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Orkidéer, ängssvampar och andra 
hävdgynnade arter trivs på Sotaliden, en 
botanisk pärla i Västergötland. 

Många växter har fått sina namn baserade på plantor som 
Linné samlat runt Uppsala. Än finns vilda släktingar till dessa 
växter kvar runt Uppsala men de hotas nu av insådda växter.

foto: Gabrielle Rosquist.
Gabrielle Rosquist fördjupar sig i de växter som är knutna till södra Sveriges 
sandiga marker. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med aktiv naturvård i 
den här typen av miljöer.
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Svensk nationalblomma

  ordföranden har ordet

mora aronsson
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

mora.aronsson@svenskbotanik.se

2021 rivstartade på bästa möjliga sätt 
för botaniken. Mitt bland alla dessa ned
stängningar och inställda evenemang, så 
lanserade Svenska Botaniska Föreningen 
omröstningen om en svensk national
blomma. Vi fick ett fantastiskt genomslag i 
media, och frågor och positiva kommenta
rer har fullkomligt överöst oss. Nu när jag 
skriver detta är det ett par dagar kvar tills 
omröstningen öppnar och spänningen stiger 
över hur många som kommer att delta. Det 
har även kommit flera förfrågningar om hur 
man röstar från svenskar bosatta utomlands.

Min förhoppning var att omröstningen 
skulle leda till att botaniken blev lite mer 
känd och att fler kände till SBF. Men ibland 
så överträffar verkligheten förhoppning
arna och redan innan omröstningen börjat 
har en ansenlig del av Sveriges befolkning 
hört talas om omröstningen och att SBF 
anordnade den. Tack vare Naturmorgon 
som tyckte att det kul att de var först 
med nyheten och sedan att både Ekot och 
eftermiddagsprogrammet i P4 basunerade 
ut nyheten första helgen i år. Och når man 
dessutom alla som lyssnar på Melodikrys
set och helgens skidtävlingar, samt stort 
uppslag i Aftonbladet, så når man en stor 
del av Sveriges befolkning. Lite tajming och 
mycket tur! Ännu återstår själva omröst
ningen och resultatet som presenteras den 
13 mars. Spänningen stiger. Och röstar gör 
man på nationalblomma.se 
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Lunds Botaniska förening har haft ett digi
talt föredrag där Cassandra Karlsson berät
tat om resultatet från hennes och Torbjörn 
Tylers återinventering av väldokumenterade 
socknar i Skåne. Med hjälp av dessa har de 
kunnat följa tvåhundra år av förändringar i 
floran.

Cassandra Karlsson läser sin master i 
bevarandebiologi i Lund. Hon har länge varit 
intresserad av vilda växter, biologisk mång
fald och naturvård. 2019 återinventerade 
Cassandra tio socknar tillsammans med sin 
handledare Torbjörn Tyler. 

Under föredraget berättade Cassandra 
om resultatet av hennes och Torbjörn Tylers 
återinventering och tog upp frågor om vad 
som har hänt under de senaste 200 åren och 
varför det har blivit som det blivit? Vilka arter 
har försvunnit? Har någon artgrupp ökat 
väsentligt?

Om man går in på Lunds Botaniska Fören
ings hemsida så finns det en länk till föredra
get med Cassandra längst ner på sidan. Det 
går också att se föredraget via föreningens 
youtubekanal (youtu.be/RmsVw7z4FmE).  

Notiser.

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

 
200 år av förändringar i 
Skånes flora

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

Bengt Carlsson, tidigare redaktör för Svensk 
Botanisk Tidskrift. 

Stefan Andersson, styrelseledamot i Lunds 
Botaniska förening.

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

Emil V. Nilsson, redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift. Telefon: 072 - 512 10 40
emil.v.nilsson@svenskbotanik.se
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Thomas Jågas är naturfotografen som hade 
tänkt att fotografera nattvioler Platanth-
era bifolia i skymningen, men det blev inte 
riktigt som han hade tänkt sig. När ljuset 
började ta slut och han var färdig med att 
fotografera såg han en rörelse. Han var 
helt oförberedd på att det skulle dyka upp 
tallsvärmare Sphinx pinastri framför nattvio
lerna likt älvor i skymningen. Att försöka 
få skarpa bilder i skumt ljus och samtidigt 
försöka få med natthimlen är inte helt lätt. 
Det blev många försök och många oskarpa 
bilder. Men till slut hittade auto fokusen rätt 
och vinnarbilden var ett faktum. 

Thomas Jågas vann priset för årets 
nordiska närbild i Nordic Nature Photo 
Contest 2021. Fler bilder av Thomas hittar 
du på hans instagramkonto   
@thomasjagasphotography.  

Notiser.

När tallsvärmaren dyker upp framför nattviolen är 
vinnarbilden ett faktum. (Bilden är beskuren.)  
foto: Thomas Jågas/N.

Nattviol på vinnarbilden
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Vad får klimatförändringarna för effekt på 
våra ekosystem? Temperaturen är ju en 
av huvudfaktorerna bakom förloppet av 
de flesta arters årscykel i de tempererade 
delarna av världen.

Vi kan förvänta oss att tidpunkten för blom
ning hos träd och fortplantning hos djur 
kommer att förskjutas. Det talas nu ofta om 
allmänt tidigare vårar och längre höstar. Men 
det visar sig att den globala uppvärmningen 
inte har samma effekt överallt, och att alla 
arter och alla faser i cykeln inte reagerar 
likadant. 

I en studie som nyligen publicerats i 
Nature Climate Change analyserades över 70 
000 uppgifter om växter, djur och svampar 
som insamlats under 60 år i hela det område 
som omfattades av Sovjetunionen.  På vissa 
ställen, särskilt de som var jämförelsevis var
mare, fanns en trend mot längre säsonger, och 
på andra platser mot kortare. Arter på olika 
nivåer i näringskedjan reagerade olika, så att 
växterna svarade kraftigare än djuren. Det 
finns därför anledning att befara störningar 
i ekosystemen när arter som är beroende 
av varandra kommer i otakt i utvecklingen. 
Det gäller särskilt i norr, där den gynnsamma 
perioden av året är kort och där några dagars 
senareläggning av en viss fas i årscykeln kan 
innebära att den inte hinner fullföljas.  

Klimatförändringen leder 
till att arter hamnar i otakt
ÅSLÖG DAHL

Läs mer
Roslin, T. m.fl. 2021: Phenological shifts of abiotic events, 

producers and consumers across a continent. Nature 
Climate Change doi.org/10.1038/s41558020009677

Asken hotas av askskottssjukan i hela 
Europa och många av de arter som är 
knutna till trädet riskerar att minska kraf-
tigt om trädet dör ut.

Forskare anser att 483 arter behöver trädet 
ask Fraxinus excelsior: 259 insekter, 1 snigel, 
87 lavar, 71 mossor och 65 svampar. Elva pro
cent av dessa arter är helt knutna till arten. 
Tyvärr visar det sig att skogsalm Ulmus glabra 
är det vanligaste andrahandsvalet för många 
av de arter som föredrar ask men kan leva på 
andra träd, vilket är tragiskt då almen drab
bats av en annan svampsjukdom. 

Den enda dagfjäril som är knuten till ask 
är asknätfjäril Euphydryas maturna, men den 
kan även använda olvon Viburnum opulus 
som värdväxt.Det lavinartade utdöendet 
som riskerar att drabba arter knutna till ask 
verkar inte tillräckligt för att samhället ska 
reagera eftersom det inte är stora ekono
miska värden på spel. 

Askskottssjuka orsakas av svampen 
Hymenoscyphus fraxineus och yttrar sig tidigt 
med döda knoppar och bruna bladnerver. 
Under sommaren är vissnade blad vanligt. 
Svampen anses ha sitt ursprung i Japan 
och Korea där manchurisk ask Fraxinus 
 mandshurica är dess värd. Till skillnad från 
almsjukan så sker spridningen i luften utan 
hjälp av någon insekt.  

Askens sjukdom kan leda 
till lavinartat utdöende
EMIL V. NILSSON

Läs mer
Svensk Dagfjärilsövervakning 2020. Askskottsjukan hotar 

många arter. <www.dagfjarilar.lu.se> hämtad 20210131.
Hultberg, T. m.fl. 2020: Ash dieback risks an extinction 

cascade. Biological Conservation 244: 108516.
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Nålfruktsmossor är alglika, saknar blad 
och består av en bål. De är lätta att känna 
igen på de speciella kapslarna. 

Kapslarna är smala och spetsiga och 
spricker upp från toppen. Utan kapslar går 
de att urskilja på att bålen har svarta prickar 
som är cyanobakteriekolonier. Det gör dem 
nästan unika i den svenska mossfloran sånär 
på lerbålmossa Blasia pusilla som dock ofta 
har groddkorn på ovansidan av bålen.

I Sverige finns två arter, gul nålfrukts
mossa Phaeoceros laevis och svart nålfrukts
mossa Anthoceros punctatus som troligtvis är 
förbisedda. För att få en bättre uppfattning 
om arternas nuvarande utbredning, frek
vens och status vore det värdefullt att så 
många som möjligt håller utkik efter dem. 
Båda arterna förekommer på åkrar. Inte 
minst de personer som tänker delta i den 
åkerogräsinventering som startas i år kan 
hålla utkik efter dessa speciella arter. Eller 
varför inte ta en extra tur på någon åker när 
säden är skördad på hösten när de kommer 
än mer till sin rätt och kapslarna och spo
rerna börjar mogna och mörkna?

Svart nålfruktsmossa har ofta en lite 
fransig bål upp till 1,5 centimeter i diameter. 
Sporerna är som utfärgade mörkbruna–
svarta. Det är den art som är vanligast av 
de två och har påträffats upp till Hälsing
land men är troligtvis vanligast i sydvästra 
Sverige.

Gul nålfruktsmossa har slät bål som gör 
ett rätt ogenomskinligt intryck och är upp 
till 3 cm i diameter. Sporerna är som utfär

gade gula. Den är sällsynt men har spridda 
fynd upp till Dalarna även om många är 
mycket gamla. Denna art hittas förutom på 
bar jord i åkrar och diken även i sandtag där 
grundvattnet har kommit i dagen. Många 
av dessa lokaler växer dock igen och även 
antalet moderna fynd i andra miljöer är 
relativt få.

Lägg in dina fynd direkt i Artportalen 
gärna med fotografier. Ange gärna biotop 
och, om det är en åker, vilken gröda som 
växer på den.  

Nålfruktsmossor är årets 
mossa 2021
NIKLAS LÖNNELL

Svart nålfruktsmossa Anthoceros punctatus.  
foto: Niklas Lönnell.
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Naturskogens framtid i Sverige har berörts 
i den statliga Skogsutredningen. Jan 
Y. Andersson från Svenska Botaniska 
Föreningen har läst utredningen och 
konstaterar att frivillighet och godtycke 
inte räcker för att bevara skogens 
biologiska mångfald.

Visst vill vi botanister även framöver njuta 
av genuina naturskogar med kärlväxter 
som knärot och ryl? Svenska Botaniska 
Föreningen bidrar genom Floraväktarna 
till miljöövervakning av hotade rödlistade 
växter. Varje år väljer Floraväktarna ut några 
fokusarter. Under 2021 är en av dessa den 
rödlistade orkidén knärot som växer i gam
mal barrskog. Vi hoppas kunna upptäcka 
skogsmarker som är värda att vårda eller 
skydda. Tyvärr har många fina skogar med 
arten nyligen avverkats. Bra om du hjälper 
till med eftersökandet!

30 november 2020 avslutades ”Skogs
utredningen 2019” som utredde åtgärder 
för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla 
skydds och ersättningsformer vid skydd av 
skogsmark samt hur internationella åtagan
den om biologisk mångfald skulle kunna 
förenas med en växande ”cirkulär bioeko
nomi.” 

Skogsindustrin satsar just nu stort på 
”cirkulär bioekonomi” som innebär krets
loppstänkande med lågt nettoutsläpp av 
koldioxid, och ersättning av fossilbaserade 
produkter med förnyelsebara sådana. Detta 
är bra tänkt i princip men sker det i allt för 
stor skala och naturvårdsmässigt ovarsamt 
blir det problematiskt. Vi riskerar att få 
ett plantageartat skogsbruk med återkom
mande kalavverkning, markberedning, 

utplantering av pluggplantor och antagli
gen även gödsling. Att detta påverkar den 
biologiska mångfalden kraftigt negativt 
säger sig självt. Idealet ur biologisk mång
faldssynpunkt är en blandskog med lång 
kontinuitet, av värde även för till exempel 
ekoturism.

Fram till nyligen har Skogsstyrelsen 
bedömt nyckelbiotoper i samband med 
avverkningsanmälningar. Nyckelbiotop
klassningen har använts inom den skogliga 
miljövården som ett led i att bevara eller 
öka den biologiska mångfalden. Nyckelbio
toper är skogsområden som med sina höga 
naturvärden har en mycket stor betydelse 
för skogens olika organismer. Vid en inven
tering insamlas uppgifter om mängden död 
ved, gamla träd, mossklädda stenblock och 
bergväggar. Biotoperna känns också igen på 
vissa ofta rödlistade indikatorarter: kärlväx
ter, mossor, lavar, och svampar. Utredningen 
föreslår att inventeringar sker även framö
ver men att bedömningarna upphör.

Orsaken är att man velat stärka de min
dre skogsägarnas rättigheter. Dessa har inte 
alltid fått någon ekonomisk kompensation 
för att skogen inte längre kan brukas. En 
klassning av en skog som nyckelbiotop har 
inneburit att den i praktiken undantas från 
skogsbruk. Givetvis måste det till bestäm
melser som garanterar åtminstone mindre 
markägare skälig ekonomisk kompensation. 
Samtidigt behövs motkrafter för att garan
tera att naturvårdsintressena inte åsido
sätts. Att satsa på markägarnas frivillighet 
och godtycke kommer inte att fungera.  

Skogsutredningen och botaniken
JAN Y. ANDERSSON

Skyddsvärd skog i södra delen av Karatj-Råvvåive, 
väster om Jokkmokk. foto: Marcus Westberg.
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Rödlistade och fridlysta arter hotas när 
känslig alvarmark på Öland har exploate-
rats innan miljökonsekvensbeskrivningen 
är utförd. Ulla-Britt Andersson från 
Ölands Botaniska Förening berättar om 
vad som hänt.

På norra Öland, angränsande till Horns 
kungsgårds naturreservat och ett Natura 
2000område, vill man bygga en semester
anläggning med ett 50tal hus, spaanlägg
ning och pool. Där finns idag en restaurang 
som är öppen sommartid och som funnits 
där sedan slutet av 1960talet. 

Området som är tänkt att exploateras har 
unika naturvärden i form av alvarmarker där 

kalkstenen går i dagen, kalkfuktängar och 
stäppartade torrängar. Planen är att cykel 
och vandringsleder ska dras fram i området 
bland annat över alvarmarken. 

I området finns många rödlistade 
kärlväxter och insekter som orkidéerna 
salepsrot Anacamptis pyramidalis (fridlyst) 
och vit skogslilja Caphalanthera longifolia 
(fridlyst), gotlandsmåra Galium rotundifo-
lium (rödlistad som sårbar, VU), majviva 
Primula farinosa (NT) och axveronika 
Veronica spicata (NT). Bland insekterna kan 
nämnas rosenvingad gräshoppa Bryodema 
tuberculata (VU), blå örtlöpare Lebia cyano-
cephala (EN), askdvärgbock Tetrops starkii 
(VU) med flera. 

Hårdhänt exploatering av alvarmark på Öland
ULLA-BRITT ANDERSSON

På norra Öland har alvarmark nära Natura 2000-områden exploaterats. foto: Anna Hallberg.
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En miljökonsekvensbeskrivning ska 
genomföras liksom en inventering av områ
dets naturvärden. Men redan innan denna 
process kommit igång har delar av marken 
som är tänkt att exploateras skövlats på 
ett beklämmande sätt. Jord har skyfflats 
bort, träd fällts och djupa traktorspår drar 
genom området. 

Närboende har protesterat och debatten 
har varit hätsk, även i den lokala pressen 
som ställt sig på exploatörens sida. 

Bristen på dricksvatten är besvärlig som
martid, speciellt på norra Öland, och att 
då bygga utomhuspool känns oövertänkt. 
Dra cykelleder över känslig alvarmark är 
inte heller vettigt, alvarområdena på norra 

Öland är små men viktiga för att bevara 
den unika floran som anpassats till de tuffa 
förhållandena. 

Bollen ligger nu hos Borgholms kom
mun där politikerna i ett första läge ställt 
sig positiva till förslaget. Kanske borde de 
uppgraderas när det gäller kunskap om var
för man flyttar till Öland och betalar dryg 
kommunalskatt. De flesta som får frågan 
svarar närheten till den unika naturen och 
möjligheten att på ett enkelt sätt ta del av 
den möjlighet till återhämtning som den 
ger oss. Något som vi ser speciellt dessa 
dagar när stora delar av samhället förlamats 
av ett osynligt och dödligt hot.  
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13Nilsson: Färre och artfattigare ängar
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A
llt fler slåtterängar i Västra Göta
lands län mår sämre. På de trettio 
år som Västra Götalands län har 
gjort stickprov bland sina slåt

terängar har de funnit att de ofta slås lika 
bra, men skötseln får inte samma effekt. 
Flera hävdgynnade arter har minskat eller 
försvunnit från enkilda ängar. 

I samband med att rapporten ”Miljö
övervakning av slåtterängar 2020” publice
rades ringde jag upp Anna Stenström som 
arbetar med miljöövervakning och åtgärds
program för hotade arter på länsstyrelsen i 
Västra Götalands län för att få veta mer om 
hur det går för växterna på deras slåtter
ängar. 

Vad är det för ängar ni följer upp?
– Ängs och betesmarksinventeringen 

som framför allt gjordes åren 2002 till 2004 
ligger till grund för vårt urval av slåtter
ängar. I den inventeringen har naturtyper 
klassats och en av kategorierna är slåt
terängar. Vi tog det kartskiktet och utgick 
från oskyddade slåtterängar och bland dem 
har vi har slumpat fram 25 stycken som 
konsulter får inventera med avseende på 
växtarter och hävd. Både av kostnadsskäl 
och för att floran inte ändrar sig så snabbt 
har vi kört tre år då vi tittar på både flora 
och hävd, sedan tre år med bara hävd. Det 
är en ganska stor störning att räkna alla 
arter av blomväxter på försommaren på 
femtio punkter i en slåtteräng. 

