. 301 sidor. Kan beställas från 
t ex Naturbokhandeln för 245 kr.
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Visst behöver vi nya perspektiv på 

skogen, men recensenten hade gärna 

sett positiva exempel från både Sverige 

och andra länder. 

INGEMAR SÖDERGREN

Det är dags att gå vidare, för det finns 
en plats bortom stora kalhyggen och 
hänsynslös skogsskövling. En plats där 
en skoglig etik och mångbruk formar det 
svenska landskapet. 

Skogen på andra sidan hyggena är Ola 
Engelmarks tredje bok där han fotbadar i 
många olika aktuella ämnen på temat skog, 
skogsbruk och hållbarhet. Han fokuserar 
mycket på vår relation till skogen och trots 
att boken kretsar kring ett tungt tema, 
förblir läsupplevelsen förvånansvärt lättsam. 
Det piggar upp med personliga reflektioner 
och anekdoter, och med sin optimism lyckas 
han sprida både hopp och framtidstro. 

Boken riktar sig kanske framförallt till 
personer som redan är bekanta med skogen 
på ett eller annat sätt, antingen genom 
rekreation, genom att äga och bruka skog 
eller genom att fascineras av dess ekosystem. 
I början kan boken verka spretig, men under 
läsandets gång blir det tydligare. 

Syftet med boken verkar vara att 
uppmuntra läsaren att ifrågasätta dagens 
normer inom skogsbruket och hur vi ser 
på skogen. Om vi verkligen gör det har vi 
redan kommit en lång väg. Lösningen, eller 

åtminstone en pusselbit i utmaningen att 
lägga fram en ny modell för den svenska 
skogen, anser Ola Engelmark vara att införa 
etiska riktlinjer för hur vi använder skogen. 
Det kan ju kännas absolut grundläggande att 
våra ingrepp i ekosystem görs efter en etisk 
reflektion, men så är sällan fallet idag. Ofta 
presenteras markägare en lösning, kalhygge 
(med efterföljande skötselåtgärder), som 
om det vore en naturlag att leverera billig 
massa- eller timmerved till industrin, oavsett 
hur stor mark du har eller vilka markägarens 
egna intressen är. 

Även om boken är lite tankspridd ibland 
är den ändå intressant, kanske framförallt 
för dem som har varit med i skogssvängen 
ett tag. Vissa skogsaktörer blir intervjuade 
i boken, med det hade behövts fler goda 
exempel för att visa hur hans vision om ett 
hållbart skogsbruk kan tas i uttryck. Hur gör 
andra? Och hur gör man exempelvis i andra 
länder? I frågan om hur storskogsbruket 
behöver förändras för att bli hållbart är 
boken förhållandevis luddig — men som 
Ola påpekar börjar förändringen med en 
reflektion.  

Är etisk reflektion 
skogens räddning?

Skogen på andra sidan hyggena 
Ola Engelmark. Carlsson 2020. ISBN 
9789173319997. 143 sidor. Kan beställas från 
t ex Carlsson bokförlag för 220 kr.
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En bok om granens mångfald är 

medicin mot artblindhet, men  

svamparna kunde fått ta mer plats.

TOBIAS IVARSSON

Det är med spänning och förväntan jag 
öppnar boken Gran: grann, grandios och rik. 
Den ingår i en unik samling om den biolo-
giska mångfalden kring träd med de tidigare 
böckerna om sälg, asp, björk och tall. Boken 
om granen kanske är den viktigaste då det 
är skogsbrukets viktigaste träd – men också 
för naturvården eftersom granen har både 
flest arter och flest rödlistade arter knuten 
till sig utav dessa träd.

Vi får följa granen från liten planta till 
dött träd och se vilka organismer som 
är beroende av de olika stadierna. Även 
grankottens ganska okända mångfald 
presenteras med arter som grankottsugare, 
grankottsbock och grankottsmott. 

I artblindhetens tid är trädslagsserien 
en frisk fläkt med sin samlade kunskap. 
Arterna blir mer levande och lättare att lära 
när de sätts in i sitt sammanhang och inte 
bara som en uppräkning av arter i en fält-
bestämningsbok. Ehnströms informativa 
text kompletteras med fantastiska illustra-
tioner av Martin Holmer. Illustrationerna 
är mycket pedagogiska och sambanden 
mellan olika arter visas ofta. En favorit är 
bilden på de fyra arter brunbaggar som är 
beroende av violticka (sidan 87). 

