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Var med och inventera ogräs! Varför? Bland 
annat för att flera arter följt i människans 
fotspår från jordbrukets vagga.

Jan Plue skriver om gullvivornas fascinerande 
reproduktionssystem och hur det kan avslöja gräsmarker med 
problem. 

foto: Mats Wilhelm/N.
Sara Cousins har följt liten blåklocka i naturbetesmarker, Johanne Maad har 
jämfört artens blomstorlek på fjäll och lågland, och Magnus Stenmark fascineras av 
blomsovarbin inne i själva klockan.
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Inte som andra år

  ordföranden har ordet

mora aronsson
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

mora.aronsson@svenskbotanik.se

För ett år sedan i mars 2020 blev jag vald 
till ordförande för Svenska Botaniska För
eningen och fick börja med att lösa hur vi 
som ideell förening skulle hantera pande
min. Botanikdagarna 2020 och 2021 måste 
ställas in på grund av Folkhälsomyndighe
tens rekommendationer. Vilda Blommor
nas dag fick göras om till egna aktiviteter. 
Tre av fyra styrelsemöten fick hållas digi
talt. Föreningskonferens 2021 fick ställas in 
och årsmötet i mars fick hållas digitalt.

Men inget ont som inte har något gott 
med sig. Styrelsen fick gott om tid att arbe
ta vidare med resultaten från workshoparna 
från förra årets föreningskonferens. Ett 
arbete som gav en kurs framåt de närmaste 
åren (publicerat i SBT nr 5/2020).

Atlasprojektet har fått mer resurser och 
förhoppningsvis ska en modern atlas över 
Sveriges kärlväxter finnas klar till 2030. 
Bland annat så har projektledaren Lars Frö
berg fått en deltidsanställning för att slut
föra de inventeringsinsatser som behövs. 
Pandemin har även påskyndat överföringen 
av floraprojektens databaser till Artpor
talen och uppgifterna från Bohuslän och 
Hälsingland är färdiginmatade.

Planerna på att starta upp en botanik
portal har blivit alltmer konkreta och 
Nicklas Strömberg är anställd på deltid 
från april för att förverkliga detta. Och 
redan framåt hösten hoppas vi på en första 
version.  
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Margaretha Bååth är utbildad i botaniskt 
måleri på Royal Kew Gardens i London. 
Där lärde hon sig avbilda växter in i minsta 
detalj. Det gör henne till en av få konstnärer 
i Sverige som är specialiserade på botaniskt 
måleri.

Den 23 maj firas Linnés födelsedag i Upp
sala och samtidigt pågår en utställning med 
botaniskt måleri av just Margaretha Bååth på 
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan.

Margaretha hämtar sina motiv främst från 
naturen i Sverige. Hon lockas speciellt till att 
avbilda växterna för deras närmast oändliga 
variationsrikedom.  

Notiser.

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

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

 

Utställning med botaniskt 
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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 
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Emil V. Nilsson, redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift. Telefon: 072 - 512 10 40
emil.v.nilsson@svenskbotanik.se
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Strax söder om centrala Örebro finns det 
en skog som kallas Sörbyskogen som Barbro 
Fehrm Friberg, Therese Steiner, Edith 
Bremer, Mattias Drejby och AnnaLena 
Winnerstam inventerar på sin fritid. Det har 
visat sig att det växer ovanligt mycket knärot 
Goodyera repens i skogen.

Under våren gjorde deltagarna ett jätte
fynd. På bilden ser man deltagarna i grup
pen efter att de har letat efter knärotens 
vintergröna rosetter – som går bra att hitta 
också på vintern om det är barmark – och 
hur de firar sitt fynd med alkoholfritt bubbel 
och chokladpraliner. Knäroten har minskat 
med 30 procent de senaste 60 åren och har 
blivit rödlistad i hotkategorin sårbar (VU) 
i rödlistan 2020. Därför är den också en art 
som floraväkteriet bevakar. Floraväktarna 
är ett nätverk av naturintresserade personer 
som bevakar och ökar kunskapen om hotade 
växter.  

Notiser.

Glädjen i floraväkteriet!

Floraväktarna skålar i alkoholfritt bubbel efter att ha 
hittat ovanligt många plantor av knärot Goodyera 
repens. Här ses Barbro Fehrm Friberg, Therese 
Steiner, Edith Bremer och Mattias Drejby på bild. 
De är en grupp entusiaster som är bra på att dela 
sin glädje och sitt engagemang för skogens fram-
tid. foto: Anna-Lena Winnerstam.
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Den var inte bara den vackra färgen och 
mjukludna bladen som gladde Monika 
Mörk när hon inventerade en lokal för smal-
bladig lungört våren 2020. Antalet plantor 
hade ökat betydligt jämfört med tidigare år 
av denna starkt hotade art. 

Den smalbladiga lungörten Pulmonaria 
angustifolia ligger mig varmt om hjärtat. Jag 
kan inte tänka mig en vackrare blå färg och 
med sitt mjukludna grågröna bladverk är 
växten en komplett skönhet. Den är rödlis
tad som starkt hotad (EN), bland annat på 
grund av för hårt och för tidigt bete. 

Tidigare har betet på den här lokalen där 
jag är floraväktare varit intensivt och jag 
har sällan räknat in fler än tiotalet plantor 
tidigare år. Våren 2020 blev jag därför riktigt 
överraskad när jag kunde räkna till hela 111 
plantor utspridda på i stort sett hela områ
det. Ökningen beror troligen på att skötseln 
förändrats. Området har visserligen betats 
sedan 1998, men till att börja med beta
des området intensivt över hela säsongen. 
Sedan 2005 har skötselavtal skrivits mellan 
länsstyrelse och markägare/arrendator som 
delat lika på ersättning. Nuvarande arrenda
tor släpper på dikor först i juli månad. Dessa 
går sedan i fjortondagarsintervaller under 
betesperioden. 

Biotopen är sluttande översilningsmark 
med en naturlig källa i överkanten. Området 
är nästan helt röjt på barrträd. Följearter 
på lokalen är bland annat smörboll Trollius 
europaeus, stagg Nardus stricta och backsippa 
Pulsatilla vulgaris. I Vetlanda kommun har 
arten noterats på elva lokaler under flora
inventeringen.  

Stor ökning av smalbladig lungört i Vetlanda
MONIKA MÖRK

Smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia har 
lansettlika, hela blad. Både stjälk och blad är täckta 
av styva hår. Arten finns framför allt i Västergötland 
och Småland, men det finns även en lokal i Skåne. 
foto: Monika Mörk.
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Därför bränns brännässlor
LARS OLOF BJÖRN

Brännhåren hos brännässla Urtica dioica. foto: Hans Ring/N.

När din hand träffas av en brännässlas 
brännhår fungerar de lite som en injektions
spruta. Brännhåren har en inlagring av 
kiseldioxid i cellväggen. Vid beröring 
bryts brännhåren av så att det bildas en 
mycket skarp spets med en kanal in till 
cell innehållet. Samtidigt som brännhåret 
deformeras pressas delar av innehållet i cel
lerna in i din hand.

Den injicerade vätskan innehåller bland 
annat histamin, acetylkolin och serotonin. 
Histamin är känt som en inflammations
framkallande substans, medan acetylkolin 
är en viktig signalsubstans som nervceller 
använder för att sända meddelanden till 
andra celler. Nedbrytningen av just acetyl
kolin är något som nervgas saboterar, vilket 
leder till kramper i andningsmuskulaturen. 
Även serotonin fungerar som en signal

substans både i växter och i människokrop
pen, där ämnet har många olika komplexa 
funktioner. 

I vätskan finns också organiska syror. Till
sammans med de hårspetsar som brukar bli 
kvar på huden har brännässlor en avsevärd 
kemisk och mekanisk arsenal i sina bränn
hår.

Brännässlornas strategi med brännhår 
verkar fungera bäst som skydd mot betande 
däggdjur som hästar och nötboskap. 
Däremot verkar håren inte fungera mot de 
fjärilslarver som har arten som värdväxt.  

Läs mer
Björn, L.O. 2018: Brännässlor – inte bara ogräs. Svensk Bot. 

Tidskr. 112: 111–115.
Collier, H. O. J. & Chesher, G. B. 1956: Identification of 

5hydroxytryptamine in the sting of the nettle (Urtica 
dioica). Brit. J. Pharmacol. 11: 186–189.
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Kan havsstrandängar och stränder 
som idag är skyddade påstås ha god 
bevarande status om de hamnar under 
vattenytan i framtiden? Elin Korall har 
undersökt havsnivå höjningens påverkan 
på skyddad natur i Sverige i sin kandidat-
uppsats.

Sverige har runt 7,8 miljoner hektar skydda
de Natura 2000områden som skall förvaltas 
så att de har en god bevarande status nu och 
i framtiden. Natura 2000 är ett av Sveriges 
och EU:s skydd för att främja biologisk 
mångfald genom att bevara viktiga habitat, 
däribland havsstrandängar och andra viktiga 
kustnära habitat. För just havsstrandängar 
kan dock ett fokus på att bevara ängarna som 
de är visa sig vara en kortsiktig lösning då det 
utöver förändrad landanvändning även finns 
ett annat stort framtida hot.

FN:s klimatpanel (IPCC) skriver i sin 
rapport att medelhavsnivån förväntas stiga 
mellan 28  98 centimeter till 2100 beroende 
på vilket framtidsscenario som inträffar. 
I Sverige pågår idag mycket arbete med 
klimat anpassning av kustnära områden, dock 
prioriteras ofta kustnära naturvärden bort.

Sedan tidigare finns flera lokala studier 
på hur havsnivåhöjningar skulle påverka 
havsstrandängar. Det saknades däremot 
en nationell översikt över vilka Natura 
2000habitat som främst var i riskzonen vid 
en havsnivåhöjning och i vilken omfattning 
de var hotade. 

Min studie visade att det framförallt 
var fyra naturtyper inom utpekade Natura 
2000områden som kommer att drabbas. 
Det innebär att arter som förväntas minska 
redan idag såsom saltört Suaeda maritima och 

glasört Salicornia europaea riskerar att förlora 
stora delar av sina habitat. Båda dessa arter är 
nya på den senaste rödlistan. 

En havsnivåhöjning behöver däremot inte 
per automatik innebära en minskning av 
habitaten totalt sett. Forskning har tidigare 
visat att vissa kustnära habitat faktiskt kan 
gynnas av en havsnivåhöjning, exempelvis 
skulle en havsnivåhöjning längs Englands och 
Wales kust kunna innebära en ökning med 
drygt sjuhundra hektar av kustnära habitat i 
form av bland annat havsstrandängar. 

Det finns framförallt två vägar framåt för 
att rädda kustnära habitat och naturtyper: 
att stoppa havet via barriärer, eller att till
låta habitatet att förflytta sig inåt land. Det 
sistnämnda är en metod som argumenterats 
starkt för, men metoden innebär att olika 
intressen i samhället kan hamna i konflikt 
med varandra, då havsstrandängarnas för
flyttning inåt land kan krocka med viktiga 
åker och odlingsmarker. På många håll sker 
det redan idag en successiv habitatförlust där 
naturtyper och arter förhindras att flytta inåt 
land vid havsnivåhöjningar, genom exempel
vis infrastruktur och barriärer. 

En god förvaltning av omgivande mark 
är av yttersta vikt för naturtypers och arters 
överlevnad. Det behövs därför redan idag 
en klimatanpassad och adaptiv naturvård 
där hotade naturtyper och naturvärden ges 
möjlighet att sprida sig till lämpligare miljöer 
allteftersom klimatet förändras.  