Arterna räknas genom att inventerarna 
lägger ut en rutram på en kvarts kvadrat

meter på femtio punkter i varje äng där alla 
växtarter inom ramen registreras. I vissa 
objekt blev antalet inventerade provpunk
ter lägre, då punkter som låg på platser med 
annan markanvändning än slåtteräng eller 
betesmark inte inventerades.

Vi har ramavtal med ett antal konsulter 
på länsstyrelsen och den här övervakningen 
har genomförts av väldigt duktiga bota
niker som  Tore Mattson, Olle Molander 
och Lennart Sundh. De är duktiga nog för 
att klara alla arter. Hävden läses av under 
hösten och då är risken för störning inte 
lika stor. 

Slåtterängarna som ingår i vår miljö
övervakning har väldigt olika karaktär. 
Våra oskyddade hackslåtterängar ingår här 
men också marker som är betydligt mer 
lättskötta och kan slås med slåtterbalk från 
traktor. Vi behöver mycket mer variation 
och vi behöver få upp arealerna slåtteräng 
rent generellt.

Hur går det för slåtterängarna i Västra 
Götalands län?

– Sådär. Många sköts fantastiskt bra 
men vi ser också att en del exploateras och 
på många blir ytan som sköts mindre och 
mindre, man orkar inte slå hela ängen helt 
enkelt. 

Vi gjorde intervjuer med de som skötte 
slåtterängar på 1990talet och många var 
gamla redan då. De har tyvärr inte blivit 
yngre överlag. Sedan kommer det till nya 
slåtterängar också, men de innehåller inte 
lika många hävdgynnade slåtterängsarter 
som de som försvinner.

Dels kan man säga att det inte är alla 
slåtterängar som hävdas. Och av de som 
hävdas är det inte alla som hävdas med 
slåtter. Av de som hävdas med slåtter är det 
inte alla där man tagit bort växtmaterialet 
efteråt. Och endast ett fåtal har efterbete. 
Men i och med att vi slumpat ut de slåt
terängar som ingår i undersökningen kan 
vi uttala oss om mer generella trender för 

Naturvårdsverket delar ut pengar för regional 
miljöövervakning och i vissa län finns det ett 
delprogram för slåtterängar. I en handfull län 
genomförs därför återkommande inventeringar 
av slåtterängarnas status. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län följer upp inventeringar av slåt-
terängar som skett sedan 1990 och resultatet 
av denna miljöövervakning finns publicerad på 
deras hemsida som rapporten ”Miljöövervakning 
av slåtterängar 2020”.
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Färre hävdgynnade arter återfinns på slåtterängar i Västra Götalands län. Stapeldiagrammet visar andelen 
slåtterängar med darrgräs Briza media, Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata, 
jungfrulin Polygala vulgaris och slåttergubbe Arnica montana som påträffades vid inventeringen år 1990 
respektive år 2020. källa: Länsstyrelsens rapport Miljöövervakning av slåtterängar 2020.

hela länet. Det är en styrka men trenden är 
tyvärr inte positiv. 

Vad som jag känner är oroväckande är 
att vi hittat invasiva arter i femton pro
cent av ängarna de två senaste åren. Det 
är dessutom bara de två senaste åren som 
vi undersökt detta. Jag har levt i tron att 
slåtterängar som har en 
bra skötsel och en gräs svål 
borde göra att invasiva 
arter inte etablerar sig så 
lätt där, men jag hade fel. 

Blomsterlupin Lupinus 
polyphyllus och kana
densiskt gullris Solidago 
 canadensis är de två van
ligaste invasiva främmande arterna som 
vi stött på men vi har även stött på jätte
balsamin Impatiens glandulifera och snöbär 
Symphoricarpos albus. 

Ganska ofta har de invasiva arterna kom
mit in via vägkanter. 

Ni har också växtarter som indikatorer 
på hur välhävdade ängarna är?

– Ja, men tyvärr har man inte riktigt 
använt samma metod under hela tiden som 
vi övervakat slåtterängar, först på senare 
år noterar vi alla arter inom den kvarts 
kvadratmeter stora rutan. 

De arter som tål sämre 
hävd som fyrkantig 
johannesört Hypericum 
 maculatum och teveronika 
Veronica chamaedrys ökar, 
men en art som svinrot 
Scorzonera humilis som krä
ver bra hävd minskar. Van
lig smörblomma Ranun-

culus acris subsp. acris och ängssyra Rumex 
acetosella ökar medan darrgräs Briza media, 
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 
subsp. maculata, jungfrulin Polygala vulgaris 
och slåttergubbe Arnica montana minskar.

1990 fanns det darrgräs på mer än hälften 
av ängarna som undersöktes, men idag åter

”Vad som jag känner 
är oroväckande är att 
vi hittat invasiva arter 
i femton procent av 

ängarna de två senaste 
åren.”
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finns arten bara på en dryg fjärdedel. Flera 
andra hävdgynnade arter har försvunnit från 
många lokaler på samma sätt. 

Bristen på efterbete är ett jätteproblem. 
På många av våra slåtterängar och natur
betesmarker är det idag ett tjockt lager 
mossa och vi tror – det här är ju spekulation 
eftersom vi inte undersökt detta i detalj – 
att bristen på efterbete är en viktig faktor, 
men även att vintrarna är så milda nu för 
tiden. Mossa växer ju även när det är mellan 
noll och fem grader och där ligger våra vint
rar ofta numer. Det här ger oss jättetjocka 
mosslager på ängarna som gör att fröna 
aldrig kommer ner till jorden. De kortlivade 
arterna har inte en chans. 

Sedan är det en hel del slåtterängar som 
luntas, alltså bränns, på våren vilket borde 
kunna motverka mossbildning. En sådan 
tradition finns framför allt i Bohuslän och 
vi försöker uppmuntra det. Länsstyrelsen 
själv bränner torrängar i Falköpingstrakten 
och framför allt Västkuststiftelsen bränner 
ljunghedar nära kusten. Vi bränner även en 
del lokaler med mosippa Pulsatilla vernalis 

och fältgentiana Gentianella campestris subsp. 
campestris just för att komma tillrätta med 
mossan. Vi försöker även mosskratta, men 
det kan jag säga, det är ett riktigt hästjobb. 
Två personer kan hålla på i någon timme och 
få ihop någon kubik mossa från kanske tio 
kvadratmeter. Och det är ju enorma arealer 
som skulle behöva mosskrattas. 

Att arter försvinner verkar bero på något 
annat än att den enskilda slåtterängen skulle 
slås dåligt. Kanske är det så att de artrika 
ängarna försvinner och att de ängar som 
kommer till som nya inte är lika artrika. 
Dessutom så har vi klimatförändringar, 
kvävenedfall, brist på efterbete och moss
täckets tillväxt som av allt att döma påverkar 
hävdgynnade arter negativt. Även slumpar
tade utdöenden av arter kan ju ske på de här 
isolerade öarna av små ängar i ett hårt brukat 
jord och skogsbrukslandskap. 

Ändå är det största hotet mot slåtter
ängarna idag just bristande hävd. Miljö
ersättningarna motsvarar inte på något sätt 
arbetsinsatsen om man ska slå ängen med lie. 
Ska man dessutom kratta mossa så tar det en 

Det har blivit mindre svinrot Scorzonera humilis i slåtterängarna. foto: Bengt Hertzman.
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enorm tid. Men det är klart, kan man slå med 
slåtterbalk efter traktor så går det mycket 
fortare. 

Problemet är att slåtterängarna inte ingår 
i dagens jordbruksföretag på något sätt, till 
skillnad från hur det verkar vara med kött
djur som kan gå på naturbetesmarker. De 
personer som sköter om 
sina ängar gör det för att 
de vill värna den biologiska 
mångfalden eller för att 
de alltid har gjort så och 
tycker det blir fint. Och 
det är ju helt fantastiskt 
vilka insatser de här markägarna gör! Dagens 
lantbrukare är tyvärr hårt trängda så jag tror 
inte vi kan få mycket mer slåtteräng där om 
vi inte satsar enorma summor av skatteme
del, men däremot borde kommunerna kunna 
göra mycket mer än vad de gör idag. 

Privatpersoner kan göra mycket i sina 
trädgårdar. Urbana miljöer har faktiskt en 
större mängd gaddsteklar – där vildbin och 
humlor ingår – än jordbrukslandskapet 
idag. Tyvärr finns det väldigt lite blommor i 
dagens jordbrukslandskap trots att det är där 
slåtterängarna finns eftersom de utgör en så 
försvinnande liten del av den totala ytan. 

Vad behöver göras för att slåtterängarnas 
framtid ska se ljusare ut?

– Ja du, det har vi funderat mycket på 
här på länsstyrelsen. Eftersom de inte ingår 
i någon ekonomisk vettig kalkyl så måste 
vi hitta något annat sätt att värna dem. 
Antingen får vi från samhället bestämma oss 
för att slåtterängarna är så värdefulla att vi 
betalar vad det verkligen kostar att sköta om 
dem, eller så måste det ideella engagemanget 
öka så att ängarna sköts på det sättet. 

Vi har kretsar inom Naturskydds
föreningen som ordnar slåttergille och 
försöker få det till crossfit, en träningsform 
som blandar styrke och konditionsövningar 
i olika former. ”Historiskt crossfit” var rubri
ken. Det kanske kan vara något?

Jag tror tyvärr att många har dålig kunskap 
om hur olika naturtyper behöver olika typer 
av skötsel och hur det i sin tur är kopplat till 
biologisk mångfald. De flesta inser nog inte 
att om man slutar sköta marken så växer det 
igen och blir till någon slags skog. Men de 
senaste åren har kunskapen om att det går 

dåligt för pollinatörerna 
ökat och det är jättepositivt. 
Där borde vi som värnar 
om ängarna kunna hänga 
på och påverka kommuner. 
En kommun ska inte se en 
gräsyta som en gräsmatta i 

första hand utan som en yta som kan skötas 
med slåtter. Är det öppna ytor som inte 
används dagligen av folk för att de leker eller 
har picknick där, ja då kanske marken sakta 
kan få omvandlas till slåtteräng.  

En av de stora utmaningarna idag är att 
få fler att förstå att det behövs en långsiktig 
kontinuitet i skötseln. Det räcker inte med 
tre år för att få till en fin slåtteräng utan 
man får satsa på hundra år. Och för att få till 
skyddsvärda träd tar det trehundra år. Det 
är samma sak när det gäller skogen. Man kan 
inte hålla på att byta naturtyp. Men det här 
tankesättet är väldigt svårt att få igenom i 
dagens samhälle. Vår budget planeras ett år 
i taget. 

Vi måste också tänka på vad vi förlorar 
när en slåtteräng som har varit hävdad i 
många hundra år växer igen.  

Läs mer
Länsstyrelsen Västra Götaland 2020: Miljöövervakning av 

slåtterängar. Länsstyrelsens rapportserie 2020:29. OM's 
Naturtjänst.

Emil V. Nilsson är redaktör 
för Svensk Botanisk Tidskrift.

emil.v.nilsson@svenskbotanik.se

”Och det är ju helt 
fantastiskt vilka 
insatser de här 

markägarna gör!”
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S
andiga marker hör till norra 
Europas mest artrika miljöer. 
Kombinationen av värme, torka 
och lättgrävda jordar gör dem till 

ett eldorado för växter, djur och svampar. 
Sandmarker återfinns i dynlandskapet längs 
våra kuster eller på inlandets vidsträckta 
slätter och böljande kullar. Sedan Sve
rige gick med i EU har vi genom art och 
habitatdirektivet förbundit oss att bevara 
de sandiga habitaten, dess strukturer och 
arter.

Historiskt har dessa torra och magra 
marker framförallt använts som extensiv 
betesmark för tamboskap och periodvis 
även till odling. Under 1900talet har 
många öppna sandiga marker växt igen, 
planterats igen med träd, odlats upp 
eller exploaterats. De senaste 15 åren har 
trenden vänts och nu röjs allt fler sandiga 
marker fram och beteshävden återupptas. 
Livet i sanden välkomnas åter.

Gemensamt för de flesta av sandmarker
nas arter är att de gynnas av solbelyst blott
lagd sand. De solbelysta sandmarkerna 
torkar upp tidigt på våren och erbjuder 
en varm miljö för de mer värmekrävande 
arterna. Ettåriga växter hinner gro, blomma 
och sätta frö innan sommartorkan. Insek
ter och ödlor kan bygga bo i den lättgrävda, 
uppvärmda sanden. Den låga näringshalten 
och torkan ger växtarter som växer lång
samt konkurrensfördelar gentemot snabb
växande och näringsgynnade arter. De olika 
stadierna av igenväxning som sandmar

kerna erbjuder ger varierande livsmiljöer 
för en stor mängd arter.

De växtarter som förekommer på 
sandiga marker har utvecklat speciella 
anpassningar och strategier för sin över
levnad i den torra och näringsfattiga 
miljön. Bladen kan vara ihoprullade för 
att minska avdunstningen som hos grä
sen borsttåtel Corynephorus canescens och 
sandsvingel Festuca polesica eller örter som 
gulmåra Galium verum medan en art som 
gul fetknopp Sedum acre har uppsvällda blad 
för att bibehålla vattnet. Andra arter har 
något uppsvällda rötter såsom stor sand
lilja Anthericum liliago och liten sandlilja 
A. ramosum. Livscykeln kan vara ettårig 
som hos sandkrassing Teesdalia nudicaulis, 
hylsnejlika Petrorhagia prolifera och fågelarv 
Holosteum umbellatum och blomning kan 
ske tidigt på säsongen innan sommartorkan 
som hos nagelört Draba verna och back
sippa Pulsatilla vulgaris. 

Kustens sanddyner
Vid kusterna bildas sanddyner som är i 
ständig omvandling. Deras namn är som 
poesi – de vita dynerna närmast havet följs 
av de mer vegetationsklädda grå dynerna, 
via risdyner till trädklädda dyner inåt land. 
Beroende på utsatthet för vind och vågor, 
naturlig erosion och pålagring av sand, 
kalkhalt och hävd så har dynerna sin speci
ella karaktär och artrikedom.

På den flacka sandstranden ansamlas 
tång i driftvallar och här finns näringsgyn

Livet frodas i sandiga marker
Många restaureringar av sandiga marker har varit framgångsrika, men vad är 

det för habitat och varför behöver vi bli bättre på att bevara dessa? Gabrielle 

Rosquist har arbetat med dessa marker i södra Sverige i många år och förklarar 

grunderna.

Text och foto: GABRIELLE ROSQUIST
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nade växter med mållväxter, saltört Suaeda 
maritima och sodaört Salsola kali. 

Inåt land krusar sig sanden och bör
jar bygga upp en fördyn med en sparsam 
vegetation av till exempel strandkvickrot 
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, saltarv 
Honckenya peploides och marviol Cakile 
maritima. Fördynen bygger sakta upp den 
vita dynen som har en gles vegetation 
med tåliga dyngräs som strandråg Leymus 
arenarius och sandrör Ammophila arenaria, 
men även örter som strandvial Lathyrus 
japonicus, flockfibbla Hieracium umbella-
tum och det sällsynta martornet Eryngium 
maritimum. 

Den glesa vegetationen och avsaknad av 
bottenskikt med mossor och lavar gör att 
den vita sanden lyser igenom och därför 
kallas det för den vita dynen.

Insektslivet är rikt och tidigt på våren 
kan bibaggen Apalus bimaculatus ses flyga på 

jakt efter vårsidenbiets Colletes cunicularius 
bon att parasitera.

På baksidan av den vita dynen stabilise
ras vegetationen och en grå, oftast något 
surare, dyn bildas successivt. Denna dyn har 
en tätare grässvål, som tillsammans med ett 
bottenskikt av mossor och lavar ger dynen 
en gråare färg. Örtrikedomen är stor med 
bland annat käringtand Lotus corniculatus, 
blåmunkar Jasione montana och axveronika 
Veronica spicata. Även mossor som sand
skruvmossa Syntrichia ruraliformis och ragg
mossor Racomitrium och islandslavar Cetraria 
eller renlavar Cladonia börjar etableras och 
här finns en mångfald av steklar. Det är i de 
öppna dynerna som fältpiplärkan Anthus 
campestris söker föda och lägger sina ägg. 

Längre in mot land, på stabila sand dyner 
utan stor kalkpåverkan fortsätter ofta 
igenväxningen med ljung Calluna vulgaris, 
klockljung Erica tetralix och kråkris Empet-

Skånsk sandnejlika Dianthus arenarius subsp. arenarius är en karaktärsart för den skåndska sandstäppen. 
Över halva världspopulationen av denna underart finns i Skåne medan resten finns i Baltikum. Arten är 
rödlistad som sårbar (VU). Bilden är tagen på Vitemölla strandbackar i Skåne. foto: Gabrielle Rosquist. 
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rum nigrum och lågvuxna viden, vilket har 
gett den här dyntypen namnet risdyn. 

I svackorna mellan dynerna bildas våtmar
ker. Om de hålls öppna av betande djur kan 
de få en varierad flora med kustarun Centau-
rium littorale var. littorale, spikblad Hydrocotyle 
vulgaris, dvärglin Radiola linoides och orm
tunga Ophioglossum vulgatum.

Innanför den öppna kustdynen växer bus
kar och träd in i dynsystemet. Hit når oftast 
inte ny sand och en trädklädd dyn har bildats. 
En mosaik med gräs och örtklädda gläntor, 
blottad sand, solbelysta träd och död ved 
skapar ett varmt och torrt klimat som ger 
förutsättningar för ett unikt växt och djurliv. 
Karaktärsarter för den trädklädda dynen 
är ljung, ryl Chimaphila umbellata, sandstarr 
Carex arenaria, kruståtel Avenella flexuosa och 

ett bottenskikt av sandraggmossa Racomi-
trium ericoides, islandslav och renlavar.

Sandfält i inlandet
I Sverige förekommer stora sandfält i inlan
det som bildades när inlandsisen smälte och 
material som isen dragit med sig sedimente
rade. Vegetationen etablerades och succes
sionen gick från pionjärarter med gräs och 
örter till ris, buskar och träd, framförallt 
tall och ek. Dessa sandiga marker var lätta 
att bruka och också de tidigaste att odla 
upp i landskapet. Där brukandet ledde till 
glesare vegetation har vinden sedan ständigt 
omlagrat sanden. Idag täcks stora delar 
av dessa öppna marker av gräs, örter och 
ris och kan delas upp i grässandhedar och 
rishedar.

