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Här hittar du kallelsen till Svenska 
Botaniska Föreningens digitala årsmöte 
2021. Anmälan sker via svenskbotanik.se. 

I somras gjordes ett sensationellt fynd i den grunda havsviken 
utanför Löftaåns mynning norr om Varberg. Då återfann tre 
entusiaster den tidigare nationellt utdöda arten luddmålla.

foto: Andreas Öster.
Kolticka växer bara på död tall som först har blivit svedd av skogsbrand när 
tallen levde och fager vaxskivling minskar när slåttern slutar på ängarna. Elisabet 
Ottosson går igenom varför dessa och många fler svamparter är rödlistade.
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En kul och en tråkig nyhet

  ledare

mora aronsson
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

mora.aronsson@svenskbotanik.se

I onsdags morse den sjuttonde november 
fick jag meddelande om att vår förra ord-
förande och nuvarande styrelseledamot 
Eva Waldemarson gått bort. Eva hade varit 
dålig en längre tid men hon var med på vårt 
styrelsemöte i början av september och hon 
hade kontakt med styrelsen så sent som vid 
styrelsemötet första helgen i november. Det 
är tungt när närstående och personer man 
jobbar ihop med går bort och man inser alla 
frågor man aldrig hann ställa och därför aldrig 
kan få något svar på. Tack Eva för de år vi 
fick förmånen att jobba tillsammans inom 
Svenska Botaniska Föreningen.

Och så den positiva nyheten. Ett av årets 
mest anmärkningsvärda växtfynd gjordes i 
Halland i år och du kan läsa om det på sidan 
322. Återfyndet av luddmålla som efter att 
under nästan hundra år räknats som försvun-
nen är ännu ett bevis på att det trots 
alla inventeringar fortfarande finns 
chans att göra häftiga och ovän-
tade växtfynd. Många har letat 
på södra Öland, men det var 
på andra sidan Sverige som 
den gömde sig.

Luddmållan är inte 
ensam om att ha betraktats 
som försvunnen och sedan 
återfunnits. Av de växter 
som räknades som för-
svunna i 1995 års rödlista har 
ett antal återfunnits under 
de 25 år som gått. Redan 
1996 återfanns selleri vid 
Skanör i Skåne och bred-
bladig hästsvans i Ånger-

manland efter att den ansetts utgången sedan 
början av 1980-talet. Fin tofsäxing återfanns 
utanför Kristianstad i Skåne 1997. Vitnoppa 
blev åter räknad som bofast i Sverige efter 
fynd i Bohuslän 2004. Karakåsbjörnbär hitta-
des på en barktipp i Värmland 2008, där den 
fortfarande håller sig kvar. Dvärgag återupp-
täcktes sensationellt vid Vombsjön under 
lågvattnet 2013 efter att inte setts till på mer 
än 60 år, läs mer om den på sidan 283.

Några ytterligare växter har hittats 
som tillfälliga inkomlingar eller förrymda 
från odling, som hängstarr, jordviva och 
munkhätta (trädgårdsrymling), purrhavre 
(odlingsrest), bymålla, röd nattskatta och 
vallfibbla (fröföroreningar). Linogräsen som 
jättespergel, lindådra, -måra och -repe odlas i 
kulturreservat, men är knappast troligt att de 
återkommer som linogräs även om linodling 

har varit på väg tillbaka.
Samtidigt finns det flera tidi-

gare inhemska arter som väntar 
på att bli återfunna. Fortfa-

rande väntar bland annat 
bäcktistel, fibblesnyltrot, 
grässvalting, gulgrå ullört, 
ryssros, sandpyrola, 
skottlandsögontröst, tät-
nate och ängsögontröst 
på att bli återupptäckta.

Eller med det allt 
varmare klimatet kanske 
sjönöt återetablerar sig? 
Håll ögonen öppna och 
ut och leta! Årets fynd 
2021 väntar på att bli 
 hittat.  
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Notiser.

Närbild på knärotens ludna blomställning. foto: 
Anna-Lena Winnerstam.

Knärot på kolbotten
Den 29 augusti var skogsbiologen David 
Tverling och sällskap ute och inventerade 
skog mellan Karlskoga och Örebro. De 
gick i vacker naturskog med äldre tallar och 
granar. Garnlav Alectoria sarmentosa hängde 
längs tallstammarna och i basen på de äldre 
granarna hade de hittat kattfotslav Felipes 
leucopellaeus. Längre in i skogen kom de till en 
gammal kolbotten, rester av en kolmila. 

”En kompis till mig som är botaniker 
har tipsat om att det är bra att kolla efter 
knärot vid kolbottnar. När vi kom fram till 
en kolbotten så lyser solen igenom den täta 
skogen och strålarna träffar knäroten. Det 
var en fin upplevelse”, berättar David. 

Knärot har gått från att tidigare varit 
rödlistad som nära hotad (NT) till sårbar 
(VU). Arten missgynnas kraftigt av det 
moderna skogsbruket.  

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 
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Bengt Carlsson, tidigare redaktör för Svensk 
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Stefan Andersson, styrelseledamot i Lunds 
Botaniska förening.

Jan Y. Andersson, styrelseledamot i Svenska 
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Emil V. Nilsson
redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift.
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Den europeiska miljöbyråns rapport State 
of Nature in the EU kom ut i början av hösten 
och där konstateras att förlusten av biologisk 
mångfald fortskrider i snabb takt. Slutsatsen 
baseras på medlemsländernas rapportering 
om hur det går för naturtyper och arter i EU:s 
art- och habitatdirektiv. 

Ur ett europeiskt perspektiv konstateras 
att tillståndet för flera arter och naturtyper 
är under målsättningen och att utvecklingen 
dessutom är negativ. Detta har föranlett EU-
kommissionens förslag om att 30 procent av 
land och havsområden ska skyddas varav 10 
procent ska vara strikt skyddade till 2030.

Även i Sverige är naturen hårt trängd. Bara 
20 procent av naturtyperna och 40 procent 
av arterna har god bevarandestatus. Det är 
framför allt hävdade gräsmarker som har 
störst utmaningar och arter kopplade till 
dessa, så som fjärilar.  

Mer än 14 miljoner euro till 
ängs- och hagmarker

Notiser.

Förlusten av biologisk 
mångfald fortsätter i EU

Idag finns det stora arealer ängs- och 
naturbetesmark med höga naturvärden 
som inte brukas. Det finns också uppodlad 
mark som genom restaurering åter kan få 
höga naturvärden. Nu har nio olika länssty-
relser beviljats 14,5 miljoner euro i projekt-
medel ur EU:s life-fond. Projektet kallas 
för Life RestoRED.

Länsstyrelsen i Östergötland kom-
mer att leda projektet tillsammans med 
Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, 
Skåne, Stockholm, Södermanland och Väs-
tra Götalands län. 

En åtgärd som länsstyrelsen i Öster-
götland kommer att använda delar av 
pengarna till är att restaurera fem hektar 
åker i anslutning till det artrika Hageby-
höga kalkkärr utanför Vadstena genom att 
schakta bort den näringsrika matjorden 
och restaurera hydrologin.  
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Hur vanligt är det egentligen med  
klibbglim längs med våra vägar? Ulla-
Britt Andersson berättar om botanik i hög 
fart.

Sommaren 2019 åkte Åke Svensson, Char-
lotte Wigermo och jag mot floraväktarlägret 
på Gotska Sandön. När vi passerat Stavsjö 
i Sörmland såg vi något i vägkanten. Det 
var en högrest växt med vitaktiga blommor. 
Plantorna fortsatte åtskilliga kilometrar 
 utmed motorvägen. Tyvärr hann vi inte 
stanna eftersom vi hade en färja att passa.

På hemvägen bestämda vi oss för att 
kontrollera fyndet. Trots att botaniserande i 
vägkanten när lastbilar på tiotals ton dånade 
tätt förbi kan skrämma livet ur den mest 
förhärdade blomälskare lyckades vi bärga 

en tydligt glandelhårig planta som numera 
finns på herbariet i Lund. Som vi misstänkte 
var det klibbglim Silene viscosa som slagit sig 
ner längs E4:an. Varför hade denna växt som 
man förknippar med skärgårdsklippor dykt 
upp längs en motorväg? 

I Finland förekommer den även på 
vägkanter varför fyndet kanske inte var så 
udda som vi först antog. Världsutbredningen 
för övrigt är stäppområden i Östeuropa, 
västra Sibirien och Centralasien. Och visst 
kan ett fågelskär i ytterskärgården i nord-
östra  Småland till viss del påminna om en 
stäpp. Hans Rydberg uppmärksammade 
förekomsten vid Stavsjö redan 2002. Kanske 
får blomster lupin Lupinus polyphyllus se upp 
när klibbglim börjar konkurrera om livs-
utrymmet längs det svenska vägnätet?  

Klibbglim i närbild fotograferad långt från motorvägar. foto: Emil V. Nilsson, Tjust skärgård 2019.

Klibbglim blommar längs E4:an
ULLA-BRITT ANDERSSON
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Slåttern i Björkelund lockade många
EBBA WERNER

Det måste vara något särskilt med en 
slåtter som samlar runt sextio personer. 
Kan det vara ängens blomsterprakt som 
lockar? Ebba Werner rapporterar från ännu 
en lyckad slåtter på ängen i Björkelund, 
knappt två mil nordöst om Halmstad. 

Ängen på Hallands Naturskyddsförenings 
fastighet Björkelund är som ett blått hav 
av ängsvädd Succisa pratensis när det är dags 
att slå. Så har det inte alltid varit. Det hela 
började för tjugo år sedan då vi var några 
botanister som lärde oss slipandets konst 
hos en mäster. Snart hade vi införskaffat orv 
och räfsor från traktens hantverkare. Efter 
letande och testande på lämpliga platser 
såg vi potentialen hos en gammal rågåker, 
som delvis planterats igen med gran och nu 
senast varit betesmark. 

Idag finns det sexfläckig bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae och ängsmetallvinge Ads-

cita statices på ängen, fjärilar som signalerar 
blomrika miljöer. 

Den skötsel vi bedriver är vårbränning, 
slåtter och efterbete vilket har magrat ut den 
redan magra marken. Det finns kontinuerlig 
blomning och färgskiftning över säsongen. 
Tidigt på våren blir det gult av hårginst 
Genista pilosa, käringtand Lotus corniculatus 
och framåt juni slåttergubbe Arnica montana. 
Styvfibblorna Hieracium sect. Tridentata 
fortsätter det gula liksom ängsskallran 
Rhinanthus minor. Gökärt Lathyrus linifolius, 
jungfrulin Polygala vulgaris och den mer 
diskreta lundstarren Carex montana har också 
väckts till liv ur fröbanken eller naturligen 
kommit in. 

Jag tror att hela slåtterupplevelsen lockar 
många. De vill själva bidra till ängens mång-
fald. Våra enkla inledande instruktioner gör 
att alla kan vara med, små som stora för att 
utveckla sin slip- och slåtterteknik.  

Två generationer möts runt ett vackert orv när ängen i Björkelund ska slås. foto: Jari Välitalo.
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Jag har jobbat i många år med 
naturvärdesinventeringar av skog 
professionellt och ideellt. Visst är 
det fascinerande med alla sällsynta 
kryptogamer jag stöter på, men det är trots 
allt de uråldriga träden som jag tycker är 
allra häftigast. En av dessa uråldringar 
mötte jag i somras när jag inventerade 
naturskogsområden åt Länsstyrelsen i 
Norrbotten. 

Under inventeringar av skogarna kring 
Linaälvens dalgång kom jag fram till en 
hed med blockig morän där tallskogen var 
helt magisk. Under vandringen i skogen 
uppenbarade sig plötsligt en tall som jag 
inte kunde blunda för. Detta är en riktigt 
gammal tall förstod jag. Den hade en mycket 
tilltalande ”pansarbark” och de små grenar-
na i den lilla kronan var sanslöst krumma 
och hängande. Små kronor brukar betyda att 
trädet vuxit långsamt och kan ha hög ålder. 
Jag kunde inte annat göra än att ta fram min 
tillväxtborr och satte den mot stammen på 
en halvmeters höjd då den nedersta delen 
av stammen kändes murken. Många gamla 
tallar blir murkna inuti med åldern vilket gör 
dem svåra att åldersbestämma. Jag borrade 
men ganska kvickt snurrade borren bara 
runt. Årsringarna satt alldeles för tätt för att 
räkna i fält.

Väl hemma i stugan satte jag mig för 
att räkna årsringarna. Det visade sig att 
dessa nio centimeter borrkärna hade 512 
årsringar på sig! Herregud tänkte jag – har 
jag möjligen hittat landets äldsta tall tro? 
Det var ju trots allt knappt hälften av trädets 
diameter jag fått ut i borrkärnan. Jag var 
tvungen att åka tillbaka för att försöka få ut 

en längre borrkärna.
En vecka senare åkte jag tillbaka till 

Linaälvens dalgång. Den här gången kunde 
jag få ut en hel borrkärna. De första nio 
centimetrarna var som på den första kärnan 
jag fått ut, otroligt täta ringar men till min 
förvåning så var det oerhört breda och 
snabbvuxna ringar in till kärnan. Jag hade 
missat själva kärnan med kanske fem–tio 
år men jag hade i alla fall fått ut en hel 
borrkärna ur trädet. 

Väl hemma igen ett par dagar senare 
kunde jag äntligen börja räkna årsringarna. 
Den här gången var jag noggrannare. 
Jag snittade upp ytan, lade på zinkpasta 
och räknade årsringarna med hjälp av 
en stereolupp och en nål. De första nio 
centimetrarna visade sig vara 531 årsringar. 
Det var galet tätt mellan årsringarna i denna 
lilla bit och det fortsatte hela vägen till 
årsring nr 568, det vill säga år 1452. Innan det 
året var de kvarvarande 22 årsringarna mer 
snabbvuxna. Jag nådde alltså 590 årsringar 
vid min räkning. Mormortallen bedömde 
jag efter att ha lagt till årsringar som jag 
missat och kompenserat för höjden till att 
vara omkring 645–650 år gammal. Hur exakt 
denna siffra är vågar jag inte sia om men 
minst så gammalt borde trädet vara.

Denna tall är den ojämförligt äldsta tall 
jag någonsin hittat, eller åtminstone borrat. 
Någonting måste ha hänt år 1452 eftersom 
det blev en sådan markant skillnad i tätheten 
mellan årsringarna då. Förhoppningen att 
ha hittat Sveriges äldsta tall grusades, den på 
Hornslandet nära Hudiksvall på 770 år slår 
min, men insikten om de uråldriga tallarnas 
fantastiska historia får mig att känna stor 
respekt för dessa magiska trädindivider.  

Möte med en uråldrig tall
SEBASTIAN KIRPPU
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Sebastian Kirppu och gammeltallen. foto: Marcus Westberg.
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Floraväktarna har fått Världsnaturfondens 
prestigefulla pris Årets miljöhjältar i 
kategorin biologisk mångfald för att sprida 
kunskap och entusiasm till både gammal 
som ung i hela landet. ”Utan er – mindre 
flora och en fattigare svensk natur” skriver 
juryn i sin motivering. 

Sofia Lund är vår nationella samordnare 
för floraväktarna och hon tog emot priset i 
slutet av oktober.

– Det här priset har gått till alla flora-
väktare, var och en över hela landet som 
har bidragit på något sätt. Jag tycker det är 
viktigt att känna att vi gör ett bra jobb, säger 
Sofia Lund. Att en så stor organisation som 

Världsnaturfonden uppmärksammar oss är 
jättekul, för när man arbetar för biologisk 
mångfald betyder det ofta att man får jobba i 
motvind. Vi får försöka använda det här som 
en motvikt i den andra vågskålen.  

För mig är det viktigaste med det här 
priset att vi fått en bekräftelse på att vårt 
arbete med att samla in aktuell kunskap om 
våra arter värderas högt. Allt naturvårdsar-
bete i Sverige använder den här kunskapen, 
från Naturvårdsverket till länsstyrelser och 
kommunalt arbete. Även konsulter använder 
informationen. De naturvårds insatser som 
vi gör idag blir mer fakta baserade än om den 
här informationen skulle saknas. Det tycker 
jag att vi fick pris för.  

”Utan er – mindre flora och en fattigare svensk natur”

Sofia Lund är nationell samordnare för floraväktarna i Sverige och fick ta emot priset för årets miljöhjälte 
inom kategorin biologisk mångfald som floraväktarna fått. foto: Pressbild, WWF.
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Under 63 år ansågs dvärgag vara försvun-
nen från Sverige. 2013 gjordes en sen-
sationell återupptäckt av Håkan Wittzell 
längs Vombsjöns stränder i södra Skåne 
år 2013. Hur har det gått sen?