Bokens innehåll är mycket brett och 
allt från fåglar, lavar, insekter och svam-
par presenteras, men det märks ändå att 
Ehnströms eget fokus finns på insekter och 
i synnerhet skalbaggar. De flesta av lan-
dets barkborrar och långhorningar som är 
knutna till granen nämns. 

Tyvärr är den artrikaste organismgrup-
pen som är knuten till granen mer styv-
moderligt behandlad, nämligen svamparna. 
Många av mina egna ”favoritgranarter” 
saknas som grangråticka, raggtaggsvamp 
och brandticka. Dessutom nämns inte 
något om alla de mossor som lever på gamla 
granlågor, exempelvis grön sköldmossa och 
vedtrappmossa. Begreppet kalkgranskog 
med sin fantastiska svampfunga behandlas 
tyvärr endast mycket kort och då främst 
genom sin kärlväxtflora. 

Boken avslutas med åtgärder för mång-
falden i granskogen. För det är något av en 
paradox att nästan 400, knappt 40 procent, 
av granens arter är rödlistade, det är ju ändå 
det vanligaste trädslaget. 

Boken är ett måste för den naturintresse-
rade och bör sättas i händerna på alla Sver-
iges skogsägare för att öka deras förståelse 
för granens mångfald.  

Nästan 40 procent av 
granarterna rödlistade

Gran: grann, grandios och rik 
Bengt Ehnström och Martin Holmer. CBM:s 
skriftserie 115, 2019. ISBN 9789188083234. 
128 sidor. Kan beställas från t ex Bokus för 
155 kr.
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Det är dags för botaniken att ta ett kliv 
framåt. Under årets föreningskonferens 
väcktes tankar och idéer som nu har disku-
terats i flera omgångar inom styrelsen. SBT 
ringde upp ansvariga för att få reda på mer.

Mora Aronsson valdes till ny ordförande på 
årsmötet och är en av de personer som varit 
drivande bakom förnyelsearbetet. Tillsammans 

med styrelsen har han sammanställt dokumen-
tationen från föreningskonferen. 

Mora, vad är det på gång som är viktigt för 
medlemmarna att känna till? 

– Den tydligaste skillnaden kommer nog 
synas i den här tidskriften – Svensk Botanisk 
Tidskrift – men vi ska försöka synas mer i 

Svensk Botanisk Tidskrift 114: 5 (2020)

Svenska Botaniska Föreningen  

och framtiden
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fynd med bilder eller belägg. Om alla bilder som 
läggs ut i facebookgrupper togs på ett bra sätt 
skulle det vara lättare att svara på alla frågor om 
arter där.
Validering av uppgifter på Artportalen verkar 
vara en viktig fråga. Kan du utveckla hur ni 
tänker kring detta?
 – Det var ju i samband med det som kallas 
”lavskrikemålet”, en avverkning som stoppades i 
Gävleborg då det fanns rapporter på Artportalen 
om att lavskrika häckade i området, en art som är 
fridlyst enligt Artskyddsförordningen. En av advo-
katerna avfärdade Artportalen som ”rapporter av 
amatörer”. Vi måste därför bli bättre på validering 
så att Artportalens trovärdighet ökar. Och för att 
valideringen ska fungera så behövs mer botanisk 
kunskap. Som ett konkret exempel skulle vi kunna 

naturvårdsdebatten och kunna hjälpa till när de 
regionala medlemsföreningarna behöver det.

Varför har ni dragit igång det här förnyelse- 
arbetet?

– Det var dags helt enkelt. Jag tror en förening 
behöver reflektera över sin verksamhet då och då. 
Det blir också ett sätt att förtydliga för medlem-
marna vad Svenska Botaniska Föreningen står 
för.

Gunnar Björndahl är sekreterare i SBF och 
har varit ansvarig för att ta fram förslag som 
kan öka den botaniska kunskapen i samhäl-
let. Vad har ni för planer, Gunnar?

– Jo, en sak som vi vill utveckla är att ta fram 
kursmaterial för studiecirklar. Sedan vill vi ta fram 
instruktionsfilmer för hur man dokumenterar ett 
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de lättare kan ordna kurser i artbestämning av 
växter. 