Den vita dynen har en gles vegetation med tåliga dyngräs. 
Längre upp på stranden stabiliseras vegetationen och där åter-
finns den grå dynen med sitt bottenskikt av lavar och mossor. 
Bilden är tagen vid Hagestad i Skåne. foto: Gabrielle Rosquist.
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Vegetationen på de öppna och solbelysta 
sandfälten domineras av rödven Agrostis 
capillaris, sandstarr och borsttåtel med örter 
som hedblomster Helichrysum arenarium, 
rotfibbla Hypochaeris radicata och fältvädd 
Scabiosa columbaria eller ris som ljung och 
mjölon Arctostaphylos uva-ursi. När mark
störningen upphör etableras även ett bot
tenskikt med islandslav och renlav. Fram
förallt har inlandets sandmarker en artrik 
insektsfauna med en stor andel hotade 
vildbin, fjärilar och skalbaggar. 

Sandstäpp
I områden med låg nederbörd, hög avdunst
ning och kalkrik sand förekommer den 
sällsynta vegetations och naturtypen 
sandstäpp. I Sverige finns dessa förhållan

den endast i östra Skåne och längs den östra 
landborgen på Öland. Kännetecknande 
för vegetationen är ett stort antal ettåriga 
växtarter med stenkrassing Hornungia 
petraea, fågelarv, harmynta Satureja acinos, 
hylsnejlika, sandglim Silene conica och grå
dådra Alyssum alyssoides, men också fleråriga 
karaktärsarter som tofsäxing Koeleria glauca, 
sandsvingel, sandvedel Astragalus arena-
rius och sandlusern Medicago minima. På 
sand stäppen i östra Skåne växer även den 
sällsynta sandnejlikan Dianthus arenarius 
subsp. arenarius. Underarten är endemisk för 
Skåne och har pekats ut som särskilt skydds
värd enligt EU:s art och habitatdirektiv. 
Svamprikedomen är unik med jordstjärnor 
Geastrum, stjälkröksvampar Tulostoma och 
diskröksvampar Disciseda.
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För att sandstäppen ska kunna bevaras 
långsiktigt behövs en dynamik med olika 
successionsstadier. Först och främst bör det 
förekomma en hög andel blottlagd sand så 
att ny kalkrik sand genom omrörning kan 
komma upp till markytan. Successionen av 
vegetationen går från många blommande 
örter och ettåriga växtarter till en mera 
sluten vegetation med fleråriga växtarter, 
mossor och svampar.

Sandmarkernas historia
De sandiga jordarna bildades när den 
senaste inlandsisen lämnade södra Sve
rige för över tiotusen år sedan. Kvar blev 
jungfrulig sand som koloniserades av växter, 
svampar och djur. Sandmarkerna började 
sakta växa igen men hölls delvis öppna av 
vatten och vind och vilda betande djur. 
Skogarna utgjordes framförallt av ek och 
tall. Jägarfolk vandrade in och med början 
för ungefär sextusen år sedan började män
niskorna hålla tama betesdjur och odla upp 

de lättbrukade sandjordarna. Olika arter 
har därefter successivt etablerat sig, klimat 
och mänsklig påverkan har varierat genom 
tiderna och mångfalden av arter har ökat.

Människans aktiviteter med odling, 
bete och nyttjandet av skogarna gjorde 
landskapet i södra Sverige allt mer öppet. 
Sandiga jordar odlades upp tidigt eftersom 
de torkade ut snabbt på våren och var lätt 
att bruka. Eftersom de var näringsfattiga 
fick de ofta vila några år och kanske betas 
innan de plöjdes upp på nytt. Vissa riktigt 
torra marker kunde ligga i träda i upp till 
tjugo år innan de återigen plöjdes. På de 
magrare utmarkerna gick betesdjuren och 
här hämtade människorna också ved, virke 
och grästorv. Det historiska brukandet av 
de sandiga jordarna gav upphov till en stor 
variation av miljöer för en mängd arter och 
gav förutsättningar för en hög biologisk 
mångfald.

Med tiden ökade trycket på markerna. 
Antalet betande djur ökade och vegetationen 

Klammersbäck med sandstäppspartier i östra Skåne. Den här vegetationstypen finns i Sverige bara i 
Skåne och på Öland och utmärks av torra, kalkrika sandjordar med hög solinstrålning och relativt sett lite 
nederbörd. Den anses dessutom vara hotad i hela Europa. Det finns bara drygt 75 hektar sandstäpp kvar i 
Sverige. foto: Gabrielle Rosquist. 
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Stor sandlilja Anthericum liliago på Vitemölla 
strandbackar i Skåne. Plantorna har uppsvällda 
rötter som hjälper dem att överleva i den torra och 
näringsfattiga miljön. Arten har minskat kraftigt och 
försvunnit från flera lokaler. Den är därför klassad 
som starkt hotad (EN) på 2020 års rödlista.  
foto: Gabrielle Rosquist. 

fick inte chans att återhämta sig. Träd och 
buskar behövdes till bränsle och husbygge 
och i brist på ved bröts gräs och ljungtorv 
till bränsle, hustak och användes till och 
med som hägnader. Den intensiva använd
ningen av de sandiga markerna gav upphov 
till omfattande sandflykt under 1600 och 
1700talen. Sandflykten började åtgärdas och 
i början av 1800talet förbjöd staten bete, 
trädfällning, torvtäkt och tångkörning på 
flygsandsfälten. Nu inleddes också storskaliga 
planteringar av strandråg, sandrör och tall i 
Sydsverige. Men åtgärderna gick för långt.

Hotet mot sandmarkerna
Många av sandmarkerna i södra Sverige är 
idag starkt igenväxta och har blivit en mörk, 
kall och fuktig miljö. Allt ifrån uppodling till 
invasiva främmande arter gör att livsmiljön 
krymper för sandmarkernas arter.

Nya trädplanteringar sker för att de magra 
sandmarkerna ska ge någon avkastning eller 
så används de för vägbygge eller annan bebyg
gelse. De kustnära sandområdena är också 
populära för bostadshus eller sommarstugor 
och tillgänglighetsanpassningar för frilufts
livet. Uppodlingen fortsätter. Behovet av 
skyddsplanteringar har upphört när sandflyk
ten inte längre behöver stoppas, men minnet 
av att inte störa sanden finns kvar och idag 
har vi snarare det omvända problemet med 
för lite bar sand.

På de kustnära sandmarkerna har skydds
skogarna, med bland annat främmande 
trädslag som bergtall Pinus mugo, tillsammans 
med vresros Rosa rugosa spridit sig i de öppna 
dynerna. Vresros kommer ursprungligen 
från Ostasien och några av de första fynden 
av vildväxande vresros i Sverige gjordes i 
Halland på 1920talet. Sedan dess har den 
planterats för att binda sanden och därefter 
spridits med fåglar och vatten i de öppna 
sanddynerna. Vresrosens rötter går djupt ner 
till grundvattnet, vilket gör den tålig för över
lagring av sand i de rörliga dynerna. Det finns 
dock fler främmande invasiva arter som 
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Genom att schakta fram sandblottor öppnas marker som sandens arter återigen kan etablera sig på. Här 
ser vi grävning av sandblottor vid Torna Hällestad, Skåne. foto: Gabrielle Rosquist.

sprider sig i våra sandmarker och tränger 
tillbaka den naturliga vegetationen, som 
bland annat blomsterlupin Lupinus polyphyl-
lus, kanadensiskt gullris Solidago candadensis 
och sandklint Centaurea stoebe.

Betesdrift är inte alltid lönsamt på de 
magra sandmarkerna och på många håll 
lämnas dessa för att växa igen medan 
andra marker har ett alltför hårt betes
tryck. Dagens mildare vintrar och ökade 
regnmängder gynnar även tillväxten av 
vegetationen och framförallt mossorna 
som snabbt täcker de få sandblottor som 
finns kvar. Atmosfäriskt kvävenedfall i 
framförallt de sydvästra delarna av landet 
bidrar också till en ökad tillväxt som gynnar 
snabbväxande växtarter.

På den skånska sandstäppen har försur
ningen medfört en urlakning av kalk. När 
det regnar följer kalken med regnvattnet 
ner genom jorden och mängden kalk mins
kar då naturligt vid markytan. När mängden 
kalk minskar i jorden frigörs de bundna 
näringsämnena och det blir fritt för väx
terna att använda detta överskott på näring.

Vad kan vi göra?
Under 2000talet har samhället fått upp 
ögonen för viktiga strukturer och funk
tioner i sandiga marker och restaurerat 
stora arealer. Genom skötsel av skyddade 
områden och åtgärdsprogram för hotade 
arter, genom EUprojektet Sand Life samt 
bidrag till kommuner och ideella verksam
heter har många insatser gjorts. Trots detta 
så finns det mycket kvar att göra!

Igenväxningen hindras enklast och 
effektivast med betande djur. Bete gyn
nar växtarter som är förknippad med vårt 
kulturlandskap, de bidrar till en rik insekts
fauna och djurens tramp kan även skapa 
sandblottor. 

Ett dilemma med bete är att ett alltför 
hårt betestryck betar bort örterna innan de 
hunnit blomma och sätta frö. Nektar och 
pollen, som är livsnödvändigt för ett flertal 
insekter, försvinner och andra insekter vars 
larver lever på växterna betas bort. Därför 
bör man eftersträva ett måttligt betestryck 
eller periodvis avstängsling om det inte är 
möjligt att tillåta djuren gå ute hela året.
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Sandmarkernas framtid
Den ideella naturvården var tidigt ute och 
påpekade behovet av blottad sand för att 
bevara sandmarkernas mångfald och under 
de senaste femton åren har många åtgärder 
gjorts, men det räcker inte.

Samhället behöver se till hela landskapet 
där sandmarkerna förekommer för att kunna 
bevara dess arter och ekosystem. Det behövs 
individrika populationer med hög genetisk 
variation som gör dem motståndskraftiga 
mot förändrad markanvändning och ett var
mare klimat. Större arealer av arters livsmil
jöer behövs och landskapet måste utformas 
så att det kan ske spridning och därmed ett 
genflöde mellan olika populationer.

Idag ökar medvetenheten om att vi måste 
bevara landets artrikedom med fungerande 
ekosystem som kan leverera nödvändiga 
ekosystemtjänster till oss människor som 
pollination och rent vatten. Samhället 
behöver därför få upp ögonen för de sandiga 
markernas betydelse så att de inte endast 
ses som marginella, magra marker med låg 
avkastning utan som en viktig tillgång för 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och 
friluftsliv.  

Gabrielle Rosquist är 
ledamot i Svenska Botaniska 
Föreningens styrelse och 
arbetar på länsstyrelsen i 
Skåne län.

gabrielle.rosquist@svenskbotanik.se
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Ett komplement till bete kan vara att 
bränna den torra vegetationen tidigt på 
våren. På de magra markerna har detta visat 
sig vara en effektiv metod som även glesar 
ut vegetationen och minskar mängden 
mossor och lavar.

Markstörning för att återfå solbelyst 
blottad sand är en av de viktigaste åtgär
derna som kan göras, samtidigt som suc
cessionen vrids tillbaka till start. Har man 
ett tunt vegetationstäcke kan det räcka 
med att plöja eller med en kraftigare harv
ning. Har igenväxningen gått längre kan 
vegetationen schaktas av på mindre ytor så 
att den ljusare och näringsfattigare sanden 
blir synlig. I de områden där man vill få 
upp kalkrik sand till markytan och gynna 
sandstäppens vegetation kan djupgrävning 
vara en lämplig metod.

Har igenväxningen gått för långt kan röj
ning av sly och avverkning av träd behövas 
för att öppna upp sandmarkerna och släppa 
in solljuset. Stubbarna bör ryckas upp och 
förna brännas bort för att undvika röjgöds
ling. I tätare skogar kan gläntor skapas där 
sanden blottläggs. Vid all avverkning är det 
viktigt att man sparar både stående och lig
gande död ved.

Bekämpning av främmande invasiva 
arter på sandiga jordar är en stor utmaning. 
I framförallt Västsveriges kustområden 
sprider sig vresrosen effektivt i sanddyns
områden. Vresrosens rötter går djupt ner 
i sanden och det är viktigt att alla rotbitar 
grävs upp så att inte nya skott kan bildas 
av de små rotresterna. Antingen kan man 
gräva ner det organiska materialet och 
täcka med ett par meter ljus sand, eller 
bränna upp resterna. 

Naturvården bör fokusera på att restau
rera habitaten för att gynna en mångfald av 
arter. I undantagsfall kan arter behöva hjälp 
med spridning genom flytt av individer till 
restaurerade områden. Då bör lokalt material 
användas för att inte riskera större föränd
ringar i den lokala genetiska variationen. 
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V
id Sotaliden finns ett av berget 
Billingens värdefullaste botaniska 
områden. I det ungefär två hektar 
stora oskyddade området finns en 

mycket rik flora med många kalkgynnade 
växter. Området är väl värt ett besök för 
botanister från tidig vår till sen höst. 

För några år sedan gjordes ett fynd av 
den mycket sällsynta berberissnyltroten 

Orobanche lucorum här. Nu finns det inte 
mindre än 642 berberissnyltrot i området 
enligt Olof Jansson från Götene. 

Stora delar av området är idag slåtter
mark eller betesmark och det är Stiftelsen 
RÄFS Naturvårdsarbeten som har hand 
om skötseln. Norr om området finns en 
ohävdad betesmark och söder om en delvis 
igenväxt betesmark.

Botanisera bland ängssvampar 
och orkidéer på Sotaliden
På Billingens kalkrika västsluttning finns det artrika ängsmarker. Här kan du få 

se sällsyntheter som berberissnyltrot, stor ögontröst och den ovanliga svampen 

stjälkröksvamp. Lokalen Sotaliden är väl värd ett besök från tidig vår till sen höst.

KURT-ANDERS JOHANSSON

Sotaliden markerat med lila linje ligger på Billingens västsluttning knappt två kilometer öster om Timmers-
dala i Västra Götalands län. För tiotusen år sedan skedde tappningen av den Baltiska isjön här i området. 
Här finns fuktiga ängs- och betesmarker med en mycket rik flora på den sedan länge utfällda kalktuffen. 
kartunderlag: Lantmäteriet.
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Oskyddad pärla
Sotaliden ligger öster om samhället Tim
mersdala, 18 kilometer nordväst om Skövde. 
Man når området enkelt genom att följa den 
gamla landsvägen mellan Skövde och Marie
stad. I en skarp kurva på väg upp på berget 
ligger området på ömse sidor om landsvä
gen. I kurvan finns en parkeringsplats med 
plats för några bilar.

Landsvägen delar detta område i två delar 
och på båda sidor om vägen utbreder sig 
mäktiga ryggar uppbyggda av kalktuff. Det 
är en porös bergart som fällts ut från källor 
som rann ut ur berggrunden för mycket 
länge sedan. På ömse sidor om dessa finns 
flera bäckar som har sitt ursprung i källor 
strax öster om området. Från sluttningen 
har du fin utsikt över Klyftamon och Kin
nekulle.

Slåtterängar
Söder om landsvägen är det öppen mark 
från vägen och en bit söderut. Här finns en 

gammal sommarstuga och för länge sedan, 
när denna var bebodd, fanns det även en 
del planteringar vid huset. Idag domineras 
denna del av en öppen slåtteräng med en 
hel del buskar och lövträd i de yttre delarna. 
Hela denna del av Sotaliden slås årligen i 
september månad. 

I buskskiktet kan man hitta den på 
Billingen sällsynta skogskornellen Cornus 
sanguinea och flera buskar berberis Berberis 
vulgaris. Under några av berberisbuskarna 
växer hundratals berberissnyltrot. 

Vegetationen på marken är artrik och 
utmärks av hävdgynnade arter. Här hit
tar man ormtunga Ophioglossum vulgatum 
och enstaka månlåsbräken Botrychium 
 lunaria. Vidare påträffas backtimjan Thymus 
 serpyllum, darrgräs Briza media, jordtistel Cir-
sium acaule, sommarfibbla Leontodon hispidus, 
spåtistel Carlina vulgaris och stor ögontröst 
Euphrasia officinalis subsp. pratensis. Den 
senare är rödlistad som starkt hotad (EN) 
och känns igen på att den är tätt glandelhå

Sotaliden är ett spännande besöksmål för dig som vill bekanta dig med Västergötlands kalk- och hävd-
gynnade flora. I området växer bland annat stor ögontröst Euphrasia officinalis subsp. pratensis. Här ser 
du ett picknickbord vid en av bäckarna som rinner nedför platåberget Billingens sluttningar. Marken slås 
årligen av Stiftelsen RÄFS Naturvårdsarbeten. foto: Lennart Sundh.
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rig med glest tandade blad, fyra till sex tän
der på var sida. Igenväxning, skogsplantering 
och gödsling är de största hoten mot arten. 

Inte bara orkidéer
Kanske är det orkidéerna som är de växter 
som lockar flest besökare till området. Brud
sporre Gymnadenia conopsea förekommer 
rikligt men här finns också enstaka exemplar 
av skogsknipprot Epipactis helleborine, mest 
i kanten av den norra bäckfåran söder om 
landsvägen. Några få flugblomster Ophrys 
insectifera finns intill parkeringsplatsen 
norr om vägen. Även några få praktsporrar 
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora växer 
här. I skogskanten kan man finna ramslök 
Allium ursinum och även hitta någon enstaka 
nästrot Neottia nidus-avis. Vid den fallfärdiga 
stugan har påträffats humle Humulus lupu-
lus och lundkardborre Arctium nemorosum 
och i närheten finns en del kvarstående 
växter som odlades här för länge sedan som 
röd kamklint Centaurea cheiranthifolia var. 

purpurascens, tovsippa Anemone sylvestris och 
vårtörel Euphorbia cyparissias. Längs med 
bäcken som rinner längst i söder växer flera 
starrarter och rika bestånd med plattsäv 
Blysmus compressus. 

Norr om landsvägen blev år 2020 två 
exemplar av den sällsynta stjälkröksvampen 
Tulostoma brumale funnen här, en märklig 
svamp med en skaftad rökboll. Arten har 
annars sina huvudsakliga förekomster i 
Skåne, på Öland och Gotland. Den är knuten 
till naturbetesmarker och är rödlistad som 
nära hotad (NT). I området har vi också 
påträffat flera små förekomster av den säll
synta svampen blårödling Entoloma bloxamii, 
som är knuten till ogödslade ängs och natur
betesmarker och rödlistad som sårbar (VU). 