Endast ett fåtal fynd har gjorts de senaste 
åren fram tills i år då jag och Martin Stjern-
man egentligen bara skulle ner och titta 
lite efter rastande fågel och samtidigt passa 
på att se om vi kunde se dvärgag Cyperus 
fuscus. Noteringar hade gjorts tidigare under 
säsongen så det fanns helt klart en chans. 
Den 26 september 2020 tog vi oss nerför den 
branta strandbrinken i den sydvästra delen av 
Vombsjön och vandrade sakta västerut. Hela 
vägen fram till den västra sidan av sjön gick 
vi och skannade av den yttre delen av den 
torrlagda men ändå rejält blöta sjöbottnen 
men vi såg inga spår efter dvärgag. På till-
bakavägen följde vi strandkanten där bland 
annat rödmålla Oxybasis rubra, strandpilört 
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia och 
ryltåg Juncus articulatus växte. Till vår glädje 

uppenbarade sig snart den första ljusgröna 
lilla rosetten av dvärgag. Vi började räkna för 
skojs skull och nya rosetter upptäcktes från 
stranden och 20 meter ut på den torrlagda 
sjöbottnen. När vi tittade framåt så kunde 
dvärgagen lätt upptäckas som små ljusgröna 
punkter på långt håll. Lika plötsligt som den 
första plantan dök upp, lika fort upphörde 
fynden efter cirka 300 meter. Totalt hade vi 
då räknat ihop över 700 plantor, det högsta 
antalet sedan återupptäckten 2013. Har 
dvärg agen återkommit för att stanna?  

Dvärgag Cyperus fuscus finns kvar vid Vombsjön.  
foto: Gabrielle Rosquist

Har dvärgag återkommit för att stanna?
GABRIELLE ROSQUIST
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foto: Torbjörn Tyler.
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Har naturskogen någon 
framtid?
Den sista november lämnades skogsutredningen in till 
regeringen. Den biologiska mångfalden i skogen påverkas 
av hur regeringen väljer att gå vidare med de olika förslagen 
som utredningen lägger fram. Emil V. Nilsson åkte till 
skogsdebattören Leif Öster på hans gård utanför Avesta för 
att få veta mer.

EMIL V. NILSSON
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L
eif Öster bor på Dalagård utanför 
Avesta i Dalarna. Från hans hus som 
ligger i kanten av skogen har man 
utsikt över sjön Kärven. Jag åkte till 

Dalagård för att prata med honom om bio-
logisk mångfald i skogen och naturskogens 
framtid, här i den norra delen av Bergslagens 
hårt brukade skogar. Leif Öster är en flitig 
debattör i skogssammanhang och sitter med 
i skogsutredningen som lämnades in till 
regeringen den 30 november i år. 

Svenskt skogsbruk är idag inte långsiktigt 
hållbart ur ett biologiskt perspektiv. Vi ser 
hur miljömålet levande skogar inte uppnås. 
Fjorton av de sexton skogliga naturtyperna 
som omfattas av art- och habitatdirektivet 
bedöms ha dålig eller otill-
räcklig bevarande status. 
Väldigt många mossor, 
lavar och svampar är röd-
listade på grund av dagens 
skogsbruk. En kärlväxt som 
missgynnas av det moderna skogsbruket är 
knärot Goodyera repens. Denna fortfarande 
ganska vanliga orkidé överlever inte slutav-
verkning och markberedning och klassas nu 
som sårbar (VU) på rödlistan eftersom den 
har minskat med trettio procent de senaste 
sextio åren.

Går det att bedriva ett hållbart skogsbruk?
– Det första är ju att vi behöver definiera 

vad det innebär. Jag håller med dig om att 
dagens skogsbruk inte kan klassas som 
hållbart. Det är inte ekologiskt hållbart, men 
det är inte ekonomiskt eller socialt hållbart 
heller. Och det är ju häpnadsväckande att en 
näring som har haft utbildningsinstitutioner 
i snart tvåhundra år ännu inte kommit över-
ens om vad som är ett hållbart skogsbruk. 
Så det är väl väldigt centralt för det fortsatta 
samtalet att man reder ut det. Jag menar ju 
att det visserligen finns mycket som är bra 
idag, men det finns mycket som går att göra 
betydligt bättre. Vi har ju allt ifrån angreppet 

från granbarkborre och vilken roll männ-
iskor har haft i det till den dåliga ekonomin 
ute på landsbygden där man pressar entre-
prenörer och skogsägare oerhört hårt. 

Du har nu suttit med i skogsutredningen, 
berör den frågor kring hållbarhet?

– Absolut i högsta grad. Bakgrunden är 
att i samband med januariavtalet så valde 
man olyckligtvis att inte fortsätta med den 
viktiga nyckelbiotopsinventeringen. Det 
är bekymmersamt. Ska vi kunna utveckla 
skogsbruket på ett hållbart sätt så måste 
vi ha kunskap om många saker; både om 
produktionsfrågor men också om biologisk 
mångfald och var vi har våra höga naturvär-
den. 

Hur vi ska hantera den 
biologiska mångfalden 
har varit en central fråga i 
utredningen. Vi har disku-
terat hur vi ska komplet-
tera de formella skydd som 

finns idag med det som saknas. Och vi har 
också omfattande internationella åtaganden 
som vårt land har skrivit på och förbundit 
sig till och de måste ju levereras. Vi måste 
försöka hitta var vi har de unika höga natur-
värdena och bevara dem på ett klokt sätt. 

Ett bra exempel som jag gärna lyfter fram 
är de breda, stora zoner av fjällnära skogar 

Skogsutredningen 2019 är en del av statens 
offentliga utredningar och kom till stånd i 
samband med januariöverenskommelsen. Där 
står det att man vill tillsätta ”utredningar [...] 
om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och 
ersättningsformer vid skydd av mark samt 
[undersöka] hur internationella åtaganden om 
biologisk mångfald ska kunna förenas med en 
växande cirkulär bioekonomi”. Utredningen 
har som uppdrag att hitta lösningar för stärkt 
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård 
i skogen. Utredningen bedriver sitt arbete efter 
förlängning till 30 november 2020 då en rapport 
lämnas till regeringen.

http://www.skogsutredningen.se/

”Hur ska vi hantera 
den biologiska 
mångfalden?”
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här i landet som faktiskt är världsunika. Alla 
som har varit i Alperna eller Nordamerika 
ser vilka korta zoner de har där, men vi har ju 
milsbreda zoner som fortfarande har väldigt 
höga naturvärden. Det som komplicerar det 
hela är att många av skogarna ägs av fjäll-
bönder som inte kan bruka de skogarna på 
grund av detta. Jag tycker det vore rimligt 
att staten tar ett betydligt större ansvar för 
att säkra att de här skogsägarna då får annan 
skog, till exempel av Sveaskog eller fastig-
hetsverket, så att de kan fortsätta och bo 
kvar där uppe och bruka de skogar som ändå 
är omvandlade till produktionsskogar medan 
samhället tar ett stort ansvar för att skydda 
de skogar som finns kvar med de högsta 
naturvärdena. Dessa skogar kan bli en fan-

tastisk tillgång i framtiden för bland annat 
naturturism men också som ett världsarv. 
Sedan har vi ju specialskogar som vi håller 
på att titta på vad som behöver skyddas, 
allt från ekskogar, till kalkbarrskogar och 
annat som finns beskrivet i det underlag som 
Naturvårdsverket tagit fram.

Idag odlar och prioriterar vi bara två arter 
nämligen gran och tall. Kan det skapa 
problem?

– Ja, det är ju inte bara i skogsutredningen 
utan det finns en snabbt växande förståelse 
för vidden av den här frågan. Inte minst 
bland skogsägare. Det sunda förnuftet säger 
ju att det finns ett skäl till att vi har ungefär 
22 arter av träd i Sverige och det märkliga i 

Leif Öster har jobbat med skogen hela sitt liv. Han har varit anställd i skogsnäringen i 25 år, bland annat som 
informationschef för Sveaskog. För 30 år sedan köpte han och hans fru en egen skogsgård som har blivit basen 
för deras liv. Under tio års tid har de arbetat på gården med naturturism inriktad mot konferensverksamhet. Leif 
sitter med i den statliga skogsutredningen som expert, är sakkunnig i Skogsstyrelsens sektorsråd och regering-
ens programråd för nationellt skogsprogram. Och så är han en flitig debattör i skogsfrågor. foto: Emil V. Nilsson.
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att vi odlar två–tre stycken av dessa. Många 
skogsägare som jag känner vill styra över 
sitt skogsbruk mot det naturliga urvalet av 
trädslag och det innebär ju blandskogar på 
de flesta marker. Även om det här i trakten 
är sandmarker där tall dominerar natur-
ligt. Jag tror att ett skäl till att vi ser en del 
bränder och stressade granskogar är att det 
är fel trädslag helt enkelt. Vi har planterat en 
miljon hektar gran på skogsmark som borde 
ha andra arter. 

Du föreslår att staten skapar ett veten-
skapligt råd för biologisk mångfald.

– Ja, när man har följt den här debatten, 
jag är ju själv krönikör i en ledande skogs-
tidning, så ser man att det finns omfat-
tande kunskapsbrister vad gäller biologisk 
mångfald. Och det är inte helt bra att ett 

särintresse, vilket vi i skogsbruket faktiskt 
är, jag är själv en del av ett särintresse som 
skogsägare, utgår ifrån att vi sitter på den 
yttersta kunskapen om biologisk mångfald. 
Vi borde överväga att ha ett vetenskapligt 
råd för biologisk mångfald i skogen där vi 
plockar in de skickligaste experterna och 
så får de hantera de här frågorna och lämna 
förslag till regeringen så att det blir ordning 
på beslutsgången. 

Jag ser framför mig att regeringen ger i 
uppdrag åt detta vetenskapliga råd att reda 
ut vilka skogstyper och hur mycket som 
behöver skyddas. Och så får det vetenskap-
liga rådet jobba med det fritt från politiken 
för att verkligen göra en vetenskaplig analys 
av frågan och sedan skicka tillbaka en rap-
port till regeringen för att fatta det politiska 
beslutet. 

Utöver de stora sammanhängande fjällnära skogarna i Sverige har Naturvårdsverket tagit fram ett underlag åt 
skogsutredningen som uppskattar hur mycket skog med höga naturvärden som finns i Sverige. De har katego-
riserat skogsområden utifrån en internationell kontext (de fyra vänstra staplarna), utifrån de skogliga naturtyper 
som prioriteras av art- och habitatdirektivet eller nationellt (de fyra mittersta staplarna) och skogsbestånd som 
har extraordinära värden eller rymmer mycket hotade arter. källa: Henriksson 2020. 
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Knärot Goodyera repens är en ganska oansenlig orkidé 
som finns i hela Sverige, från Skåne i söder och till norra 
Norrland. Det är vanligast att man stöter på bladrosetter, 
men är man ute i en naturskog i juli eller augusti kan 
man också få se den blomma som på bilden. Arten är 
kräsen i sitt val av växtplatser. Helst ska det vara minst 
60 år gammal, mer eller mindre orörd gran- eller tallskog 
för att den ska trivas. Arten var Årets växt 2011 och 
kategoriserades som sårbar (VU) i den nationella rödlistan 
2020. Den bedöms ha minskat med 30 procent under de 
senaste 60 åren som en följd av att den missgynnas av 
modernt skogsbruk. Reservatsbildning eller biotopsskydd 
är förslag på skydd som Artdatabanken ger för rikare 
förekomster av arten. foto: Bo Söderström.
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Inventerade områden

Skyddade områden

Ekoparker

Improduktiv skogsmark och låg fjällskog

Våtmark

Fjäll

Vatten

Det finns stora områden med höga naturvärden i nordvästra Sveriges skogar. Naturvårdsverket har gjort en 
sammanställning av befintlig kunskap och en stor inventering tillsammans med berörda länsstyrelser under som-
maren 2020. Sammanlagt finns det över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden nära våra fjäll 
som inte har formellt skydd. Skogarna i nordväst utgör ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns 
kvar i Europa. Området består av fjäll, fjällbjörkskogar, myrar och naturskogar. Dessutom finns ett stort antal stora 
naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till skogarnas stora betydelse för att 
bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå. karta: Henriksson & Olsson 2020. 
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En parallell till det som är exakt likadan 
är i klimatdebatten. En sak som är oerhört 
svår att ta till sig som skogsägare är om vi 
ska spara stora skogar som kolsänka eller 
är det klimatsmart att tillverka kortlivade 
konsumentprodukter och elda upp dem? 
Det är frågor som vi alla skogsägare grubblar 
över just nu. Ska vi få betalt för att vi byg-
ger virkesförråd eller ska vi satsa på något 
annat? Där vore det perfekt om vi hade ett 
klimatpolitiskt råd som är specialinriktat på 
skogen som klimatnytta. 

 Idag avverkar vi 
hundra procent av den 
tillgängliga tillväxten. Vi 
tar ut allt som det över 
huvud taget går att ta ut 
ur den skog som används 
för produktion. Har vi 
ambitionen att lämna över 
de här skogarna till kom-
mande generationer så 
att de har samma valfrihet som vi har idag? 
Det verkar orimligt att vår generation ska 
vara den som hugger bort de sista oskyddade 
naturskogarna med höga naturvärden. Så jag 
skulle gärna vilja se ett brett samtal i Sverige 
om hur stora volymer vi bör avverka för att 
det fortfarande ska kunna kallas ekologiskt 
hållbart. Ska det vara sjuttio procent? Eller 
mer än hundra? 

En art som ska skyddas i en nyckelbiotop 
blir ofta isolerad. Kanteffekten blir väldigt 
stor mot den omkringliggande kalavver-
kade skogen.

– Du har helt rätt. Speciellt när det gäller 
små biotopskydd på någon hektar så blir 
kanteffekten en väldigt stor del av ytan. 
Det händer att det tar bort hela effekten av 
avsättningen. Därför finns det all anledning 
att börja prata om landskapsplanering på en 
helt annan nivå än vad vi har idag. Och där är 
det angeläget att markägarorganisationerna 
intar en mer positiv inställning till land-
skapsfrågan för på den punkten är i alla fall 

forskarna överens – det är ur ett landskaps-
perspektiv man ska se skogens naturnyttor. 

Varför har vi fastnat i två låsta positioner 
mellan nästan hundra procents produk-
tionsfokus med trakthyggesbruk eller fri 
utveckling i skyddad natur?

– Det är helt riktigt och det är därför 
landskapsfrågan kommer in nu som en 
så central del. Skogsbruket måste ta sitt 
sektorsansvar vilket innebär att skogsägarna 
måste ta större naturhänsyn än vad lagen 

kräver. Det är en konse-
kvens av den frivillighet 
som svensk skogspolitik 
vilar på. Och det är angelä-
get att komma ihåg att om 
skogsbruket bara följde det 
regelverk som man själva 
satt upp med certifierings-
regler, allmänna råd och 
annat skulle det se mycket 

bättre ut i landskapet.  

• Stort tack till Leif Öster som visade mig 
runt i hans skog på Dalagård utanför Avesta 
och till Stefan Henriksson på Naturvårds-
verket för aktuell skogsinformation. 

Emil V. Nilsson är redaktör 
för Svensk Botanisk Tidskrift.

emil.v.nilsson@svenskbotanik.se
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”Det verkar orimligt att 
vår generation ska vara 
den som hugger bort 
de sista oskyddade 
naturskogarna med 
höga naturvärden.”
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U
nder sommaren har jag inventerat 
fjällnära skogar i Jämtland. En dag 
fick jag och en kollega vara med om 
att undersöka ett skogsområde vars 

höga naturvärden tidigare var okända. Det 
känns overkligt att det fortfarande finns den 
här typen av skogar i Sverige, skogar som 
dessutom inte är långsiktigt skyddade.

Visst har vi fått uppleva många fina skogar 
och möten med skogens innevånare på andra 
platser under sommarens inventeringar i 
Jämtlands skogar. En dag hade jag sällskap av 
åtta nyfikna lavskrikor Perisoreus infaustus när 
jag kröp omkring bland granarna. En annan 
dag råkade jag skrämma iväg en brunbjörn 
Ursus arctos. Det har varit många insektsrika 
dagar och ofta lite för varmt för att vandra 
brant uppför flera kilometer, men sam-

mantaget har det varit en magisk upplevelse 
att få uppleva stora skogar som fortfarande 
innehåller flerhundraåriga träd och spän-
nande, kräsna arter. 

Från contortatallar till signalarter
En dag mot slutet av inventeringsperioden 
skulle jag och min kollega inventera ett stort 
skogsområde mellan Funäsdalen och Åsarna 
Vi hade förberett oss genom att tolka flyg-

Så gick det till när vi upptäckte en 
tidigare okänd urskog
Bjarne Tutturen är en biolog som tillsammans med många andra inventerat 

fjällnära skogar åt länsstyrelsen i somras. Resultaten har varit häpnadsväckande. 

I framför allt Jämtlands län har man hittat stora områden med höga naturvärden. 

Här berättar Bjarne om när han hittade en skog med urskogskaraktär.

Text & bild: BJARNE TUTTUREN

Värdekärna: Skogsbestånd eller skogar som 
utifrån beståndsstruktur eller artförhållanden 
bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd 
fauna och flora och/eller för en prioriterad 
skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt 
ingår normalt som en delmängd i begreppet 
värdekärna. Källa: Skogsstyrelsen
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bilder och sett ut några mindre områden där 
vi skulle göra stickprov. Vi kom fram till en 
vändplan långt in i dessa obebyggda traker 
omgivna av sammanhängande contortaplan-
tager och hyggen. 