Vad ska en intresserad person göra med sin 
kunskap efter en kurs?
– Ja, det är ju viktigt att det finns någon lämplig 
sysselsättning då. Det kan vara en inventering 
eller så kan personen bli floraväktare. 

Mora Aronsson, du har varit ansvarig för hur 
föreningen ska arbeta med naturvårdsfrågor. 
Vad kommer hända när det gäller växter och 
växtmiljöer framöver?

– Vi kommer att svara på remisser som 
ligger på en nationell nivå. Dessutom vill vi bli 
mer proaktiva med att skicka in skrivelser till 
myndigheter. Och vi vill hålla kurser i praktiskt 
naturvårdsarbete tillsammans med medlemsför-
eningarna.

Vad är det viktigaste naturvårdsarbetet som 
SBF gjort hittills?

– De senaste tio åren är det nog turerna 
kring Ojnareskogen och det som kommer att 
bli nationalparken Bästeträsk som har varit vårt 
mest kända naturvårdsarbete (läs mer i SBT 
3–4/2020). Det som inte märks lika mycket är 
floraväktarnas verksamhet runt om i landet, inte 
minst i samarbete med länsstyrelser och kom-
muner. Sedan var SBF viktigt när det skapades 
Natura 2000-områden på 1990-talet. 

Hur kan medlemmar enklast engagera sig i 

naturvårdsarbetet?
– Bli floraväktare! Mer hands-on än så blir 

det inte. I förlängningen har duktiga floraväktare 
också varit inblandade i den nationella rödlistan 
och i olika åtgärdsprogram för hotade arter. 

Hur passar Artportalen in i allt det här?
– Vi jobbar med valideringen av observatio-

nerna som rapporterats till Artportalen. Dess-
utom vill vi utbilda rapportörer framöver så att vi 
får bättre kvalité på de rapporter som kommer in.

Om en medlem som vill engagera sig läser 
det här, vad tycker du att hen ska göra då?
– Ta kontakt med sin regionala medlemsför-
ening. Det är genom dem som det praktiska 
arbetet sker!

Föreningen har planer för hur fler ska kunna 
bli engagerade. Det har Johanne Maad, vice 
ordförande, sammanställt efter förenings-
konferensen. En tanke är att öka samarbetet 
mellan medlemsföreningar och SBF, hur 
tänkte ni göra det?

– Vi behöver ha något gemensamt projekt. 
En tanke är att SBF kan stå för utbildningsmate-
rial som medlemsföreningarna använder på kur-
ser som de arrangerar. Men vi behöver även bli 
bättre på att lyssna in vad medlemsföreningarna 
vill ha, det var därför vi hade olika workshops 
kring verksamheten på föreningskonferensen, 
inte minst kring tidskrifterna. 

Ni vill nå unga med något som kallas ”ung 
botaniker”, kan du inte berätta mer om det?

Öka den botaniska kunskapen 
• Ta fram instruktionsfilmer om hur man fotar 
och pressar växter för artbestämning.
• Fortsätta recensera och utvärdera artbe-
stämningsappar.
• Stödja växtbestämningsgrupper på Face-
book.
• Bedriv opinionsbildning för vikten av uni-
versitet och högskolor, herbarier och museer 
samt botaniska trädgårdar.
• Arbeta för förbättrad validering i Artporta-
len.
• Göra Växtatlasprojektet centralt för 
Svenska Botaniska Föreningen.

Mer botanisk naturvård
• SBF ska ha en drivande roll i bevarandet av 
växter och växtmiljöer.
• SBF besvarar nationella remisser.
• Kopplingen mellan medlemsföreningar och 
länsstyrelser/kommuner är viktig, positiva 
exempel får gärna publiceras i SBT/VV. 
• Floraväkteriet är SBF:s viktigaste natur-
vårdsinsats.
• Peka ut viktiga växtområden, important plant 
areas (IPA).
• Arrangera kurser i praktisk naturvård.
• Validering av uppgifter i Artportalen är en 
viktig roll för föreningen.
• Uppdatera och ta fram nya artfaktablad för 
floraväktare.
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Växter. Det är lite ovanligt att en förening har 
fler än en tidskrift. Håkan Sundin, du är kas-
sör i SBF och har tagit på dig att samman-
fatta tankarna kring detta. Vad har ni tänkt ska 
vara skillnaden mellan tidskrifterna?