Buskmark och rikkärr
Slåttermarken fortsätter ner i sluttningen 
nordväst om landsvägen. Denna del har en 
annan karaktär än det jag beskrivit ovan. 
Närmare vägen är det ett öppet område med 

Den märkliga, klorofyllösa berberissnyltroten Orobanche lucorum parasiterar på berberis Berberis vulga-
ris. Arten har kommit till Sverige med människans hjälp. Sitt naturliga utbredningsområde har den i östra 
Alperna där den är endemisk. foto: Karin Kjellberg.
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kalktuff. Där växer några brudsporrar, flug
blomster och i närheten praktsporre.

Annars är denna delen mer sluten. Här 
finns några sötkörsbär Prunus avium och 
oxlar Sorbus intermedia och längst i väster står 
det några klibbalar Alnus glutinosa. En hel del 
buskar växer också här, som getapel Rhamnus 
cathartica, hassel Corylus avellana och olvon 
Viburnum opulus. Men även här förekom
mer några berberisbuskar. Kring dessa växer 
också den sällsynta berberissnyltroten. 

Den här delen är ganska skuggig och på 
våren är sluttningen full med blåsippor Hepa-
tica nobilis. Längst ner i detta område finns 
en kalkfuktäng med enstaka ovanliga växter 
som näbbstarr Carex lepidocarpa subsp. lepi-
docarpa, slankstarr Carex flacca och tvåblad 
Neottia ovata. Även denna del är slåttermark 
och slås årligen i september månad.

Strax söder om detta område finns en 
gammal åker som idag är betesmark. Alldeles 
väster om denna finns ett sluttande rikkärr 
som också ingår i betesmarken. Området 
är mycket blött och det är svårt att gå i det, 
men här återfinns många rikkärrsarter som 
ängsstarr Carex hostiana, nålstarr C. dioica 
och näbbstarr. Andra arter som påträffas här 
är gräsull Eriophorum latifolium, kärrsälting 
Triglochin palustris, tätört Pinguicula  vulgaris 
och ängsvädd Succisa pratensis. I kärret 
växer också flera orkidéarter som kärr
knipprot Epipactis palustris och ängsnycklar 
 Dactylorhhiza incarnata. För många år sedan 
sågs också honungsblomster Herminium 
monorchis i detta område men den är inte 
sedd på senare år.

Potential för restaurering
Nordöst om parkeringsplatsen finns en 
ohävdad betesmark. En del av de arter som 
än nämnda tidigare finns även här, men de 
för en tynande tillvaro på grund av att områ
det växer igen. 

Även söder om området finns det en igen
vuxen betesmark, men denna hävdas dock 
fortfarande. I den nordliga delen av detta 

område finns ett öppet parti. Floran här är 
också rik. Här påträffas brudsporrar, orm
tunga och plattsäv och även här kan man på 
hösten hitta några exemplar av blårödling.

Sköts av stiftelse
Området sköts idag av Stiftelsen RÄFS 
Naturvårdsarbeten genom bidrag från 
jordbruksverket för slåtter och höhantering, 
men när detta inte räcker får stiftelsen gå 
in och täcka upp kostnaden. Länsstyrelsen 
har området under bevakning och det finns 
en förhoppning bland många västgötska 
botanister om att det blir naturreservat här i 
framtiden.  

• Ett tips för botanister som är nyfikna på 
Västergötland är boken Botaniska besöksmål i 
Västergötland. Den tar upp 112 lokaler i land
skapet och finns recenserad i SBT nr 1/2020 
av Stig M. Bergström.
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foto: Mats Wilhelm/N.
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Ibland behöver forskare samla in nytt 
växtmaterial för att komplettera de beskriv
ningar, illustrationer och det herbariema
terial (typer) som redan finns kopplade till 
ett visst artnamn. Eftersom merparten av 
de svenska växterna i Linnés herbarium har 
försvunnit (Jarvis 2007) har vi inte det her
bariematerial som naturligt kunde ha utsetts 
till typmaterial för Linnés namn på växter 
som förekommer i Sverige.

När Linné publicerade Species plantarum 
1753 med beskrivning av världens då alla 
kända växter, hade han åtminstone sedan 
1747 årligen intensivt studerat uppsala
floran under exkursioner med sina studenter 
(Linnaeus 1753). I avhandlingen Herbationes 
Upsalienses (Linnaeus 1921 [1753]) och i stu
denternas protokoll knyts arternas namn till 
mer eller mindre precisa lokaler och vi vet 
därför ganska väl var Linné såg vilka växter 
(se faktaruta på nästa uppslag). Det finns 
även återkommande botaniska studier kring 
Uppsala som visar hur vegetationen har 
utvecklats, till exempel Wahlenberg (1820), 
Almquist (1965), som utreder flera linnean
ska arter på olika lokaler, och Jonsell med 
flera (2010) med referenser.

Lokalerna för Linnés exkursioner kring 
Uppsala kan alltså hysa levande linneanskt 
originalmaterial. Under senare år har typ
material från Uppsalatrakten samlats in till 
de linneanska arterna småfingerört  Potentilla 
verna (figur 2; Brummitt 2011), rött oxbär 
Cotoneaster integerrimus (Thulin & Ryman 
2003), jungfrulin Polygala vulgaris (Appel

M
ånga av de växtarter som Carl 
von Linné och hans studenter 
studerade kring Uppsala på exkur
sionerna Herbationes Upsalienses 

finns fortfarande kvar i de områden som 
de besökte. Vi presenterar här den första 
samlade listan på växtarter som noterades 
under dessa exkursioner, som också kallades 
herbationer, samt information om vilka 
arter som har återfunnits idag. 

Idag hotas dessa växter i Uppsala av bland 
annat genetisk förorening genom massinför
sel av samma arter, men med annan prove
niens, bland annat för att restaurera grävda 
ytor vid byggen och markarbeten. Graden av 
floraförorening är okänd eftersom inplan
teringen inte registreras. Vi ger exempel 
på alternativa restaureringsmetoder med 
användning av lokalt växtmaterial för beva
randet av Uppsalas linneanska flora.

Dessa linneanska populationer har ett 
högt kulturhistoriskt värde, men de har 
också ett högt vetenskapligt värde som 
potentiellt typmaterial (se faktaruta). Tre 
av Linnés exkursionsområden i närheten av 
Uppsala är därför föreslagna att ingå i den 
planerade världsarvsnomineringen ”The 
Rise of Systematic Biology”: Hågadalen, 
Årike Fyris och Fäbodmossen. Med hjälp 
av ideella krafter, främst från Upplands 
botaniska förening, har dessa tre områden 
inventerats. 

Linnés typmaterial
I Uppsalas närhet finns många växtarter 
kvar på den plats där de fanns på Linnés 
tid. Eftersom några av Linnés verk har 
blivit utsedda som startpunkt för den 
vetenskapliga namngivningen av flera olika 
organismgrupper, är Linné auktor till väldigt 
många artnamn. Det innebär att det är hans 
artbeskrivning som visar vilken organism 
som är kopplad till ett visst artnamn. Det 
innebär också att de individer han studerade 
innan han beskrev en viss art är extra värde
fulla som en slags garanti för taxonomin. 

Typmaterial innebär det exemplar, i de här 
fallen den pressade växt, som används när en ny 
art ska beskrivas. Det ska bevaras i ett publikt 
herbarium och fungerar som ett referensma-
terial för framtiden. Beskrivningen publiceras i 
en vetenskaplig publikation. Några av Linnés 
verk har blivit utsedda som startpunkt för den 
vetenskapliga namngivningen. Linné har därmed 
blivit auktor för många arter, alltså den person 
som gett den nya arten dess namn. 
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quist 2014) och plattlummer Lycopodium 
complanatum (Thulin m.fl. 2009).

Lista över linneanska arter
Vi har sammanställt en lista över linneanska 
vilda arter av kärlväxter i Uppsala (publi
cerad på https://doi.org/10.5061/dryad.
dfn2z350k). Som underlag för listan har vi 
främst använt avhandlingen Herbationes 
Upsalienses och olika studentprotokoll från 
1747–1762 (Hjelmqvist 1951, Berg & Uggla 
1952, Mariette Manktelow opublicerat mate

rial). Dessutom är några arter med på listan 
som inte togs upp under exkursionerna, men 
som Linné på annat håll angivit lokalupp
gifter för från Uppsala (exempelvis i Flora 
Svecica 1745). Erik Almquists Flora Upsaliensis 

figur 1. Resultatet av inventeringarna av linneanska vilda växter kring Uppsala visar att 488 av de 530 taxa som 
Linné och hans studenter hittade runt Uppsala har återfunnits i närheten av något av Linnés exkursionsområden. 
Kartan visar med blå linjer den ungefärliga sträckningen av Carl von Linnés studentexkursioner kring Uppsala, 
Herbationes Upsalienses, och antalet linneanska taxa som har återfunnits, antalet utdöda arter och antalet unika 
arter per exkursion. Stigarnas sträckning kommer från projektet Linnés Historiska Landskap. karta: Botanisk 
Charta omkring Upsala 1820 till G. Wahlenbergs Flora Upsaliensis, ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. 

Approximate routes of Carl Linnaeus excursions around Uppsala, Herbationes Upsalienses. Inventories show 
that 488 of the 530 taxa that Linnaeus studied around Uppsala with his students are still to be found. Numbers 
under each excursion annotate number of taxa, number of locally extinct species and the unique number of spe-
cies found on that excursion. Routes from the project Linnaean Landscapes.

Hela tabellen med de 530 linneanska vilda 
växter som identifierats i eller i närheten av Lin-
nés exkursioner finns publicerad på internet på 
denna länk: 

https://doi.org/10.5061/dryad.dfn2z350k
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från 1965 och Upplands flora (Jonsell m.fl. 
2010) har också varit värdefulla för vårt 
arbete.

Världsarvsnominering
Vi deltar i förarbetet till att nominera ett 
antal platser i flera länder som världsarv 
relaterat till Carl von Linné och den syste
matiska biologins framväxt som vetenskap. 
Nomineringen kallas ”The Rise of Systema
tic Botany”, och det historiska källmateria
let om exkursionerna har visat sig vara vär
defullt under förarbetet till nomineringen. 

I nomineringen uppmärksammas ett 
antal historiska botaniska trädgårdar och 
exkursionsområden runt om i världen som 
var viktiga när vetenskapen systematisk bio
logi utvecklades under 1700talet. Uppsala 
bidrar preliminärt med platser som var vik
tiga i Linnés arbete som systematiker. Det är  
Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés 

Hammarby och tre bevarade grönområden 
som genomkorsas av sammanlagt fem av 
Linnés exkursioner: det nybildade naturre
servatet Årike Fyris (som även innehåller de 
äldre reservaten Kungsängen och Nåntuna 
lund), HågadalenNåstens naturreservat och 
Fäbodmossens naturreservat i Jumkil. Exakt 
vilka områden, och hur stor del av dem, som 
kommer att ingå i den slutliga nomineringen 
kommer att avgöras senare i världsarvspro
jektet. Anledningen till att endast begrän
sade delar av exkursionerna ingår är att ett 
område behöver vara tillräckligt välbevarat 
och tillräckligt skyddat, till exempel som 
naturreservat, för att kunna bli världsarv. 

Med hjälp av ideella krafter, främst i Upp
lands botaniska förening, inventerades de 
tre grönområden nämnda ovan för att se om 
de linneanska arterna finns kvar idag. Fynd 
från dessa inventeringar 2008–2010 finns 
noterade i Artportalen (www.artportalen.

figur 2. Professor Mats Thulin från Uppsala universitet samlar typmaterial av småfingerört Potentilla verna i 
Uppsala 2010. Eftersom Carl von Linné visade sina studenter småfingerört vid Polacksbacken var den en lämplig 
lokal för insamling av nytt växtmaterial att koppla till det linneanska namnet. foto: Anders Larsson.

Professor Mats Thulin from Uppsala University collecting type material of Potentilla verna in Uppsala 2010. Since 
Carl Linnaeus demonstrated Potentilla verna to his students at Polacksbacken on the esker in Uppsala, this was 
a suitable place to collect new herbarium material to connect it to the Linnaean name.
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se) under ”Projekt = Herbationes Upsali
enses” och kommer även att ingå i ”Projekt 
= Linnénätet” (Manktelow & Johansson 
2020). Under 2011 lät Uppsala kommun 
och Länsstyrelsen i Uppsala län genomföra 
ytterligare inventeringar för att få ett mått 
på hur vanliga de linneanska arterna var i 
Årike Fyris, Hågadalen och Fäbodmossen. 
Alla arter och alla ytor hann tyvärr inte bli 
inventerade under säsongen. Dessa invente
ringsdata finns hos länsstyrelsen, som också 
har använt övriga observationer från Artpor
talen för att bedöma vilka linneanska arter 
som finns i områdena i nutid.

Resultatet av inventeringarna av linne
anska vilda växter kring Uppsala är mycket 
positivt. Av 530 taxa som observerats av 
Linné och hans studenter kring Uppsala (de 
flesta historiska taxa motsvarar moderna 
arter, men i några fall är taxonet istället en 
artgrupp eller ett helt släkte) har alla utom 

Hur vet vi var Linnés exkursioner gick? Genom 
avhandlingen Herbationes Upsalienses (Linnaeus 
1921 [1753]) får vi utförlig information om var 
Linné gick under sina exkursioner med studenter 
och de växter man såg på vägen. Till detta finns ett 
tiotal studentprotokoll bevarade från 1747 till 1762 
(Hjelmqvist 1951, Berg & Uggla 1952, Mariette 
Manktelow opublicerat material). 

Herbationes Upsalienses bestod av åtta exkur-
sioner: sju som utgick från Uppsalas stadsportar 
och en som utgick från Örnsätra i Jumkil, två mil 
nordväst om Uppsala (figur 1). Till Jumkil fick 
studenterna åka med häst och vagn dagen innan 
vandringen och sova över i gårdarna kring Örn-
sätra. Målet var att se växter från mossar och stor-
skog som inte fanns i Uppsalas närhet, till exempel 
kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum. 
Vi får anta att exkursionernas sträckningar till dels 
grundade sig på lokaler som Linné själv besökt 
som ung student tillsammans med Olof Celsius 
(von Linné 1957). 

Till 200-årsminnet 1978 av Linnés död 
återskapade Uppsala kommun tillsammans med 
Svenska Linnésällskapet tre av exkursionerna – 
Herbatio Waxalensis, Herbatio Gottsundensis och 
Herbatio Jumkilensis – vilka tillsammans gavs det 

moderna namnet Linnéstigar. Linné stigarna blev 
väldigt populära och användes flitigt. Efter några 
decennier började de emellertid att växa igen och 
allmänt fallera. I början av 2000-talet initierades 
ett fristående ideellt bevarandeprojekt, Linnés 
Historiska Landskap, som inför Linnéjubileet 2007 
ville samla och förmedla kunskap om dittills mindre 
kända linneanska marker kring Uppsala (Mankte-
low 2008, 2012). Inom projektet analyserades de 
historiska sträckningarna av alla åtta exkursioner 
med hjälp av protokollen och kunskap om växter-
nas ekologi, landskapets förändring och vägarnas 
dåtida sträckning. Detta resulterade i detaljerade 
beskrivningar av alla åtta exkursionernas ursprung-
liga sträckningar (Mariette Manktelow, opublicerat 
material). På grund av den mer eller mindre oex-
akta rörelsen av Linné och hans studenter mellan 
fast utlagda punkter ändrades också namnet från 
Linnéstigar till Linnévandringar. 

Uppsala kommun har utifrån underlag från 
Linnés Historiska Landskap renoverat och anlagt 
alla åtta Linnévandringarna, fyra i samband med 
Linné jubileet 2007 och de återstående 2009. Mer 
information om möjligheten att gå på exkursion i 
Linnés fotspår finns på linnestigarna.se.

43 återfunnits i närheten av något av Linnés 
exkursionsområden (figur 1).

Av de arter som inte har återfunnits vid 
inventeringarna är några nationellt eller 
lokalt utdöda. Ytterligare några finns på 
andra håll i Uppsala och kan kanske gå att 
hitta även i de aktuella områdena vid nog
grannare inventeringar.

Insådd av främmande växtmaterial
Eftersom naturen är föränderlig, kan vi inte 
förutsätta att arvsmassan från dagens växter 
är identisk med hur arvsmassan såg ut i de 
växter som fanns på samma platser för 300 
år sedan. Vissa förändringar sker hela tiden 
på grund av naturliga faktorer som slump, 
mutationer, selektionstryck och genutbyte 
mellan olika populationer. Om människan 
påverkar i stor skala, är det dock tveksamt 
om det fortfarande kan anses vara naturliga 
förändringar. 
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När man studerar den linneanska floran 
i Uppsala art för art får man anta att arter 
som rödklöver Trifolium pratense, timotej 
Phleum pratense, ängskavle Alopecurus pratensis 
och andra vallväxter inte kan vara genetiskt 
bevarade populationer från Linnés tid. En 
inblandning har sannolikt skett inom dessa 
populationer via insådd av vallfrön av annan 
proveniens under så lång tid att vi måste 
utgå från att originalpopulationen med tiden 
har förorenats genetiskt alltför mycket. Vi 
kan därför inte längre samla in autentiskt 
material från dessa arter kring Uppsala. 

Uppsala universitets botaniska trädgård 
har naturligtvis sedan den grundades på 
1600talet bidragit till införsel och sprid
ning av främmande genetiskt material. I det 
fallet handlar det dock mest om införsel av 
för Uppsala främmande arter, och i mindre 
grad spridning av genetiskt främmande 
material från arter ur Uppsalas vilda flora.

Genetisk förorening från villaträdgårdar 
får likaså antas ha haft liten påverkan på 
Uppsalas vilda flora. Till i början av 2000
talet kan vi alltså anta att antalet genetiskt 
förorenade arter i den linneanska floran var 
relativt få, och en majoritet av vanliga växter, 
som liten blåklocka Campanula rotundifolia, 
vårbrodd Anthoxanthum odoratum och darr
gräs Briza media, fortfarande var populatio
ner med en förmodad genetisk kontinuitet 
från Linnés dagar. Detta har på bara ett par 
decennier förändrats i och med sådd och 
plantering i stor volym av ängsfrö, växtmat
tor och pluggplantor med annan proveniens. 