Vi skulle göra ett kort stickprov för att 
konstatera om det var en 
värdekärna. Det såg ut att 
vara fin skog att döma av 
flygbildstolkningen.

Det första som mötte 
oss var en monokultur av 
citrondoftande trettioåriga 
contortatallar Pinus contorta. Att vandra 
genom en tät contortaplantage är något man 
verkligen vill undvika. Vi blev därför lättade 
när vi såg att vi kunde följa en väg och runda 
den svårframkomliga täta planteringen 

över en myr. I den övre kanten av myren 
började det område som vi skulle inventera 
och vi stötte direkt upp en familj med järpe 
Tetrastes bonasia. Längre upp i sluttningen 
var det blockterräng och det fanns flera spår 
av skogsbrand i form av brända lågor och 

kolade stubbar. Vi doku-
menterade miljöer, sub-
strat, naturvårdsarter, tog 
bilder och fortsatte längre 
in i skogen. 

Efter några hundra 
meter övergick skogen 

i en mosaik av skog och myr med en liten 
bäck som porlade fram längs en svag slutt-
ning. Här fann vi massor av lågor, granar 
draperade med garnlav Alectoria sarmentosa 
och många äldre tallar över trehundra år. 

”Skogen var full av arter 
som signalerar att den 
är någonting utöver 

det vanliga”
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På lågorna dök det upp gränsticka Phel-
lopilus nigrolimitatus, ullticka Phellinidium 
ferrugineofuscum, granticka Porodaedalea 
chrysoloma, rosenticka Rhodofomes roseus, 
trådticka Climacocystis borealis lite överallt, 
men det som stack ut mer var att det fanns 
granlågor hårda som gamla silverfuror. 
Trots att de låg i fukt och mossa var de 
fortfarande stenhårda. De måste ha vuxit 
mycket långsamt och varit gamla innan de 
till slut föll omkull. På dessa lågor hittade 
vi arter som kristallticka Skeletocutis stellae, 
lappticka Amylocystis lapponica och urskogs-
ticka Neoantrodia primaeva. Den senare hit-
tade vi på tre olika lågor. Nu började jag bli 
nästan tårögd av lycka. Tänk att få uppleva 
en sådan skog. 

Skogen var full av arter som signalerar att 
den är någonting utöver det vanliga –  nästan 
överallt hittade vi knottrig blåslav Hypo-
gymnia bitteri, en bra signalart som indikerar 
skogar med lång kontinuitet. Att vi hittade 
så många exemplar av knottrig blåslav visar 
att skogen varit orörd en längre tid. 

Det dök upp fynd av andra signalarter och 
rödlistade arter nästan varannan meter när 
vi rörde oss sakta framåt i skogen. Vi kände 
båda en slags vördnad  av att få vandra i en så 
speciell urskog.   

Den här skogen fängslade oss och vi fann 
nya arter hela tiden. Vi fortsatte lite längre in 
i skogsområdet.

Längs bäcken hade en björn gått före 
oss. Vi stötte upp tjäder Tetrao urogallus. 

Rosenticka Rhodofomes roseus är en klassisk 
signalart för granskogar med höga naturvärden 
och är rödlistad som nära hotad (NT). Porerna och 
fnöskskikt är helt rosenröda på fräscha exemplar. 

Urskogsticka Neoantrodia primaeva indikerar 
tallnaturskog med höga naturvärden. Arten är 
rödlistad som starkt hotad (EN), främst på grund av 
kalavverkning men också avsaknad av skogsbrand.
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jag ville inte därifrån. Den här skogen  vill 
jag verkligen återkomma till, men nästa 
gång ska jag ha ordentligt med tid på mig. 
Jag är övertygad om att den här skogen 
döljer ännu fler spännande arter att upp-
täcka.  

Min kollega som jobbat med den här 
typen av inventeringar i tjugo års tid sa att 
”det här är den finaste granskog jag sett”. 
Det känns som urskogarna i Ryssland. På 
vägen tillbaka till bilen – det var ju bara 
ett stickprov vi skulle göra och klockan 
började bli mycket – såg vi ännu fler natur-
vårdsarter som kötticka Leptoporus mollis/
erubescens, grantickeporing Skeletocutis 
chrysella, kolflarnlav Carbonicola anthra-
cophila, harticka Pelloporus leporinus, mycket 
vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida och 
gammelgransskål Pseudographis pinicola. 
Solen seglade ner bakom den taggiga 
urskogssiluetten, tallarna i myrkanten fick 
det där vackra kvällsljuset på barken och 

Lappticka Amylocystis lapponica har först vita 
fruktkroppar men de blir rödbruna med åldern. 
Den är ettårig och fruktkropparna dyker upp från 
midsommar till fram på hösten. Den är rödlistad 
som sårbar (VU) på grund av modernt skogsbruk.

Kristallticka Skeletocutis stellae är en vidväxt ticka 
med mycket små porer och ett skiktat porlager hos 
fleråriga individer. Den är rödlistad som sårbar (VU) 
på grund av modernt skogsbruk. 

Bjarne Tutturen är 
naturvårdsstrateg på 
Södertälje kommun.

bjarne.tutturen@gmail.com
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Dalarnas vackraste rikkärr 
finns i Drevfjällen 
Med vidsträckta myrar och otillgängliga naturskogar är Drevfjällen ett av 

Dalarnas mest outforskade naturområden – trots sin botaniska historia.

LENNART BRATT

D
revfjällets naturreservat är ett 
drygt 33 000 hektar skyddat 
område, väglöst med tydlig vild-
markskaraktär. De vidsträckta myr-

markerna och skogarna hyser säkert mycket 
som ännu är dolt för oss, för få botaniker har 
undersökt området trots att det är väl sam-
manvävt med dalabotanikens historia. 

För den som är allmänt intresserad av 
naturskogarnas artmångfald finns alla chan-
ser att finna varglav Letharia vulpina spridd 
i området, grenlav Evernia mesomorpha i 

Härjåhågnas fjällbjörkskog, broktagel Bryo-
ria bicolor på klippor på kala bergstoppar och 
urnlav Tholurna dissimilis på gamla fjällgranar 
på Drevfjället.

Dalabotanikens vagga?
Professor Gunnar Samuelsson (1885–1944) 
var dalaflorans stora utforskare och stude-
rade Dalarnas fjällvärld på 1910-talet. I hans 
arbete Studien über die Vegetation der Hochge-
birgsgegenden von Dalarne som gavs ut 1916 
beskrev han området vid Drevfjällen under 
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qvist 1949) med sina många spännande men 
gamla lokaluppgifter. En sådan var ”Dikes-
myran” som inte kunde återfinnas på några 
kartor trots en vag anvisning i Dalafloran 
om att den skulle ligga ”SV om Storbo” inne 
i det som idag är Drevfjällens naturreservat. 
Många kalkarter som är sällsynta i dalafjäl-
len lockade.

Därför förlades föreningens fjäll-
botanikläger 1986 till just Storbo. Följande 

beteckningen ”Die Härjehogna-gruppe” 
som han bland annat karakteriserade genom 
förekomsten av nordisk stormhatt i fjäll-
björkskogen, men även genom de utbredda 
fjällkåpeängarna på fjällen.

Sjutti0 år senare bildades Dalarnas Bota-
niska Sällskap med ett uttalat syfte att börja 
utforska dalafloran för att kunna ge ut en 
landskapsflora. Föreningen inspirerades av 
Samuelssons material i Dalarnes Flora (Alm-

Karta över Drevfjällens natur-
reservat som ligger drygt två 
mil sydväst om Idre i Dalarna. 
Cirklarna markerar registre-
rade artuppgifter i Artportalen 
fördelade på organismgrupp. 
Kärlväxtfynden är koncentre-
rade till ett par områden medan 
uppgifter om kryptogamer och 
svamp, som främst är knutna till 
den gamla skogen, finns strödda 
över området. De senare fynden 
är till stor del gjorda vintertid då 
man lättare rör sig över större 
ytor. Drevsjöns dalgång är ett 
tips på ett okänt område med 
potential för rikare flora. Givande 
bör även vara att följa något av 
de vattendrag som rinner norrut 
från fjällen vid norska gränsen. 
Vidare kan man gärna spana 
efter myrstarr Carex heleonastes 
och dess följe arter när man går 
på våtmarker med järnockra. 
Arten är påträffad i slåtterkärr 
i norra delen av området, men 
bör kunna uppträda här och 
var. (Anmärkning: Vissa punkter 
ligger på linje beroende på att de 
har noterats inom rutor som ingår 
i miljöövervakningen). karta: 
Lennart Bratt. Kartunderlaget är 
hämtat från Lantmäteriet

(Motstående sida): Drevfjällens naturreservat utmärks av myrar, urskogsliknande skogsområden och lågfjäll, men 
här finns också Dalarnas troligen värdefullaste rikkärrsområde. foto: Sebastian Kirppu.
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dagar ägnades åt Drevfjällen som visade sig 
innehålla mycket att glädja sig åt. Faktum är 
att dessa dagars botaniserande fortfarande 
är i stort sett allt som finns rapporterat från 
området, så jag hoppas att dessa rader kan 
tjäna som inspiration för fortsatta besök, 
flitig rapportering och vidgade vyer i områ-
det.

Besök från norr eller söder
Som främsta besöksmål måste det spetsiga 
och på långt håll synliga gränsfjället Härjå-
hågna framhållas. Det är dock lite svårtill-
gängligt. 

Ett alternativ är att vandra den 15 kilome-
ter långa leden från Lomviken söderut till 
fäboden Röskåsen på Härjåhågnas östslutt-
ning. Vandringen leder genom ett vidsträckt 
våtmarksområde som heter Storkölen. Där 
våtmarkerna övergår i en sluttande fastmark 
upp mot fjället möter vandraren en enastå-
ende vacker tallnaturskog.

Man kan också ta en fjällväg på norska 
sidan som leder fram till Nysätra, en ännu 
verksam fäbod med kor och får. Härifrån 
leder en betydligt kortare stig mot Röskåsen 
via Härjåhågnas sluttning.

Byn Gördalen är en god utgångspunkt för 
en vandring i de södra delarna av området. 
Man kan antingen följa Kungsleden (som 
namnet till trots är en ganska liten stig) 
nordvästut eller utgå från parkeringsplatsen 
vid Gravenslättan cirka åtta kilometer norr 
om Gördalen. Den senare platsen är särskilt 
lämplig vintertid då man befinner sig på när-
mare 800 meters höjd över havet och slipper 
jobbiga uppförsbackar – jobbiga åtminstone 
för den skidburne botanikern.

Vid Härjåhågnas sluttningar
I fjällbjörkskogen runt Röskåsen vid basen 
av Härjåhågnas östra sluttning blir kalkpå-
verkan tydlig, särskilt i de små backkärren 
och i de sumpskogsartade delarna av björk-

Den restaurerade hackslogen vid Röskåsen. Här finns en stor artrikedom av ängssvampar. Fäboden Lekåsen 
som även den hävdas kan också rekommenderas för den kulturmarksintresserade. foto: Länsstyrelsens bildarkiv.
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gast är de källbetingade extremrikkärr som 
omger några tjärnar. Här finns utbredda 
mattor av axag Schoenus ferrugineus i vars 
tuvor den lilla kalkkärrsgrynsnäckan Vertigo 
geyeri har visat sig trivas. Här och var växer 
kalkgynnade starrarter som tagelstarr Carex 
appropinquata, huvudstarr C. capitata och 
jämtstarr C. lepidocarpa subsp. jemtlandica. 
Talrika brudsporrar samsas med praktfulla 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cru-
enta och sumpnycklar D. majalis subsp. lappo-
nica. I skuggiga källflöden i skogskanten kan 
man hitta nätvide Salix reticulata, smalfrä-
ken, lapptåg Juncus triglumis och smaldunört 
Epilobium davuricum. Bestånd av hybriden 
mellan fjälltåg Juncus arcticus och trådtåg J. 
filiformis väcker förundran, men finns här 
bland båda föräldraarterna. I övriga Dalarna 
är endast hybriden påträffad. 

Söker man sig till de kalkrika tjärnarna 
och tittar ner i vattnet kan man få se en 
kransalg, taggsträfse Chara hispida, glest väx-
ande på bottnarna. Vid en av strandkanterna 
växer fruktkroppar av sumpäggsvampen 
Bovista paludosa (NT) frampå sensommaren.

För dig som vill göra nya artfynd i ett väg-
löst skogs- och myrlandskap är Drevfjällens 
naturreservat ett spännande mål för bota-
niska utflykter. De många vandringslederna 
och öppna stugorna på de gamla fäbodarna 
gör ett besök enklare idag än på Gunnar 
Samuelssons tid.  

Lennart Bratt arbetar på 
Enheten för naturskydd på 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

lennart.bratt@lansstyrelsen.se

skogen. Smalfräken Equisetum variegatum, 
brudsporre Gymnadenia conopsea och gräsull 
Eriophorum latifolium är typiska i kärren 
medan björkskogen har nordisk stormhatt 
Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale som 
karaktärsart, ofta med inslag av fjällförgät-
migej Myosotis decumbens och fjällviol Viola 
biflora, i källdråg gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium och lundarv Stellaria nemorum. 
De kalkrika drågen klingar av nedåt i slutt-
ningen, men om man följer Röskåsbäcken 
nedströms kan man hitta fler spännande 
arter.

Dalarnas vackraste rikkärr
Från Flötningen i norr kan man också följa 
en enkel bilväg söderut förbi en gård med 
det vemodigt klingande namnet Sorkmy-
ren. Snart ansluter reservatsgränsen till 
vägen, och innan denna åter tar slut kan man 
lämpligen ta sin utgångspunkt för ett besök 
i ett av Dalarnas främsta rikkärrs områden 
som kallas Storgjotkölen. Med riktning rakt 
söderut kommer man finna en märklig väx-
ling mellan karg tallskog och yppiga, örtrika 
bäckdälder (små bäckdalar). När man finner 
en lite större bäck, Kvarnbäcken, är det bara 
att följa denna uppåt. På flera ställen finns 
det som i norra Dalarna kallas lokar, det vill 
säga tidvis vattenfyllda sänkor i terrängen. 
Beroende av vattendränkningens varaktig-
het får en lok ofta en typisk zonering med 
tiden. En sällsynt vacker lok med stora tuvor 
av styltstarr Carex nigra subsp. juncella är lätt 
att hitta i området just där skogsbilvägen 
viker av åt öster. 

Rött oxbär Cotoneaster integerrimus 
förekommer här och var i skogen, i sällskap 
med smörbollar Trollius europaeus och lund-
elm Elymus caninus. Oxbäret har en lustig 
förekomst i nordvästligaste Dalarna där den 
uppenbarligen nås av en mer sammanhäng-
ande utbredning på norska sidan. Arten 
saknas annars i landskapet.

Efter en stund öppnar sig skogen och ger 
plats för våtmarker av skiftande slag. Märkli-

Läs mer
Almqvist, E. 1949: Dalarnes flora. AB Nordiska Bokhandeln.
Samuelsson, G. 1917: Studien über die Vegetation der 

Hochgebirgsgegenden von Dalarna. Nova Acta Reg. Soc. 
Sci. Upsal. 4: 1–253.
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Det är framförallt de svampar som är 
knutna till skogar med lång obruten träd-
kontinuitet som är utsatta. I en sådan skog är 
det inte enbart åldern på enskilda träd som 
räknas. Det finns gamla träd, men skogarna 
präglas också av att det finns träd av flera 
olika åldrar. Det finns en stor variation av 
död ved i olika former, storlekar och ned-
brytningsstadier som skapats genom olika 
störningar. Störningarna sker på olika skalor 

i tid och rum. Det kan 
handla om mindre, mer 
långsamma processer, 
exempelvis luckdyna-
mik som skapas genom 
enskilda vindfällen till 
mer storskaliga stör-
ningar som till exempel 
stormar, skogsbrand, 

eller stora insektsutbrott. I dagens intensivt 
brukade skogslandskap har dynamiken som 
skapar förutsättningarna för dessa arter satts 
ur spel. Kvar blir ett fragmenterat skogsland-
skap med mindre områden av små, intakta 
skogsbestånd där rödlistade vedsvampar med 
specifika habitatkrav kan leva kvar för en tid, 
men där förutsättningarna för att upprätt-
hålla funktionella populationer är borta 
eftersom arterna har svårt att etablera sig i 
produktionsskogar (Moor m.fl. 2020).

Ett exempel på svampar som är knutna 
till specifika substrat i gammal brandpräglad 
skog är vedlevande svampar som växer på tall. 
I brandpräglade skogar träffar man ofta på 

M
er än hälften av de rödlistade 
svamparna bedöms ha minskande 
populationer och livsmiljöer. 
Kolticka och fager vaxskivling är 

två lämpliga exempel på svamparnas stora 
utmaningar i dagens Sverige. Koltickan 
behöver hård, död tallved från träd utsatta 
för brand medan fager vaxskivling är 
beroende av välhävdade och ogödslade 
gräsmarker. I en sammanställning av vilka 
orsaker som bedöms 
ha stor påverkan på de 
minskande svampar-
nas livsmiljöer sticker 
nämligen två faktorer 
ut: slutavverkning 
samt faktorer som har 
med igenväxning och 
upphörd hävd av tidi-
gare öppen mark att göra. I den här artikeln 
utvecklar jag varför kalavverkning av skog 
och igenväxning av gräsmarker gör så att 
många svamparter minskar i Sverige.