Varmare klimat kan dränka många strandängar
ELIN KORALL

Läs mer
Korall, E. 2020: Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? – 

En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade 
natur som påverkas vid en havsnivåhöjning. Kandidatupp
sats. Högskolan i Halmstad. 
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Drif tval lar

Glasört- 
stränder

Salta
strandängar

Strandängar 
vid Östersjön

Det är framför allt fyra naturtyper utav utpekade Natura 2000-områden som kommer att drabbas av den 
kommande havs nivåhöjningen enligt Elin Koralls kandidatuppsats. De mörkblå fälten anger den proportion 
av respektive Natura 2000-naturtyp som kommer att läggas under vatten vid klimatscenario RCP 2,6 och 
de ljusblå visar ytterligare areal som hamnar under ytan vid scenario RCP 8,5. De gröna fälten anger den 
proportion som förblir över vattenytan enligt dessa scenarier. foto: Magnus Martinsson/N.

9 hektar 
mer under vattenytan 

vid RCP 8,5

17 hektar

22 hektar
av 40 hektar kvar 
ovanför vattenytan 

vid RCP 8,5

46 hektar

51 hektar

9 hektar
under vattenytan

vid RCP 2,6

756 hektar 1997 hektar

542 hektar 1554 hektar

194 hektar 510 hektar
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14,1 miljoner kronor till världens längsta äng
EBBA WERNER

”Fint” till midsommar? Bilden visar samma cykelvägkant i Halmstad före och efter tidig klippning. När man 
slår vägkanter till midsommar hinner många vilda växter inte blomma längs våra vägar. foto: Ebba Werner.

Naturskyddsföreningen har fått 14,1 
miljoner kronor av Postkodlotteriet för 
ett projekt med målet att låta blommor, 
fjärilar och vildbin återta vägkanterna. 
Ebba Werner är engagerad i projektet och 
berättar mer.

Målet för projektet är högt ställt, att skapa 
en minst tusen kilometer lång blomsteräng 
genom landet! Det ska ske genom att låta 
mindre vägar, cykel och kommunvägar få 
en skötsel som gynnar blommande växter. 
Främst handlar det om att information ska 
spridas till alla om vägkantens betydelse 
och skötsel, inventeringar, kunskapsutbyte 

med myndigheter och föreningar, praktiskt 
arbete i lokala kretsar av Naturskyddsför
eningen mot invasiva arter, fröinsamling 
och mycket annat. Här kommer vi alla 
behövas, inte minst botanister!

En femtioårig kvinna från Tjörn skrev 
till mig: ”Som uppvuxen på ön [Tjörn] ser 
jag vilken otrolig skillnad det är på blomri
kedomen längs vägarna på relativt kort tid. 
Där jag gick som barn och plockade buket
ter hela sommarlovet ’måste’ det nu klippas 
innan midsommar.” Hon beställde foldern 
”Blomrika Vägkanter” för att påverka sin 
vägförening. Nu kommer hennes möjlighe
ter öka radikalt!  
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Samla in frön av vilda växter som i Nordamerika?
CASSANDRA KARLSSON

I USA finns en nationell strategi för hur 
frön kan samlas in från vilda växter för 
att sedan återspridas i naturen på ett sätt 
som gynnar de vilda växternas mångfald. 
Cassandra Karlsson delar med sig av sin 
erfarenhet. 

I Sverige har det blivit allt populärare att 
så ut vanliga inhemska ängs och hagmarks
växter, inte minst för att gynna polline
rande insekter. Vi är många botanister som 
känner en oro för att arter ska spridas till 
områden utanför sin nuvarande utbredning 
och att lokala särarter kan försvinna. Sam
tidigt blir många förekomster av våra ängs 
och hagmarksväxter allt mer isolerade och 
riskerar att dö ut lokalt om det inte finns 
en spridning av frön mellan dem, så vad 
kan vi göra? En organiserad fröinsamling av 
vanliga arter inom till exempel en kom
mun skulle kunna lösa problemet och vara 
ett komplement till befintliga projekt som 
bevarar hotade arter (se SBT nr 5/2018).

Det här sker redan idag på olika platser i 
Nordamerika. Jag har arbetat med fröban
ker och fröinsamling i USA. Efter att jag 
tog min kandidatexamen på University of 
North Carolina at Chapel Hill började jag 
jobba på en naturvårdsträdgård i Boston på 
östkusten. Där arbetade vi med fröbanker, 
fröinsamling och med att odla vilda växter 
i trädgården, det som kallas ex situbeva
rande.

I USA finns en organisation, Plant 
Conservation Alliance, som arbetar för att 
de inhemska växtarterna ska ha livskraftiga 
populationer och om detta inte är fallet 
så ska de förstärkas genom insådd av frö. 
För att detta ska ske på rätt sätt så har man 
tagit fram en nationell fröstrategi för reha
bilitering och restaurering. 

Jag fick uppleva hur man arbetade med 
ett vetenskapligt system för att samla in, 
odla upp och sedan sprida frön av vilda 
växter. Det var mycket inspirerande så nu 
undrar jag när vi börjar i Sverige?  



76 Svensk Botanisk Tidskrift 115: 2 (2021)

fo
to

: M
at

s 
W

ilh
el

m
/N

.



77Nilsson & Stenmark: Liten blåklocka är Sveriges nationalblomma

Liten blåklocka 
är Sveriges 
nationalblomma
Efter två röstningsomgångar stod det klart att liten blåklocka 
fick flest röster. Hela 81 000 personer deltog i omröstningen 
och 14 000 röstade på just liten blåklocka. Här presenterar vi 
arten ur ett biologiskt perspektiv. 

EMIL V. NILSSON & MAGNUS STENMARK
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L
iten blåklocka Campanula rotundi-
folia är en typisk art i våra öppna 
gräsmarker. Ofta finns det gott om 
blåklockor i välhävdade ängs och 

naturbetesmarker, naturtyper som har 
minskat drastiskt i Sverige de senaste 
hundra åren. 

Man brukar säga att när växterna väl 
försvunnit och mångfalden minskat så är 
det svårt att få tillbaka arterna, men just 
liten blåklocka erbjuder en rejäl portion 
hopp. Även om arten fortfarande är vanlig 
så var den högst troligen 
betydligt vanligare förr, 
men det kan vi inte veta 
med säkerhet eftersom 
den oftast inte inventerats 
ordentligt tidigare. Att 
räkna hur många individer 
som fanns i en population ansågs oftast inte 
vara viktigt för de riktigt vanliga arterna. 
Däremot vet vi idag att arten snabbt blir 

vanligare om hävden återupptas på tidigare 
övergivna gräsmarker. 

Sara Cousins är forskare vid Stockholms 
universitet. Hon har undersökt hur 
floran förändras på  marker där hävden 
upphört. 

– Liten blåklocka är en utmärkt art att 
följa när man restaurerar gräsmark, oavsett 
om det handlar om ängs eller naturbetes
mark. Till att börja med så finns arten ofta 
kvar under lång tid. Vi vet inte exakt hur 

länge den överlever när en 
gräsmark planteras igen 
med gran, men vi tror att 
plantor kan finnas kvar i 
mer än trettio år, kanske 
till och med upp mot fem
tio år, berättar hon. När 

liten blåklocka växer i skogsmark så blom
mar den inte och blir väldigt svår att upp
täcka med sin smala, sirliga stam och tunna 

”Liten blåklocka är en 
utmärkt art att följa 
när man restaurerar 

gräsmark.”
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jordbruket i skärgården, ser vi inte samma 
utveckling. Där sprids frön mellan öar, 
framför allt genom boskapens spillning, så 
att en stor genetisk mångfald behålls i hela 
området, säger Sara. I vår studie såg vi också 
hur artrikedomen minskar kraftigt, det är 
framför allt arter som är knutna till det tra
ditionella kulturlandskapet som försvinner, 
mellan tjugo och hundra år efter att hävden 
med betande djur upphört på öarna. 

blad. Sedan, efter att träden avverkats så att 
gräsmarken återigen öppnas upp, så svarar 
de överlevande plantorna av liten blåklocka 
med att blomma rikligt efter bara något år.

Många av de arter som minskar i ängs- 
och naturbetesmark saknar en fröbank. 
Långlivade arter som kattfot Antennaria 
dioica och backsippa Pulsatilla vulgaris 
överlever igenväxningsfasen i bästa fall 
som levande plantor. Kortlivade arter 
som fältgentiana Gentianella campestris 
subsp. campestris kräver kontinuerlig 
hävd för att kunna finnas kvar på en lokal 
på längre sikt. Så hur länge är frön av 
liten blåklocka livskraftiga? 

– Vi vet inte exakt hur länge frön från 
liten blåklocka kan överleva i jorden, men 
den har en kortlivad fröbank, fröna över
lever oftast inte längre än fem år, berättar 
Sara Cousins. Däremot kan de plantor som 
lyckas blomma kort tid efter restaurering 
producera stora mängder frö, vilket gör att 
arten snabbt återtar förlorad mark både 
genom återetablering från fröbank och frö
spridning från kvarstående plantor. 

Men allt står inte bra till med liten 
blåklocka. Sara Cousins har medverkat 
i ett forskningsprojekt på öar i Stock-
holms skärgård. Där har de visat att den 
traditionella förflyttningen av betesdjur 
mellan skärgårdsöar bidrar till en hög 
genetisk mångfald för liten blåklocka 
medan den minskar på de öar där betes-
djuren inte längre flyttas runt mellan 
olika öar. 

– Det är början av en utdöendeprocess. Vi 
har sett att förekomster av liten blåklocka 
på öar där betesdjuren inte flyttas runt blir 
mer och mer genetiskt olika, genuppsätt
ningen blir utarmad på grund av att unika 
genetiska varianter dör ut slumpmässigt från 
isolerade populationer. På öar där betande 
boskap fortfarande flyttas mellan öar, så 
som skett på stor skala i det traditionella 

Forskaren Sara Cousins samlar in frön från växter 
på en gammal naturbetesmark i Sörmland.  
foto: Regina Lindborg.
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Blomstorlek och humlor
Johanne Maad är evolutionsbiologen som 
studerat liten blåklocka i Norge under sin 
tid som forskare där. Vad var det som fick 
dig att välja liten blåklocka som studieart?

– Jag fascinerades av variationen i blom
storlek mellan populationer i låglandet och 
på fjället. Uppe på fjället blir blommorna 
inte bara färre, de blir större också. Kanske 
har det att göra med att de humlearter som 
pollinerar växten uppe på fjället är större än 
de nere i låglandet? I så fall kan det betyda 
att det naturliga urvalet gynnar plantor med 
stora blommor uppe på fjället. 

Och är blomstorleken ärftlig?
– Ja, det är den. Dels så har Göte Tures

son (1892–1970) odlat liten blåklocka. Han 
var en stor pionjär inom evolutionsbiologin 
i Sverige eftersom han införde experiment 
där han odlade växter av samma art med 
olika ursprung i ett gemensamt trädgårds

försök. När han odlade plantor av liten 
blåklocka från olika delar av Sverige såg han 
att de behöll sina geografiska skillnader i 
storlek och blomform också i trädgårds
försöket. Sedan har även jag försökt odla 
liten blåklocka och sett samma sak, men 
mina experiment var inte tillräckligt stora 
för att kunna publiceras i en vetenskaplig 
tidskrift. 

Vilka pollinatörer har du sett på liten 
blåklocka?