Kommunal verksamhet och byggbolag 
vill lämna en vacker grönyta efter sig vid 
grävarbeten och byggnation, och därför 
återställs grävd mark numera genom insådd 
av vilda arter som växer naturligt i omgiv
ningarna. Men eftersom växterna i regel 
inte har lokalt ursprung, blir den nya gröna 
ytan en bit genetiskt främmande vegetation 
som sprider sig i landskapet. Medan följden 
av sådan insådd och inplantering i övriga 
landet stannar vid en floraförorening, en nog 

Unikt med växter som del av världsarv

Något som är nytt i världsarvsnomineringen 
”The Rise of Systematic Botany” är att även 
växterna kommer att framhävas som autentiska 
element. Enligt världsarvskonventionen från 
1972 behöver det finnas autentiska materiella, 
icke flyttbara värden på en plats för att platsen 
ska kunna bli utnämnd till världsarv (Unesco 
2019). 

”Autentiskt” innebär att värdena behöver 
vara i originalform – det är bara i undantagsfall 
som världsarvskommittén godkänner rekon-
struktioner. ”Materiellt” och ”icke flyttbart” 
innebär att de värden som utpekas som 
världsarv behöver vara någon sorts fysiska 
objekt eller strukturer, som sitter fast i marken. 
Det är också enklare att motivera att en plats 
ska bli ett vetenskapshistoriskt världsarv om 
det historiska vetenskapliga arbetet har lett till 
någon förändring av platsen. 

Det är extremt sällsynt att en plats blir 
världsarv bara för associerade värden. (Att en 
konstnär målat berömda landskapstavlor på 
en viss plats räcker inte för att landskapet ska 
bli världsarv, och att en forskare satt i en viss 
byggnad när hen gjorde en viktig upptäckt 
räcker inte i sig för att den byggnaden ska bli 
världsarv.) Det innebär att det inte räcker med 
en koppling mellan en plats och Linné som 
person, att platsen har koppling till immate-
riella värden som vetenskapliga idéer, eller att 
det finns värdefulla lösa objekt på platsen. En 
botanisk trädgård, som anlagts för att studera 
olika växtarter, är ett exempel på en plats som 
är enkel att passa in i regelverket för världs-
arv. Det borde också vara relativt enkelt att 
motivera att enstaka buskar, träd eller andra 
växtindivider eller kloner som finns kvar från 
exempelvis Linnés tid utgör unika autentiska 
strukturer. 

En historisk exkursionslokal tänjer lite mer på 
gränserna för hur världsarv brukar definieras, 
men världsarvsprojektet kommer ändå att driva 
linjen att bevarade växtpopulationer med doku-
menterad historia kan utgöra viktiga autentiska 
strukturer. 

Egentligen borde även djurpopulationer 
kunna anses vara autentiska strukturer, men 
eftersom växter generellt är mer fästa i jorden 
än vad djur är blir det troligen aningen enklare 
att motivera varför historiska växtpopulationer 
borde kunna anses vara ett materiellt, icke 
flyttbart arv.
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så allvarlig konsekvens, blir resultatet extra 
olyckligt i Uppsala kommun. Där riskerar 
vi att på sikt förlora den linneanska floran, 
ett internationellt viktigt växtmaterial med 
högt vetenskapligt och kulturellt värde som 
planeras ingå i en världsarvsnominering. 

Det finns idag inget regelverk som 
hindrar inplantering av ickeinvasiva växter 
med främmande proveniens. Den byggverk
samhet som råder i Uppsala skapar många 
grävarbeten som efteråt ska restaureras till 
färdiga grönytor med hjälp av insådda och 
inplanterade vilda arter, men med främ
mande ursprung. Att spåra vilka arter som är 
inplanterade i Uppsala kommun och i vilken 
volym har visat sig vara ett svårt arbete, 

figur 3. Det är okänt om den svärdslilja Iris pseudacorus som växer nedströms i Årike Fyris, där Linné visade 
arten för sina studenter, fortfarande är en bevarad linneansk population eller mer av en nederländsk population. 
Detta eftersom Uppsala kommun i många år planterade in pluggplantor av svärdslilja med proveniens från Neder-
länderna för att stärka och smycka åbrinken i staden. foto: Henrik Olsson.

It is unknown whether the population of Iris pseudacorus downstream of Uppsala, in the area where Carl Lin-
naeus demonstrated the species to his students, is an extant Linnaean population or more of a Dutch population. 
This is since Uppsala Municipality for many years planted Iris pseudacorus with provenience from the Nether-
lands to strengthen and ornament the banks of River Fyris in the town of Uppsala.

eftersom inget samlat register över sådana 
växter finns. Några inplanteringar har varit 
möjliga att spåra och presenteras nedan som 
exempel.

Uppsala kommun har sedan några decen
nier vid återkommande tillfällen planterat in 
växtmattor och pluggplantor längs åbrinken 
i den centrala staden (personlig kommuni
kation, Fritids och naturkontoret Uppsala 
kommun 20100614). En av de arter som 
planterats är svärdslilja Iris pseudacorus (figur 
3). Enligt det företag som sålt växterna var 
proveniensen av svärdslilja för tio år sedan 
nederländsk, men är idag svensk (personlig 
kommunikation 20100622 respektive 
20170914). Detta betyder att det är oklart 
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om svärdslilja nedströms i Årike Fyris kan 
antas vara en bevarad linneansk population 
eller om de genetiskt är mer av en neder
ländsk population.

Det byggbolag som 2017 restaurerade 
Flottsundsbron, strax söder om Årike Fyris, 
har enligt det företag som sålt växterna 
inhandlat 20 kg ängsfrö och 500 kvadratme
ter färdig ängsmatta för att laga de grävda 
ytorna. Dessutom inplanterades tusen 
pluggplantor var av nysört Achillea ptar-
mica, kabbeleka Caltha palustris, hundstarr 
Carex nigra, hirsstarr C. panicea, blåsstarr C. 
 vesicaria, ängsull Eriophorum angustifolium, 
kråkklöver Comarum palustre, äkta förgätmi
gej Myosotis scorpioides och humleblomster 
Geum rivale (personlig kommunikation 
20180219). Proveniensen hos företagets 
växtmaterial är inte längre utländsk utan 
svensk, dock inte lokalt från Uppsala utan 

huvudsakligen från Småland och andra delar 
av landet. 

Vi ser flera möjligheter för växtekologer 
och populationsgenetiker att bidra med mer 
kunskap om hur olika linneanska populatio
ner (eller andra historiskt intressanta popu
lationer) kan påverkas genetiskt av inplan
teringar och insådd av ickelokalt material 
och även bidra med kunskap om hur ”lokalt 
material” ska definieras för olika arter.

Goda exempel 
Det finns goda exempel på alternativ till 
ängsfrö, växtmattor och pluggplantor med 
främmande proveniens vid återställning av 
vegetation efter grävning. När Uppsala vat
ten och avfall AB anlade en dagvattendamm 
vid Kungsängens gård 2010 kontaktade 
de världsarvsprojektet vid Länsstyrelsen 
i Uppsala län. Resultatet blev visserligen 
införsel av en del växtmaterial med främ

figur 4. Transplantation av grästuvor till skadade delar av Tingshögen i Gamla Uppsala, oktober 2015. Detta är 
en restaureringsmetod som författarna rekommenderar. foto: Anja Rautenberg. 

Transplantation of grass turfs to damaged parts of the Thing Mound (Tingshögen) in Old Uppsala, October 
2015, a restoration method that the authors recommend.
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mande proveniens, men av arter som inte 
var del av den linneanska floran i Årike Fyris. 
Av en art, nyponros Rosa dumalis, valde man 
växtmaterial med ecertifikat och lokal pro
veniens från Västeråkers socken, Uppsala. 
Dessutom kontaktade Uppsala vatten och 
avfall AB Upplands botaniska förening som 
samlade in lokalt frömaterial av vattenpilört 
Persicaria amphibia att så vid dammen. 
När Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala, 
hade blivit nött av tramp 2011 kontaktade 
Uppsala kommun världsarvsprojektet vid 
länsstyrelsen och fick tips om vilka arter 
som kunde sås in utan att störa den linnean
ska floran.

När Statens fastighetsverk restaurerade 
Tingshögen i Gamla Uppsala 2015, konsulte
rades en botaniker som valde ut markbitar 
med lämplig vegetation från gräsmark i 
närområdet. Dessa transplanterades sedan 
till trampskadade ytor på Tingshögen 
(figur 4) och kompletterades med frösådd 
av torrbacksväxter från närområdet (Hall
gren 2018). Eftersom markens nya ytskikt 
pusslades ihop av markbitar med passande 
vegetation lämnades en vacker grönyta efter 
ingreppet. Genom att inget växtmaterial till
fördes av annan proveniens, skyddades den 
lokala floran från genetiska föroreningar. 

I skötselplanen för kulturreservatet kom
ministerbostället Råshult utanför Älmhult i 
Kronobergs län finns flera autentiska ängs 
och betesmarksväxter. Det är arter som har 
dykt upp i markerna av sig själva sedan de 
började restaureras till 1700talets agrar
landskap (Michaël och Lena Michaëlsson, 
personlig kommunikation 20200608). I 
skötselplanen för kulturreservatet står bland 
annat att ”införsel av växter utifrån inte 
ska ske (gäller inte åkerutsäde och växter 
som odlas i trädgårdarna). Åtgärder för att 
till exempel etablera ängsvegetation eller 
buskar och träd till restaurerade områden 
görs med material hämtat från andra delar 
av kulturreservatet” (Länsstyrelsen Krono
bergs län 2019).

Önskvärda mål
Att värna den linneanska floran är ett inter
nationellt ansvar. 

Vårt önskemål är att införsel till Uppsala 
av främmande växtmaterial tillhörande den 
linneanska floran ska upphöra. En intressant 
utveckling vore om företag som tillhanda
håller fröer, växtmattor och pluggplantor 
kunde ta fram ett lokalt växtmaterial för 
restaurering efter grävarbeten. Steg nummer 
ett i denna utveckling vore då en efterfrågan 
av lokalt växtmaterial från till exempel Upp
sala kommun och byggföretag som verkar i 
staden. 

Vi tycker också att det skulle vara roligt 
om uppländska botanister fortsätter att leta 
efter de linneanska växter vi här har listat, så 
att Artportalen fylls av uppgifter om var de 
finns kvar och hur vanliga de är.

Det är vår förhoppning att den linnean
ska floran kring Uppsala kan fortsatt bevaras 
till framtida generationer.  

• Författarna vill tacka Mats Thulin för 
genomläsning av manuskript och artlista 
samt Sebastian Sundberg och Torbjörn Tyler 
för svar på frågor om arter och taxonomi. 
Tack även till alla inventerare, särskilt 
Upplands botaniska förening och Anders 
Larsson, samt till Mora Aronsson och Roger 
Svensson för goda råd om inventeringen 
2011.

Metoder
i några fall är det oklart vad Linné och hans stu-
denter såg under exkursionerna, eller vad Linné 
menade med ett visst namn. Vi har då valt att i de 
flesta fall hellre fria än fälla och har därför tagit 
med även en del osäkra namn. Vi har kommente-
rat i listan där något är oklart, förutom i de fall där 
vi är helt överens med de tolkningar som gjorts 
av tidigare utgivare av studentprotokoll (Berg & 
Uggla 1952, Hjelmqvist 1951) och Erik Almquist 
(1952, 1965). Vi hoppas att tolkningarna i vår lista 
kan förfinas genom bidrag från personer som är 
specialiserade på de olika arterna, så att arter kan 
läggas till eller dras ifrån. All sådan information bör 
nå Länsstyrelsen Uppsala län där projektledningen 
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tokoll från 1747 där de besöker både Ultuna och 
Kungsängen och det därför inte säkert går att säga 
vilka arter som hör till vilket område. Danmarks- och 
Ultunavandringarna löper dessutom bitvis väldigt 
nära varandra, endast avskilda av Fyrisån, och de 
två områdena kan därför anses fungera som ett 
grönområde där arter kan spridas över ån i olika 
riktningar. Några arter har vi fört till ”Uppsala gene-
rellt”. Det är dels arter som Linné och studenterna 
såg i Uppsala på vägen tillbaka från Jumkil, dels 
arter från protokoll där exkursionsvägen är okänd. 
Arterna ur ett protokoll från Lövsta 1747 (Berg & 
Uggla 1952) är inte med i vår lista, inte heller arter 
från botaniska trädgården eller observationer av 
arter som i stort sett bara finns i odling.

för världsarvsnomineringen The Rise of Systematic 
Biology har en databas för växterna längs Herbatio-
nes Upsalienses.

Artobservationer från Linnés exkursioner som 
inte med säkerhet går att koppla till ett modernt 
artnamn har vi hanterat på i huvudsak tre olika sätt: 
(1) Vi har fört observationen till det möjligaste eller 
troligaste namnet, (2) vi har fört observationen till 
två möjliga moderna arter samtidigt (till exempel 
”vit- eller rödblära” och ”hö- eller ängsskallra”, 
eftersom Linné inte skilde på dem) eller (3) vi har 
fört observationen till ett helt släkte (om Linné 
beskrivit bara en art ur ett ”knepigt” släkte där vi 
idag har flera arter, som till exempel rödtoppor, 
daggkåpor och hagtorn).

Vi har studerat vägbeskrivningar i protokollen 
samt tolkningar i Almquist (1953, 1965), Berg & 
Uggla (1952) och Hjelmqvist (1951) om var Linné 
gick med sina studenter på de olika exkursionerna. 
Vi har sedan försökt föra observationer från alla 
exkursionsprotokoll till någon av de åtta normal-
vandringarna i Herbationes Upsalienses (Linnaeus 
1921 [1753]). Vi har dock slagit ihop Danmark och 
Ultuna till ett område, eftersom det finns ett pro-
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Manktelow, M. & Rautenberg, A. 2021: Hotet 
mot Linnés vilda växter. [Linnaeus’ wild plants 
are under threat in Uppsala.] Svensk Bot. Tidskr. 
115: 30–41.
Many of the plant species found by Carl Linnaeus 
and his students around Uppsala during the 
excursions Herbationes Upsalienses are extant in the 
areas they visited. The authors here present the first 
complete list of the 530 species registered during 
these excursions, with added information on 488 
extant species in the different areas (All taxa are listed 
at https://doi.org/10.5061/dryad.dfn2z350k). These 
Linnaean populations are of high cultural value, but 
they also have a high scientific value as sources of 
potential type material. Three of Linnaeus’ excursion 
areas are therefore proposed to be included in the 
planned world heritage nomination ”The Rise of 
Systematic Biology”: Hågadalen-Nåsten, Årike Fyris 
and Fäbodmossen. The Linnaean populations are 
threatened by genetic contamination through the 
extensive sowing and planting of the same species 
with alien origin in connection with plant restoration 
after ground preparations and building. The degree 
of genetic contamination is not known, since sowing 
and planting of alien material is not registered. The 
authors give examples of alternative plant restoration 
methods using local plant material in order to 
preserve the Linnaean flora of Uppsala. 
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E
n stor del avslåtterängarna har på 
100–200 år slutits till skog och 
försvunnit ur människornas minne. 
Men finns det fortfarande några 

rester kvar av slåtterängsflora efter mer än 
hundra år av skog? Och går det att väcka liv 
i artrikedomen igen? Det här var några av 
de frågor vi ställde oss inför ett projekt där 
vi belyste frågan om betydelsen av historisk 
markanvändning för dagens artsammansätt
ning i skogar och hyggen. 

Vi vände blicken mot södra Östergötland 
och undersökte där hyggen och avverknings
anmälda skogar med olika historik. Dessa 
hade valts utifrån den Häradsekonomiska 
kartan, som för vårt område karterades i 
början av 1870talet (Jansson 1993, Runborg 
1994). När kartan gjordes på 1870talet 
bedrevs fortfarande ett traditionellt jord
bruk i Östergötlands skogsbygder. Höskör
den från ängarna gav mat till kreaturen 
på vintern och kreaturens gödsel lades på 
åkrarna. 

I det skogsdominerade Kinda härad, 
där många av våra studieområden fanns, 
utgjorde äng 10,6 procent av landarealen, 
medan åker utgjorde 10,8 procent (figur 1, 
Anonym 1879). Sedan dess har mycket hänt, 
ängsbruket har upphört, liksom bete i skogs
mark. Mycket areal som då var äng är idag 
avverkningsanmäld eller redan avverkad 
skog. Om vi antar att all före detta äng nu är 
skogsmark, så utgör skog med ängsbakgrund 
kanske 10–15 procent av dagens skogsareal i 
Kinda härad. 

Vi valde ut hyggen som var markerade 
som äng 1870 som vi kallar ängshyggen och 
hyggen som då var skog vilka vi kallar för 
skogshyggen. Själva hyggena identifierade 
vi med hjälp av kartorna och avverkningsan
mälningar till Skogsstyrelsen. I en pilotstudie 
använde vi 24 hyggen, 12 av respektive typ, 
som var mellan två och fyra år gamla (Ibbe 
m.fl. 2011). När vi sedan fick finansiering för 
projektet dubblerade vi antalet hyggen och 
återbesökte dem från pilotstudien, så att vi 
hade 48 hyggen som var mellan två och åtta 
år gamla (Blixt m.fl. 2015). Förutom hyggena 
valde vi också ut 28 avverkningsanmälda sko
gar, varav hälften tidigare använts som äng 
och dokumenterade floran där, liksom tolv 
öppna gräsmarker att ha som jämförelser 
(Milberg m.fl. 2019). 

På varje hygge inventerade vi samtliga 
kärlväxter i hundra cirkulära provytor med 
en meters radie vardera. Dagfjärilar invente
rade vi i parallella transekter över hyggena. 
Bastardsvärmare fångades med feromonfäl
lor och pollinerande insekter med färgskå
lar. Vi håvade dessutom insekter på en del 
hyggen. 

Floran
Floran på ängshyggena avvek rejält från 
den på skogshyggena. Det fanns 36 procent 
fler arter, fler arter typiska för gräsmarker 
och det fanns mer av dem (figur 3; Jonason 
m.fl. 2014). Av 154 arter som kunde ana
lyseras individuellt var 55 signifikant mer 
frekventa på ängshyggen. Bland de som 

Ta vara på historiska ängar  
vid avverkning
Här sammanfattar fyra forskare sina resultat om hur biologisk mångfald på  

hyggen påverkas av platsens historiska markanvändning.