Intensivt skogsbruk
Avverkning är den faktor som hotar flest av 
de svampar som hamnat på Rödlistan 2020 
på grund av att de minskar. Faktorn ”avverk-
ning” innefattar olika typer av avverkning, 
till exempel avverkning av enskilda gamla 
träd. För skogslevande arter är det fram-
förallt kalavverkning av gammal skog som 
innebär att kvaliteten och storleken på 
arters livsmiljö försämras.

Fler svampar på rödlistan
Slutavverkning och igenväxande gräsmarker fortsätter att vara stora problem 

för många svampar. Antalet rödlistade arter ökar vilket framför allt beror på att 

kunskapen har ökat så att fler arter kan bedömas. Här tar Elisabet Ottosson från 

SLU Artdatabanken upp svamparnas största problem.

ELISABET OTTOSSON

”I dagens intensivt brukade 
skogslandskap har 

dynamiken som skapar 
förutsättningarna för dessa 

arter satts ur spel.”
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Svamparna är en stor och variationsrik 
organismgrupp. Idag känner vi till drygt 10 000 
arter i Sverige exklusive lavarna (licheniserade 
svampar). På SLU Artdatabanken har tre 
mykologer tillsammans med expertkommittén 
för svampar slagit fast att vi haft tillräckligt med 
kunskap för att bedöma 3628 av de kända arterna 
och utav dessa var det 850 arter som uppfyllde 
kriterierna för att hamna i någon av rödlistans 
kategorier. Det ökade antalet rödlistade arter 

beror framförallt på ett förbättrat kunskapsläge 
och att fler arter har bedömts i rödlista 2020 
jämfört med 2015. Kalavverkning av gammal skog 
och gamla träd, tillsammans med igenväxning 
och faktorer som har med igenväxning att göra 
(såsom ökad näringsbelastning och upphörd 
hävd av öppen mark), utgör majoriteten av de 
påverkansfaktorer som orsakar att en svamp 
hamnar på rödlistan (se ovan; en art kan vara 
bedömd på mer än en faktor). 
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träd med flera brandljud som överlevt flera 
bränder. Barren i de överlevande träden dör 
av rökgaser och får en mindre krona som 
tillsammans med andra skador ger en mins-
kad tillväxt vilket resulterar i tätare årsringar 
i veden (Lejonberg m.fl. 2019). När träden 
skadas vid branden utsöndras även kåda. När 
trädet till slut faller bidrar den senvuxna och 
kådimpregnerade veden till att den döda 
veden får en hård kvalitet och blir mycket 
beständig mot nedbrytning. En sådan låga 
kan finnas kvar under flera decennier i skogen 
och utgör viktigt substrat för flera krävande 
vedsvampar och andra organismer som lavar, 
mossor och insekter. Detta substrat nybildas 
i stort sett inte i alls i det moderna skogsland-
skapet. 

En art som växer uteslutande på den här 
typen av ved är koltickan Griseoporia carbo-
naria (EN). Andra rödlistade vedsvampar 
som förekommer på substratet och liknande 
miljöer är urskogsticka Neoantrodia primaeva 
(EN) och kritporing Antrodia crassa (CR).

Magra gräsmarker kan räddas
Tillsammans med avverkning är igenväxning 
den faktor som bedöms ha negativ påverkan 
för flest rödlistade arter. Nästan hälften av 
alla rödlistade arter påverkas negativt av att 
marker växer igen, så även för svamparna 
(Eide m.fl. 2020). Flera av de rödlistade svam-
parna som missgynnas av igenväxning lever i 
gräsmarker såsom naturbetesmarker. I upp-
följningen av statusen för Sveriges arter och 
naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv har 
ingen av de utvärderade typerna av gräsmar-
ker gynnsam bevarandestatus (Naturvårds-
verket 2020). Arealen naturbetesmarker och 
slåtterängar har minskat i och med de stora 
förändringar som skett i markanvändning i 
och med ett modernt jord- och skogsbruk. 
Hos de små fragment som finns kvar är kvali-
teten tyvärr ofta inte så bra. 

Ängssvampar utgör inte någon systema-
tiskt enhetlig grupp svampar utan här ingår 
till exempel hagvaxingar Hygrocybe spp., fing-
ersvampar som Clavaria spp. och jordtungor 

320 svamparter är rödlistade på grund av kalavverkning av skog eller avverkning av gamla träd. I den siffran 
gömmer sig också de med speciella kvalitetskrav, som de arter som kräver brandpräglad skog för sin över-
levnad. Flera krävande vedsvampar – men även lavar, mossor och insekter – behöver den speciellt hårda 
ved som uppstår efter brand för sin överlevnad. Sådan ved bildas inte inom det moderna skogs bruket. 
foto: Andreas Öster.
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såsom Geoglossum spp. Gemensamt för 
ängssvamparna är att de är knutna till gräs-
marker utan eller endast med svag påverkan 
av gödsling och plöjning och att det finns en 
lång kontinuitet av slåtter- eller beteshävd. 
Flera av arterna kan även förekomma i andra 
miljöer såsom lövängar, i ädellövskog eller i 
andra människoskapade 
miljöer där bland andra 
gamla gårdstun har 
pekats ut som en intres-
sant miljö (Janols 2012).

I och med införandet 
av Åtgärdsprogrammet 
för svampar i ängs- och betesmarker så har 
man runt om i länen börjat kartlägga och 
prioritera ängsmarker med rik ängssvamps-
funga. Ett hoppfullt exempel är arbetet med 
ängssvampar i Dalarnas län där man inom 
åtgärdsprogrammet dels återbesökt gamla 
växtplatser och dels identifierat nya. Nit-
ton av 26 utpekade lokaler valdes ut för sina 
ängssvampsvärden. Med utgångspunkt i 

dessa lokaler har man sedan fortsatt arbetet 
med att sätta upp planer för hur arterna kan 
förvaltas i länet genom restaurering med 
Länsstyrelsens mobila slåttergrupp och att 
säkerställa en fortsatt traditionell hävd i 
kontakten med markägare. Ängsfungan och 
hävdstatusen har systematiskt följts upp 

under åren då arbetet med 
de prioriterade lokalerna 
fortskred (Janols 2019). 

Flera av lokalerna hade 
för dålig hävd före res-
taureringen men statusen 
förbättrades under pro-

jektets gång. På lokaler med särskilt goda 
förutsättningar så som kalkpåverkan kunde 
resultaten bli riktigt bra. På en av lokalerna 
kunde en av åtgärdsprogrammets arter, fager 
vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT) 
återfinnas efter 21 år!

Kunskapen och verktygen finns för att 
förbättra förutsättningarna för hotade 
svampar.

”Kunskapen och verktygen 
finns för att förbättra 
förutsättningarna för 

hotade svampar”
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Trots den dystra bilden som vi ser i 
landskapet och i miljöstatistiken så finns det 
positiva exempel på att det går att förbättra 
situationen för hotade arter i skogs- och 
jordbrukslandskapet. 

I skogslandskapet är det fortfarande 
slutavverkning i form av kalhyggen som har 
en mycket negativ inverkan på både ved- och 
marklevande svampar. Det finns dock exem-
pel på hänsyn som skulle kunna motverka en 
del av de negativa effekterna, såsom adaptiva 
ekosystembaserade brukningsmetoder, 
mindre slutavverkningsytor samt lokalt 
anpassade hänsynsåtgärder till arters behov 
(Gustafsson m.fl. 2020). Hänsynen som 
lämnas vid avverkning kan mildra effekterna 
av avverkningen, men den kan inte ersätta de 
livsmiljöer som den tidigare skogen erbjöd. 
Med bättre anpassad hänsyn kan vissa hotade 
svampar klara hyggesfasen, men för arter 

som inte klarar sig i produktionsskogen krävs 
att deras lokaler bevaras med ett långsiktigt 
skydd i ett funktionellt sammanbundet 
skogslandskap. Hotade svampars populatio-
ner kan även stärkas genom åtgärder för att 
förbättra och restaurera deras livsmiljöer. 
Åtgärder som görs idag är naturvårdsbrän-
ning, restaurering av ädellövskogar och 
andra lövrika miljöer, förhindra igenväxning 
genom borttagning av gran eller att återuppta 
skogsbete.

När det gäller naturbetesmarker är dessa 
oerhört viktiga för flera organismgrupper, 
och det är viktigt att förenkla miljöstöden 
och gynna ekonomin för naturbeteskött. 
Tydligare och mer fördelaktiga incitament 
till att bevara naturbetesmarker krävs för att 
skötseln av naturbetesmarkerna fortsätter 
(Eide m.fl. 2020). En mer anpassad skötsel 
på andra typer av gräsmarker, såsom vägkan-

Kolticka Griseoporia carbonaria har mycket få fynd i landet trots att den har varit eftersökt av kunniga 
inventerare. Arten känns igen på de kanel-umbrabruna fruktkropparna med stora hexagonala och tunnväg-
giga porer på en till två porer per millimeter. Fruktkropparna lossnar lätt från substratet och blir ca 5 mm 
tjocka. De växer oftast tätt mot underlaget men den bildar ibland en hatt som kan bli upp till en centimeter 
bred. Unga fruktkroppar är mjuka. Populationen i landet bedöms som liten och minskande på grund av 
avverkningar och färre brandpåverkade tallskogar med grova, solexponerade brandpåverkade tallågor. 
foto: Andreas Öster. 
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Fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens är en relativt kraftig, nästan decimeterhög, orange till 
gul vaxskivling, med bred, torr och trådig, gul fot. Arten är rödlistad som nära hotad (NT) i den senaste 
rödlistan. Det är i välhävdad, ogödslad naturbetesmark eller ängsmark som fager vaxskivling oftast hittas, 
men det finns ett fåtal fynd i ädellövskog på extremt kalkrik mark. Artens livsmiljö har minskat kraftigt och 
minskningen kommer troligen fortsätta på grund av upphörd hävd och förändrad djurhållning. Dock kan 
artens möjligheter förbättras genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmar-
ker vilket resulterat i en kraftigt ökad kännedom och uppmärksamhet kring arten. foto: Kill Persson. 

ter, kyrkogårdar och andra gemensamma 
gräsmarker kan skapa förutsättningar för 
flera ängssvampar och skulle på sikt kunna 
komplettera gräsmarkerna i odlingslandska-
pet. Om dessa åtgärdsförslag skulle genom-
föras skulle framtiden för kolticka och fager 
vaxskivling se betydligt ljusare ut.   
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P
å Öland har angrepp av almsjuka på 
lundalm och skogsalm konstaterats 
sedan 1990-talet, men sedan 2019 har 
också flera angrepp setts på vresalm. 

Hotet från svampsjukdomen är den främsta 
anledningen till att nu också denna almart är 
rödlistad som akut hotad (CR).

Redan på 1950-talet noterades de första 
fynden av svampen Ophiostoma ulmi som 
orsakar almsjuka. Troligen kom den till landet 
med importerat och infekterat almvirke. 
Svampens sporer sprids av almsplintborrar 
Scolytus spp. när de näringssöker och gnager 
på barken av levande almträd. Svampens tråd-
lika hyfer växer in i trädets kärlsträngar, täp-
per till dem och resultatet blir en vissnesjuka 
där gröna blad skrumpnar allt eftersom fler 
grenar angrips. På kort tid, så snabbt som ett 
till två år, kan trädet vara helt dött (figur 1). 

På 1970-talet konstaterades att den än mer 
aggressiva Ophiostoma novo-ulmi fått fäste i 
vårt land och sedan gick det snabbt utför. En 
öländsk ädellövskog liknar numera mer ett 
plockepinn med alla fallna träd, och att gå i 
skogen en blåsig dag är förenat med livsfara 
när jätteträd brakar ner bakom ryggen.

Idag är samtliga våra tre inhemska almar, 
skogsalm Ulmus glabra, vresalm U. laevis och 
lundalm U. minor bedömda som akut hotade 
(CR) i den senaste rödlistan. Det är den 
högsta hotkategorin innan arterna anses 
vara nationellt utdöda (SLU Artdatabanken 
2020). 

Ädellövskogen byter skepnad
Det enda område där det förekommer 
större bestånd av vresalm i Sverige idag 
är i Mittlandsskogen på Öland (figur 2). 
Namnet syftar på den lövskog som tar vid 
strax norr om Stora alvaret och sträcker sig 
vidare norrut nästan tre mil till Borgholm. 
Ungefär hälften av skogen är ädellövskog, 
ofta med stort inslag av alm, ask, lind och 
ek. Området är på cirka 14 000 hektar – en 
yta motsvarande hela Stockholms innerstad 
inklusive stora delar av Solna och Sundby-

berg – varav 10 000 hektar bedöms som 
skogsmark. Mittlandsskogen på Öland är 
det viktigaste området för vresalm i Sverige.

Det unika med Mittlandsskogen är land-
skapets mosaik där man förutom lövträd i 
mängd även möter insprängda åkrar, betes-
marker varav många i igenväxning samt 
skogskärr. Det finns gott om historiska 
lämningar efter mänskliga aktiviteter i form 
av stenhägnader, husgrunder och fägator, 
många av dem med anor till järnåldern. De 
små åkerlapparna har ofta en oregelbunden 
form och omges av otaliga stenmurar. Flera 
fornborgar från år 200 e.Kr. och framåt 
finns i skogen. Under 1990-talet inventera-
des inom ett WWF-projekt en stor del av 
Mittlandsskogen med avseende på svampar, 
mossor och lavar varvid områdets extremt 
höga naturvärden framkom för första 
gången. Förutom ett allmänt bättre kun-
skapsläge bildades flera nya naturreservat 
inom de mest värdefulla delarna. 

Dagens Mittlandsskog har ändrat skep-
nad. Länge har lundalmen varit kanske den 
viktigaste komponenten i den öländska 
ädellövskogen. Eftersom den är en klonbil-
dare, där träden hänger ihop via rotsystemet, 
blir resultatet att hela skogsbestånd dör när 
almsjukan väl fått fäste. När lundalmarna dog 
var det många som hoppades på att i alla fall 
vresalmen skulle klara sig.

Initialt såg det ut som vresalm var mer 
motståndskraftig mot almsjuka men i takt 
med att allt fler lund- och skogsalmar dött 
verkar det som att almsplintborrarna börjat 
använda vresalm för äggläggning istället. På 
så sätt verkar sjukdomen också fått fäste på 
vresalmen. Under 2019 och 2020 konstatera-
des flera fall av almsjuka på vresalm och vi har 
även sett stora träd som är helt döda.

Detta är den främsta orsaken till att 
vresalm numera klassas som akut hotad i den 
senaste rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). 
Almsjukan modellerar om det öländska 
landskapet i rasande fart. Lägg därtill att 
ask Fraxinus excelsior i snabb takt drabbats av 



309Andersson & Knutsson: Vresalm akut hotad

sedan ädellövträden invandrade till Skan-
dinavien, ekosystem med helt ny artsam-
mansättning och dynamik? Detta är viktiga 
frågor som borde uppmärksammas mera 
inom naturvårdsbiologisk forskning. Snart 
är det bland ädellövträden på Öland endast 
skogslind Tilia cordata, avenbok Carpinus 
betulus och skogslönn Acer platanoides som 
står kvar opåverkade av invasiva patogener. 
Ett massivt uppslag av ”tusenbrödraskaror” 
av små askplantor blir ofta resultatet när 
luckor i krontaket uppstår efter att döda 
träd rasat omkull. I takt med att dessa askar 

askskottsjuka genom angrepp av mikrosvam-
pen Hymenoscyphus fraxineus, som även den 
skördar många offer. Traktvis har även en del 
skogsek Quercus robur dött, orsaken till detta 
är mer komplex men har kopplats samman 
med angrepp av en algsvamp Phytophthora 
(Witzell & Cleary 2017).

Färre ädellövträd i framtiden
Hur framtidens skogar i området kommer 
att se ut är helt avhängigt pågående sjuk-
domsangrepp. Kanske håller vi på att få 
skogstyper som aldrig tidigare förekommit 

figur 1. Almsjukans livscykel styrs av både almsplintborrar Scolytus spp. och svampen Ophiostoma 
ulmi eller den på senare tid uppkomna O. novo-ulmi. Svampens sporer sprids av almsplintborrar när 
de näringssöker och gnager på barken av levande almträd. Svampens trådlika hyfer växer in i trädets 
kärlsträngar, täpper till dem och resultatet blir en vissnesjuka där gröna blad skrumpnar allt eftersom fler 
grenar angrips. På kort tid, så snabbt som ett till två år, kan trädet vara helt dött. Almsplintborrarna lämnar 
efter sig karaktäristiska mönster efter modergångar och larvgångar i de döda almarnas ytterved.
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figur 2. Mittlandsskogen på Öland är det i särklass viktigaste området för den akut hotade vresalmen i 
Sverige Här visas rapporter av vresalm på Artportalen för 2019 och 2020. Mittlandsskogen syftar på den 
lövskog, där ungefär hälften är ädellövskog, som tar vid strax norr om Stora alvaret i söder och sträcker sig 
vidare norrut nästan tre mil till Borgholm. Området är på cirka fjorton tusen hektar varav tiotusen hektar 
bedöms som skogsmark. På andra platser på Öland förekommer vresalm endast med enstaka träd. Om 
arten försvinner från Mittlandsskogen kommer den troligen inom kort att betraktas som nationellt utdöd.

tar höjd dör många av dem åter på grund 
av svampangrepp. På fuktigare och steni-
gare områden kan det bli en renässans för 
vårtbjörk Betula pendula och glasbjörk B. 
pubescens som trycktes tillbaka under mitten 
av 1900-talet när lövskogen slöt sig alltmer. 
På utmarkernas torra och steniga marker tar 
hassellundar (hässlen) vid, ofta med inslag 
av enstaka ädla lövträd, främst skogsek och 
även en del björkar. Dessa hässlen är igen-
växande, gamla, mosaikartade betesmarker 
(utmarker), som växte igen när betesdriften 
upphörde under 1900-talet. Glädjande nog 
betas återigen ett fåtal av dessa hässlen.