– Till att börja med har jag sett blåklocks
humla på den i augusti, det var arbetare tror 
jag. Ovanför trädgränsen har jag sett några 
enstaka blåklockshumlor men också andra 
humlearter gå på blommorna. Humlorna 
kryper in i blomman med huvudet inåt och 
då får de pollen på ryggen. Sedan kammar de 
sig med pollenborsten på benen och samlar 
ihop pollen i stora klumpar på pollenkorgen 
som sitter på bakbenen. 

Blåklockshumla Bombus soroeensis och blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis är två viktiga pollinatörer av 
liten blåklocka. foto: Ola Jennersten/N (blåklockshumla) och Gudrun Nilsson (blåklocksbi), Ånimskog.
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Specialiserade pollinatörer
Liten blåklocka besöks av hundratals insek
ter och spindlar, men det är vildbin som är 
betydelsefulla som pollinatörer. Utan bin 
ingen pollination, och utan pollination inga 
frön.

Från början av juni och under hela juli och 
augusti är det fullt surr vid blåklockorna. Är 
det bra väder dröjer det inte många minu
ter förrän ett vildbi dyker upp. Och är det 
kallt och regnigt – böj dig ner och kika in i 
blåklockan, med lite tur kan du få syn på ett 
blomsovarbi Chelostoma som tagit skydd.

Liten blåklocka är omtyckt av insekter 
och spindlar av flera skäl. Många vildbin 
söker sig till klockorna för att samla pollen 
och nektar till sina larver. Några arter av vild
bin har utvecklat en specialisering som gör 
att de enbart samlar pollen från blåklockor. 
De specialiserade arterna kan vara särskilt 

viktiga pollinatörer. Pollen lockar även borst
baggar Dasytidae, glansbaggar Nitidulidae och 
blombaggar Oedemeridae och andra skal
baggar, liksom en del flugor. Blommornas 
nektar lockar bin, flugor och i mindre grad 
fjärilar. Vivlar söker sig till blommorna för 
att lägga ägg i fröämnena. Blåklockorna är 
också utmärkta platser för rovlevande arter, 
till exempel blomkrabbspindel Misumena 
vatia. Många arter uppskattar blåklockan för 
dess skydd – i klockan går det utmärkt att 
ta skydd för en regnskur eller använda som 
natthärbärge. Bland blomsovarbina är liten 
blåklocka ett av favorittillhållen.

I Sverige pollineras liten blåklocka av 
olika arter i olika delar av landet. På alvar och 
stäppartad torräng, som bara finns i sydöstra 
delen av landet är solitärbin dominerande. I 
skogsmark och i fjällmiljö har humlor större 
betydelse som pollinatörer.   

Blåklockor är populära tillhåll för blomsovarbin 
Chelostoma. Här är det två småsovarbin C. campa-
nularum som sitter i en stor blåklocka Campanula 
persicifolia. foto: Ola Jennersten/N.

Dessa vildbin är specialiserade på att samla 
pollen från blåklockor Campanula:

Blåklockesandbi Andrena curvungula
Ängssandbi Andrena bicolor
Blåklockshumla Bombus soroeensis
Klockgnagbi Hoplitis mitis
Blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis
Storblomsterbi Melitta melanura
Klocksolbi Dufourea inermis
Ängssovbi Dufourea dentiventris
Storsovarbi Chelostoma rapunculi
Småsovarbi Chelostoma campanularum

Liten blåklocka har utvecklat en speciell 
mekanism för att öka chanserna till korsbefrukt-
ning. Mekanismen kallas för sekundär pollen-
presentation. Detta fenomen startar med att 
ståndarknapparna sitter tätt intill pistillen. När 
stiftet skjuter i höjden dras pollenkornen ut och 
hamnar snart långt ifrån knapparna. På stiftet 
finns många små hår som likt en borste rensar 
knapparna från pollen. När blombesökare rör 
vid dessa små hår krymper de och pollenkornen 
lossnar. Efter några dagar har de flesta små hår 
blivit vidrörda av blombesökarna. Nu går blom-
man in i den honliga fasen och märket blir nu 
mottagligt för pollenkorn. 
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Holmöarna är botaniska pärlor 
i Norra Kvarken
Där Kvarken är som smalast, nästan lika nära Finland som Sverige, ligger 

 Holmöarna. På ögruppens sydligaste spets finns Holmögadd, känd från väder-

leksrapporten. Här möter arter med sydlig utbredning de från norr samtidigt 

som landhöjningens påverkan gör naturen unik.

JONAS GRAHN & FRIDA BJÖRKELID 

H
olmöarna är ett exklusivt besöks
mål för den växtintresserade som 
vill göra spännande nyfynd på 
Bottenvikens landhöjningskust. 

Här finns klappermolke Sonchus arvensis var. 
maritimus, flera arter av låsbräken Botrychium 
och Sveriges enda fynd av den ovanliga ägg
laven Candelariella arctica. 

Holmöarna ligger lite vid sidan av all
fartsvägarna men ändå lättillgängligt. Till 
skillnad från fastlandskusten är större delen 
av öns stränder fria från bebyggelse och där
för lättåtkomliga för den nyfikne botanisten. 
Förutom havsstränder finns här nästan 
orörda landhöjningsskogar och ett kultur
landskap med höga botaniska värden. 

Holmöarna är flitigt besökt av natur
intresserade, inte minst fågelskådare. Länge 
trodde man också att ögruppens växter var 
väl kända, men åtskilliga nya vilda arter har 
hittats de senaste åren, framför allt av den 
flitige artjägaren Per Hansson. Han gjorde 

fynd av rutlåsbräken Botrychium matrica-
riifolium för första gången på hundra år i 
Västerbotten, strandloka Ligusticum scothi-
cum var en ny art för Västerbotten 2013 och 
bekräftades av Per när gjorde återfynd 2019 
och samma år upptäckte han även grönskära 
Bidens radiata på Holmön. Det finns alltså 
goda chanser att göra egna fynd.

Ta färjan ut i Norra Kvarken
Holmöarna ligger en mil öster om Umeå, 
40 minuter med färjan från Norrfjärden ut 
i Norra Kvarken. Färjan lägger till i By viken 
på Holmön, den största av öarna. Här finns 
restaurang, lanthandel, boende i olika for
mer och cykeluthyrning. 

Cyklar är centralt när det gäller att ta sig 
runt på Holmön. Man kan inte ta med sig 
bil till öarna men det går bra att ta med sig 
sin egen cykel. Det går också bra att hyra 
cykel på Holmöns båtmuseum. Museet visar 
bland annat Holmöns båtbyggartradition 

Norra Östersjön inklusive Bottniska viken är 
ett av de områden i Norden som hyser flest ende-
miska kärlväxter. Enligt Jonsell & Karlsson (i Jonsell 
2004) finns 14 taxa bara här i hela världen. Ytterli-
gare några finns även i södra Östersjön. Några av 
dem är distinkta, som strandögontröst Euphrasia 
bottnica, medan de flesta är ganska vagt definie-

rade underarter eller varieteter. Landhöjningen och 
gradienten i salthalt gynnar troligen uppkomsten 
av nya taxa. Klimatförändringarna är ett framtida 
hot när havsvattenståndet höjs. Några endemiska 
taxa som finns på Holmöarna är strandögontröst, 
klapperögontröst, bottnisk knappsäv, bottnisk 
agnsäv, kuststorven och strandmyskgräs.
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Det unga landskapet som reser sig ur havet med nästan en centimeter per år från ovan. Här ser man Ängesön i 
förgrunden och Holmön från söder, där Byviken och byn ligger i den övre delen av bilden. foto: Lars Lindh.

som hålls vid liv än idag. På senare år har 
antalet bofasta på Holmön ökat och en ny 
generation har tagit plats. För att få det lilla 
samhället att fungera får man dela på ansva
ret och vara mångsysslare. 

Lanthandeln ägs gemensamt och har 
öppet alla dagar, året runt. Det finns många 
alternativ till boende på ön som besökare, 
eller vad sägs om att sova på Berguddens 
fyrvaktarbostäder, Prästgården B&B eller 
kanske gratis i en av de tre öppna fiske
stugorna? Att tälta går förstås också bra. 
Det finns även ett vandrarhem på ön Stora 
Fjäderägg, känd bland fågelskådare för sin 
ringmärkningsstation. 

Båttransport till Stora Fjäderägg bokas 
genom vandrarhemmet.

Botanik i hamnen
Redan när man kliver av färjan i Byvikens 
hamn kan man börja titta på växter. Efter 
en stunds botaniserande kring hamnen kan 
man anteckna åtskilliga typiska växter för 
bottenvikskusten, som gultåtel Deschampsia 
bottnica, klapperstarr Carex glareosa, strand

vial Lathyrus japonicus och strandveronika 
Veronica longifolia. 

Även andra ”bottenviksspecialare” växer 
här, arter som i Sverige bara finns på norra 
Sveriges kuster som präglas av kraftig 
landhöjning som på Holmöarna är nästan en 
centimeter per år, som klappermolke, klap
perögontröst Euphrasia wettsteinii var. baltica 
och strandvänderot Valeriana sambucifolia 
subsp. salina. På udden Lillhällan strax intill 
hamnen hittade Per Hansson som bor på 
Holmön för bara två år sedan en sällsynt ark
tisk ägglav Candelariella arctica som fortfa
rande saknar svenskt namn (Hansson 2019).

Gräsmarker och torrbackar
Holmöarna har varit bebodda under 
mycket lång tid och i odlingsmarkerna 
kring kyrkbyn och söderut mot Myrorna 
finns många fina gräsmarker. På torrängar 
och åkerkanter kan man på flera platser 
hitta låsbräknar. Vanligast är månlåsbräken 
Botrychium lunaria, men även nordlåsbrä
ken B. boreale och topplåsbräken B. lanceo-
latum förekommer på flera platser. År 2020 
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hittade Per Hansson även rutlåsbräken på 
ön – första fyndet i Västerbotten på nästan 
hundra år!

Vägkanterna är artrika, som de ofta är 
i Västerbotten. Åkerbär Rubus arcticus är 
en karaktärsart i vägdikena, liksom utmed 
åkerkanter, strandängar och på annan 
fuktig, öppen eller halvöppen mark. På 
ormrot Bistorta vivipara lever larverna av 
violett guldvinge Lycaena helle, rödlistad 
som starkt hotad (EN), som här har ett av 
landets starkaste bestånd. Ska man se den 
är juni månad säkrast.

En av Holmöns specialiteter är ludd
havre Avenula pubescens, som är vanlig 
härute men i stort saknas på fastlandsdelen 
av Västerbotten. Den – liksom pillerstarr 
Carex pilulifera, besksöta Solanum dulcamara 
och nejlikrot Geum urbanum  – har kommit 
till Holm öarna för länge sedan och spritt 
sig över ögruppen. På fastlandet är de säll
synta eller saknas helt så här långt norrut. 

Flera andra sydliga arter har också 
hittats på ögruppen, inte minst under de 
senaste åren, så som vejde Isatis tinctoria, 
ryltåg Juncus articulatus, syltåg J. tenuis, 
havsnajas Najas marina och strandlysing 
Lysimachia vulgaris.

Växter vid mumintrollens hus
Berguddens fyr är ett populärt besöksmål 
på öns västra sida ett par kilometer söder 
om Byvikens hamn. Fyrtornet får oss att 
associera till Mumintrollens hus. Här finns 
både klippor, sandstrand och torra gräsmar
ker. Det är en bra plats att titta på vanliga 
strandarter som strandglim Silene uniflora 
och strandvänderot. 