PER MILBERG, DENNIS JONASON, LARS WESTERBERG, KARL-OLOF BERGMAN
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var mer frekventa fanns gökärt Lathyrus 
linifolius, käringtand Lotus corniculatus, 
vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. 
acris, vårbrodd Anthoxanthum odoratum 
och smultron Fragaria vesca. Sju kärlväxter 
var mer frekventa på skogshyggen, bland 
dessa fanns linnea Linnaea borealis, lingon 
Vaccinium vitis-idaea, blåbär V. myrtillus och 
örnbräken Pteridium aquilinum (Jonason 
m.fl. 2014). 

Var kom växterna ifrån? Vi fann inget 
stöd för att arterna kom från fröbanken 
eller hade spridits med vinden (Jonason 
m.fl. 2014). Men när vi inventerade avverk
ningsanmälda skogar innan avverkning, hit
tade vi många fler arter och många fler arter 
typiska för gräsmarker i fältskiktet i skogar 
med ängshistoria (Milberg m.fl. 2019). Av 
108 arter som vi hittade innan avverkning 

och som kunde analyseras individuellt var 52 
signifikant mer frekventa i ängsskogar. Det 
gäller till exempel blåsippa Hepatica nobilis, 
fyrkantig johannesört Hypericum macula-
tum, stor blåklocka Campanula persicifolia, 
smultron Fragaria vesca, skogssallat Lactuca 
muralis och teveronika Veronica chamaedrys. 
15 var mer frekventa i kontinuitetsskogar 
och bland dem återfanns linnea, lingon, 
blåbär och örnbräken (figur 2, Milberg m.fl. 
2019).

Vi befarade att många av arterna på hyg
gena bara skulle blomma upp en kort period 
för att sedan snabbt försvinna. Vi kunde 
dock inte se några tendenser till att deras 
frekvens på hyggen minskade mellan år 2 
och 8. 

figur 1. Den häradsekonomiska kartan ger information om den historiska markanvändningen, och detta utsnitt 
av norra Kinda härad visar hur utbredd ängsmarken (grönt) var kring 1870. Gult är åker, medan vitt är utmark; 
ringarna är lövträd, stjärnorna barrträd. Den Häradsekonomiska kartan producerades för ungefär hälften av Sve-
riges län, och är idag lätt att få tillgång till och använda t.ex. via Google Earth. Det är framför allt de län där kartan 
bygger på markanvändning under 1800-talet som vi bedömer som särskilt intressanta (Östergötland, Uppsala, 
Örebro, Södermanland och f.d. Skaraborgs och Älvsborgs län). karta: Lantmäteriets historiska kartarkiv.
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Dagfjärilar
På ängshyggena fanns en anmärkningsvärt 
rik fjärilsfauna som innehöll 34 procent fler 
arter än skogshyggena och generellt fler 
fjärilar (Ibbe m.fl. 2011, Blixt 2015). En rad 
dagfjärilar som normalt är specialiserade 
på ängs och betesmarker hade koloniserat 
hyggena och fyra av dem var även nationellt 
rödlistade: silversmygare Hesperia comma, 
ängsmetallvinge Adscita statices, smalsprötad 
bastardsvärmare Zygaena osterodensis och 
sexfläckig bastardsvärmare Z. filipendu-
lae; alla rödlistade som nära hotad (NT). 
Faktum är att artrikedomen av fjärilar på 
ängshyggen motsvarar vad man normalt 
finner i fina gräsmarker i vårt studieområde 
(Blixt m.fl. 2015). 

Bland dagfjärilarna såg vi också en intres
sant skillnad vad gällde hyggenas ålder, 
inventerade från två till fyra år efter slutav
verkning. Dagfjärilar med hög mobilitet 
fanns på alla hyggen, medan de med lägre 
mobilitet dök upp på hyggen som var fyra 
år gamla (Ibbe m.fl. 2011, Viljur m.fl. 2018). 
Vi kunde också konstatera att för en del 
dagfjärilar var det mängden nektarväxter 
som avgjorde förekomsten, medan det för 
andra var förekomsten av värdväxter, alltså 
växtarter som larven äter, som avgjorde. 

Vi konstaterade också att fjärilstäthe
terna, och skillnaden mellan hyggestyperna, 
bestod över tid, åtminstone upp till åtta år, 
som var de äldsta hyggena som inventerades 
(Blixt m.fl. 2015). 

Bastardsvärmarna följde ett liknande 
mönster som dagfjärilarna, och var mest 
talrika på blomrika hyggen och ängshyggen 
(Bergman m.fl. 2020). 

I färgskålarna fångade vi 31 arter blomflu
gor, 16 arter sociala bin (alltså humlor och 
tambin), 59 arter solitärbin, 66 arter andra 
steklar och tio arter blombockar (Milberg 
m.fl. manuskript; dessutom fångades ett 
antal artgrupper som inte bestämdes, 
främst guldbaggar, små skalbaggar och 
små fjärilar). Bland artbestämda grupper 

var det bara de sociala bina som visade en 
signifikant effekt av äldre markanvändning, 
men då med fler individer på skogshyggen 
än på ängshyggen, alltså omvänt mot vad vi 
förväntat. 

Dagfjärilar gillar ängshyggen
Det är uppenbart att vi – i alla fall just 
nu – har en tynande population av växter i 
avverkningsmogna skogar som tidigare varit 
ängsmark (Milberg m.fl. 2019). Dessa blom
mar upp efter en avverkning, och innebär 
att dessa hyggen producerar mer nektar, 
och delvis andra värdväxter, än hyggen med 
skogshistoria. Detta gör ängshyggena extra 
värdefulla för nektarsökande dagfjärilar och 
bastardsvärmare. 

Varför är öppna marker så artrika?

Fram till den senaste istidens slut fanns ett stort 
antal stora växtätare – ofta kallade megaherbi-
vorer (Owen-Smith 1988) – som antingen lokalt 
(van Vuure 2005) eller generellt (Vera 2000) 
höll tillbaka träden i landskapet. Senare har tam-
djuren ersatt de utdöda megaherbivorerna och 
människans odlarmödor fortsatt att skapa ett 
landskap med öppna partier och glesa skogar. 
De senaste hundra åren har en skarp gräns dra-
gits upp mellan skogs- och jordbruksmark i och 
med att bete i skogen upphört (Kardell 2004), 
och skogsmarken har blivit allt tätare (Hedvall & 
Brunet 2016, Bergstedt m. fl. 2017). 

En något förbisedd förändring under 1900-
talet är därför den förtätning av skogen som 
skett, och som kan förklara tillbakagången av 
växter som mosippa (Grzyl & Bonikier 2011) 
och ryl (Lundell m.fl. 2015). Förtätningen av våra 
skogar är en storskalig förändring som troli-
gen missgynnat även många andra växter och 
insekter.

Öppna partier i skog är därför värdefulla 
landskapsinslag och brukar ha en rik och delvis 
avvikande flora som attraherar nektarsökande 
insekter (Berg m.fl. 2011, 2013, 2015, Korpela 
m.fl. 2015, Zmihorski m.fl. 2016, Viljur & Teder 
2016, Hanula m.fl. 2016, Ohwaki m.fl. 2018a, 
b). Det finns också många vedlevande insekter 
som verkar gynnas i öppnare landskap, eller 
främst hittas i solbelysta miljöer (Wikars 2004, 
Lachat m.fl. 2016). 
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Varför ser vi inte samma mönster hos alla 
nektarsökande insekter? Många blomflugor, 
vildbin, steklar och blombockar får nog anses 
vara rena skogsarter, som nyttjar mer resur
ser än bara nektar. Det kan handla om sådant 
som boplatser eller värdväxter (Rubene m.fl. 
2015, Westerfelt m.fl. 2015, Johansson m.fl. 
2020). Och precis som för en del dagfjärilar 
(Ibbe m.fl. 2011) är kanske specifika värdväx

ter mer betydelsefulla än nektartillgången 
för deras förekomst (Westerfelt m.fl. 2018). 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att man 
alltid bör tolka fångst i färgskålar med viss 
försiktighet eftersom det kan finnas skevhet 
i fångsterna, främst genom att en polline
rande insekt har större chans att fångas om 
blommorna är få, jämfört med när blom
morna är många (Westerberg m.fl. 2021). 

figur 2. Skillnaden mellan hyggen där det tidigare har varit ängsmark (till vänster) och hyggen där det varit 
skogsmark syns framför allt på artsammansättningen. Gökärt Lathyrus linifolius, käringtand Lotus corniculatus, 
vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. acris och smultron Fragaria vesca var vanligt förekommande på 
hyggen där det tidigare varit äng. Linnea Linnaea borealis, lingon Vaccinium vitis-idaea, blåbär V. myrtillus och 
örnbräken Pteridium aquilinum var vanligare på hyggen där det tidigare varit kontinuitetsskog. foto: Författarna 
(när inte annat anges).

Gökärt Lathyrus linifolius Linnea Linnaea borealis
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Hyggen som habitat
För en del år sedan publicerade vi en studie 
kring gräsmarksfjärilar i centrala Östergöt
lands åkerdominerade landskap. Resultaten 
visade precis vad vi förväntat oss: att det 
var mer fjärilar där det var en större andel 
naturbetesmarker i omgivningen (Bergman 
m.fl. 2004). När vi sedan ville återupp
repa denna studie i det skogsdominerade 
landskapet i norra och södra Östergötland 
blev det en flopp. Andelen artrik gräsmark 
i omgivningen spelade ingen roll (Bergman 
m.fl. 2008). Nu förstår vi varför. Det var 
hyggena tillsammans med andra öppna 
marker i skogslandskapet  som hjälpte 
”gräsmarksarterna” att finnas i områden där 
det saknades närliggande gräsmarker. Att 
andel skog är positivt för förekomsten av 
gräsmarksfjärilar har vi senare visat för hela 
södra Sverige (Bergman m.fl. 2018), och 
mönstret har bekräftats i tio olika data
set i Europa (Sverige, Finland, Tyskland, 

Schweiz, Tjeckien; Öckinger m.fl. 2012). 
Och att hyggen kan ha en rik fjärilsfauna är 
numera välbelagt (se hänvisningar i nästa 
stycke).

Som naturvårdare är det med viss tvekan 
vi lyfter fram att hyggen idag generellt är 
ett underskattat vardagshabitat för gräs
marksarter. Ett av våra största naturvårds
problem är ju att skyddsvärda skogsarter 
påverkas negativt vid slutavverkning. Sam
tidigt är det ju uppenbart att naturvärden 
som hänger ihop med öppna landskap gyn
nas av hyggen (förutom våra studier Berg 
m.fl. 2011, 2013, 2015, Korpela m.fl. 2015, 
Zmihorski m.fl. 2016, Viljur & Teder 2016, 
Ohwaki m.fl. 2018a, b), och då framförallt 
på marker med ängshistorik. 

Avslutningsvis får vi inte sätta likhets
tecken mellan hyggen och artrika gräsmar
ker, eftersom det bara var en delmängd av 
våra typiska gräsmarkarter som påträffades 
på hyggen.

figur 3. Det är fler kärlväxtarter på hyggen där det tidigare varit äng. Här visas antal kärlväxtarter per skog eller 
hygge där varje punkt representerar artantalet för varje undersökt område. Siffran och linjen anger mediananta-
let arter. Totalt inventerades 14 skogsområden per typ och 24 hyggen per typ där 314 kvadratmeter per hygge 
inventerades.
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Ett hygge utgör ett solbelyst och öppet 
habitat under en begränsad tid, kanske 
tio till femton år. På landskapsskala utgör 
dock lämpliga hyggen en avsevärd areal 
och vi räknade ut att sex till tio procent av 
Östergötlands yta utgjordes av hyggen som 
kunde vara fjärilshabitat, vilket var ungefär 
fyra gånger mer än de permanenta, artrika 
gräsmarkerna i länet (Blixt m.fl. 2015).

Ängshyggen
Hyggen med ängshistoria – som ju var start
punkten i vårt projekt – är särskilt intres
santa eftersom de kan har större värden vad 
gäller dagfjärilar än välskötta gräsmarker 
som får miljöstöd. Har man förmånen att 
äga en sådan skog, inställer sig några spän
nande möjligheter i samband med avverk
ning.

En uppenbar möjlighet är att införa betes
drift på hygget genom att det omförs från 
skogsmark till jordbruksmark. Ska marken 
anses vara skogsbete – och därmed vara 
aktuell för sådant stöd – ska detta förstås tas 
hänsyn till innan avverkning, så att skogen 
gallras istället för att slutavverkas. En annan 
möjlighet är att fördröja tiden det tar för 
hygget att växa igen till att åter bli tät skog. 
Att avstå från plantering och låta ”naturen ha 
sin gång” kan vara frestande, och i södra Sve
rige brukar den naturliga återväxten vara god 
(Skogsvårdslagen kräver att man säkerställer 
återväxt av skog). Idag är det certifieringssys
temen som styr detaljerna kring hänsyn vid 
avverkning, och inom FSC (Forest Steward
ship Council, den vanligaste skogsbrukscer
tifieringen i Sverige) prioriteras livsmiljöer 
som missgynnas av det nutida eller historiska 
skogsbruket, så som skogsbete, hagmarker 
och slåtterängar. Det är alltså fritt fram att 
spara hänsynsytor som lämnas för fri igen
växning. Luckor i planteringen innebär att 
vi aktivt skapar framtidens gläntor. Glesare 
plantering än vad som rekommenderas eller 
att välja att plantera lövträd istället för barr, 
eller tall istället för gran är också åtgärder 

som förlänger tidsfönstret för arter som 
gillar öppnare miljöer. Dessvärre innebär 
nuvarande viltbetesnivåer att stängsling ofta 
är en förutsättning för tall och lövplantering 
(Pettersson m.fl. 2019). 

Det är viktigt att försöka förstå hur 
kulturlandskapet såg ut på 1870talet och 
att det helt klart inte var så att all fauna och 
flora som vi idag associerar till gräsmarker 
var begränsad till ängsmarkerna. För det 
första innebar varje yta ängsmark – som ju 
motsvarade en viss mängd boskap – att det 
även bedrevs bete på utmark (Nilsson 2006). 
Om kulturpåverkan avtagit med avstånd 
från gården och därmed att trädskiktet 
blivit tätare med samma avstånd, så kanske 
bebyggelsehistoria kan vara användbar för 
att identifiera artrika hyggen. Man kan 
också gissa att mer högproduktiva fläckar 
haft högre grad av kulturpåverkan, så dagens 
vegetation kan också vara till hjälp. För det 
andra var ängsmarken på intet sätt konstant 
över tid. Till exempel visade en av våra exa
mensarbetare vid kartstudier av Julita gård 
att närmare hälften av ängen som fanns 1850 
hade varit antingen åker eller hagmark 1798 
(Löfberg 2017).

Det är också viktigt att påtala att ängarna 
inte var slumpvis fördelade i landskapet. Det 
var givetvis de mer produktiva markerna som 
blivit äng, medan utmarken ofta var på mag
rare mark. I vår studie har vi dock försökt 
matcha hyggen efter bonitet, vilket betyder 
att markens förmåga till skogsproduktion var 
likartad. 

Sista chansen för gräsmarken?
Även om vi just nu har levande kulturspår i 
skogen i form av gräsmarksväxter, måste vi 
ställa oss frågan om dessa kulturspår kom
mer att överleva ännu en skogsträdsgenera
tion? Med aktiv skogsskötsel tätnar skogen 
tidigare – och förblir tätare – vilket troligen 
betyder att vår möjlighet att nyttja dessa 
levande kulturspår kommer att klinga av 
med tiden.  
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N
aturreservatet Tunhems ekhagars 
främsta naturvärden är knutna 
till hagmarkernas rika förekomst 
av solitära och grova ekar. Många 

är hålekar. Med ”grova ekar” menar vi ekar 
med en omkrets i brösthöjd av minst 250 
centimeter (Rundlöf & Nilsson 1995). Inför 
reservatsbildningen 1996 var kunskapen om 
förekomsten av grova ekar dock bristfällig 
varför vi gjorde en kartering och uppmät
ning av omkretsen av skogsekar Quercus 
robur med minst 250 cm i brösthöjd. 

Tjugotre år senare har vi nu 2019 återin
venterat ekbeståndet och följt upp reserva
tets främsta naturvärden. Syftet med under
sökningen var att följa upp ekbeståndets 
tillväxt, överlevnad och föryngring, samt 
undersöka vilken effekt gallring och friställ
ning har haft på ekarna. 

Vi kan visa på en betydande ökning av 
antalet grova ekar under dessa 23 år. Reser
vatets skötselåtgärder med utglesning av 
ekdungar och friställning av ek har haft en 
god effekt på rekryteringen av fristående 
träd och deras tillväxt. 

Trädvården i reservatet påbörjades 1998 
efter reservatsbildningen med slutavverk
ning av åtta hektar granskog planterad på 
bland annat åkermark. Plockhuggning av 
trängande björk, klibbal och ask, utglesning 
av klen ek stående i bestånd samt friställ
ning av grova ekar främst i reservatets södra 

och centrala del utfördes. Vårdinsatser har 
också genomförts på enskilda ekjättar för 
att främja trädens vitalitet enligt en fram
tagen trädvårdsplan i länsstyrelsens regi av 
Bengtsson och Lindholm (2007). 

Människans landskap
Tunhems Ekhagar är ett äldre odlingsland
skap med stora kultur och naturvärden, 
beläget på sydvästsidan av Hunneberg (figur 
1). Det 74 hektar stora eklandskapet med 
åkrar, betesmark och ädellövskogsdungar är 
en av landets förnämsta lokaler för hag
marksekar (Nilsson 1995) och tillhör kyrkan 
och Västra Tunhems prästgård. Kyrkomar
ken är sannolikt också en av förklaringarna 
till att antalet grova ekar är för Västsverige 
ovanligt stort då skyddet mot avverkning av 
ek inte upphörde helt förrän 1935 på kyrkans 
mark. 

Ekhagarna vid Tunhems prästgård har 
en lång odlingshistorik bakom sig och som 
troligen tar sin början under brons och 
järnåldern för 3000–2500 år sedan. En pol
lenanalys av en sedimentpropp (Digerfeldt 
1978) från den närliggande Hullsjön, två 
kilometer sydväst om Tunhemsreservatet, 
avslöjar en rik ekförekomst i området redan 
för sextusen år sedan och som kulminerade 
under mitten av stenåldersperioden för 
4500 år sedan. Pollen från gräs, ljung, enbus
kar och odlad spannmål får ett uppsving 

De grova ekarna har ökat i 
Tunhems ekhagar
Under tusentals år har Tunhem dominerats av ekbeklädda ängar och betesmar-

ker. Hans Alexandersson och Anders Bohlin undersökte hur många grövre ekar 

och andra ädellövträd som fanns kvar 2019 med utgångspunkt i den undersök-

ning som de gjorde 1996. Detaljerade metoder och resultat redovisas i slutet.