Vresalm på Öland
På Öland noterades vresalm första gången 
av Elias Fries 1818 vid Isgärde i Glömminge 
socken (belägg i UPS) och publicerades kort 
därefter (Ahlqvist 1821). Kärnområdet är 
än idag Mittlandsskogen med några stänk-

förekomster utanför detta. Arten är ibland 
kvarstående i kanten av åkrar och mindre 
vägar, någon gång även som vårdträd. Vresalm 
(figur 3) förekommer ofta som enstaka träd 
vilket kan vara en förklaring till att angrepp 
av almsplintborrarna försvåras. Lokalerna 
är nästan samtliga belägna i gammal inägo-
mark, det vill säga trädbärande slåtterängar 
som växt igen med ädla lövträd efter att de 
övergivits i början av 1900-talet. Markskiktet 
är kalk- och mullrikt, gärna med inslag av lera. 
Vintertid är växtplatsen vattensjuk men tor-
kar upp framåt våren till sommaren. Värmen 
dröjer sig kvar länge under sensommaren 
fram till hösten och lockar exklusiva grannar i 
form av ovanliga svampar som normalt håller 
till på sydligare breddgrader. I dagsläget finns 
ungefär tvåhundra floraväktarlokaler för vres-
alm och sammanlagt har nästan åttahundra 
träd rapporterats med ett okänt mörkertal. 
Dock bör inventeringarna under 1990-
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figur 3. Vresalm Ulmus laevis har flera karaktärer som gör den lätt att identifiera. (A) Träden har ofta tydligt 
utbildade plankrötter vilket gör att de mer ser ut att höra hemma i en tropisk regnskog. Barken är blekt brungrå, 
hård och faller av i skivor. Just barkstrukturen kan vara en orsak till att almsplintborrarna varit mindre benägna att 
angripa vresalmen. Lundalm som drabbats extra hårt av almsjukan har en mycket mjuk, inbjudande bark där man 
lätt kan pressa in en nagel. Ibland har lundalmens yngre grenar tydligt utvecklade korklister. Andra kännetecken 
är att vresalm har blommor som är långskaftade (B). Detta syns tydligt vid blomningen i april månad då hela 
trädkronan ger ett yvigt intryck. Vresalm är androdioik med hanblommor eller tvåkönade blommor på olika träd. 
När bladen spricker ut i maj är de mjukhåriga på undersidan medan ovansidan i princip är kal. Frukterna är liksom 
blommorna långskaftade och fruktvingen tydligt hårig i kanten (C). foto: Thomas Gunnarsson.
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talet ha hittat de flesta bestånd av vresalm 
varför mörkertalet bedöms som relativt 
lågt. Majoriteten av lokaler hyser endast 
ett till tio träd men enstaka fynd finns av 
femtiotalet träd inom ett mindre område. 
Tyvärr verkar det vara i några av dessa rikare 
förekomster som almsjukan konstaterats ha 
hårdast angrepp. 

Variabel öländsk vresalm
Forskare har gjort genetiska studier av 
vresalmar från olika delar av Europa 
(Black-Samuelsson & Whiteley 2006). 
Man undersökte vresalm från Öland, 
Finland, Danmark, Ryssland, Tyskland och 
Frankrike. Minst variabel var vresalm från 
Frankrike och mest genetiskt särpräglad var 
de finska vresalmarna. Den öländska vres-
almen var den mest genetiskt variabla av 
de undersökta populationerna, något som 
borde ge en större förmåga till anpassning 
till nya förhållanden. Kanske finns det bland 
vresalmarna på Öland träd som är mer 

motståndskraftiga mot almsjuka? En sådan 
genetiskt betingad motståndskraft kan vara 
vresalmens sista möjlighet till långsiktig 
överlevnad på Öland och därmed i Sverige.

Tre almarter på väg att dö ut
Idag är i princip hela det svenska beståndet 
av skogsalm söder om Norrland kraftigt 
påverkat av almsjukan. Det finns ännu inga 
inhemska träd som uppvisar resistens eller 
tolerans mot sjukdomen och det är stor risk 
att endast de mest isolerade bestånden har 
någon framtid. Om vi utgår ifrån att våra 
skogsalmar kommer att gå samma fram-
tid tillmötes som dem på den europeiska 
kontinenten ser framtiden verkligen mörk 
ut. Vi kan i så fall förvänta oss populations-
minskningar på upp emot 90 procent under 
de kommande tio åren.

I Sverige finns lundalm naturligt bara på 
Öland och Gotland och är där den domine-
rande almarten. Öarna var länge förskonade 
från almsjukan men senaste åren har den 

figur 4. Vresalm Ulmus laevis med nyutspruckna blad. Framtiden ser dyster ut för skogsalm, lundalm 
och vresalm på Öland. Mittlandsskogen har redan nu ändrat karaktär. När stora ädellövträd som almarna 
försvinner ändras hela ekosystemet. Artdatabanken uppskattar att flera hundra arter är knutna till alm på 
Gotland och troligen är ungefär lika många arter knutna till alm på Öland. foto: Thomas Gunnarsson.
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börjat göra omfattande skada. I Mittlands-
skogen har större delen av beståndet redan 
dött. 

På Gotland genomförs ett omfattande, 
systematiskt arbete med att bekämpa 
almsjukan vilket hittills har inneburit att 
angreppen har kunnat begränsas, och kom-
mer att kunna begränsas än mer om arbetet 
får fortsätta kontinuerligt. Under somma-
ren inventeras och lokaliseras almsjuka träd. 
På vintern avverkas de drabbade träden och 
bränns upp. Arbetet intensifierades med 
EU-projektet LifeELMIAS som avslutades 
2018. Sedan dess förs diskussioner om hur 
projektet ska kunna fortsätta. 

Om bekämpningen upphör eller pausas 
under ett fåtal år så kommer bestånden att 
vara utom räddning, med konsekvensen att 
många andra arter drabbas. På Gotland finns 
det 258 följearter till alm varav 62 är almspeci-
alister som då skulle dö ut från ön (Sundberg 
m.fl. 2020). Men om bekämpningen fortsät-
ter visar flera scenarier att det finns hopp för 
almen på Gotland.

För de öländska almarna ser framtiden 
betydligt mörkare ut än för de gotländska. Vi 
vet idag inte hur många arter som skulle för-
svinna om alla tre almarter dog ut från Öland, 
men uppskattningarna från Gotland tyder på 
att flera hundra arter skulle drabbas.  
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V
arje år hittas det numera flera tio-
tals nya kärlväxtarter för landet. De 
flesta av dessa är visserligen sentida 
inkomlingar och många är tillfälligt 

förrymda eller kvarstående trädgårdsväxter, 
men det är viktigt att ha dessa under uppsikt 
då de verkar bli fler och då en del av dessa 
arter letar sig ut i naturen och blir invasiva.

Klimatförändringarna kommer att göra 
det än lättare för nya arter att etablera sig. 
Givet den osäkerhet som finns kring klima-
tets utveckling är det knappast möjligt att 
säkert kunna säga vilka arter det kommer 
att bli. Med nuvarande inflöde av nya arter 
kommer Sveriges flora att ha fördubblats 
om mindre än hundra år. Oavsett om man 
uppfattar den utvecklingen som positiv eller 
skrämmande kan vi nog vara överens om att 
det är viktigt att kunna följa utvecklingen 
och att med säkerhet veta vilka arter som 
finns i landet och när och hur de kom hit.

Belägg av nyfynd
Det är mycket viktigt att dokumentera alla 
fynd av misstänkt nya arter väl. Naturligtvis 
skall sådana fynd rapporteras till Artporta-
len och/eller de pågående landskapsinvente-
ringarnas databaser, men idag kommer det 
in nya arter från alla världens hörn vilket gör 
det svårt att identifiera dem säkert. Foton 
eller verbala beskrivningar i någon databas 
räcker nästan aldrig . Väldigt ofta är de första 
bestämningarna dessutom osäkra eller 

Biologiska museet listar nya 
arter för Sverige 2019
Hur vet vi vilka kärlväxter som finns i Sverige? Jo, genom att duktiga botanister 

rapporterar fynd och tar belägg. Här rapporterar Lunds universitets biologiska 

museum genom Torbjörn Tyler de nya arter som de dokumenterat för 2019.

TORBJÖRN TYLER

felaktiga och kan inte säkerställas förrän 
långt senare när kunskapen om arterna ökat. 
Därför är det av helt avgörande betydelse att 
alla potentiella nyfynd dokumenteras med 
pressade exemplar som belägg i någon av 
våra offentliga herbariesamlingar.

Biologiska museet i Lund
Till de botaniska samlingarna vid Lunds 
universitets biologiska museum (LD) done-
ras årligen åtskilliga tusen pressade växter. 
De flesta av dem försöker vi identifiera 
eller kontrollera bestämningen av innan vi 
så långt våra otillräckliga resurser räcker 
inlemmar dem i museets samlingar. I de 
samlingar som donerats eller skickas till oss 
för bestämning hittas regelbundet arter som 
inte tidigare dokumenterats i våra samlingar, 
liksom ett och annat som vi i dagsläget 
saknar kompetens att identifiera men som 
förhoppningsvis kan utredas av framtida 
experter. Dessutom inträffar det då och då 
att belägg som funnits länge i våra samlingar 
blir ombestämda till för landet nya arter, 
antingen av vår egen personal eller av de 
forskare och experter som besöker eller 
lånar material från våra samlingar. För att 
dessa fynd och arter skall uppmärksammas 
avser vi att framöver årligen redovisa dem i 
denna tidskrift.

I den här rapporten tar jag upp fynd som 
dokumenterats genom belägg i våra sam-
lingar, samt fynd som först uppmärksam-



315Tyler: Nya arter för Sverige 2019

mats av oss just under det aktuella året. Jag 
vill dock nogsamt understryka att denna och 
kommande rapporter endast avser arter som 
dokumenterats i just våra samlingar. Belägg 
av nya arter för landet tas även om hand av 
landets övriga offentliga herbarier, liksom 
ibland av privata samlare eller föreningspro-
jekt. Dessutom händer det att fynd redan 
varit kända och rätt identifierade under 
några år innan belägg av dem letar sig fram 
till oss. När så är fallet försöker vi kommen-
tera det under respektive fynd i rapporten, 

men inte heller här har vi vare sig ambition 
eller resurser att vara fullständiga. Förhopp-
ningsvis kan detta inspirera andra förfat-
tare och institutioner att fylla på med mer 
information kring fynden samt rapportera 
fynd som dokumenterats av dem.

Arterna redovisas i de vetenskapliga nam-
nens bokstavsordning nedan. Namnskicket 
följer Svensk kulturväxtdatabas när arterna 
finns med i denna, i annat fall The Plant List 
eller andra internationella namndatabaser.

Läkekragklocka
Adenophora stricta subsp. stricta
Släktet kragklockor skiljer sig från blå-
klockorna Campanula som de annars mycket 
liknar genom att de har ett karakteristiskt 
nektarproducerande organ vid basen av 
ståndarsträngarna. Läkekragklocka är en av 
flera arter från Ostasien som ibland odlas av 
trädgårdsamatörer. De flesta av dessa arter 
är väl beskrivna i Flora of China (eFloras 
2008). Läkekragklocka samlades 2019 av 
Anders Svenson & Roger Karlsson som frö-
spridd på tomtmark i Småland, Västerviks 
socken, Tallskärsgatan.

Kalkongräs
Andropogon gerardii
Kalkongräs är ett storvuxet och konkurrens-
starkt gräs från östra Nordamerikas prärier 
(figur 1). Det odlas ibland som prydnadsgräs, 
men har hittills endast sällan påträffats 
förvildat utanför Nordamerika. År 2016 och 
2017 observerades arten för första gången 
i Sverige på ruderatmark i Bohuslän, Säve 
socken, Skogome industriområde. Erik 
Ljungstrand var troligen först med att iden-
tifiera arten, men att döma av uppgifterna 
i Sveriges virtuella herbarium så var Åke 
Svensson & Charlotte Wigermo först med 
att belägga fyndet.

Bergadiantum
Adiantum venustum
Bergadiantum är en liten och mycket gracil 
ormbunke som liksom flera snarlika arter 
hos oss främst odlas som krukväxt eller 

figur 1. Kalkongräs Andropogon gerardii växer 
vilt på de nordamerikanska prärierna. Nu har arten 
hittats i Sverige för första gången på Skogome 
industriområde i Bohuslän. foto: Joakim Ekman.
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används i buketter med snittblommor, men 
den bör kunna överleva milda vintrar utom-
hus. Arten är hemmahörande i Kina och 
bergsområdena västerut till Afghanistan, 
men har några gånger rapporterats förvildad 
i Europa. Arten upptäcktes 2017 av Stefan 
Cherrug i Skåne, Malmö, Kungsparken, 
utanför rabatt i grusgång och han samlade 
senare belägg som kunde bestämmas. Även 
2018–2020 har arten observerats med flera 
självsådda plantor på lokalen.

Svansborstgräs
Cenchrus macrourus
Svansborstgräs är en art från tropiska 
Afrika som odlas som ettårigt prydnadsgräs 
hos oss. Arten uppges uppträda invasivt i 
Australien och Nya Zeeland, men har bara 
få rapporterade fynd i Europa, men tycks 
kunna självså sig även hos oss. Flera snarlika 
arter och hybrider uppges dock förekomma 
som odlade och släktet anses generellt brist-

fälligt taxonomiskt utrett varför alla fynd 
bör dokumenteras noga för att vid behov 
kunna omvärderas i framtiden. De senaste 
åren har svansborstgräs samlats minst fyra 
gånger i Sverige och det äldsta belägget som 
hittills blivit granskat verkar vara det som 
Anders Svenson samlade 2019 i Småland, 
Mönsterås, Mörkeskogs avfallsanläggning, 
på kompostjordshög.

Glanshagtorn
Crataegus ×lavallei
Glanshagtorn är en trädgårdshybrid mellan 
ett par amerikanska hagtornsarter och är 
nog inte särskilt vanlig i svenska trädgårdar, 
men 2018 samlade Joakim Ekman glanshag-
torn i Skåne, en buske i busksnårsbryn vid 
Stjärnelundsvägen i Burlöv, och den fanns 
kvar där ännu 2020. Såväl våra inhemska 
som de nordamerikanska hagtornsarterna är 
ofta svåra att identifiera, men ett försök till 
en bestämningsnyckel finns i Den botaniska 
skattkammaren (se faktaruta ovan).

Mjukfibbla
Crepis mollis
Mjukfibbla var årets kanske mest uppse-
endeväckande fynd då arten tycks ha varit 
etablerad och observerats kring Korpilom-
bolo i Norrbotten under många år utan att 
dess rätta identitet avslöjats (figur 2). Fyndet 
har beskrivits utförligt av både Groth (2019) 
och Stenberg & Tyler (2020). 

(Svenskt namn saknas)
Dianthus giganteiformis 
Nejlikor liknande brödranejlika Dianthus 
carthusianorum har de senaste tjugo åren 
oförklarligt dykt upp och etablerat sig på 
flera platser i södra Sverige (figur 3). Sanno-

figur 2. Mjukfibbla Crepis mollis är etablerad kring 
Korpilombolo i Norrbotten. foto: Hans Groth.

Den botaniska skattkammaren är en 
webbsida med en samling material som kan 
vara till hjälp vid bestämning av svenska växter – 
som komplement till din ordinarie flora.

www.botskatt.se
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likt har de ingått i någon fröblandning med 
”ängsväxter”, men åtminstone på några loka-
ler växer de utan sällskap av andra uppenbart 
insådda arter. Dessa nejlikor tillhör ett kom-
plex av arter från Ost- och Centraleuropa 
som bland annat omfattar de från Sverige 
tidigare kända arterna brödranejlika D. car-
thusianorum, blodnejlika D. cruentus och D. 
giganteus, men exakt vilken art de nya fynden 
tillhörde var länge oklart även om flera upp-
gifter publicerats som brödranejlika. Efter 
studier av belägg och foton från 2018–2019, 
såväl som av tidigare insamlingar i herbari-
erna verkar det dock klart att åtminstone 
flertalet av de sentida observationerna avser 
den för Sverige nya arten D. giganteiformis. 
En nyckel till denna och närstående arter 
har lagts ut i Den botaniska skattkammaren. 