Strax söder om fyren hittades strandloka 
för några år sedan, på sin hittills nordligaste 
lokal i Sverige. Sedan dess har den hittats 
på flera platser på öarna. Vid fyrmästarbo
staden och på klipporna utanför fyren finns 
gott om månlåsbräken. 

Det här var tre platser som alla ligger på 
norra delen av Holmöarna, i stort sett på 

Holmöarnas naturreservat ligger en mil öster om 
Umeå och nås med en personfärja från Norrfjärden. 
Färjan anlägger i Byviken på Holmöns nordvästra del. 
Det går att göra många spännande botaniska fynd till 
fots på Holmön, men om man vill nå längre så är cykel 
ett lämpligt transportmedel. karta: Lantmäteriet.
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Prisma.

Strandvial Lathyrus japonicus på Klubbsand, en strand där det finns en rastplats med eldstad. Klubbsand 
ligger på Ängesön söder om Holmön längs med en vandringsled inne i Holmöarnas naturreservat.  
foto: Peter Jonsson. 

gångavstånd från färjan. Om man har mer 
tid på sig finns mycket mer att upptäcka. 
Skogarna är spännande då stora delar av 
skogen bara är svagt påverkad av skogs
bruk. Här kan man se äkta landhöjnings
skog. Den östra kusten är flackare, med 
strandängar och grunda, vegetationsrika 
vikar. 

Vill man lära känna Bottniska vikens 
landhöjningsmiljöer är Holmöarna en 
bra plats.  Ett plus är att man kan bidra 
till att dokumentera området och kanske 
göra några nya upptäckter. Fågellivet är 
mycket rikt, både vad gäller häckande och 
sträckande arter. Svärta och tobisgrissla är 
karaktärsarter tillsammans med havsörn 
och smålom. 

Holmöarna erbjuder också väldigt bra 
friluftsliv, intressant kultur och sist men 
inte minst en fantastisk möjlighet för nya 
botaniska upptäckter!  
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Gullvivornas blomform avslöjar 
populationer med problem
Det är inte lika många gullvivor som blommar ute i backarna längre. När de blir 

färre sätts deras genetiska anpassningar ur spel, något som du själv kan gå ut 

och undersöka. Ett estniskt forskningsprojekt försöker nu kartlägga hur det går 

för gullvivorna genom att räkna deras blomformer i hela Europa.

JAN PLUE

G
ullvivor i små populationer i 
närheten av där många människor 
bor kan få problem med pollina
tionen. Efter att privat personer 

från Estland räknat mer än tvåhundratusen 
gullvivor i 1700 populationer kan forskare 
visa att det finns en obalans mellan gullvi
vornas blomformer – med långstiftade eller 
kortstiftade blommor – i små populationer. 
De två blomformerna är en fascinerande 
anpassning för undvika självbefruktning. 
Om du vill vara med i forskningsprojektet 
kan du själv räkna antalet av varje blomform 
på hundra gullvivor. Men låt oss ta det hela 
från början. 

Jag heter Jan Plue och jag är doktor i 
växtekologi, men jag har inte forskat på gull
vivor. Det var mina estniska kollegor som 
gjorde mig uppmärksam på deras projekt.
För mig är det lätt att känna ångest inför 
tillståndet i naturen och bävan för vad som 
händer med den biologiska mångfalden. 
Vi ser ett allt snabbare utdöende bland alla 
artgrupper (Ceballos m.fl. 2015), oroväck
ande rapporter om insekternas armageddon 
(Wagner 2020), ängar och betesmarker som 
växer igen i allt snabbare takt (Auffret m.fl. 
2018), ett fortsatt storskaligt kalhyggesbruk 

och allt mer påtagliga klimatförändringar. 
Men i de här rapporterna glöms ofta en av 
grundpelarna i våra ekosystem bort, nämli
gen växterna. Hur går det för dem? Och vad 
kan de lära oss om hur naturen mår? Och 
kanske hur vi kan åtgärda problemen? 

Svaret är enkelt, för växterna kan lära oss 
väldigt mycket. Dessutom krävs det inte 
alltid att vi måste följa upp växtsamhällen 
under många år i våra svenska landskap för 
att få en hint om vad som händer med deras 
livsmiljöer. Nej, ibland kan en av Sveriges 
mest kända, finaste gräsmarksarter och en 
av våra mest älskade vårblommor – gullvivan 

Medborgarforskning är när privatpersoner 
hjälper forskare att undersöka olika vetenskap-
liga frågeställningar. De privatpersoner som 
engagerar sig kan på detta sätt lära sig mer om 
frågor som berör dem samtidigt som det skapar 
en dialog mellan universiteten och allmänheten. 

För forskarna blir det möjligt att få in stora 
mängder information från ett stort geografiskt 
område. Som deltagare kan man till exempel 
rapportera in observationer av växter, transkri-
bera gamla handskrifter eller granska bilder på 
djur och natur.

I Sverige kan Artportalen ses som ett exempel 
på medborgarforskning, men också projekt som 
Vårkollen och Naturens Kalender. 
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Gullviva Primula veris har två blomformer, långstiftade och kortstiftade. I normalfallet måste plantor med långstif-
tade blommor pollinera plantor med kortstiftade och tvärtom vilket leder till att det finns lika många av varje form i 
stora populationer. I små störda populationer blir proportionerna skeva visar forskning från Estland.  
foto: Tsipe Aavik. 
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plantor. Blir det färre av den ena blom
formen kommer den att kunna pollinera 
många av den andra, och på så vis närmar 
sig populationen återigen femtio procent av 
varje form.

Populationer med jämn fördelning mel
lan blomformerna är ofta i jämvikt med de 
ekologiska processerna i landskapet; det 
finns tillräckligt med pollinatörer för att 
plantorna ska kunna producera mycket frö, 
gräsmarkerna hålls öppna med slåtter eller 
betande djur så att tillräckligt många frön 
hamnar i små jordblottor där de kan gro och 
växa upp till nya plantor. Men när denna 
balans rubbas kan förhållandet mellan de 
kortstiftade och långstiftade individerna i 
populationen förändras slumpmässigt. Då 
blir det kaotiskt.

När antalet gullvivor blir litet kan det av 
ren slump bli fler av den ena blomformen 
(Endels m.fl. 2002), ibland kan till och med 
den ena blomformen försvinna. Många 
plantor kan ha dött när gräsmark beskogas, 
det kan vara brist på pollinatörer, det kan 
finnas för få plantor av respektive blom
form, eller så finns det inte någon plats där 
frön kan gro. Och just detta sker antagli
gen just nu på många platser i Sverige där 
gullviva finns.

Polymorfism innebär att det finns två eller 
fler separata former, så kallade morfer, inom en 
population av en art. Även vi människor bär på 
polymorfismer i och med att vi har flera olika 
blodtyper. 

En viktig aspekt av definitionen är att morferna 
är genetiskt bestämda. Det betyder att när en 
individ bär på en specifik genetisk variation 
så kommer den också att uppvisa tillhörande 
fysiska morf. Det innebär också att alla blommor 
på en individ tillhör samma morf.

Bland växterna är det vanligt med poly-
morfism. Du hittar det hos de två blomfärger 
som finns hos orkidén Adam och Eva Dacty-
lorhiza sambucina, håriga eller kala plantor 
som hos strandtrav Arabidopsis petraea, eller 
honliga respektive hermafroditplantor som hos 
midsommar blomster Geranium sylvaticum.

Primula veris – fungera som en slags termo
meter för hur gräsmarkerna mår. 

Mer specifikt handlar det om att gull
vivans finurliga fortplantningssystem med 
två olika blomformer kan avslöja en rubbad 
jämvikt. I stora delar av gullvivans utbred
ningsområde i Sverige är det förmodligen så 
att jämvikten mellan de två blomformerna 
håller på att brytas upp i små, isolerade 
populationer med få pollinatörer. 

Två blomformer
Hos gullviva har varje planta blommor med 
en av två blomformer. Hos den ena blomfor
men har pistillen ett långt stift och stån
darna är korta – den är långstiftad. I blom
mor av den andra formen är ståndarna långa 
och pistillens stift kort – därför kallas denna 
form kortstiftad.

Det här är ett förökningssystem som kall
las heterostyli. Det är en genetiskt bestämd 
polymorfism som inte bara finns hos gullviva 
utan också hos majoriteten av arterna i 
släktet Primula, men också hos lungörter 
Pulmonaria, linsläktet Linum och samman
lagt inom 28 växtfamiljer (Deschepper m.fl. 
2018). 

Heterostyli med två blomformer kall
las distyli. Det finns också tristyli, växt
arter med tre olika blomformer, men det är 
mycket sällsynt. Det finns dock ett svenskt 
exempel i fackelblomster Lythrum salicaria.

Det var Charles Darwin, mannen bakom 
evolutionsteorin, som var först med att börja 
utforska hur distyli fungerar hos just gullviva 
(Darwin 1862). Det är det här föröknings
systemet som kan hjälpa oss avslöja vad 
som händer i gullvivornas favoritmiljö – de 
traditionellt brukade ängs och naturbetes
markerna.

Minskande gräsmarker
I stora, välmående populationer av gullviva 
brukar det finnas lika många individer av 
varje blomform, alltså femtio procent lång
stiftade och femtio procent kortstiftade 
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I Sverige har det skett en dramatisk 
minskning av ängs och betesmarker de 
senaste hundrafemtio åren och minskningen 
fortsätter där betesdjur försvinner och gräs
marker växer igen. För gullvivor innebär det 
att deras livsmiljö förändras drastiskt. Det 
kan leda till en negativ spiral som kan sluta 
med att gullvivorna försvinner lokalt – men 
som tur är tar det ofta lång tid eftersom en 
enda gullviva kan leva i femtio år (Ehrlén & 
Lehtilä 2002)!

Framgångsrikt koncept
Inom släktet Primula har 92 procent av 
arterna distyli vilket tyder på att det är ett 
framgångsrikt sätt att föröka sig ur ett lång
siktigt, evolutionärt perspektiv (Mast m.fl. 
2006).  

Den inavel som självbefruktning skulle 
innebära hos gullviva skulle troligen leda till 
en markant inavelsdepression – det kan vara 
att inavlade plantor får färre frön som kan gro 
eller att groddplantorna växer långsammare. 

Så hur undviker gullvivorna detta med 
distyli? Jo, hos gullviva finns det alltså två 

blomformer. Den ena blomformen är kort
stiftad med långa ståndare synliga i blomöpp
ningen medan pistillen är kort och sitter långt 
nere i blomman. Den andra blomformen är 
långstiftad där ståndaren är kort medan pis
tillen är lång. För att kunna föröka sig måste 
gullvivor med långstiftade blommor sprida 
pollen till gullvivor med kortstiftade blom
mor, och tvärtom. Två plantor med samma 
blomform kan helt enkelt inte befrukta var
andra, det finns dessutom enzym i pistillen 
som förhindrar pollen från fel blomform att 
befrukta dess fröämnen (så kallad genetisk 
självinkompatibilitet, Huu m.fl. 2016).  

Att sätta stopp för självbefruktning är en 
viktig mekanism för att förhindra inavels
depression och genetisk utarmning. Kors
pollinering främjar den genetiska mångfalden 
hos gullvivorna. Precis som det är viktigt 
med en mångfald på artnivå är den genetiska 
mångfalden inom en art viktig för att gullvi
vor ska kunna anpassa sig om deras livsmiljö 
förändras.