– Den stora skillnaden är att Vilda Växter är 

– Det kommer från Norge där projektet Ung 
botaniker har lyckas engagera mängder med 
unga människor under 30 år. Man har utgått ifrån 
universitetsstäderna och låter unga skapa aktivi-
teter för andra unga. Vi hoppas kunna starta ett 
sådant projekt i Lund 2021 där Moa Pettersson 
kommer att vara ansvarig. 

Andra som ni vill engagera är skolor och 
lärare. Hur ska ni göra det?

– Vi har faktiskt haft samarbeten med skolor 
tidigare genom Vårkollen, så den typen av projekt 
är jättebra. Vi kan också skapa material till hem-
sidan som skolor kan använda. Kanske kan vi få 
till ett samarbete med medlemsföreningarna som 
kan utnämna kontaktpersoner som skolorna kan 
höra av sig till om de vill få hjälp att komma ut och 
titta på växter?

Det finns två tidskrifter som ges ut av fören-
ingen, Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda 

Det norska projektet Ung botaniker har lyckats nå ut till framför allt studenter under devisen att deltagarna ska 
”släppa lös sin inre växtnörd”. Bilden är under utflykten Botanikk for Dummies i de tempererade regnskogarna 
utanför Trondheim. foto: Ung botaniker.

Så vill föreningen engagera fler 
• Nå unga med ”ung botaniker”.
• Få till en plan om hur SBF ska förhålla sig 
till regionala medlemsföreningar.
• Utveckla Vårkollen.
• Ta fram en plan för att utveckla Biologiska 
föreningars samarbetsorganisation (BIO-
SAM). 
• Ta fram en nybörjarkurs i botanik.
• Främja samarbeten genom bioblitz och 
artjakt.
• Erbjuda aktiviteter till skolor som expertis.
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• Föreningen kommer fortsätta ge ut två 
tidskrifter.
• Båda tidskrifterna ska vara kopplade till 
medlemskap i SBF.
• Utgivningen av Vilda Växter och SBT 
ska harmoniseras så att de kommer jämt 
spridda över året, fyra nummer av varje tid-
skrift. Nästan 80 procent av medlemmarna 
har båda.
• Det är viktigt att SBT och Vilda Växter 
håller olika botanisk nivå. SBT ska verka 
som officiellt organ för SBF. Vilda Växter ska 
locka nya personer in i det botaniska intres-
set medan SBT ska verka som länk mellan 
botanisk forskning och medlemmarna. 
• Medlemsföreningarnas tidskrifter borde 
uppmärksammas mer i SBT och Vilda 
Växter. 
• Tidskrifterna bör kunna uppmärksammas i 
sociala media.
• Också digital utgivning kan bli aktuell.

till för att locka till ett botaniskt intresse, för att 
rekrytera nya medlemmar till föreningen. SBT 
ska ha en mer vetenskapligt tyngd utan att vara 
en vetenskaplig tidskrift samt vara det officiella 
föreningsorganet för SBF. Nästan 80 procent 
av medlemmarna har faktiskt båda tidskrifterna. 
Därför är det viktigt att de har olika layout också. 

Hur tänker ni er att föreningen ska synas i 
tidskrifterna?

– Ja, det ska vara tydligt att det är Svenska 
Botaniska Föreningen som står bakom båda 
tidskrifterna. Det behöver synas i reportage och 
artiklar. Det gör också att föreningens verksam-
het, som floraväkteriet, ska återspeglas i båda 
två. Föreningens själ måste återspeglas i båda 
tidskrifterna, men framför allt SBT som fören-
ingen bildades kring en gång i tiden. 

Vilken koppling har ni tänkt er mellan tidskrif-
terna och de regionala medlemsförening-
arna?

– Det vore ju bra om ni redaktörer kan åka 
runt och prata med dem, kanske ha en serie 
med reportage från olika landskap? Samtidigt 
är medlemsföreningarna vana vid att vara väldigt 
självständiga vilket gör det lite svårt. Vi får prata 
mer med varandra helt enkelt! Det är ju delvis 
därför som vi har föreningskonferensen med olika 
workshops för att kunna fånga upp olika tankar 
och idéer från medlemsföreningarna, inte minst 
när det gäller tidskrifterna.  