HANS ALEXANDERSSON & ANDERS BOHLIN †
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under sen bronsålderstid för 3 000 år sedan 
och djurhållning med slåtterängsbruk med 
åtföljande mer öppet landskap utvecklas 
under järnåldern för 1500 år sedan (Diger
feldt 1978, Ullberg & Ornell 1987). Vi kan 
med stöd av pollenanalyserna och fornläm
ningarna anta att de öppna trädbärande hag
markerna och slåtterängar med smååkrar, i 
dag fornåkerområden vid Tunhem troligen 
har en obruten historik under ca 2 500 år 
(figur 1). 

Den första beskrivningen av landskapet 
vid prästgården gjordes av Carl von Linné 
på sin Västgötaresa en julidag 1746:

Detta Tunhem låg som ett jordiskt Paradis 
på södwästra sidan af Hunnebärg, där Hunne
bärg gjorde en wik. Prästgården, som war den 
wakraste ibland alla jag sedt, låg här inwid roten 
af Hunnebärg på et högländt fält, som på norra 
och östra sidorna betäktes af sjelwa Hunnebärgs 
wäggar, hwilke woro klädde med Ek, nedan ifrån 

figur 1. Översiktskarta över Tunhems prästgård med reservatsgräns samt läge i Västra Götalands län.  
kartunderlag: Lantmäteriet.
The oak meadow at Tunhem is situated south of lake Vänern in the county of Västra Götaland. 
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alt upåt. I söder war en stor Ekskog. På wästra 
sidan war äfwen en Ekskog.

Botanisk rikedom
Lokalklimatet och de basrika, sedimentära 
bergarter med kalkverkan ger områdets 
vegetation en sydlig prägel mer likt det 
södra, tempererade lövskogsområdet. Ädel
lövblandskogar med varierande inslag av 
ek, skogslind Tilia cordata , skogsalm Ulmus 
glabra och ask Fraxinus excelsior är typiska 
för området. Fältskiktet är av lågört eller 
högörttyp med förekomst av bland annat 
blåsippa Hepatica nobilis, myskmadra Galium 
odoratum och stor häxört Circaea lutetiana 
(Bohlin & Gejer 1989). Merparten av natur
betesmarkerna har gödslats för omkring 
femtio år sedan men vegetationen på det 
kalkförande underlaget har därefter här och 
var återtagit sin mer naturliga sammansätt
ning med en mer örtdominerad, lågvuxen 
grässvål med hävdgynnade arter som 
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slåttergubbe Arnica montana, stagg Nardus 
stricta och backsmörblomma Ranunculus 
polyanthemos. Hagmarkernas stora natur
värden ligger i förekomsten av de stora, 
innanmurkna, solitära ekarna med före
komst av ved och mulmlevande skalbaggar. 
Trädstammarna har även en lavflora med 
förekomst av flera rödlistade arter. Grova 
solitärträd av ek, alm och bok växer även 
kring hembygdsgården och i omgivning
arna kring prästgårdens manbyggnad och 
trädgård.

De intressantaste insekterna i reservatet 
återfinns i ekhagarna. Här är det vedskal
baggsfaunan som är särskilt värdefull. 
Enligt Sven G. Nilsson(1995) är lokalen en 
av Sveriges och därmed Europas främsta 
skalbaggslokaler med hagmarksekar. Här 
återfinns två akut hotade arter, fem sårbara 
arter och åtta hänsynskrävande arter. Samt
liga kräver gamla, grova och ihåliga lövträd. 
Flera av arterna lever i mulmen, som är den 
halvmultnade massa av död ved, exkre
menter och nedrasade fågelbon som finns i 
botten på håligheter i träden. 

Tunhemseken 
Den största och äldsta eken i Tunhems 
ekhagar kallas i folkmun för Tunhemseken. 
Den omskrivs redan 1918 i Sveriges Naturs 
årsbok av Axel Vinge i notisen Ekvegetatio-
nen å Västra Tunhems prästgård:

En av de största och vackraste ekarna 
växer nordväst om trädgården omedelbart 
invid ofvan nämnda ekskogsbestånd. Dess stam 
mätte sommaren 1913 vid brösthöjd 5,95 meter 
i omkrets. Kronan är stor, regelbunden och 
vacker. 

Denna ek är åldersbestämd med hjälp 
av dendrokronologi som utförts av Alf 
Bråthén. Han uppskattade den till minst 
åttahundra år, vilket innebär att den kan ha 
grott redan på 1100talet. När vi mätte dess 
omkrets 2019 fick vi den till 7,41 meter.

Kulturmark i förändring
Häradsekonomiska kartan från 1893 visar att 
en betydande uppodling till åker har skett av 
ängsmarken under 1800talets senare hälft. 
Hohlängen i väster och norr har reducerats 
och odlats upp i den norra delen mot åker
skiftena och stora områden med äng odlats 
upp och dikats nere på lerslätten. Storängen 
i söder med ”torre och magre backar beväxt 
med någon ekskog och andra löfträd växa” 
redovisas som lövträdsbärande betes
mark. Det som idag är ett alkärr centralt 
i betesmarken var då ett öppet starrkärr. 
Åkergärden i söder med slåtterängar kring 
torpen Kalvhagen och Ledet visar på utökad 
åkermark på ängens bekostnad.

Denna ägoslagsfördelning består i grova 
drag fram till 1960talet enligt ekonomiska 
kartan från 1971. Den största förändringen 
är att ängsbruket upphör helt och övergår 
i betesdrift eller vallodling alternativt får 
växa igen till lövskog. Detta gäller särskilt 
Hohlängen i väster vars nedre västra del idag 
är en tät blandädellövskog med ask, alm, 
ek och klibbal samt björk. Hassel förekom
mer rikligt. Kring 1968 planteras några 
åkergärden vid torpet Ledet igen med gran 
som sedan avverkas 1998 när reservatet har 
bildats. I Storängen planteras kring 1960 
nio stycken solitärekar av en parkprovinens 
som ersättning för tidigare avverkade ekar i 
hagen.

En påträngande fråga vi ställer oss är när 
den stora avverkningen av solitärekar sker i 
prästgårdens ängsmarker? Vi vet att af Bor
neman räknar in totalt 255 stora ekar, troli
gen solitärer, koncentrerade till Hohlängen 
och Storängen. 1918 beskrivs ekvegetationen 

figur 2. Antalet grova ekar har ökat i Tunhems ekha-
gar under 23 år. (A) Den största ökningen i antalet 
grova ekar sedan 1996 har skett i det lägre storleks-
spannet. (B) Vi ser att tillväxten per år inte avtar med 
ökad storlek hos ekarna. (C) Tillväxten är stor både hos 
ekar som står öppet, halvslutet och slutet..
Large oaks are increasing in the area, and they do 
more so when they are standing solitary in the open. 



53Alexandersson & Bohlin: Grova ekar i Tunhems ekhagar

A. Samtliga grova ekar i Tunhems ekbackar 1996 och 2019

B. Stora grova ekar tillväxer som de mindre

C.Grova ekar som står öppet har betydande stamtillväxt 
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vid prästgården av Axel Vinge som nämner 
att (Vinge 1918): 

som bekant, äro ekar å prästgårdar så 
tillvida skyddade, att afverkning ej får äga rum 
utan särskilt medgifande af domänstyrelsen. 
Under 1870 och 1880talen fälldes med veder
börligt tillstånd några tiotal äldre ekar. Sedan 
dess har ingen afverkning ägt rum.

När Hohlängen till vissa delar odlades 
upp till åker bör dock ett stort antal ekar 
ha avverkats och idag finner vi endast ett 
10tal här som är över 400 cm i omkrets. 
Den största ansamlingen av grova solitäre
kar, 25 stycken, står i Storängen nära präst
gården och ger en vink om hur ängsgärdena 
sett ut en gång i tiden när Linné besökte 
Tunhem. Ekbeståndet måste alltså ha 
decimerats kraftigt under 1800talets mitt 
och senare del, eventuellt också kring 1920

talet och framåt, då närmare tvåhundra 
träd avverkas och transporteras bort.

Fler grova ekar
Vår uppföljning av den 23 år gamla ekin
venteringen visar på en betydande ökning 
av antalet grova ekar. Reservatets skötse
låtgärder med utglesning av ekdungar och 
friställning av ek har haft en god effekt på 
rekryteringen av fristående träd och deras 
tillväxt. Ökningen av grova ekar har främst 
visat sig i reservatets västra och södra delar 
där det i det senare området genomförts 
omfattande skötselåtgärder med avverk
ning av ett åtta hektar stort granbestånd 
samt plockhuggning av björk, klibbal och 
ask för knappt tjugo år sedan. Friställ
ningen av ek kring före detta torpet Ledet 
i söder kan på sikt bli ett nytt område med 
jätteekar som kompletterar det centrala 
jätteekområdet söder om prästgården.
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Friställningen av ekar har gynnat till
växten hos träden. Områden inom natur
reservatet som har särskilt hög potential för 
rekrytering av grova ekar är Hohlängens väs
tra lövskogsbevuxna del, där ett stort antal 
ekar nått 250 centimeters omkrets eller mer. 
Området är mycket lämpat för en successiv 
restaurering till hagmark, glest bevuxen med 
solitärekar och hassel. Ekarna bör hamlas på 
gammalt vis eller topphuggas för att skapa 
lågt ansatta trädkronor. 

Ekbeståndet behöver också en individuell 
vård med bland annat kronavlastning för att 
minska dödligheten hos grova träd samt öka 
vitaliteten hos träden och därmed förlänga 
livslängden. En kompletterande trädvårds
plan för träd större än fyra meter bör läggas 
till den nuvarande mer begränsade planen för 
35 träd i det centrala ekområdet och kring 
hembygdsgården. 

Uppföljning av ekbeståndet med åter
inventeringar är viktig för att bedöma att 

nyrekryteringen av grova ekar fortgår och 
att deras vitalitet bibehålls för att kompen
sera för oväntad hög dödlighet på grund av 
stormfällning eller sjukdomar. Återinvente
ringar med uppföljning av vitaliteten rekom
menderar vi bör ske vart femte till tionde år.

En iakttagelse vi gjort under återinvente
ringen är att det inte finns någon ekföryng
ring i betesmarken eller i lövskogsbrynen 
eller i lövskogsdungarna. Enda stället är den 
betesfredade före detta åkern bakom hem
bygdsgården där plantor av ek spontant växer 
upp som småträd, svårt tuktade av älg och 
hjortbete. 

Vi har inte genomfört någon systematisk 
inventering av ekföryngringen men det 
är tydligt att det uppstått en ålderslucka i 
ekbeståndet med mycket få ungträd i ålders
spannet tio till femtio år. Stödplantering 
av ekplantor bör därför ske i till exempel 
Storängens södra del där den 8 hektar stora 
granplanteringen togs bort 1998 och nu 

figur 3. Tunhems ekhagar centrala området av Storängen med kvarvarande månghundraåriga hålekar i  
storleksklassen 500 – 600 centimeter i omkrets. foto Hans Alexandersson.
The large meadow in the central parts of Tunhem oak meadow with several hundred year old oaks. 
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är en öppen betesmark där endast klibbal 
föryngrar sig. Ekplantorna måste skyddas 
från betesdjur med små inhägnader som tas 
bort när eken nått upp till fyra meter eller 
mer. Ett sätt att skynda på föryngringen av 
riktigt unga ekar är att pröva med sticklingar 
och driva upp plantor i drivbänkar för senare 
utplantering. En sådan restaurering av ekbe
ståndet i Tunhems ekhagar vore önskvärd för 
att återfå det eklandskap som Linné upp
levde 1746.  

• Vi vill särskilt tacka Åke Carlsson som 
hjälpt oss på olika sätt och bidragit med 
lämpliga referenser. Tack också till Harry 
Persson, före detta arrendator och djurhål
lare på prästgården, som bistått med mycket 
värdefulla historiska uppgifter om markan
vändningen.

Metoder
Fältarbetet genomfördes våren 1996 i samband 
med att naturreservatet skulle bildas. Fältarbetet 
som utfördes av oss båda med att mäta upp och 
registrera grova träd 1996  följde metodiken i ”Fem 
Ess metoden” (Rundlöf & Nilsson 1995). Återinven-
teringen och uppföljning 2019 genomfördes med 
samma metodik men med tillägget att trädets kron-
vitalitet bedömdes i skala 1 till 5, där 1 = vital krona 
>50 %, 2 = 25-50 %, 3 =< 25 %, 4 = kronan 
nästan död och 5= trädet helt dött enligt bedöm-
ningsgrunder angivna i Trädvårdsplan för Tunhems 
ekhagar 2007 (Bengtsson & Lindholm 2007). Vid 
uppföljningen 2019 fotograferades eken och katalo-
giserades med nummer, läge och skötselområde.

Alla ekar registrerades och numrerades och mar-
kerades på en förstorad version till 1:5 000 av den 
ekonomiska kartans äldre versionen från 1970-talet 
i skala ca 1:10 000. I kartans ortofotobakgrund var 
det möjligt att identifiera solitärt stående grova träd 
och därmed få en god tolkning av trädets placering i 
fält. Övriga träd syftades in på kartan; koordinatsätt-
ning av träden var inte möjlig med enklare handburna 
GPS:er 1996. Trädens exponering noterades där F 
= fristående med kronan mer än 2 meter från andra 
träd. H = halvöppet med delar av kronan mer än 2 m 
från närstående träd och S = sluten skog eller träd-
samlingar kring trädet. Hålträd med mulm noterades 
och eventuell förekomst av spillning från skalbaggar 
registrerades. Tickor på stam och grenar eftersöktes 
och noterades med art. Större skador på trädkronan 

noterades men vitalitetsbedömning av kronan (se 
ovan), gjordes bara vid uppföljningen 2019. 

Mätningen av omkretsen har följt principen i 
Skånes Naturskyddsförening (2013). I några fall har 
utväxter på stammen eller grova grenar medfört att 
måttet har tagits på lägre nivå än 130 centimeter 
över marken och under diverse utväxter, vilket note-
rats i katalogen.

Resultat
Vi kan visa på en betydande ökning av antalet grova 
ekar under dessa 23 år. Reservatets skötselåtgär-
der med utglesning av ekdungar och friställning 
av ek har haft en god effekt på rekryteringen av 
fristående träd och deras tillväxt. Antalet grova ekar 
har ökat med 29 %, från 183 stycken 1996 till 258 
ekar 2019. Ökningen av antalet grova ekar är i de 
mindre storleksklasserna mellan 250 och 400 cm i 
brösthöjd. Antalet träd större än 450 cm i omkrets 
är oförändrat lågt med 31 träd, 7 träd har tillkommit 
i dessa större storleksklasserna. De flesta ekar finns 
i reservatets västra och södra delar samt centralt 
söder om prästgården i Storängen där mycket grova 
eksolitärer sätter sin prägel på landskapet. 

Totalt har 19 ekar dött under perioden genom 
vindfällning eller av sjukdomsangrepp och står kvar 
stående i hagmarken. Dödligheten har varit 7,4 % 
under den senaste 23-årsperioden. De flesta döda 
träden, 14 stycken, återfinns i de två minsta och 
trädrika storleksklasserna 250 till 349 cm medan 
endast tre träd har dött i de grövre storleksklasserna 
större än 450 cm. Den största eken som kollapsade 
var 630 cm i omkrets då den föll av oklar yttre anled-
ning, en varm och vindstilla augustidag 2010, troli-
gen endast på grund av egen tyngd. De döda träden 
är spridda i hela reservatet med en viss koncentra-
tion till reservatets södra delar. Tillväxten i omkrets 
har varit genomsnittligt drygt 32 cm under 23-års-
perioden. Den årliga tillväxten under perioden har 
varit genomsnittligt 1,4 cm men trädens individuella 
tillväxt har varierat betydligt med stor spridning kring 
medelvärdet och har varierat mellan 0,5 cm och 4,5 
cm per år för ekar i samma storleksklass. Tillväxten 
genomsnittligt visar inga tecken på avtagande med 
ökande storlek. 

Antalet ”mulmträd” har ökat under perioden från 
51 träd till 70 träd och främst i storleksklasserna 
300 till 450 cm. Antalet håligheter med mulm där 
spillning från vedlevande skalbaggar har noterats 
och är oförändrat 15 trädhåligheter. Dessa träd är 
koncentrerade till reservatets solöppna, centrala 
”Storängsdel”. 

Samtliga uppmätta ekar från 1996 och uppfölj-
ningen 2019 finns publicerade som en excelfil på 
https://doi.org/10.5061/dryad.qbzkh18gj
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We here describe a significant increase in the 
number of large oaks Quercus robur in the Tunhem 
oakmeadow during 23 years. We define large 
oaks as having a circumference at chest height 
larger than 250 cm. The number of large oaks has 
increased with 29% from our first survey 1996 to 
our second survey 2019. Most of the recruitment 
of larger oaks is in the smaller size-classes from 
250 to 400 cm. 19 oaks have died during our 
study period. 

We have found that very large oaks have a 
similar continuous growth as smaller large oaks. 
They have increased in circumference from 0.5 
to 4.5 cm. Oaks standing in open areas increase 
more in circumference (34.8 cm) compared to 
half-shaded (32.1 cm) and shaded large oaks 
(28.3 cm). 

Full dataset is published at  
https://doi.org/10.5061/dryad.qbzkh18gj
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Idag slås ängar med helt andra syften än de 
historiska. Ängshöet behövs sällan. Samti
digt är intresset för ängar och deras biolo
giska mångfald större idag än på länge, inte 
minst utifrån att de är levande biologiska 
kulturarv. Idag betas en stor del av de tidi
gare ängarna och flera historiska ängstyper 
har troligen försvunnit helt. 

Naturvårdsverket och Riksantikvarie
ämbetet har finansierat denna kunskapssam
manställning som är framtagen i samarbete 
med Centrum för biologisk mångfald där de 
två författarna arbetar. Syftet är framför allt 
att ge den intresserade läsaren en djupare 
kunskap om olika ängstyper och deras his
toriska skötsel. Det är däremot ingen skrift 
som försöker bjuda in nya intresserade. Som 
läsare får du hitta det du söker med en viss 
ansträngning. 