Men vänta, det här är inte hela sanningen. 
Det finns en liten, men inte helt oviktig bak

En ensam planta av gullviva kan inte pollinera sig själv. Plantor med långstiftade blommor behöver pollen från 
kortstiftade blommor och vice versa. foto: Jan Plue. 
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dörr. Gullvivor med långstiftade blommor 
kan pollineras av andra individer med lång
stiftade blommor. Det går inte lika bra som 
med pollen från en kortstiftad planta, men 
i 14,5 procent av fallen sker en befruktning 
och påföljande fröbildning (Wedderburn 
& Richards 1990). Detta innebär att den 
långstiftade blomformen ändå kan föröka 
sig om det saknas kortstiftade plantor men 
finns minst två långstiftade. Det kan ge dem 
en fördel när det verkligen är kris. 

Så länge gullvivornas distyli fungerar är de 
oerhört beroende av pollinerande insekter. 
Gullvivan har ett brett spektrum av pol
linatörer, både bland sociala och solitära bin 
och humlor, men även fjärilar och skalbaggar 
besöker blommorna. Detsamma gäller för 
kusinen jordvivan P. vulgaris som pollineras 
av inte mindre än femtio olika insektsarter 
(Jacquemyn m.fl. 2009) och det har visat 

sig att det är viktigt med en mångfald av 
pollinatörer för att pollineringen ska vara 
effektiv (De Schepper m.fl. 2018). Det 
beror på att gullvivor (och jordvivor) kräver 
pollinatörer som kan både komma åt och 
lämna pollen på de olika nivåer i blomman 
där ståndare och pistiller befinner sig hos 
de olika blomformerna. Insekterna verkar 
komplettera varandra. Det verkar alltså 
viktigt att se till att det finns en mångfald 
av pollinatörer för att vi ska kunna ha livs
kraftiga populationer av gullviva i naturen.

Medborgarforskning i Estland
Förhållandet mellan kortstiftade och 
långstiftade plantor och deras koppling 
till storskaliga, negativa förändringarna i 
gullvivans livsmiljö med färre pollinatörer 
var anledningen till att mina estniska kol
legor från Tartu universitet med doktor 

Nu kan du bidra ett projekt som bygger på medborgarforskning och initierades av estniska forskare genom att 
räkna blomform på hundra plantor av gullviva. foto: Ola Jennersten/N. 
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Tsipe Aavik i spetsen sjösatte ett medbor
garforskningsprojekt i Estland. De ville få 
in stora mängder information om gullvivor 
och proportionen mellan deras blomformer. 

Estland har förlorat mer än nittio procent 
av sina öppna gräsmarker sen början av 
1900talet. Över hela Estland rapporterade 
medborgarforskare blomformen på 225 797 
gullvivor inom 1700 populationer! Genom 
att sedan knyta ihop förhållandet mel
lan långstiftade och kortstiftade gullvivor 
med ytor av ängsmark och annan mänsklig 
påverkan i omgivningen, kunde de estniska 
forskarna konstatera att små populationer 
av gullvivor i små gräsmarker har problem – 
eftersom de faktiskt har en sned fördelning 
av blomformer (Aavik m.fl. 2020). 

Situationen var sämst där gräsmarkerna 
var omgivna av marker nära där många 
människor bor. Obalansen var ofta skev, det 
var den långstiftade formen som var den 
vanligaste, kanske på grund av att den till 
mindre del kan befruktas av andra långstif
tade plantor? 

Vår kunskap om hur gullvivorna påverkas 
av att bli färre till antal och per blomform 
är helt klart ofullständig. Men här kan du 
hjälpa till!

Räkna gullvivor du med
Vill du veta hur det går för gullvivorna nära 
dig? Räkna hur många långstiftade och 
kortstiftade former du hittar på hundra 
gullvivor i din lokala ängs eller betesmark. 
Som tur är blommar gullvivorna nu. När du 
har räknat alla kan du rapportera in dina 
fynd till Dr. Tsipe Aaviks forskningsgrupp i 
projektet Looking for Cowslips. Då hjälper 
du forskarna att förstå hur landskapets 
förändring påverkar gullvivorna också här 
i Sverige. Deras ambition är att skala upp 
projektet till stora delar av Europa där 
gullvivor finns naturligt. Andra länder som 
redan är med i projektet är Litauen, Slova
kien, Irland, Storbritannien, Belgien och 
Tyskland. Lycka till!  

Rapportera gullvivor till det estniska 
forsknings projektet! Utav hundra plantor av 
gullviva, hur många är långstiftade (L-morf) och 
hur många är kortstiftade (S-morf)? 

Rapportera på: nurmenukk.ee//observation
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Åkerogräs som är nationellt utdöda (RE) och i hotkategorierna (CR, EN och VU) i Sverige enligt rödlistan (SLU 
Artdatabanken 2020). Bilden visar Dalby Västermark, ett naturreservat på åkermark som ligger drygt två kilome-
ter från Dalby i Skåne där det finns ovanliga åkerogräs som spjutsporre Kickxia elatine och småtörel Euphorbia 
exigua. foto: Gabrielle Rosquist.

Nationellt utdöda (RE)

Purrhavre Avena strigosa
Lindådra Camelina alyssum
Oljedådra Camelina sativa
Linsnärja Cuscuta epilinum
Linmåra Galium spurium subsp. spurium
Linrepe Lolium remotum
Dårrepe Lolium temulentum
Jättespärgel Spergula arvensis subsp. maxima

Akut hotade (CR)

Sandnörel Sabulina viscosa

Starkt hotade (EN)

Klätt Agrostemma githago
Kamomillkulla Anthemis cotula
Klubbfibbla Arnoseris minima
Renlosta Bromus arvensis
Råglosta Bromus secalinus
Östersjömålla Chenopodium striatiforme
Grusnejlika Gypsophila muralis
Dvärgjohannesört Hypericum humifusum
Spjutsporre Kickxia elatine
Korndådra Neslia paniculata
Nålkörvel Scandix pecten-veneris
Åkerskallra Rhinanthus angustifolius subsp. apterus

Sårbara (VU)

Taggkörvel Anthriscus caucalis
Sanddådra Camelina microcarpa
Rysskörvel Chaerophyllum prescotti
Kalkdån Galeopsis angustifolia
Åkerfibbla Hypochoeris glabra
Åkerrättika Raphanus raphanistrum
Åkermadd Sherardia arvensis
Åkersyska Stachys arvensis
Sommarklynne Valerianella dentata
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Åkerogräs – besvärliga men  
fascinerande, viktiga och trängda!
Följ med på en resa i åker ogräsens historia, från tiden då vissa av arterna utveck-

lades i jordbrukets vagga till att de nu rödlistas på grund av det moderna jord-

bruket. Här berättar tre forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans 

med Jan Andersson från Svenska Botaniska Föreningen om varför vi ska bry oss 

om ogräs. 

SEBASTIAN SUNDBERG, JAN Y. ANDERSSON, ALISTAIR G. AUFFRET  
& ALEXANDER MENEGAT

I 
Sverige har åtta åkerogräs dött ut, ett är 
akut hotat, tolv är starkt hotade och nio 
är sårbara enligt senaste rödlistan. Åker
ogräsen är växter som inte bara har följt 

i människans fotspår utan också anpassats 
evolutionärt genom årtusenden till att leva i 
våra åkrar. 

Några har fått svenska namn som avslö
jar vad bönder har tyckt om dem genom 
tiderna, som pukvete Melampyrum arvense, 
där ”puke” betyder ond ande. 

De flesta ogräs har det gemensamt att 
de växer fort och sätter ofta mycket frö på 
kort tid, något som gör dem väl anpassade 
till miljöer som ofta förändras — man skulle 
kunna kalla dem för växtrikets opportu
nister. Men det som varit en framgångsrik 
strategi sedan jordbrukets begynnelse har 
nu i många fall blivit deras fall. Kemiska 
bekämpningsmedel och frörensnings
maskiner har gjort framtiden osäker för 
många av arterna, men idag har vi dålig 
kunskap om hur situationen ser ut i detalj 
i Sverige. Därför har vi tagit initiativ till en 
åkerogräsinventering och i den här texten 
vill vi förmedla varför det är viktigt att vi 
ökar kunskapen om våra ogräs.

Varför behövs ogräs?
För totalt 97 insektsarter är åkerogräs vik
tiga och de har viss betydelse för ytterligare 
etthundra arter (Sundberg m.fl. 2019). De 
flesta av dessa arter utgörs av skalbaggar, 
halvvingar (växtlöss, stritar och skinnbag
gar) samt fjärilar (se diagram på nästa sida). 
En fjärdedel av arterna som är knutna till 
åkerogräs är dessutom rödlistade. 

De viktigaste värdväxterna bland åker
ogräsen är rödklöver Trifolium pratense, åker
tistel Cirsium arvense, trampört Polygonum 
aviculare, åkervinda Convolvulus arvensis och 
stillfrö Descurainia sophia. Som så ofta är de 
vanliga arterna viktigast för den biologiska 
mångfalden.

För fågelfaunan är variationsrika och 
artrika åkerkanter viktiga som livsmiljö i ett 
annars ofta monotont åkerlandskap. Under 
sommaren hittar många av de fågelarter som 
är knutna till jordbrukslandskapet insek
ter till sina ungar i åkerkanterna medan de 
under vintern äter frön på samma platser 
(Vickery m.fl. 2009).

Åkerogräsen är viktiga för blombesökande 
insekter i odlingslandskapet, inte minst olika 
bin, särskilt när inte oljeväxter som raps Bras-
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sica napus subsp. napus eller rödklöver odlas i 
närheten (Bretagnolle & Gaba 2015). 

Ogräsen bör motsvara en inblandning på 
omkring tio procent av grödans täcknings
grad för att ekosystemet uppbyggt av insekter 
och andra ryggradslösa djur ska fungera och 
leda till positiva ekosystemtjänster som pol
linering, naturlig predation på insektsskade
görare och föda åt fåglar (Smith m.fl. 2020). 

Åkerogräsen är dessutom viktigare för 
vår identitet, som ett levande biologiskt 
kulturarv, än vad många av oss är medvetna 
om. Ett bevis för detta är att sju mer eller 
mindre officiella europeiska nationalblom
mor är åkerogräs: blåklint Centaurea cyanus i 
Estland, Tyskland och Belarus; kornvallmo 
Papaver rhoeas i Polen, Belgien (Flandern) och 
Albanien, samt kamomill Matricaria chamo-
milla i Ryssland (Fantastic Gardeners 2021). 
Tre av de tio finalisterna i omröstningen till 
Sveriges nationalblomma förekommer som 

åkerogräs: rödklöver, hästhov Tussilago farfara 
och styvmorsviol Viola tricolor. Dessutom är 
två åkerogräs landskapsblommor: blåklint för 
Östergötland och styvmorsviol för Ånger
manland. 

Älskade och oönskade
Ett ogräs kan definieras som en växt som kan 
anpassa sitt liv till miljöer skapade av männis
kan där de på olika sätt stör den verksamhet 
som bedrivs eller uppfattas som störande. 
Det är människans odling av ettåriga sädes
slag och baljväxter under de senaste tretton
tusen åren som har skapat åkerogräsens 
ekologiska nisch.

Bönder har försökt bekämpa åkerogräsen 
i alla tider, men först under 1800 och främst 
1900talet fick man tekniken att bekämpa 
dem på allvar.