Dianthus giganteiformis förekommer 
naturligt i Karpaterna där den växer på 
torra bergsluttningar och klipphyllor, men 

på grund av taxonomiska oklarheter är det 
svårt att fastställa det exakta utbrednings-
området. I Sverige har den nu noterats 
på ett 15-tal lokaler i Skåne, Småland och 
Uppland och på flera lokaler bildar den stora 
och tillsynes mycket livskraftiga bestånd 
med tusentals plantor. Den har etablerat sig 
på grusmarker och torra gräsmarker längs 
vägar, bergknallar, järnvägar och industriom-
råden. Det äldsta belagda fyndet jag kunnat 
hitta gjordes 1978 av Marnette Ekstrand 
på en tomt i Kivik i Skåne, men de flesta 
fynden har gjorts efter 2015.

Körsbärsbenved
Euonymus planipes
Körsbärsbenved är en art från Japan och 
Korea som de senaste åren blivit mycket 
populär som prydnadsbuske (figur 4). Trots 
att de flesta bara haft den i trädgården några 
få år vittnar många trädgårdsägare om att 
de fått rikligt med självsådda plantor och 
2018 hittade jag själv ett stort antal själv-
sådda plantor i en näringsfattig fuktskog 
och utdikad högmosse i Prästbonnaskogens 
naturreservat i Tjörnarps socken, Skåne, 
och därefter har flera ytterligare lokaler i 
Skåne och Blekinge tillkommit. I samband 
med fyndet i Tjörnarp gicks tidigare belägg 
i museets samlingar igenom och då hittades 
flera äldre insamlingar som felbestämts till 
andra arter, framför allt till den till bladen 
snarlika arten storbladig benved E. latifolius. 
Det äldsta belägg av körsbärsbenved vi nu 
känner till samlades 1995 av Bengt Nilsson 
som förvildad i tallskog i Blekinge, 1,9 kilo-
meter söder om Åkeholm i Asarums socken. 

Flera arter i släktet odlas och förvildas 
och de är alla ganska lika vår inhemska 
benved E. europaeus så särskilt när de inte 
bär frukt kan de vara svåra att identifiera. 
Det finns således all anledning att vara 
observant på benvedar med lite avvikande 
bladform, udda höstfärger eller frukter. En 
nyckel till de nio oftast odlade arterna finns 
i Den botaniska skattkammaren, men bland 

figur 3. Kan nejlikan Dianthus giganteiformis ha 
kommit in till Sverige med någon fröblandning för 
”ängsväxter”? foto: Joakim Ekman.
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trädgårdsamatörer cirkulerar ytterligare en 
handfull arter som kan tänkas dyka upp som 
förvildade framöver och en mer fullständig 
nyckel har publicerats av Schultz (2006).

Blå stjärnlobelia
Isotoma axillaris
Blå stjärnlobela är en art med typiskt 
”lobelia-blå” blommor och vassflikiga blad 
från östra Australien. I Europa odlas den 
ibland som utplanteringsväxt i kommunala 
blomlådor. Den har tidigare rapporterats 
självså sig i Belgien och Nederländerna. 
Ytterligare minst två arter i släktet lär 
förekomma i odling i Europa. De senaste 
åren har blå stjärnlobelia rapporterats från 
stadsmiljöer på flera lokaler i Götaland och 
det första belägget samlades 2019 av Anders 
Svenson i Småland, Mönsterås s:n, Mörke-
skogs avfallsanläggning.

Koreatry
Lonicera maackii
Koreatry är en buske som ursprungligen 
kommer från östligaste Asien men som 
räknas som en besvärlig invasiv art i delar 
av västra USA och som ibland odlas och 
förvildas även i Europa (figur 5). Liksom flera 
andra odlade try-arter kan koreatry vid en 
hastig anblick förväxlas med vanligt skogstry, 
så man bör vara observant och lägga märke 
till bladformen och detaljer i bladens behå-
ring när man hittar try-buskar i närheten av 
bebyggelse. En nyckel till dessa arter har lagts 
ut i Den Botaniska Skattkammaren. Det 
första fyndet i Sverige gjordes 2018 av Anders 
Svensson i Östergötland, på utkast i vägslänt 
mot åker 95 meter västnordväst Hycklinge 
kyrka och en ensam buske fanns kvar på 
lokalen 2020. Arten har i Artportalen även 
rapporterats från flera lokaler i Stockholms-
trakten, men det framgår inte om fynden 
dokumenterats med beläggexemplar.

Buskmagnolia
Magnolia sieboldii
Flera magnoliaarter har blivit ganska vanliga 
i våra trädgårdar, men har åtminstone hittills 
inte uppvisat någon påtaglig spridningsför-
måga. I Östergötland, på en ödetomt vid 
Kyrkvägen i Norrköping (Ö. Eneby s:n) har 
det dock hittats en buskmagnolia som rap-
porterats 2017–2019 och som samlats bland 
annat av Joakim Ekman och Tommy Tyrberg.

Sötmynta
Mentha ×suavis
Vid genomgång av ett äldre men till museet 
nyligen donerat herbarium dök det upp 
ett belägg som bestämdes till denna sällan 
odlade och från Sverige ej tidigare rapporte-
rade hybrid. Belägget är samlat 1963 i Skåne, 
Grimstorp i Sövestad av Maja-Lena Nilsson. 
Just nu pågår dock en mer genomgripande 
revision av myntorna i våra samlingar och 
det förefaller som om många äldre uppgifter 
kommer att behöva omvärderas och antag-

figur 4. Körsbärsbenved Euonymus planipes 
kommer från Japan och Korea men har blivit 
populär bland trädgårdsodlare och har nu etablerat 
sig i naturen. Foto: Joakim Ekman. 
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ligen kommer även helt nya taxa att hittas. 
Den nyckel som just nu finns i Den botaniska 
skattkammaren kommer därför säkert att 
behöva revideras, men skall ses som inspira-
tion då arttillhörigheten hos många förvil-
dade myntor är långt ifrån självklar.

Taggkällört
Montia fontana subsp. amporitana
Det finns tre underarter av källört i Europa 
som nästan uteslutande skiljer sig åt genom 
frönas storlek och ytstruktur. I Sverige 
hittas källört på exponerade stränder och 
fuktig klövtrampad mark i naturbetes-
marker, men under senare år även ibland i 
plantskolor och trädgårdsmiljöer. Joakim 
Ekman hittade 2018 tusentals exemplar av 
en källört som ogräs i Vallby handelsträd-
gård i Husby-Sjuhundra i Uppland (Ekman 
2020) och jag och Lars Fröberg tyckte den 

stämmer bäst med underarten taggkällört 
som annars huvudsakligen finns i sydvästra 
Europa. Gränsdragningen mellan underar-
ter är dock alltid en bedömningsfråga och 
Thomas Karlsson som också fick se belägg 
från lokalen ville hellre kalla den för vårt-
källört, M. fontana subsp. variabilis. Bägge 
dessa utländska underarter skiljer sig från 
vår inhemska subsp. fontana genom att fröna 
har högre papiller på skalet, men de skiljer 
sig åt inbördes vad gäller frönas storlek och 
papillernas form.

Färgväxlartobak
Nicotiana mutabilis 
Färgväxlartobak är en av flera tobaksarter 
som blivit allt populärare som utplan-
teringsväxter i bland annat kommunala 
blomster arrangemang. Den hittills enda 
uppgiften om förvildning av denna art i Sve-
rige är dock från en ruderatyta med utspridd 
kompostjord i Botaniska trädgården i Lund 
(Skåne) där flera botanister observerade den 
2018 och Stefan Cherrug samlade ett belägg 
som kunde bestämmas. Arten finns inte 
med i den nyckel till förvildade tobaksarter 
som lagts ut i Den botaniska skattkam-
maren, men utmärks bland annat av att de 
relativt små blommorna under blomningen 
gradvis ändrar färg från vitt till purpurrött.

Jungfruhirs
Panicum virgatum
Jungfruhirs är ett storvuxet, bestånds-
bildande och konkurrensstarkt gräs från 
Nordamerika som rapporterats ha invasiva 
tendenser på flera håll i världen. Hos oss 
odlas det ibland som prydnadsgräs och nu 
har arten dykt upp som förvildad i stads-
miljöer på flera lokaler i Lund och Malmö 
(Skåne), men hittills har den hållit sig till 
ruderatmarker och gatstenskanter. Första 
fyndet gjordes av Max Lundberg och belägg 
togs av Stefan Andersson 2018 på gatkant 
vid Boställarevägen i Norra Nöbbelöv 
(Lund).

figur 5. Koreatry Lonicera maackii är en besvärlig 
främmande invasiv art i Nordamerika och har nu 
påträffat som förvildad i Östergötland. Foto: Henry 
Gudmundson. 
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Rostfingerört 
Potentilla thurberi 
Flera fingerörtsarter med orangea till 
mörkt blodröda blommor odlas ibland 
som prydnadsväxter och de olika arterna 
har inte så sällan förväxlats. Rostfingerört 
skiljer sig från de andra arterna i gruppen 
genom att ha mörkt blodröda kronblad 
med nästan svart bas, fem- till sjufingrade 
blad med relativt smala småblad (1,6–2,5 
gånger så långa som breda) och mer eller 
mindre glandelhårig stjälk. Arten har nu 
hittats två gånger i Småland, först 2015 av 
Crister Albinsson i Hallingeberg, 525 m NV 
Läppebo, på utkast vid skogsbilväg, och 
sedan 2019 av Åke Rühling i Oskarshamn. 
Arten kommer från Mexiko och angräns-
ande delar av inre södra USA, men har 
rapporterats förvildad bland annat i södra 
Europa och på Arabiska halvön.

Röd kandelaberviva
Primula beesiana
Röd kandelaberviva är en storvuxen viva 
med kransar av röda till violetta blom-
mor och ett allmänt ganska exotiskt 
utseende. Den odlas ibland vid kanten 
av trädgårdsdammar, men hör inte till de 
mest lättodlade trädgårdsväxterna. Anders 
Svenson samlade arten 2012 i Östergötland, 
Väversunda s:n, 270 m S Nyhaga, jordhög 
med utkast, och det är så vitt vi vet det 
hittills enda fyndet i landet. Naturligt 
förekommer arten i ett ganska litet område 
i Yunnan i inre södra Kina.

Sommarrododendron
Rhododendron maximum
Kvarstående eller smått förvildade rodo-
dendronbuskar med vintergröna blad och 
rosa-lila blommor har slentrianmässigt av 
många botanister kommit att kallas för 
parkrododendron, R. catawbiense, men det 
finns flera liknande arter och hybrider som 
ofta odlas. Vid närmare kontroll av vad 
som egentligen fanns i museets samlingar 

visade det sig att de flesta belägg snarare är 
den från Sverige tidigare ej rapporterade 
arten sommarrododendron, eller delvis 
kanske hybrider med denna art (benämnda 
”sommarrododendron-gruppen” i Svensk 
kulturväxtdatabas). Dessa skiljer sig från 
parkrododendron bland annat genom 
att ha klubblika rödbruna glandelhår på 
fruktämnena och blomskaften; se vidare 
nyckeln i Den botaniska skattkammaren. 
Sommarrododendron (inklusive hybrider) 
har samlats på minst 13 lokaler och det 
äldsta belägget vi hittat är samlat 1992 av 
Mats Krabb i Småland, Bankeryd, Domna-
ryd, kvarstående i hage. Till skillnad från 
de flesta andra rododendronarter som är 
ostasiatiska kommer sommarrododendron 
från Appalacherna i östra Nordamerika.

figur 6. Jättetreblad Trillium chloropetalum kommer 
från Nordamerikas östkust och har hittats på en 
ödetomt i Östergötland. foto: Mora Aronsson. 



321Tyler: Nya arter för Sverige 2019

trädgårdshandeln och blev snabbt mycket 
populärt efter det att det 2014 utsetts till 
”årets perenn”. Som förvildad hittades arten 
2018 och 2019 i Skåne av Göran Mattiasson, 
på en gräsyta i Torups slottspark (Bara s:n). 
Vårälväxing är ganska lik vår inhemska älv-
äxing S. uliginosa men har inte blågröna utan 
blankt gräsgröna, något bredare blad.

Jättetreblad
Trillium chloropetalum
Jättetreblad är en av flera treblads-arter 
från Nordamerikas östkust som uppskat-
tas mycket av trädgårdsentusiaster, men de 
brukar anses vara ganska svårodlade och 
föga spridningsbenägna (figur 6). Ingegerd 
Hedbäck hittade dock 2018 denna art som 
kvarstående på en ödetomt i Östergötland, 
Norrköping (Östra Eneby s:n), Kyrkvägen/
Pilotgatan och Anders Svenson samlade ett 
belägg som kunde identifieras.  

Ibukibambu
Sasa tsuboiana
Ibukibambu är en ganska lågvuxen 
bambu som sprider sig med underjor-
diska utlöpare. Som förvildad hittades 
den 2018–2020 i ett ca 50 kvadratmeter 
stort bestånd i blandskog i Västergötland, 
Göteborg, Änggårdsbergens naturreser-
vat, och Joakim Ekman var först med att 
samla ett belägg till museet. Det skall dock 
sägas att eftersom de nästan aldrig blom-
mar är bambu-arter ofta mycket svåra att 
identifiera och flera snarlika arter odlas, så 
även om belägget stämmer bäst med ibuki-
bambu så skall bestämningen inte anses 
helt säker.

Vårälväxing
Sesleria heufleriana
Detta prydnadsgräs med ursprung i södra 
och sydöstra Europa dök nyligen upp i 
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Luddmålla återfunnen i 
Sverige efter hundra år
Sommaren 2020 hittades luddmålla på nytt i Sverige. Fyndet gjordes på ett 

grundområde utanför Löftaåns mynning i norra Halland. I den senaste rödlistan 

anges den som nationellt utdöd. 

PER WAHLÉN, LARS STIBE & KIRSTEN MALMSTRÖM

E
fter nästan hundra år som nationellt 
utdöd återfann vi luddmålla som-
maren 2020. Vi hittade den utanför 
Löftaåns mynning ute på en grund 

havsvik i norra Halland, men det var på 
håret att den undslapp upptäckt. 

 Luddmålla Spirobassia hirsuta var fram 
till 1925 bofast i ett område vid Ottenby på 
Öland, där den noterades första gången 1816. 
Ett tillfälligt fynd gjordes också i hamnen 
i Trelleborg 1928. Ludd-
målla är i tidiga stadier 
mycket lik saltört Suaeda 
maritima, som den också 
växer tillsammans med, 
varför det inte är omöjligt 
att den till viss del kan 
vara förbisedd. Senare 
på hösten, när de typiska 
spiralvridna grenarna utvecklats, är den 
betydligt lättare att känna igen (figur 1).

Vårt återfynd av luddmålla i Halland 
väcker nya frågor. Kan den vara förbisedd 
och finnas på fler platser i Sverige? Finns det 
hot mot arten som gör att den återigen kan 
dö ut från landet?

På jakt efter flockarun
Den 19 juli 2020 var vi ute på en av årets 
många gemensamma exkursioner. Vi styrde 
kosan mot Varberg där vi inledde dagen 
med besök vid strandängar och rikkärr vid 
Martes i sydöstra delen av Vendelsöfjorden. 

Senare samma dag åkte vi till Löftaåns myn-
ning för att leta efter flockarun Centaurium 
erythraea var. erythraea. Per Wahlén i vårt 
sällskap hade hittat växten i nordöstra delen 
av fjorden 2017 vilket var ett återfynd för 
Halland. Vandringen ut till lokalen gick 
genom ett manshögt vasshav och på vägen 
såg vi bland annat nässelsnärja Cuscuta 
 europaea. När vi väl kom ut ur vassbältet 
möttes vi av strandängar, grunda sand- och 

lerbottnar och längst ut tre 
låglänta öar. Framför våra 
fötter växte rikligt med 
saltört, glasört  Salicornia 
europaea och saltnarv 
 Spergularia marina.

Vi sökte efter flockarun 
på de lite högre delarna av 
öarna där vi bland annat 

fann typiska arter som sandmålla Atriplex 
laciniata, strandkämpar Plantago coronopus, 
och marviol Cakile maritima. Flockarunen 
gäckade oss trots idogt letande. På väg till-
baka efter att ha gett upp försöket fastnade 
Pers skarpa ögon i stället på en saltörtslik 
växt som på något sätt stack ut. Med kom-
mentaren ”sånt här plockar jag med i parti 
och minut för att kolla hemma, den hamnar 
säkert i papperskorgen” fick den följa med 
Per hem för närmare studier.