Författarna har en lång erfarenhet av att 
använda historiska källor och ledtrådar i 
landskapet för att anpassa en aktiv skötsel 
därefter. Tommy Lennartsson doktorerade på 
fältgentiana och har skrivit åtgärdsprogram
met för arten men har på senare tid framför 
allt arbetat med hävdens betydelse i ängs och 
naturbetesmarker. Anna Westin har doktore
rat i agrarhistoria på naturvårdsaspekter av 
den historiska beteshävden i södra Sverige. 

I Sverige är ängar liksom naturbetes
marker människoskapade gräsmarker. För 
ängarnas del är slåttern, efterbete och diverse 
andra åtgärder det som bidrar till att vegeta
tionen hålls låg, konkurrensstarka arter hålls 
tillbaka av både slåtter och näringsutarmn
ing, att träd och buskar hålls tillbaka och att 
åtgärder gör så att det inte ansamlas ett tjockt 
förnalager på marken. Det här är en typ av 
jordbruk som människor hållit på med i 
minst 2500 år här i landet, med olika upp och 
nedgångar som författarna redovisar i detalj. 
De konstaterar att det idag finns mindre än 
en procent kvar av den ängsyta som fanns 
år 1870 och att den totala minskningen vore 
än större om uppodlingen av ängarna som 
påbörjades redan på 1700talet togs med. 

Jag är själv väldigt intresserad av kop
plingen mellan det traditionella brukandet 
av landskapet där jag bor och hur det har 
påverkat den mångfald av växter som finns 
här idag. För mig har den här boken varit ett 
viktigt redskap för att fördjupa mig i histor
iska kartor och få en mer dynamisk syn på det 
historiska landskapet. Jag rekommenderar 
boken för dig som redan börjat fördjupa 
dig i ängar och hur man bäst anpassar deras 
skötsel.   

Djupdyk i ängens 
historia

Läsvärt

Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- 
och kulturmiljövård. 
T. Lennartsson & A. Westin. Riksantikvarie-
ämbetet 2019. ISBN 978-91-7209-838-1. 
161 sidor. Laddas ner från Riksantikvarie-
ämbetet eller köp från t.ex. Bokus för 281 kr.

Om du förstår det historiska ängsbruket 

blir dagens mångfald lättare att rädda.

EMIL V. NILSSON
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Pollinators & pollination ger en bred 
inblick i pollinationsekologi. Läsaren får en 
introduktion till betydelsen av pollination, 
de viktigaste grupperna av pollinatörer och 
betydelsen av pollination för evolutionen av 
blomväxter. Fokus i boken är pollination av 
insekter, och i synnerhet vildbin. De flesta 
exempel och resonemang kommer från 
England, där författaren är verksam.

På ett lättsamt och bitvis humoristiskt sätt 
introduceras läsaren till de många exempel 
som finns där pollination är livsviktigt, inte 
minst för oss människor. Vi kan till exem
pel läsa om kaffe, choklad och vanilj och 
hur dessa är beroende av solitärbin för sin 
fruktsättning.

Jeff Ollerton har arbetat mer än 30 år som 
forskare, föreläsare och inspiratör i frågor 
som rör pollination. Forskningserfarenheten 
och intresset för praktiska åtgärder gör 
boken tydlig och konkret. För pollinations
ekologer i Sverige är Jeff Ollerton bekant för 
sitt engagemang i The Scandinavian Associ
ation for Pollination Ecology (SCAPE). Jeff 
Ollerton har sedan 1990talet varit en aktiv 
deltagare och anordnade den senaste konfer
ensen under 2020.

I ett av bokens kapitel rapporteras och 
diskuteras studier som visat på tillbakagång 

av pollinatörer. Orsakerna till en sådan 
tillbakagång diskuteras och kopplas till både 
den pågående klimatförändringen, EU:s 
jord brukspolitik och enskilda faktorer, som 
neonikotinoider och andra pesticider. En 
styrka i boken är den övertygelse om att 
trender går att vända med gemensamma 
krafter som lyser igenom. Boken har gott 
om källhänvisningar till framför allt brittisk 
vetenskaplig litteratur om detta. Det är vär
defullt eftersom dessa också är relevanta för 
norra Europa. 

En viktig del av boken handlar om urbana 
miljöer och deras betydelse för pollinatörer. 
Studier från Northampton, där Jeff Ollerton 
jobbar, har visat att det finns hundratals pol
linatörer i urbana miljöer, bland dem mer än 
50 arter av vildbin. Från urbana miljöer görs 
en övergång till trädgårdar och till bokens 
huvudsakliga budskap: möjligheten att 
genom praktiska åtgärder gynna och utveckla 
faunan av pollinatörer. 

Vi får veta mer om de policyfrågor som rör 
pollination som växer sig starka inom EU och 
i övriga västvärlden. Här finns också saker 
att ta till oss i Sverige, till exempel behovet 
av en nationell handlingsplan för pollination. 
Boken är faktaspäckad och rekommenderas 
för den vetgirige inom ekologi.   

Därför är pollinatörer 
så viktiga

Pollinators & Pollination: Nature and  
Society.
Jeff Ollerton. Pelagic Publishing. ISBN 978-1-
78427-228-9. 289 sidor. Kan beställas direkt 
från förlaget för 285 kr.

Nu finns boken för dig som vill ha 

en gedigen kunskap om framför allt 

vildbins betydelse för pollinering.

MAGNUS STENMARK
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mycket därför vi har skapat den här omröst
ningen också. Och det verkar som att det har 
fungerat, vi har fått mycket uppmärksamhet. 
Idag är det lätt att göra omröstningar på 
nätet men förr var det betydligt krångligare 
när det skulle skickas brev. I vår omröstning 
går det att använda sin mobil om man vill.

Följande arter ingår i första omgången:

1.  Backnejlika Dianthus deltoides
2.  Blåbär Vaccinium myrtillus
3.  Ekorrbär Maianthemum bifolium
4.  Fackelblomster Lythrum salicaria
5.  Gullris Solidago virgaurea
6.  Gulmåra Galium verum
7.  Hjortron Rubus chamaemorus
8.  Humleblomster Geum rivale
9.  Hästhov Tussilago farfara
10.  Jungfru Marie nycklar 
 Dactylorhiza maculata subsp. maculata 
11.  Kattfot Antennaria dioica
12.  Lingon Vaccinium vitis-idaea
13.  Linnea Linnaea borealis
14.  Liten blåklocka Campanula rotundifolia
15.  Midsommarblomster Geranium sylvaticum
16.  Mjölke Chamaenerion angustifolium
17.  Mosippa Pulsatilla vernalis
18.  Nattviol Platanthera bifolia
19.  Rödblära Silene dioica
20.  Rödklöver Trifolium pratense
21.  Skogsstjärna Lysimachia europaea
22.  Slåtterblomma Parnassia palustris
23.  Smultron Fragaria vesca
24.  Smörbollar Trollius europaeus
25.  Styvmorsviol Viola tricolor
26.  Teveronika Veronica chamaedrys
27.  Tranbär Vaccinium oxycoccos
28.  Vit näckros Nymphaea alba
29.  Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata
30.  Ögonpyrola Moneses uniflora

Föreningen har dragit igång en stor 
omröstning för att ta reda på vil-
ken blomma som allmänheten vill 
utnämna till nationalblomma i Sve-
rige. Du får passa på att rösta själv, 
första omröstningen pågår bara till 
den 21 februari. Vi ringde upp Håkan 
Sundin som är styrelseledamot och 
en av de ansvariga bakom omröst-
ningen. 

Varför behöver Sverige en national-
blomma?

– Det finns två skäl. För det första är det 
bra rent allmänt. Birdlife Sverige har haft 
en omröstning om nationalfågel som fick 
stort genomslag och det kändes spännande. 
För det andra så har vi ett Linnéarv här i 
landet. Genom den här omröstningen kan 
folk lyfta fram sin egen kärlek för blom
mor som finns i deras omgivning. En växt 
som finns över hela landet och är lätt att 
känna igen, vi vill inte ha en sällsynt växt 
som nationalblomma. Den ska inte vara så 
exklusiv.

Varför satsar Svenska Botaniska För-
eningen på den här omröstningen?

– Jag kan tycka att det är tråkigt att 
föreningen fått ett sådant fokus på sällsynta 
växter. Visar man upp ett myggblomster så 
ligger alla där på myren med sina kameror 
nere på marken, men visar man en präst
krage är det få botanister som fotografe
rar. Jag tycker att de estetiska värdena är 
mycket viktiga också när det gäller vårt 
växt intresse. 

Birdlife Sverige valde koltrast som 
national fågel men då gjorde man en ny 
omröstning – och då blev det koltrast igen. 
Så egentligen gjorde de omröstningen för 
att visa att de finns, och det är i mångt och 

Dags att rösta fram en nationalblomma!
EMIL V. NILSSON
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– Vi bad de regionala medlems
föreningarna svara och det gjorde alla. 
Sedan sammanställde vi de som hade fått 
flest röster och tog bort de som var för 
regionala, som norna till exempel. Vi har 
tagit bort alla som varit politisk belastade 
som blåsippa, maskros, blåklint och andra. 
Dessutom har vi valt bort våra grannlän
ders nationalblommor. På så sätt föll en del 
intressanta arter bort som prästkrage, en 
känd växt som finns i hela landet – men det 
är Danmarks nationalblomma. Liljekon
valj skulle också vara en fin kandidat men 
den har Finland som nationalblomma och 
Åland har valt ut gullvivan till sin. Norge 
har både ljung och dessutom fjällbrud som 
symbol för de norska fjällen.

Arter som blåsippa och vitsippa finns ju 
dessutom bara i södra Sverige, säger Håkan 
Sundin som är norrlänning. Vi vill att natio
nalblomman ska finnas i hela landet.

När skaffade de andra nordiska län-
derna nationalblommor?

– Jag vet inte det men vi är klart sena 
jämfört med dem. Kanske är det deras 
botaniska föreningar som ligger bakom 
deras nationalblommor också?

Landskapsblommorna började man 
däremot prata om redan för över hundra 
år sedan. Det var Paul Petter Waldenström 
från Svenska Missionsförbundet som drog 
igång en omröstning redan 1908. Han hade 
fått idén från USA där man länge hade 
haft ”state flowers” i många delstater. Med 
landskapsblommorna var det ett upprop 
där biologilärare fick skicka in förslag till 
Stockholms Dagblad. Listan blev inte helt 
accepterad, Skåne ville inte ha bok, de ville 
ha prästkrage. Hälsingland ville inte ha tall 
de ville ha lin. Men vi som bor i Medelpad 
blev nöjda med gran. 

 Hur bearbetas rösterna?
– I den första omgången kan allmän

heten välja mellan 30 olika arter. Från och 
med 30 januari har allmänheten fått rösta 
på dessa 30 arter. De som är med och röstar 
har möjlighet att vinna fina priser. De har 
tre veckor på sig och första omgången är 
slut 21 februari. Andra omgången börjar 
den 27 februari och då är det bara tio arter 
kvar som går att rösta på. 

Den sista dagen man kan rösta i den 
andra omgången är den 12 mars. Resultatet 
ska vara klart den 13 mars och görs offent
ligt i Naturmorgon i Sveriges Radio P1.  

Så gick det till:

I den ursprungliga planen som fören-
ingen hade skulle omröstningen hållas på 
trädgårds mässan, men den blev inställd 
på grund av pandemin. Av en slump träf-
fade Mora Aronsson, ordförande i SBF, 
Mats Ottosson som är programledare och 
reporter på Naturmorgon i Sveriges Radio 
P1. I samråd med Naturmorgons redak-
tion så bestämdes att offentliggörandet av 
omröstningen skulle ske i radioprogrammet 
Naturmorgon istället. Därefter gick det också 
ut på Ekot, P3, P4 och en helsida i söndags-
bilagan av Aftonbladet. Föreningen har aldrig 
fått ett sådant medialt genomslag tidigare. 
Resultatet av hela omröstningen kommer att 
offentliggöras i Naturmorgon 13 mars. 

Gör så här för att rösta:

• Gå in på nationalblomma.se
• Klicka på den blomma som du vill rösta på. 
Klart!
• Skriv in din e-postadress (frivilligt) om du vill 
ha chans att vinna ett pris. 
• Första omröstningen om 30 arter slutar 21 
februari. Andra omröstningen om de 10 arter 
som gått vidare börjar 27 februari och avslu-
tas den 12 mars. 
• Vinnarblomman offentliggörs 13 mars.
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Slåtteräng på Marma skjutfält i Norduppland. foto: Emil V. Nilsson.

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Digitalt årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen 
13 mars

Vill du sitta i Svenska Botaniska  
Föreningens styrelse? Valberedningen tar 
gärna emot förslag på lämpliga kandidater 
från hela vårt avlånga land.
Valberedningens gemensamma e-postadress 
är: valberedning@svenskbotanik.se

För att som medlem kunna delta i det 
digitala årsmötet krävs anmälan via for
muläret på hemsidan svenskbotanik.se/
kallelse-till- arsmote-2021/ senast 28 februari 
2021. Dessutom behöver årsmötesdeltagare 
tillgång till dator, alternativt surfplatta eller 
mobiltelefon. Alla som har anmält sig kom
mer att få information om praktiska detal
jer. Det kommer även att ordnas digitala 
”testmöten” någon tid innan årsmötet, för 
att testa att uppkoppling och övrig teknik 
fungerar tillfredsställande för alla.

• 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 verksam
hetsberättelse kommer att vara tillgängliga 
på Svenska Botaniska Föreningens hemsida 
från och med 15 februari 2021.
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I år blir det två läger inom Svenska Botanis-
ka Föreningens växtatlasprojekt ”Vita fläck-
ar-inventeringen”. Det blir dels ett i västra 
Jämtland och ett i nordvästra Lule lappmark. 

Växtatlasprojektet har som mål att göra en 
svensk kärlväxtatlas som täcker alla vilda växter 
som är bofasta i landet. Inventeringarna leds av 
föreningens Atlasgrupp.

Inventering av kärlväxter i västra Jämtland 
18–24/7. Det här inventeringslägret samordnas 
med Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS). 
Vi kommer att inventera i västra Jämtland med 
Kolåsen som bas under perioden 19–23 juli. 
Förläggning blir på Kolåsens Fjällhotell (vand-
rarhemmet) med samling på kvällen den 18 juli, 
och rummen är bokade t.o.m. den 24 juli. Boen-
de och bilresor under inventeringen bekostas av 
JÄBS och SBF.

Inventering av kärlväxter i nordvästra Lule 
lappmark 24–31/7. Med Ritsems vandrarhem 
som bas kommer vi att inventera områdena 
mellan Ahkájávrre och  Siiddasjávri, det vill säga 
det nordvästligaste hörnet av Lule lappmark. Ett 

Odonvide Salix myrtilloides, en art som rapporterades flitigt under förra årets inventering av vita fläckar i 
Lappland. foto: Patrik Engström.

område som ytterst få botanister besökt. Sam-
ling i Ritsem (vandrarhemmet) den 24 juli för 
genomgång. Delar av inventeringen kommer att 
ske i baslägerform till fjälls. Återsamling och av-
slutning kvällen 30 juli och avfärd morgonen den 
31 juli. Boende och transporter under invente-
ringen bekostas av Länsstyrelsen i Norrbotten 
och Svenska Botaniska Föreningen.  

Två inventeringsläger inom föreningens växtatlasprojekt

Anmälan skickas senast 18 juni till:

• För Jämtlandslägret, Lars Fröberg, e-post: 
larsfroberglund@gmail.com
• För Lule lappmarkslägret, Mora Aronsson, 
e-post: mora.aronsson@svenskbotanik.se
Ange namn, mobilnummer, vilka dagar ni delta-
ger, samt om ni har tillgång till bil vid anmälan. 
Närmare information skickas ut till dem som 
anmäler sig. Frågor om lägren kan ställas till 
Lars respektive Mora på e-post.
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Med en digitaliserad Hallands flora och 
sockenfloror från Varberg satsar Hallands 
Botaniska Förening på att göra botaniken 
tillgänglig för fler. Vi pratar med ordförande 
Börje Wernersson om hur det gick till. 

Projektet Hallands flora startades av ett gäng 
amatörbotanister 1979. Inspirationen kom 
från floraprojektet i Småland och Thomas 
Karlssons nationella arbete (se SBT nr 6/1979). 
Floran blev färdig 1997 och distributionen stod 
Svenska Botaniska Föreningen för. 

Varför lägger ni floran på nätet?
– Floran publicerades i skarven mellan den 
analoga och den digitala världen. Den var 
slutsåld i många år och gick inte trycka om. Vi i 
styrelsen beslutade att digitalisera hela floran. 
Skriptoriet i Kågeröd, Skåne fick uppdraget.

Efter att projektet med Hallands flora var 
färdigt ville många fortsätta inventera. Ingvar 
Lenfors och två goda vänner gjorde därför 

en noggrannare inventering av 11 socknar i 
Varbergs kommun från 1997 till 2012. Erik 
Ljungstrand och Thomas Karlsson hjälpte till 
att artbestämma vissa av fynden. 

Ligger fynden på Artportalen också?
– Hallandsflorans inventeringsunderlag 
gjordes innan gps:er fanns tillgängliga, men 
informationen matades för några år sedan in 
med hjälp av kartor till rätt koordinat. Så den 
inventeringen finns nu på Artportalen. Ingvar 
Lenfors sockeninventering hoppas vi också 
kunna lägga in på Artportalen framöver.  

botaniska föreningar

Halländska floror på nätet

Hallands Flora och Ingvar Lenfors 11 
socken floror från Varberg är nu digitalise-
rade, sökbara och nedladdningsbara till 
smartphones, läsplattor och datorer från 
Hallands Botaniska Förenings hemsida:  
www.hallandsbotan.org.



Om du ställer dig vid en blom
mande hansälg Salix caprea en 
solig vårdag kommer du snart 
att få se många olika solitärbin. 
Honsälgar erbjuder enbart 
nektar till pollinatörer och är 
inte lika attraktiva. Upp till 

Medelpad är sälgsandbi An-
drena vaga en vanlig pollinatör. 
Sälgsandbiet är med sin täta 
päls anpassat för att flyga tidigt 
på våren. Honorna måste hitta 
sälgar eller viden, släktet Salix, 
där de samlar pollen till sina 

larver. När sälgen blommar ut i 
slutet av maj är tiden kommen 
även för sälgsandbina, de dör 
och bara larverna i marken 
lever vidare till nästa vår.
text: Magnus Stenmark  
foto: Mats Wilhelm/N

Avsändare:

Svensk Botanisk Tidskrift 
Kungsängens gård 206 
753 23 Uppsala