När ogräsen väl kommit in i landet har de 
främst spridits med utsäde, i hö och annat 

14
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arter

Skalbaggar

37
livskraftiga 

arter

Halvvingar Fjärilar Steklar Tvåvingar

22
8

9
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foder, men de kan också spridas med vind, 
vatten och djur. 

De viktigaste orsakerna till att många 
av ogräsen är så hårt trängda idag är den 
kemiska ogräsbekämpningen, rensningen av 
utsädet, den omfattande vallodlingen men 
även täta, välgödslade grödor, minskad andel 
träda och att många av de mindre bördiga, 
ofta sandiga åkrarna, övergivits. Skördarna 
per hektar har tredubblats sedan början av 
1900talet (SCB 2013).

I jordbrukets fotspår
En stor andel av åkerogräsen har kommit till 
Sverige med utsäde och har sedan spridits 
i landet med odlingen. De frön som har 
haft samma vikt och form som de medvetet 
odlade grödorna har levt vidare till nästa år.

Många av arterna verkar härstamma 
från östra Medelhavet med dess bergs och 
stäpp områden. Som ett exempel kan nämnas 

Palestina där det finns ovanligt gott om ogräs 
med hela 458 arter vilket faktiskt motsvarar 
en femtedel av floran (Zohary 1950). En 
välkänd svensk art som blåklint har troligtvis 
utvecklats ur en flerårig art med ursprung i 
Anatolien, Turkiet (Boršić m.fl. 2011).

Hos vissa arter har evolutionen gått så 
långt att vi inte med säkerhet vet varifrån 
de härstammar – de växer inte utanför den 
odlade jorden någonstans i världen och 
benämns därför som obligata åkerogräs, de 
överlever inte utanför de människoskapade 
åkrarna. Bland dessa finns arter som klätt 
Agrostemma githago, åkervinda Convolvulus 
arvensis, dårrepe Lolium temulentum, åkerrät
tika Raphanus raphanistrum och åkersenap 
Sinapis arvensis.

Några arter har lyckats anpassa sig så väl 
till våra människoskapade miljöer att de idag 
finns spridda över hela världen. Några sådana 
arter är svinamarant Amaranthus retroflexus, 
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blodhirs Digitaria sanguinalis, åkervinda, 
vildportlak Portulaca oleracea och våtarv Stel-
laria media. 

Troligen har antalet ogräs successivt 
ökat i takt med att nya områden har odlats 
upp och att nya arter har anpassats till 
odlingen. Generellt finns det färre ogräs 
representerade i stenålderslämningar än det 
gör i dagens åkrar. Därför är förekomsten 
av ogräsfrön också den kanske viktigaste 
indikatorn vid arkeologiska utgrävningar för 
att slå fast om och när åkerbruket började på 
en viss plats (Wilcox 2012).

Från hav och hällmarker
En viktig miljö som flera andra svenska 
åkerogräs kommer från är de tånggödslade 
havsstränderna. Det gäller olika arter av 
ogräsmållor Chenopodium, snärjmåra Galium 
aparine, pilörter Persicaria, trampört, åker
molke Sonchus arvensis, våtarv Stellaria media 
och baldersbrå Tripleurospermum inodorum. 

Ytterligare andra arter härstammar 
troligen  från hällmarker och torrängar, som 
sparvnäva Geranium pusillum, åkerförgät
migej Myosotis arvensis, några vickerarter 
Vicia och åkerviol Viola arvensis. 

Omkring 350 kärlväxtarter – exklusive 
maskrosorna – förekommer regelbundet i 
svenska åkrar, varav 115 huvudsakligen före
kommer här.

Brist på kunskap
Under 1900talet togs odlingshinder bort och 
tidigare öppna diken gjordes om till täckdi
ken. Därtill har själva den odlade ytan blivit 
mer och mer av en monokultur genom täta, 
mer snabbväxande sorter, effektiv frörens
ning, herbicidbesprutning, ökad konstgödse
lanvändning, höstsådda grödor och minskad 
andel träda (Svensson & Wigren 1983, Kloth 
2007). 

Trots att det finns gott om information 
om hur åkermarker har förändrats över tid 

Blåklint Centaurea cyanus är ett av våra älskade åkerogräs och landskapsblomma i Östergötland. Arten är inte 
rödlistad i Sverige men har minskat som en följd av förändrade jordbruksmetoder.  
foto: Sebastian Sundberg.
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Åkerrättika Raphanus raphanistrum är ett av de åkerogräs som bara växer i åkermiljöer och för vilket vi inte kän-
ner till artens vilda ursprung. Åkerrättika har minskat kraftigt i södra Sverige ock klassas som Sårbar (VU), men 
förekommer ännu lokalt ganska rikligt i Norrland. foto: Sebastian Sundberg.

vet vi ändå ganska lite om hur åkerogräs
floran har förändrats i Sverige sedan början 
av 1900talet, bortsett från de mest trängda 
arterna, då inga nationella inventeringar har 
genomförts. Den bästa informationen som 
finns kommer från de olika inventeringar 
som genomförts runt om i landet för att ta 
fram landskapsfloror. Dessa är ofta gjorda 
på en grov kilometerskala vilken tyvärr inte 
fångar upp förändringen hos ännu vanliga 
arter särskilt väl. 

Ett fåtal större inventeringar har gjorts i 
några sydsvenska områden (Svensson 2006, 
Fröberg 2010), varav en upprepad i en del av 
Skåne (Svensson & Wigren 1983). Det finns 
all anledning att återbesöka dessa invente
rade sydsvenska åkrar under de kommande 
åren. 

Utav de ovanliga åkerogräsen har flera 
blivit än sällsyntare, vilket föranledde ini
tieringen av åtgärdsprogrammet för hotade 
åkerogräs som startade under 2007 (Kloth 
2007). Generellt har ogräsfloran blivit mer 
lika mellan olika grödor samtidigt som den 

har blivit artfattigare med dominans av färre 
arter (Svensson & Wigren 1983, Blaix m.fl. 
2018). 

Några åkerogräs som däremot har ökat 
generellt är gråbo Artemisia vulgaris, svinmålla 
Chenopodium album, snärjmåra, vitgröe Poa 
annua, trampört, baldersbrå Tripleurospermum 
inodorum och åkerviol. Viktiga egenskaper 
hos ökande arter är att de är näringsgynnade, 
neofyter och toleranta mot herbicider (Blaix 
m.fl. 2018). Flera gräsarter ökar vilket kan 
bero på ökad andel höstsådda grödor och att 
mycket av den kemiska ogräsbekämpningen 
riktar in sig på tvåhjärtbladiga växter.

Relativt nytillkomna ogräs under de 
senaste årtiondena är exempelvis hönshirs 
Echinochloa crus-galli, malörtsambrosia 
Ambrosia artemisiifolia, gullört Amsinckia 
micrantha, hårgängel Galinsoga quadriradiata 
och råttsvingel Vulpia myuros.

Mat eller mångfald?
Jordbruket står inför en utmaning genom att 
det både ska producera föda åt en stor del av 
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jordens befolkning samtidigt som vi inte vill 
förlora biologisk mångfald och de ekosystem
tjänster som det ger oss män niskor. Ogräsen 
är den faktor som begränsar produktionen 
mest och om de lämnas helt okontrollerade 
kan de reducera produktionen med omkring 
en tredjedel (Oerke 2006). Men samtidigt, 
när många ogräs minskar eller försvinner så 
minskar den biologiska mångfalden (Smith 
m.fl. 2020). 

Det moderna konventionella jordbruket är 
beroende av ett fåtal metoder för att begränsa 
ogräsen. Det handlar framför allt om intensiv 
användning av herbicider (växtgifter) och 
plöjning. Men samtidigt ökar motståndskraf
ten mot herbiciderna bland ogräsen, exem
pelvis har glyfosatresistens påvisats hos 38 
ogräsarter (Heap & Duke 2018), av vilka åtta 
arter är bofasta i Sverige och 23 har påträf
fats tillfälligt. Glyfosat är en av de två aktiva 
substanserna i Roundup, ett av de mest kända 
märkena på marknaden. 

Några ogräs, främst olika arter av gräs som 
renkavle Alopecurus myosuroides, italienskt 
rajgräs Lolium multiflorum och styvrepe L. 
rigidum, har utvecklats till problematiska 
”superogräs” som dominerar åkermarken 
globalt men är arter med liten betydelse för 
den biologiska mångfalden. 

Hoppet ligger i att hantera snarare än att 
bekämpa ogräsen, med hjälp av en kombina
tion av flera metoder och tekniker – genom 
att främja en större mångfald av mindre 
konkurrensstarka ogräs, baserad på etable
rade ekologiska och evolutionära principer, 
så kan både produktion, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster gynnas, vilket kan 
sammanfattas som ekologisk intensifiering 
(Bommarco m.fl. 2013, MacLaren m.fl. 2020). 

Undersökningar som genomförts i Norden 
på senare tid visar att ekologisk odling sedan 
slutet 1980talet lett till en avsevärt högre 
artrikedom och fler åker ogräs per ytenhet än 
i konventionellt odlade åkrar, däribland arter 
som är viktiga för evertebrater och fåglar 
(Andreasen & Stryhn 2008, Salonen m.fl. 

2011). Det verkar däremot inte som att just de 
hotade åkerogräsen har gynnats ens av ekolo
gisk odling (Richner m.fl. 2015). Sedan slutet 
av 1900talet har ekologiska odlingar ökat 
kraftigt och 2019 utgjorde de 18,5 procent av 
åkerarealen, av vilken två tredjedelar var slåt
ter eller betesvall (SCB 2020).

Kanske är det bara allmogeåkrarna som 
återstår som en möjlighet för de sällsyntare 
åkerogräsen (Svensson m.fl. 1993). Tyvärr har 
de blivit färre sedan 1990talet. 

Naturvård för åkerogräs
De markägare som inte har vare sig naturbe
tesmarker eller våtmarker på sina ägor behö
ver egentligen inte göra något för att gynna 
den biologiska mångfalden – men borde de 
inte bidra med några enkla åtgärder? Vi ifrå
gasätter sällan användandet av åkermarken 
då den producerar en stor del av den föda vi 
människor och vår boskap konsumerar. Allt 
vi kan göra för att höja den vilda mångfalden 
(utom människans direkta kontroll) där får 
ses som en netto vinst. 

Det finns många möjligheter för att 
gynna åkerogräs, insekter och fåglar (Fried 
m.fl. 2009, Vickery m.fl. 2009) genom mer 
extensivt brukade, besprutningsfria zoner i 
kanterna, att luckra upp den täta grässvålen 
i åkerkanten för att gynna ettåriga växter 
(SAFFIE 2007) och att odlingshinder som 
stenmurar, häckar och andra småmiljöer får 
vara kvar. 

Kanske föredrar lantbrukare att introdu
cera specifika nektarväxter i åkerkanterna, 

Med allmogeåker menar man att det odlas 
gamla lantsorter av jordbruksgrödor (oftast 
spannmål, ibland lin) tillsammans med rödlistade 
eller missgynnade åkerogräs. Begreppet 
skapades av Nils Dahlbeck och Torleif Ingelög 
inom ett projekt drivet av Världsnaturfonden 
WWF som startades på 1980-talet. En 
handledning för bevarande av hotade 
åkerogräs i allmogeåkrar publicerades 1993 av 
Databanken för hotade arter, SLU (Kloth (2007).
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som honungsfacelia Phacelia tanacetifolia, 
blodklöver Trifolium incarnatum, doftklöver 
T. resupinatum och andra, som inte riskerar 
att konkurrera med grödorna och inte är 
invasiva?
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Växternas förhållande till 
aluminium
Hur klarar växterna av världens vanligaste metalliska grundämne, nämligen 

aluminium? Mycket av världens samlade kunskap om hur aluminium påverkar 

växter kommer från tebusken, men både tomtskräppa och mattlummer samlar 

på sig aluminiumjoner. Följ med på en biokemisk resa i växternas värld!