Väl hemma var det emellertid inte alls tal 
om papperskorgen då det visade sig att det 
förmodligen var den sedan länge försvunna 

”Sånt här plockar jag 
med i parti och minut 
för att kolla hemma, 
den hamnar säkert i 

papperskorgen”
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figur 1. Luddmålla Spirobassia hirsuta är återfunnen i Sverige efter hundra år som nationellt utdöd. Arten har vid 
fruktmognaden under augusti–september karakteristiskt spiralvridna grenar. Färgen på grenarna kan variera från 
grön eller grågrön till starkt rödfärgade som på bilden. foto: Kirsten Malmström.
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luddmållan som återfunnits. Den inplock-
ade växten var tagen i ett tidigt stadium 
och inte helt typisk, så artbestämningen 
behövde bli bekräftad. Med tanke på att 
arten funnits i Nederländerna och att Per 
tidigare fått god hjälp med andra belägg av 
universitetet i Leiden togs en kontakt med 
dem. Efter ett snabbt positivt svar skicka-
des växten dit. Ett exemplar gick även till 
Pertti Uotila i Helsingfors som genom åren 
också bestämt och kontrollerat flera av Pers 
belägg.

Så känner du igen luddmålla
Luddmålla hör till familjen amarantväxter 
och förs till släktet luddmållor Spirobassia. 
Luddmålla Spirobassia hirsuta utgör den enda 
representanten för släktet (Roskov m.fl. 
2019).

Luddmålla är ettårig och blir mellan fem 
och 35 centimeter hög. Den grenar sig oftast 
från basen och åtminstone unga exemplar 
är ljust mjukhåriga (figur 2A). Bladen är 
smala, halvtrinda och köttiga och åtta till 
20 millimeter långa. Blomställningen är 
sicksackformad med ett tiotal blommor, 
med stödblad som är längre än blommorna. 
Vid blomningen är blomställningen ganska 
kort med tätt sittande blommor, men under 
fruktmognaden sträcker den sig och blir 
utdragen. Blommorna är oansenliga, run-
dade och gröna. Blomningen kan pågå från 
midsommar till sensommar. Hyllebladen 
blir hårda och växer till något efter blom-
ningen så att de omsluter frukten (figur 2B). 
Grenarna blir vid fruktmognaden spiral-
vridna vilket är mycket karakteristiskt och 
gör att det knappast går att ta miste när man 
stöter på äldre exemplar.

Luddmållan är i unga stadier mycket lik 
saltört och eftersom de ofta växer tillsam-
mans kan den då vara lätt att förbise. Hårig-
heten var det som gjorde att Per Wahlén 
uppmärksammade växten. När Per senare 
återbesökte fyndlokalen den 16 augusti, 
och på nytt den 13 september tillsammans 

med Lars Stibe och Kirsten Malmström, 
kunde man tydligt se de typiska spiralvridna 
grenarna på växten. Hade det första fyndet 
gjorts vid denna tid hade det inte funnits 
behov av att skicka belägg för kontroll; nu 
rådde ingen tvekan om att det handlade om 
luddmålla!

Vid vårt tredje besök räknade vi plan-
torna och uppskattningsvis stod ett hundra-
tal exemplar bland saltört och glasört.

Livsmiljö
Luddmållan växer på finkornigt underlag 
på skyddade havsstrandängar, främst på 
salt frätor (öppna fläckar med gles vegeta-
tion), men även på driftvallar (Artdataban-
ken 2019). Den aktuella lokalen utgörs av 
stora grunda områden där sanden omlagras 
genom havets påverkan och som byggs 
på med lersediment från Löftaån (figur 3). 
Området dränks återkommande av havs-
vatten vilket är en förutsättning för att inte 
högre växter ska ta över.

Luddmållans frön kan vara grobara under 
mycket lång tid och det finns därför goda 
förutsättningar för luddmållan att bygga upp 
rika populationer under gynnsamma år (Art-
databanken 2019). Det har också visat sig att 
bestånden kan variera kraftigt i individantal 
mellan åren. Det ska därför bli intressant 
att följa utvecklingen de närmaste åren och 
se om årets förekomst bara var tillfällig eller 
om beståndet är stabilt och bestående.

Luddmålla i Sverige och världen
Luddmålla har euroasiatiskt ursprung och 
finns i Sveriges närhet närmast i Danmark. 
Utbredningen i övrigt omfattar idag norra 
Tyskland, centrala Medelhavsområdet, 
Svartahavsområdet och Centralasien, samt 
Novaja Zemlja och Frans Josefs land i Norra 
ishavet. Arten har introducerats på Kanarie-
öarna och i flera delstater på USA:s östkust. 
I USA noterades de första fynden omkring 
år 1900 och utbredningen har därefter grad-
vis ökat (Collins & Blackwell 1979).
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I Sverige fanns en förekomst av luddmålla 
vid Ottenby på Öland mellan 1816 och 1925 
(Knutsson m.fl. 1997). Förekomsten uppges 
tidvis ha varit riklig. Den eftersöktes 1959 av 
Åke Lundquist men kunde inte återfinnas 
(rapporterat på Artportalen genom Ulla-
Britt Andersson). Eftersök har utan resultat 
även gjorts 1996 (Knutsson m.fl. 1997) och 
vid ett par tillfällen under 2000-talet (Ulla-
Britt Andersson, muntligen). Ett tillfälligt 
fynd av luddmålla har också gjorts i Skåne, 
där den påträffades i Trelleborgs hamn 
1928. I den senaste rödlistan anges den som 
nationellt utdöd (Eide m.fl. 2020). Bedöm-

ningen har varit densamma i de fyra tidigare 
publicerade rödlistorna.

På GBIF (the Global Biodiversity Infor-
mation Facility), som lagrar och samman-
ställer artdata från hela världen, finns två 
senare fynd av luddmålla på Öland regist-
rerade, dels från Gårdby 1994 och dels från 
Ottenby 2000. Uppgifterna kommer i båda 
fallen från Naturhistoriska museet vid Oslo 
universitet, och baseras på herbariematerial 
som förvaras där. Fyndet från 1994 angavs 
ursprungligen som strandnål Bupleurum 
 tenuissimum, men bestämningen ändrades 
2011 i Oslo till luddmålla. Efter kontakt med 

figur 2. (A) När fyndet av luddmålla Spirobassia hirsuta först gjordes i juli var grenarna inte lika tydligt 
spiralvridna men hårigheten var utmärkande. Foto: Per Wahlén. (B) Luddmållans frukter sitter som små 
knölar på undersidan av hyllebladen. foto: Lars Stibe. 
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Ulla-Britt Andersson (projektledare för 
Ölands flora) har foto av belägget (GBIF 
2020a) nu granskats av henne och Erik 
Ljungstrand, och man har kommit fram till 
att det varken är strandnål eller luddmålla 
men någon exakt bestämning kan inte 
göras utifrån fotot (uppgift från Ulla-Britt 
Andersson i mail). Uppgiften från år 2000 
bedöms ha fått fel datum vid registreringen 
och tros vara insamlad av M. G. Sjöstrand 
på 1830-talet (uppgift från Ulla-Britt 
Andersson i mail). Belägget, som anger 
synonymen Kochia hirsuta, saknar datum-
uppgift (GBIF 2020b).

Utbredningsområdet i världen är minst 
sagt udda och visar att arten har en stor 
ekologisk spännvidd. Den borde därför 
kunna finnas på betydligt fler platser med 
lämpliga biotoper. Luddmålla förekommer 
ofta tillsammans med saltört och glasört. 
De båda sistnämnda har rödlistats från och 
med 2020, eftersom man bedömt att det 

finns stor risk att populationerna påver-
kas negativt av den pågående ökningen av 
kotula Cotula coronopifolia. Risken bör i så 
fall vara densamma för luddmålla. I Halland 
har kotula etablerat sig i några områden i 
Varbergs kommun, dels på strandängar i 
Getteröns naturreservat och dels i Utteros 
naturreservat och i det blivande reservatet 
i Sik, båda belägna en dryg mil söder om 
Varberg. I framtiden utgör kotulan ett 
potentiellt hot.  

• Tack till Ulla-Britt Andersson för hjälp 
med att reda ut fakta kring de sentida rap-
porterade fynden av luddmålla på Öland, 
och för information om de försök att åter-
finna arten som gjorts i Ottenby 1959 och 
under 2000-talet. Tack också till universi-
tetet i Leiden och till Pertti Uotila i Hel-
singfors som tagit emot belägg. Sebastian 
Sundberg kom med värdefulla synpunkter 
på en tidigare version av manuskriptet.

figur 3. Luddmålla Spirobassia hirsuta återfanns i Sverige sommaren 2020 efter hundra år i den 
nordöstra delen av Vendelsöfjorden en liten bit söder om Löftaåns mynning. I mitten längst upp syns 
Löftaåns mynning och i mitten av bilden grundområdet med de tre öarna. Fyndplatsen är markerad med en 
vit cirkel. karta: Google Map. ©2020 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Lantmäteriet/Metria, 
Maxar Technologies, Kartdata.
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In the summer of 2020 hairy smotherweed 
Spirobassia hirsuta was rediscovered in 
Sweden after almost a century. It was now 
found in the province of Halland on the Swedish 
west coast. This was the first time since 1928, 
when a casual occurrence was observed in the 
harbour of Trelleborg in the south of Sweden. 
Prior to that it was only known from one place 
near Ottenby in the province of Öland in the 
western part of the Baltic Proper. Here it was 
first observed in 1816 and the last finding dates 
from 1925. 
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Diskussion.

Skogsknipprotens underarter 
är dåligt utredda i Sverige
Den relativt nya indelningen av skogsknipprot i olika underarter fick Andreas 

Oxenstierna att börja studera individer på östra Gotland mer noggrant.

ANDREAS OXENSTIERNA

S
ommaren och hösten 2020 stu-
derade jag några mycket variabla 
populationer av skogsknipprot 
Epipactis helleborine på östra Got-

land i Ardre och Gammelgarns socknar. 
Jag anser att den taxonomiska indel-

ningen av underarter av skogsknipprot 
måste utredas bättre både genetiskt och 
morfologiskt för att – om det överhuvud-
taget är möjligt – vi ska kunna förstå och 
klassificera den variation som finns både 
i Sverige och internationellt. Min slutsats 
drar jag utifrån mina initiala fältstudier, 
litteraturstudier och korrespondens med 
utländska experter som Richard Bateman, 
Richard Lorenz och Gabor Sramkó.

Orkidéerna som jag undersökt på 
Gotland växte i strandskog, på stranddyner 
och i gles blandskog. Det som gjorde mig 
fundersam var att jag spekulativt kunde 
urskilja upp till fem olika taxa av skogs-
knipprot inom en och samma population 
om jag använde de beskrivningar som Klein 
publicerade 1997 samt med stöd av Bay-
erns arbetsgrupp för orkidéer (webbsidan 
AHO-Bayern), nämligen subsp. neerlandica, 
tallknipprot subsp. orbicularis, subsp. tre-
molsii samt var. lusitanica och var. moratoria 
(se mina bilder på underarter och varieteter 
på tinyurl.com/helleborine). 

Skogsknipprot växer över stora delar 
av Europa och vidare österut till Japanska 
övärlden och den är införd i Nordamerika 
(GBIF). Det är en mycket variabel art med 
tre underarter och två varieteter listade i 
Dyntaxa: underarterna vanlig skogsknipprot 
subsp. helleborine, subsp. neerlandica och tall-
knipprot subsp. orbicularis samt varieteterna 
dynknipprot subsp. neerlandica var. neerlan-
dica och skagenknipprot subsp. neerlandica 
var. renzii. Globalt finns det 13 underarter 
listade i till exempel GBIF. 

I Sverige har underarterna knappast 
beaktats, utöver att fynd av orbicularis 
beskrivits av Kretzschmar och Kretzsch-
mar (2000) och Birkedal och Kreutz (2009, 
2020). Fynd av underarten har nyligen rap-
porterats av Sundberg och Löfgren i denna 
tidskrift (2020).

Dyntaxa är en databas över framför allt svenska 
organismers namn och släktskap. Syftet med 
Dyntaxa är att standardisera namnsättningen 
för att underlätta kommunikation om biologisk 
mångfald. Målsättningen är att Dyntaxa ska 
innehålla information om namn och släktskap 
för samtliga svenska flercelliga arter. Databasen 
uppdateras kontinuerligt med hjälp av ett antal 
taxonomiskt sakkunniga. Ungefär 275 000 
namn och ca 55 000 arter finns inlagda våren 
2017.
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Sramkó med flera undersökte 2019 den 
genetiska variationen hos 108 individer 
klassificerade i 29 olika grupper av Epipactis 
från England och Danmark till Turkiet (inga 
från Sverige). Bateman (2020) jämförde 
deras släktskap med en tidigare studie från 
2005 (se figur). Diagrammet ovan visar 
skogsknipprot eller närbesläktade individer 
där de som klassats som subsp. helleborine är 
markerade i rött och subsp. orbicularis i blått. 
Diagrammet måste tolkas med försiktighet 
på grund av det låga antal individer. Det är 

tydligt att det finns stor genetisk variation 
hos skogsknipprot. Vissa underarter är 
någorlunda väldefinierade genetiskt men det 
finns också grupper med enstaka individer 
av subsp. helleborine tillsammans med de som 
klassats som en underart, inte minst inom 
subsp. orbicularis.

Nästa sommar hoppas jag kunna göra 
en detaljerad inventering inklusive spatiala 
analyser samt mätning av ungefär trettio 
karaktärer per utvald individ inom de popu-
lationer jag har hittat på östra Gotland.   

Hur genetiskt olika är underarterna av skogsknipprot Epipactis helleborine? På detta släktträd (fylogene-
tiskt träd) visar grenarnas längd antalet genetiska skillnader (utifrån en RAD-sekvensering) mellan olika 
orkidéindivider. Röda cirklar motsvarar individer som klassats till underarten helleborine. Blå cirklar är klas-
sade som tallknipprot subsp. orbicularis. diagram: Fritt från Bateman (2020). 
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Nordens orkidéer tar upp 75 arter och 
underarter från hela Norden varav tolv inte är 
anträffade i Sverige. Svenska och vetenskap-
liga namn följer i huvudsak Dyntaxa. Arterna 
är namngivna på sex andra språk efter gäl-
lande nomenklatur i respektive länder. Texten 
är tvåspråkig, där engelska gör att boken kan 
nå en bredare publik. Varje släkte presenteras 
med en internationell utblick över arter och 
utbredning och ett stycke om pollinering. En 
huvudnyckel för bestämning finns i början av 
boken, sedan återkommer nycklar för varje 
släkte. De är lätta att följa speciellt som tyd-
liga bilder med namn på blommornas detaljer 
finns för varje nyckel. 

Som för många andra väcktes författarens 
orkidéintresse av en äldre bok med samma 
namn, Nordens orkidéer av Bo Mossberg och 
Sven Nilsson, där speciellt Bo Mossbergs 
akvareller lockade honom till att fotografera 
växterna. 

Fotografierna är vackra, många till 
antalet och mycket informativa. För varje 
art visas en bild av växtmiljön, plantan i 
helfigur, blomman, ofta på flera bilder, till 
exempel framifrån och från sidan, eventuella 
avvikande blommor och frökapsel. Artens 
speciella kännetecken redovisas. Det anges 
också vilken/vilka insekter som svarar för 

pollineringen. För några av arterna finns 
dessutom utmärkta bilder på pollinerande 
insekter. Tydliga utbredningskartor, grafiska 
symboler för blomningstid och plantornas 
höjd finns också för varje art.

Kunskapen om våra orkidéer har ökat 
mycket, speciellt sedan dna-analyser började 
användas för att undersöka släktskap mellan 
närstående arter. Det gäller särskilt släktet 
handnycklar Dactylorhiza, där lundaforskaren 
Mikael Hedréns studier gett oss klarhet om 
arternas relationer till varandra. Om det 
blir man på ett tydligt sätt informerad här. 
Ny kunskap har lett till beskrivning av flera 
underarter  i släktet knipprötter Epipactis  i 
Sverige. Samtidigt nämns i inledningen att 
det globalt finns mellan tjugo och åttio arter 
av knipprötter beroende på vilken systematik 
som används! Sista ordet är knappast sagt om 
orkidéernas släktskapsförhållanden.

Mossbergs akvareller öppnade våra ögon 
och fick oss att uppleva växternas skönhet 
och mångformighet. När man fördjupar sig i 
ämnet kommer många frågeställningar. Här 
får man svar på de flesta med den samlade 
kunskap som finns om orkidéerna i Norden 
idag, dessutom presenterad på ett sådant 
sätt att den är lätt att ta del av.   

Samlad kunskap om 
Nordens orkidéer

Läsvärt

Nordens orkidéer. Nordic Orchids. 
Sven Birkedal. Naturcentrum AB 2020. ISBN 
978-91-85221-41-7. 232 sidor. Kan beställas 
från t ex Naturcentrum AB för 265 kr.

Låt de detaljerade fotografierna och 

informationen om pollinatörer föra dig 

närmare orkidéernas värld.

BARBRO RISBERG
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Detta är något så ovanligt som en svensk, 
populärvetenskaplig bok om växtbiologi. 
Boken rör sig över ett vittomfattande 
område och en genomläsning från början 
till slut innebär en spännande expedition i 
forskningens värld. Författarna låter oss göra 
halt vid 39 förvalda stationer (kapitel) där vi 
bekantar oss med aktuella områden inom 
biokemi, biologi och botanik. De är erfarna 
universitetsforskare i botanik och relaterade 
områden och vet vad de talar om. Boken är 
rikt illustrerad vilket förhöjer upplevelsen. 
Bland annat utnyttjas ofta släktträd för att 
åskådliggöra evolutionsprocessen.