Vad är redan på gång?
• Det är beslutat med fyra nummer av Svensk 
Botanisk Tidskrift per år, med bibehållet 
sidantal, detta för att frigöra mer tid för digital 
publicering och marknadsföring av föreningen. 
Tidskriftens innehåll ska tydligare riktas till 
föreningens medlemmar.
• Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda växter 
ska finnas fritt tillgängliga digitalt cirka ett år 
efter publicering
• Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att 
Föreningen inrättar ett ”medlemskap utan 
tidskrift”. En plan ska tas fram för hur med-
lemmar som så önskar ska kunna erbjudas 
digitala tidskrifter.

• Personer som nu enbart är medlemmar i de 
regionala föreningarna ska erbjudas ett rabat-
terat medlemskap inklusive Vilda Växter.
• En plan för hur Atlasprojektet ska slutföras 
och publiceras ska tas fram under hösten, 
så att det förhoppningen ska finnas en färdig 
atlas år om tio år.
• Styrelsen ska jobba mer aktivt för att stärka 
de botaniska museerna inklusive bestäm-
ningshjälp och digitalisering.
• Samarbetet inom BIOSAM (BIOlogiska för-
eningarnas SAMarbete) ska vidareutvecklas, 
för att stärka biologin i samhället.
• En webbplats för botanisk information kopp-
lat till föreningen ska byggas upp.



Den fjärde juni 1980 samlades 50 intresse-
rade i det försommarfagra Laxare änge i 
Boge på östra Gotland, det änge som för 
alltid kommer att räknas som föreningens 
födelseplats. Erik W. Ohlsson berättade 
om det gotländska ängets roll i det gamla 
bondesamhället. Torgny Rosvall, blivande 
ordförande, redogjorde sedan varför Got-
land behövde en botanisk förening och 
målen för den: Samla botaniskt intresserade, 
ha sammankomster, biträda myndigheter i 
naturvårdsfrågor, ge ut en tidskrift och även 
en landskapsflora. 

Har då målen nåtts? Medlemsantalet har 
varierat från 153 första året, en topp 1989 
med 875, och förra året 463. Ännu finns 25 
medlemmar som varit med från allra första 
början, varav fyra nu sitter i styrelsen! Vår 
tidskrift, Rindi (rind är gutamål för mur-
gröna, Gotlands landskapsväxt), kom ut med 

sitt första nummer 1981. År 2016 kunde, 
efter 33 års arbete, äntligen en landskapsflora 
på nära 1000 sidor i två band gå i tryck. 

Arbetet med att bevara Gotlands unika 
flora och natur har inneburit en mycket 
stor arbetsinsats. Otaliga är de remisser och 
skrivelser som under åren lämnats in till 
kommun, länsstyrelse och miljödomstolar. 
Särskilt mycket kraft har, tillsammans med 
Svenska Botaniska Föreningen, lagts på kalk-
bolagen, som har önskat göra stenbrott av de 
allra värdefullaste och unika delarna av vår ö. 

Hundratals sammankomster, mest exkur-
sioner, har hållits i föreningens regi sedan 
starten liksom inventeringsläger, botanik- 
dagar, orkidéresor och studiecirklar. Särskilt 
samvaron under exkursionerna i vår fantas-
tiska natur med upptäckarglädje och delande 
av kunskap har berikat tillvaron för många 
av oss och kan inte nog överskattas.  

botaniska föreningar

Gotlands Botaniska Förening 40 år
Text: GUN INGMANSSON Bild: MARITA WESTERLIND (Bendes strandänge 18 juni 2017)



Vilken orkidé är det här? 
Den beskrevs av Erik Hultén 
1955 i den här tidskriften. 
Läppens form och färg är 
slående, treflikad med en 
starkt mättad röd färg på 
ovansidan. Det exemplar som 

Hultén beskriver härstammade 
från utkanten av Gårdskär 
i Älvkarleby kommun. 
Exemplaret på bilden här 
hittades i år, 65 år senare, av 
Tommy Löfgren en knapp 
mil söder därom på Marma 

skjutfält. Det är en ovanlig 
färgvariant av skogsnycklar 
Dactylorhiza maculata subsp. 
fuchsii som brukar kallas för 
purpurskogsnycklar.  foto: Emil 
V. Nilsson – Uppland, Marma 
skjutfält, 5/6 2020.
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