LARS OLOF BJÖRN

A
luminium är det vanligaste metal
liska grundämnet i jordskorpan. 
Man kan tycka att ämnet borde 
utnyttjas av de levande varelserna, 

men i stället är det i allmänhet giftigt. Hos 
oss människor kan det leda till skador på 
nervsystemet. 

För de flesta växter är det negativt 
om aluminium finns i löslig form. Det 
är vanligast på sura jordar. Lyckligtvis är 
aluminiumföreningar svårlösliga vid neu
trala pHvärden närmare sju. Ändå finns 
det många växter där tillväxten stimuleras 
av aluminium i form av positivt laddade 
aluminiumjoner (Al3+). Man har i allmänhet 
ansett att det har indirekta orsaker, men 
ny forskning tyder på att det finns direkt 
positiva effekter av aluminiumjoner hos 
vissa arter. 

Kunskapen är bristfällig när det gäl
ler betydelsen av aluminium för svenska 
växter, men vi vet att tomtskräppa Rumex 
obtusifolius (Vondráčková m.fl. 2015) och 
mattlummer Lycopodium clavatum (Olivares 
m.fl. 2009) samlar på sig aluminiumjoner. 
Men världens största samlade kunskap om 
aluminiums påverkan på kärlväxter har vi 
idag tebusken Camellia sinensis att tacka 
för. Hos tebusken verkar aluminium av 

allt att döma ha positiva effekter och det 
är ju inte uteslutet att det finns fler växter 
än tebusken för vilka aluminiumjoner är 
oumbärliga.

Från mark och luft
Alla växter behöver ett antal grundämnen 
för sina livsfunktioner. Forskningen över 
vilka grundämnen som är nödvändiga för 
växter har pågått i mer än tvåhundra år och 
man kunde kanske förmoda att man skulle 
ha fått listan komplett för länge sen, men 
även om kunskapen är god så är den inte 
fullständig. 

De som växterna behöver i större mängd 
kallas makronäringsämnen och är kväve, 
svavel, fosfor, kalium, kalcium och mag
nesium som växterna får ur jorden, samt 
väte och syre som växterna i huvudsak får 
i sig från vatten, och kol som de vanligtvis 
får i form av luftens koldioxid. Dessutom 
behöver alla växter ett antal mikronärings
ämnen i mindre mängd och de är järn, klor, 
bor, mangan, zink, koppar, molybden och 
nickel. Alger kan ha behov också av andra 
ytterligare grundämnen, så som brom, jod, 
eller barium.

Så vad skulle aluminium kunna bidra 
med i kärlväxternas biokemiska processer? 
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figur 1. Tomtskräppa Rumex obtusifolius är tillsammans med mattlummer Lycopodium clavatum arter som 
samlar på sig aluminiumjoner. Kanske har aluminium rent av en positiv effekt på tomatskräppans tillväxt, så som 
för tebusken Camellia sinensis? foto: Veronica Lye.

Vi vet att aluminiumjoner minskar effekten 
av en del giftiga ämnen eller sådana som 
finns i överskott, som mangan (Yang m.fl. 
2009, Wang m.fl. 2015), vätejoner (Kin
raide & Parker 1990) eller fluorid (Yang 
m.fl. 2016). Aluminiumjoner kan också 
öka tillgängligheten av, eller delvis ersätta, 
några ämnen som det är ont om, som fosfat 
(Clark 1977, Clegg & Gobran 1995) eller bor 
(Hajiboland m.fl. 2014).

Forskning på te
Tebusken hör till de växter för vilken 
forskningen har visat vid flera tillfällen 
att aluminium har en tillväxtstimulerande 
effekt. Nyligen anser sig Sun med flera 
(2020) ha visat att tebusken har ett abso
lut behov av aluminium, och deras arbete 
förefaller övertygande. Samtidigt finns 

det en tveksamhet i deras uppgifter om 
mikro näringsämnen i den näringslösning 
de använt vid sitt experiment, så man kan 
för närvarande inte helt utesluta indirekta 
effekter liknande de ovan nämnda. Utan 
tillgång till aluminiumjoner (Al3+) förtvinar 
rötterna. Flera olika sorters teplantor som 
testades reagerade på liknande sätt.

Så om vi skulle utgå ifrån att tebusken 
har ett aluminiumbehov, varför är det i så 
fall så? Sun med flera kunde visa att del
ningen av celler och cellkärnor i rotspet
sens tillväxtzon (meristemet) upphörde 
inom tre dygn sedan teplantorna överförts 
till aluminiumfri näringslösning. Man 
kunde också med en speciell färgreaktion 
påvisa skador på cellkärnornas DNA.

Den här reaktionen är inte heller unik 
för tebusken. Dess nära släkting, kamelia 
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Camellia japonica, tycks reagera på samma 
sätt (Liu m.fl. 2020), fast den inte under
sökts lika ingående. Den optimala koncen
trationen av aluminiumjoner i näringsme
diet är ungefär en millimolar, 27 milligram 
per liter. Den högsta tillåtna halten för 
aluminium i dricksvatten för människor är 
som jämförelse bara en tiondels milligram 
per liter!

En med tebusken inte nära besläktad 
växt vars rötter förefaller att ha samma 
förhållande till aluminium som tebusken 
är safirbär Symplocos paniculata, ett träd i 
familjen Symplocaceae, och liksom tebus
ken hemmahörande inom ordningen Erica
les (figur 2, Schmitt m.fl. 2016).

figur 2. Det kom nya vita rötter när plantor av safirbär Symplocos paniculata odlades i vattenlösning med alumi-
nium (till höger) medan dessa saknades hos plantor som odlades utan grundämnet.  
foto: Creative Commons/Schmitt m.fl. 2016.

Aluminium i bladen
En annan växt som används för livsmedel 
och som ackumulerar aluminium är bovete 
Fagopyrum esculentum. Den samlar på sig 
aluminium i bladen, men lyckligtvis inte i 
fröna (Shen m.fl. 2006), vilket ju är det som 
vi människor äter.

För att återvända till teplantan, så 
ackumulerar den aluminium framför allt 
i äldre blad, och i Kinas Anhuiprovins så 
är halten i blad skördade om sommaren 
högre än i dem som skördats under vår eller 
höst (Peng m.fl 2018). Just tedrickande är 
det som ger många människor det största 
tillskottet av aluminium, men te innehåller 
också nyttiga ämnen. Andra, i allmänhet 
mindre betydelsefulla aluminiummängder, 
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får vi människor i oss genom vissa födo
ämnen så som skaldjur, aluminiumkärl och 
aluminiumfolie som används till bered
ning eller förvaring av mat, dricksvatten, 
kosmetika (t.ex. antiperspirant), läkemedel 
(som acetylsalicylsyrepreparat buffrade 
med aluminiumhydroxid) och vaccin (som 
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Aluminum ions are poisonous to most plants, as 
they are to humans, but growth in some plants is 
stimulated by them, and some plants accumulate 
high amounts of aluminium. The tea plant, Camellia 
sinensis, seems to have an absolute requirement 
for aluminium, as shown in a recent article by Sun 
and others. For many persons, tea is the main 
source of the poisonous aluminium ions, but tea 
has health-promoting effects, too.
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ofta innehåller aluminium i någon form 
som ”adjuvant”, förstärkningsmedel). EFSA 
(European Food Safety Authority) anger ett 
tolerabelt aluminiumintag av 1 milligram 
per kilo kroppsvikt per vecka, och uppskat
tar att detta överskrids av en stor del av 
Europas befolkning.  
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Liknande effekt av 
bete, slåtter och 
hävdintensitet för 
gräsmarkers mångfald
Författarna har gjort en bred utvärdering av skötsel
metoderna bete, slåtter och olika slåtterfrekvenser i 
gräsmarker. Det visar sig att metoderna är ungefär lika bra, 
vilket öppnar för lokalt anpassade skötselmetoder.

MALIN TÄLLE, PER MILBERG & LARS WESTERBERG
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F
ortsatt hävd av Sveriges ängs och 
hagmarker är avgörande för många 
arters fortlevnad, men hur gör man 
detta på bästa sätt? Vi har utvärderat 

resultaten från en mängd olika svenska och 
internationella studier som undersökt effek
terna av olika hävdmetoder. 

Våra resultat pekar på ett generellt möns
ter, nämligen att det inte finns stora skillna
der för den biologiska mångfalden om ängs 
och hagmarker hålls öppna med slåtter eller 
betande djur, eller av hur ofta slåtter sker. 
Med andra ord kan den hävdmetod som väljs 
bestämmas utifrån situationen, till exempel 
vilken typ av gräsmark det är eller vilken art 
som är viktigast att bevara i området. 

Våra resultat väcker hopp eftersom det 
ger fler valmöjligheter för skötsel av artrika 
gräsmarker med tanke på de begränsade 
ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Gräsmarkernas mångfald
Igenväxning och upphörd hävd är två av de 
viktigaste faktorer som påverkar varför gräs
marksarter är rödlistade i Sverige idag (SLU 
Artdatabanken 2020). Det har att göra med 
att djurhållning länge utgjorde ryggraden i 
jordbruket i Sverige – under sommarhalv
året betade boskap stora arealer i landska
pet (Dahlström 2006) och många ängar 
behövdes till skörd av vinterfoder (Eriksson 
& Cousins 2014). Detta höll gräsmarkerna 
öppna, vilket skapade utrymme för en rik 
biologisk mångfald. Moderniseringar i 
jordbruket har dock lett till att traditionella 
hävdmetoder som naturbete och slåtter 
drastiskt minskat i omfattning, och dagens 
artrika ängs och hagmarker utgör endast en 
bråkdel av den tidigare öppna och gräsdomi
nerade naturen. 

Dagens ängs och hagmarker är värdefulla 
miljöer i jordbrukslandskapet som kräver 
skötsel för att bevara deras biologiska och 
kulturella värden. Med tanke på de höga 
naturvärdena samt de höga skötselkostna
derna är det viktigt att de skötselmetoder 

som används är så effektiva som möjligt för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. 
Vi tyckte därför att det fanns skäl att titta 
närmare på effekterna av bete, slåtter och 
olika slåtterfrekvenser. 

En svensk försöksserie
I början av sjuttiotalet startade Lantbruks
högskolan en försöksserie som jämförde 
olika hävdmetoder på elva olika lokaler i 
södra Sverige med varierande produktivitet 
och växtsamhällen. Serien innehöll totalt 22 
upprepningar av experimenten. Växtsam
hällena inventerades på samtliga lokaler de 
år som de startades, 1973 eller i två fall 1975 
(Steen 1976), och de flesta åter 1980 (Fogel
fors 1982) samt 1986, men i ett fall 1987 
(Hansson 1991). 

Idag sköts fortfarande ett av experi
menten, Sättra ängar i Östergötland, med 
nästan alla ursprungliga behandlingar. På 
en av lokalerna, Bråbo i Småland, har några 
behandlingar upprätthållits, medan rester av 
försöket kan ses på Österplana hed i Väster
götland, och kanske också på andra håll.