Boken lämpar sig också utmärkt för att 
i valfri ordning läsa de kapitel som fångar 
intresset. Kapitlen är ganska fristående även 
om det går en röd tråd genom boken. Boken 
har i varje kapitel en gedigen lista på aktuell 
forskningslitteratur – en guldgruva för 
vidare studier. 

Författarna visar på hur nödvändigt 
samarbete är inom evolutionen. Det handlar 
inte enbart om stenhård konkurrens vilket 
man betonade förr. Boken tar här avstamp 
i de fotosyntetiserande cyanobakteriernas 
unika roll i evolutionen. Sådana bakterier 
har genom att inkorporeras i större 
celler och blivit kloroplaster gjort att 

även växtceller kan utföra fotosyntes. 
Andra exempel är mellan svampar 
och olika växtgrupper, som i det lilla 
organismsamhället vi kallar lavar och 
olika slags mykorrhizakomplex med 
kärlväxter. Insekternas samevolution med 
blomväxterna är ett tredje paradexempel. 

Ett förslag till förbättring för en 
nästkommande upplaga är att komplettera 
texten med faktarutor som förklarar 
grundbegrepp och viktiga facktermer 
på ett kortfattat sätt. Några tryckfel 
och felaktigheter finns också som 
förhoppningsvis försvinner i nästa upplaga.

Boken är mycket läsvärd och ger 
mersmak. Mycket som har hänt inom 
forskningen under de senaste decennierna 
presenteras på ett åskådligt sätt. Den kräver 
dock att läsaren har en allmän förståelse 
för grundläggande biologi och botanik. 
Förutom för studenter och fackbotanister 
som vill bredda sig lämpar den sig väl för den 
vetgiriga amatörbotanisten. Boken kan läsas 
flera gånger. Man hittar något nytt vid varje 
genomläsning.  

Växternas samarbete 
fascinerar

Växtvärldens uppkomst och utveckling. 
Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela och Ingvar 
Kärnefelt. Lunds Botaniska Förening 2020. 
ISBN 978-91-9811592-2-6. 196 sidor. Kan 
beställas från t ex Adlibris för 279 kr.

Den vetgirige amatörbotanisten har här 

en bok att sätta tänderna i där allt ifrån 

släktträd till samexistens avhandlas.

JAN Y. ANDERSSON
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arten generellt finnas i en stor del av Sverige. 
Växten ska också vara möjlig att identifiera 
för allmänheten, det ska inte behövas special-
kunskap eller hjälpmedel som lupp för att 
man ska kunna göra en korrekt artbestäm-
ning. Växten ska helst inte vara rödlistad, 
även om arter som är kategoriserade som 
nära hotade (NT) kan komma ifråga. De 
hotade arterna på rödlistan är de som flora-
väkteriet arbetar med. Växten ska befaras 
ha en vikande trend eller att dess livsmiljöer 
hotas i dagens samhälle.  

Svensk Botanisk Tidskrift 114: 6 (2020)

Årets växt sedan 2002
2002: Mosippa Pulsatilla vernalis.
2003: Fältgentiana Gentianella campestris 
subsp. campestris.
2004: Skogsklocka Campanula cervicaria.
2005: Skogsfru Epipogium aphyllum.
2006: Majviva Primula farinosa, strandviva P. 
nutans och fjällviva P. scandinavica.
2007: Linnea Linnaea borealis.
2008: Ängsskära Serratula tinctoria.
2009: Gräsull Eriophorum latifolium.
2010: Backsippa Pulsatilla vulgaris. 
2011: Knärot Goodyera repens.
2012: Kattfot Antennaria dioica.
2013: Blåklint Centaurea cyanus.
2014: Slåtterblomma Parnassia palustris.
2015: Ögonpyrola Moneses uniflora.
2016: Smörbollar Trollius europaeus.
2017: Svart trolldruva Actaea spicata och röd 
trolldruva A. erythrocarpa.
2018: Gullpudra Chrysosplenium alterni-
folium, kustgullpudra C. oppositifolium och 
polargullpudra C. tetrandrum.
2019: Tätört Pinguicula vulgaris, fjälltätört P. 
alpina och dvärgtätört P. villosa.
2020: Springkorn Impatiens noli-tangere, 
blekbalsamin I. parviflora och jättebalsamin I. 
glandulifera.
2021: Tibast Daphne mezereum.

Vad har fältgentiana, smörbollar och 
tibast gemensamt? Jo, de har alla varit 
Årets växt, ett initiativ från Svenska 
Botaniska Föreningen som startade 
2002 för att engagera både nybörjare 
och erfarna botaniker.

Om du inte riktigt vet hur du ska kunna bli 
mer aktiv så är Årets växt något för dig. Det 
räcker med att du lär känna en art och för 
2021 är det tibast Daphne mezereum som gäller. 
Tanken med årets växt är visserligen att öka 
kunskapen men också att fungera som en 
start för ett botanikintresse. Här räcker det 
med att man lär sig känna igen en eller några 
få arter ordentligt och hur man skiljer dem 
från närstående arter. Förhoppningsvis leder 
detta till att man får mersmak och går vidare i 
botaniken, inte minst genom att stimulera till 
att rapportera fynd i Artportalen. På så sätt 
kan årets växt bli en bra inkörsport till att bli 
floraväktare.

Den grundläggande tanken bakom årets 
växt är att vi under ett år fokuserar på en viss 
växtart, eller ibland några arter. Det kan vara 
växter som minskar i någon del av landet 
medan de är stabila i andra så att rödlist-
ningen inte fångar upp dem. I andra fall har 
det handlat om att få bättre kunskap om 
invasiva arter. Men något som är gemensamt 
för alla utsedda arter genom åren är att de 
ska kunna stimulera botanikintresset hos 
allmänheten. Fler ska kunna ge sig ut och 
spana med egna ögon. Det börjar med att vi 
ber medlemsföreningarna om förslag. Utifrån 
förslagen gör vi ett urval som medlemsför-
eningarna får rösta på. Slutligen bestämmer 
Svenska Botaniska Föreningen vilken art det 
blir. 

Föreningen har satt upp kriterier för 
årets växt som vi försöker följa när vi utser 
en eller flera nya arter. Till att börja med ska 

Det här är Årets växt
JAN Y. ANDERSSON
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Föreningssidor

Tibast finns i nästan hela landet och 
visar ofta på områden med höga 
naturvärden, men det är mycket kring 
arten som vi inte känner till. Är den 
lika vanlig överallt? Hjälp oss ta reda 
på det under 2021!

Tibast Daphne mezereum är en omkring 
meterhög, glest grenig buske som lätt drar 
till sig uppmärksamheten under tidig vår 
med sina rosa, väldoftande blommor på bar 
kvist. I Sydsverige kan blomningen börja 
redan i februari eller mars. Även under efter-
sommaren är den ganska lätt att upptäcka 
då den stoltserar med sina intensivt röda, 
omkring en centimeter stora, bärlika sten-
frukter. Som omogna är frukterna gröna. 
När tibast inte blommar eller har mogen 
frukt måste man vara mer uppmärksam för 
att få syn på den, men också bladen är karak-
täristiska. Den har tunglika, fem till åtta 

centimeter långa, ej vintergröna, kortskaf-
tade, tunna och kala blad med lätt blågrön 
undersida. Kvistarna är ljust gråbruna. 

Tibast går knappast att förväxla med 
andra vilda arter, men här får man se upp. 
Den har också en odlad släkting, lagertibast 
Daphne laureola, som har läderartade, vinter-
gröna blad, små gulgröna blommor, samt en 
svart stenfrukt. Lagertibast kan förekomma 
förvildad i Sydsveriges kalkområden.

Tibast är den enda arten i familjen Thy-
melaeaceae, tibastväxter, som är vildväxande 
i Sverige. Släktnamnet Daphne härrör från 
källnymfen som Apollon blev förälskad 
i enligt den grekiska mytologin. För att 
skydda henne från hans ovälkomna upp-
vaktning förvandlade gudarna henne till ett 
lagerträd. Linné namngav därför växtsläktet 
Daphne utifrån bladens likhet med bladen 
på lagerträdet Laurus nobilis. Artnamnet 
mezereum är ett persiskt ord för tibast eller 

Du håller väl utkik efter tibast Daphne mezereum under 2021? Arten är utsedd till Årets växt 2021 eftersom 
den finns över i stort sett hela landet men vi vet inte hur vanlig den är överallt. foto: Jan Y. Andersson.

Tibast är Årets växt för 2021
JAN Y. ANDERSSON
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Den är vanlig i kalktrakterna i nordöstra 
Uppland. Tibast har ofta odlats, inte minst 
förr, och kan kvarstå länge och dessutom 
spridas från odling. Tibast är fridlyst i Söder-
manlands, Örebro, Värmlands* och Västra 
Götalands* län. (*Gäller endast uppgrävning 
eller för kommersiella syften.)  

Tibast Daphne mezereum är Årets växt 2021 och blommar mycket tidigt på våren. Under sommaren kan den 
vara svår att upptäcka i grönskan men bladen är mycket karaktäristiska. foto: Jan Y. Andersson.

dess bark. Det svenska namnet tibast har 
omtvistad betydelse. Ett förslag är att Ti har 
att göra med asaguden Tyr medan bast syftar 
på barken.  

Hela växten är mycket giftig för 
människor och däggdjur, inte minst fruk-
terna. Vid förtäring lär man få en brinnande 
törstkänsla, därav gamla namn som källarhals 
och pepparbuske. En aktiv substans är här 
mezerein. Växten har trots giftigheten, eller 
på grund av den, används inom folkmedi-
cinen. Buskens sav kan irritera huden eller 
ge upphov till eksem så det gäller att vara 
försiktig när man hanterar växten. Många 
fåglar äter frukterna utan problem och bidrar 
därmed till att sprida arten via sin spillning.

Tibast växer i mer eller mindre fuktig 
mullmark, i örtrika lövskogar, kalkbarrskogar 
och bäckraviner, och gynnas av kalk. Den 
påträffas ofta i enstaka exemplar. I Norrland 
är den sällsynt och ofta bunden till sydberg. 
Arten är spridd i hela Sverige men varierar i 
frekvens. Därför är det av intresse att få mer 
kunskap om dess utbredning och biotoper. 

Gör så här för att registrera fynd
Under 2021 är du extra välkommen att rap-
portera fynd av just tibast. Rapportera direkt i 
Artportalen www.artportalen.se och då gärna 
med foto för att säkerställa att det är rätt 
art, speciellt om du har hittat en planta utan 
frukt eller blommor. Ange antalet exemplar, 
beskriv biotopen, och meddela om något 
uppenbart hot mot lokalen föreligger. Om 
du misstänker att den har odlingsursprung 
så måste du skriva en kommentar om detta 
i Artportalen eller kryssa för ”Ospontan”. På 
SBF:s hemsida svenskbotanik.se kan du läsa 
mer om inventeringen Årets växt. Registrera 
dina rapporter senast 2021-10-15. Tack för 
ditt bidrag!
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Medlemmarna i Svenska Botaniska Föreningen kallas 
härmed till digitalt årsmöte lördagen den 13 mars 2021 
klockan 16:00.

• Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 
16.00.

• Ett förmöte för mer förutsättningslösa 
diskussioner ordnas  klockan 15.00 – 
15.45. Frågor från den diskussionen kan 
sedan beaktas under årsmötet.

• Dagordning och föreningens 
verksamhets berättelse kommer att 
vara tillgängliga på Svenska Botaniska 
Föreningens hemsida från och med 15 
februari 2021.

• För att kunna delta i det digitala års-
mötet krävs anmälan till svenskbotanik.
se senast 28 februari 2021. Dessutom 
behöver årsmötesdeltagare tillgång 
till dator, alternativt surfplatta eller 
mobiltelefon. Alla som har anmält sig 
kommer att få information om praktiska 
detaljer. Det kommer även att ordnas 
digitala ”testmöten” någon tid innan 
årsmötet, för att testa att uppkoppling 
och övrig teknik fungerar tillfredsstäl-
lande för alla.

Svenska 
Botaniska 
Föreningen
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Den nationella valideringsgruppen för 
kärlväxter finns för att kvalitetssäkra 
uppgifter i Artportalen. Gruppen ver-
kar för att alla användare av Artporta-
len ska kunna lita på att uppgifterna 
är riktiga.

Gruppen tar fram handledningar och annat 
arbetsmaterial för validering av kärlväxter 
som de som genomför själva valideringen i 
Artportalen använder. Valideringsgruppen 
arrangerar också träffar på läns- eller land-
skapsnivå.

Idag sitter det representanter från 
flera olika håll i gruppen; det är Sebastian 
Sundberg från Artdatabanken, Sofia Lund 
och Margareta Edqvist för Floraväktarna, 
Bengt Stridh från Botaniska Föreningen i 
Västmanlands län, Ulla-Britt Andersson 
från Ölands Botaniska Förening, Torbjörn 
Tyler från Lunds universitets biologiska 
museum och Per Flodin från Naturvårds-
verket. Ny i gruppen blir Jan Y. Andersson 
som representerar Svenska Botaniska 
Föreningen.  

Svenska Botaniska Föreningens sty-
relseledamot Eva Waldemarson har 
avlidit efter en tids sjukdom.

Eva Waldemarson var en engagerad växt-
ekolog och fjällbotanist. Hon utförde sitt 
doktorsarbete i Laitauredeltat vid Aktse, en 
plats och forskning som hon återvände till 
som pensionär.

Eva var verksam som lektor på Biologiska 
institutionen vid Lunds universitet där hon 
vurmade för pedagogiken och sina studen-
ter. Även i Svenska Botaniska Föreningens 
styrelse fokuserade hon på utåtriktad verk-
samhet och att möta nya botanister. Eva var 
föreningens ordförande under perioden 2017 
till mars 2020. Våra tankar går till Evas familj 
och vänner.

Du kan lämna en gåva till Eva Waldermar-
sons minne. Pengarna kommer att användas 
till något eller flera av följande områden: 
växtekologi, fjällbotanik och utbildning 
i botanik. Mer information om hur du 
kan lämna din gåva finns på vår hemsida 
 svenskbotanik.se  

Eva Waldermarson. foto: Maria van der Wie.

Eva Waldermarson har  
lämnat oss

Jan Y. Andersson ny i grupp 
som säkerställer artfynd

Stillfrö Descurainia sophia. foto: Emil V. Nilsson.
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I samband med pandemin har Upplands 
Botaniska Förening hållit två föreläsningar 
live på webben. De har sänts med hjälp av 
plattformen Youtube och det är museet Bio-
topia i Uppsala som har stått för det tekniska 
kunnandet.

Under pandemin är det många som berät-
tar att de saknar känslan av att få sitta i en 
publik. Det kan vara att lyssna på musik i en 
publik likväl som ett samtal, eller bara att få 
träffa folk. 

Genom att sända föredrag – eller borde 
det kallas samtal? – direkt på nätet vill 
Upplands Botaniska Förening förmedla den 
sociala känslan som många av oss saknar idag. 
Biotopia försöker hjälpa till för att skapa 
ett interaktivt samtal mellan presentatören 
och publiken. Då hoppas man komma längre 
än de filmer på presentationer som många 
universitet erbjuder idag. Daniel Schrire på 
Biotopia försöker ständigt utveckla tekniken.

– Det svåraste är att få direktkontakt med 
de som tittar. Vi uppmanar presentatörerna 
att vända sig mot åhörarna och låta dem 
ställa frågor. Ett tips kan vara att be några 
personer förbereda frågor som de ställer från 
sin dator. 

Det är två föredrag som sänts under året. 
Det ena var en presentation av nya rödlistan 
som sågs av 36 personer live och som nu har 
visats 730 gånger som film på Youtube. Det 
andra var ett forskarföredrag om vitmossor 
som sågs av 46 personer live och som nu har 
setts 312 gånger. Föredragen går fortfarande 
att se på Biotopias Youtubekanal.  

botaniska föreningar

Hur sänder man live på nätet?

Biotopia har använt myggmikrofoner och 
en kamera kopplat till en dator genom ett 
capture-kort. De använder gratisprogrammet 
OBS (Open Broadcaster Software) för att 
sända. De som filmar sig själva när de spelar 
datorspel använder samma teknik.



Åkervädd Knautia arvensis 
är en magnet för hungriga 
blombesökare. Bredbrämad 
bastardsvärmare Zygaena 
lonicerae är en återkommande 
gäst. Även om larven lever 
på ärtväxter är åkervädd en 

favorit för de vuxna fjärilarna 
när de söker efter nektar och 
ska para sig. Till en och samma 
åkervädd lockas hundratals 
arter av insekter och spindlar. 
Blombesökarna kommer för 
att äta eller samla nektar och 

pollen, para sig eller fånga ett 
byte. Genom att attrahera 
många olika artgrupper säkrar 
åkervädden sin pollination i 
miljöer som snabbt förändras. 
text: Magnus Stenmark  
foto: Josefin Nilsson/N

Avsändare:

Svensk Botanisk Tidskrift 
Kungsängens gård 206 
753 23 Uppsala