Vi använde data från försöket för att 
jämföra effekterna av bete, årlig slåtter och 
slåtter vart tredje år. Våra analyser foku
serade på växtindikatorarter för ängs och 
hagmarker, där vissa av arterna signalerar 
god hävd, alltså önskvärda indikatorarter, 
medan andra arter signalerar brist på hävd 
eller överskott av kväve och därför är icke 
önskvärda indikatorarter (se faktaruta). 

Den svenska försöksserien visade att slåt
ter hade en mer positiv effekt på växter över 

Evidensbaserad naturvård bygger på att 
skötselmetoder ska väljas efter bästa möj-
liga kunskapsunderlag, i första hand utifrån 
vetenskapliga studier och om sådana saknas på 
beprövad erfarenhet. Inspirationen kommer från 
sjukvården där dessa metoder används mer sys-
tematiskt sedan 1990-talet. En grundpelare är 
att resultat från forskning ska kunna sammanfat-
tas med hjälp av metaanalys. Läs mer i Milberg 
& Bergmans artikel i denna tidskrift (2010). 
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var lika för de två slåtterfrekvenserna, men 
att mängden vedartade samt högväxta arter 
ökade vid slåtter vart tredje år (Milberg m.fl. 
2017, figur 1). 

En internationell utblick
Vår litteraturgenomgång av 35 studier från 
hela världen, som jämfört effekterna av bete 
och slåtter på mångfalden av både flora och 
fauna, visade att bete generellt har en mer 
positiv effekt jämfört med slåtter, men att 
skillnaden är liten. 

Resultaten var olika beroende på studier
nas karaktär.  Bete hade exempelvis en mer 
positiv effekt i norra Europa medan slåtter 
var mer positivt i södra Europa, bete var mer 

tid än bete. Det fanns fler växtindikatorer 
för god hävd vid slåtter jämfört med bete, 
fler indikatorer för överskott av kväve vid 
bete, men ingen skillnad i mängd indikato
rer för brist på hävd vid bete och slåtter. Den 
positiva effekten av slåtter var ännu större 
när betestrycket var lågt, men vid högre 
betestryck var skillnaderna små (Tälle m.fl. 
2015).

Jämförelsen av årlig slåtter och slåtter 
vart tredje år visade att bland annat art
rikedomen av växter minskade vid slåtter 
vart tredje år, men att skillnaden mellan 
slåtterfrekvenserna var förvånansvärt liten. 
Resultaten visade även att mängden indika
torarter för både god hävd och brist på hävd 

figur 1. Ett fältförsök i Sättra ängar i Östergötland, samt tio andra lokaler i södra Sverige, har visat att 
det är lika troligt att hitta växtindikatorer för god hävd vid årlig slåtter (vänstra bilden) som vid slåtter 
vart tredje år (högra bilden, tagen året efter ytan slogs senast). Fotot är taget 2016. foto: Per Milberg.

A study from eleven grasslands in southern Sweden revealed that indicators of good management were equally 
common with annual mowing (left picture) and with mowing every third year (right picture, which is taken one 
years since latest mowing). 
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ter gynna olika typer av växtarter (se Tälle 
m.fl. 2015, 2016 för ytterligare diskussion). 
Detta tyder på att olika hävdmetoder kan 
vara aktuella att rekommendera beroende 
på vilken eller vilka organismer man främst 
prioriterar att bevara. 

Effekterna av bete och slåtter skiljde sig 
också beroende på betestryck – med lägre 
betestyck var den positiva effekten av slåtter 
ännu större i den svenska försöksserien. 

positiv för fjärilar medan bete och slåtter 
hade liknande effekt på växter, och slåt
ter hade en mer positiv effekt jämfört med 
fårbete (Tälle m.fl. 2016, figur 2). 

Vår andra litteraturgenomgång av 29 
europeiska studier som jämfört slåtter
frekvenser, fann att högre slåtterfrekvens, 
med slåtter två, tre eller fyra gånger per år, 
hade en något mer positiv effekt på bio
logisk mångfald jämfört med årlig slåtter. 
Dock hade årlig slåtter en liknande effekt 
som slåtter mer sällan, där slåtter vart femte, 
tredje eller vartannat år räknades in. Precis 
som för jämförelsen av bete och slåtter var 
skillnaderna små och skiljde sig beroende på 
studiens karaktär. Generellt hade en högre 
slåtterfrekvens en större positiv effekt i 
produktiva gräsmarker, till exempel låg
landsgräsmarker kontra höglandsgräsmarker 
(Tälle m.fl. 2018). 

Våra resultat bygger på två systematiska 
litteraturgenomgångar av redan publicerade 
studier från Europa och resten av världen. 
Från de studier vi hittade som jämfört bete 
och slåtter eller olika slåtterfrekvenser 
extraherade, sammanställde och analyserade 
vi data med hjälp av metaanalys (se fakta
ruta). På så sätt kunde vi väga samman och 
dra slutsatser från storleken på behandlings
effekten i olika studier, istället för att bara 
räkna antalen studier som, till exempel, fun
nit en signifikant mer positiv effekt av bete 
än slåtter. Vi fokuserade på effekter på till 
exempel artrikedom för både flora och fauna 
för att få en övergripande bild av effekten på 
den biologiska mångfalden.

Prioritering är viktigt
Våra resultat visade att bete och slåtter, 
och olika slåtterfrekvenser, har en liknande 
effekt – i många fall likvärdigt med att jäm
föra en artrikedom om 22 och 20 arter per 
kvadratmeter i respektive hävdmetod.

Effekterna av bete och slåtter skiljde sig 
för olika typer av organismer som för växter 
och fjärilar. Dessutom kan bete och slåt

Metaanalys är en statistisk analysmetod, där 
grunddata tas från vetenskapliga publikationer 
och grå litteratur. Relevanta studier som kan 
ingå i analysen hittas med hjälp av systema-
tiska sökningar i till exempel litteraturdataba-
ser, och väljs ut utifrån både en ämnesmäs-
sig avgränsning och förutbestämda krav på 
studiernas utformning. Resultaten från enskilda 
studier räknas om till en så kallad effektstorlek, 
och dessa används sen för att räkna ut ett 
viktat genomsnitt av samtliga studiers resultat. 
Alla studier som undersöks ges inte samma 
vikt i analysen, utan resultaten från en studie 
med många upprepningar blir viktigare än en 
studie med få upprepningar. 

De resultat och slutsatser som fås vid sam-
manvägningen bygger därmed på det samlade 
forskningsläget i den fråga som undersöks.

figur 2. Gröna punkter visar den relativa effekten av 
bete med olika djurslag jämfört med slåtter för den 
biologiska mångfalden i stort, och blå punkter effek-
terna av bete och slåtter för olika organismgruppen, 
mätt som den standardiserade medelvärdesskillnaden 
och utifrån resultatet från 35 internationella studier. 
Vid det gula strecket har bete och slåtter en liknande 
effekt. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall 
(felmarginal).  foto: Ola Jennersten/N (naturbete) och 
Mats Wilhelm/N (slåtter).

The effect of grazing or traditional haymaking on bio-
diversity when grazing with different kinds of grazing 
animals is compared to mowing (green), or for differ-
ent organism groups (blue), based on meta-analysis 
of 35 international studies. A value to the left of the 
yellow line signifies more positive effects of grazing 
and values to the right signifies more positive effects 
of mowing. Values on the yellow line signifies similar 
effects of grazing and mowing. Error bars represent 
the 95% confidence intervals.
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Detta antyder att om valet står mellan bete 
med lågt betestryck och slåtter är det senare 
bättre, åtminstone i gräsmarker med högre 
produktivitet. Även valet av betesdjur påver
kar effekten av bete, där slåtter exempelvis 
visade sig ha en mer positiv effekt jämfört 
med fårbete. Detta kan förmodligen kopplas 
till skillnader i hur olika djur betar – får är 
exempelvis mer selektiva i sitt bete, jämfört 
med nötboskap, och ger upphov till kortare 
vegetation (Rook m.fl. 2004).

Det svenska fältförsöket visade att slåtter 
vart tredje år endast hade en liten negativ 
effekt på diversiteten jämfört med årlig 
slåtter, men att det kunde ge upphov till 
en ökning av mer högvuxna och vedartade 
arter. Det är därför viktigt att inte bara foku
sera på hög artrikedom vid val av hävdmetod 
då delar av denna kan utgöras av arter som 
inte är önskvärda i ängs och hagmarker.  

Eftersom skillnaden var förvånansvärt 
liten mellan årlig slåtter och slåtter mer säl
lan, med få negativa effekter av exempelvis 
slåtter vartannat år, ökar detta möjligheten 
att större arealer kan slås. Om gräsmarker 
istället slås vartannat år skulle mängden 
areal som kan slås varje år till samma 
kostnad dubbleras. Det kan vara ett rimligt 
alternativ inom den offentliga sektorn, till 
exempel för kommuner och länsstyrelser för 
skötsel av naturreservat, eller för frivillig
organisationer. 

Vilken hävdmetod är bäst?
Den kanske viktigaste slutsatsen från våra 
studier tycker vi är att de små skillnaderna 
mellan bete, slåtter och olika slåtter
frekvenser indikerar att vilken hävdmetod 
som används i ängs och hagmarker inte 
har så stor betydelse eftersom de alla har 
liknande effekt på den biologiska mångfal
den. I synnerhet bör det inte få några större 
konsekvenser att avstå slåtter enstaka år. 
Istället är kanske den viktigaste faktorn att 
någon typ av hävd sker. Med andra ord kan 
hävdtypen bestämmas utifrån situationen, 
till exempel vilken typ av gräsmark eller art 
som är prioritet att bevara.  

• De fyra studier som presenterats här finan
sierades av Jordbruksverket inom ramen för 
projektet ”Evidensbaserad skötsel av gräs
marker: bättre användning av existerande 
data” diarienummer 4.1.18.10716/15, medan 
Naturvårdsverket finansierade den svenska 
försöksserien. 

Att använda indikatorarter är ett välbeprövat 
sätt för att utvärdera hävds på ängs- och natur-
betesmarker. Vi baserade våra analyser på två 
indikatorsystem: Bertilsson och Paltto (2003), ett 
regionalt indikatorsystem för Västergötland (som 
bör vara giltigt för södra Sverige); samt Ekstam 
& Forshed (1992), som bland annat klassificerar 
arter utifrån deras beroende av hävd samt krav 
på näringstillgång (där indikatorer för god hävd 
försvinner tidigt efter hävd upphört och växer i 
gräsmarker med låg näringstillgång). 

• Arter som indikerar god hävd är exempelvis den 
nya nationalblomman liten blåklocka Campanula 
rotundifolia samt gökärt Lathyrus linifolius, jung-
frulin Polygala vulgaris och darrgräs Briza media.

• Arter som indikerar brist på hävd är exem-
pelvis skogsklöver Trifolium medium, tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa och fyrkantig johannesört 
Hypericum maculatum.

• Arter som indikerar överskott av kväve är exem-
pelvis hundäxing Dactylis glomerata, smörblomma 
Ranunculus acris och brännässla Urtica dioica.   
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Tälle, M., Milberg, P. & Westerberg, L. 
2021: Liknande effekt av bete, slåtter och 
hävdintensitet för gräsmarkers mångfald. 
[Similar effects of grazing, traditional hay harvest 
and harvesting intensity on the biodiversity of 
grasslands.] Svensk Bot. Tidskr. 115: 104–111.
This article briefly describes the results of four 
studies that have compared effects of grazing, 
mowing and different mowing frequencies in 
species-rich, semi-natural grasslands. Two studies 
used a Swedish field trial to compare effects of 
grazing vs. mowing or annual mowing vs. mowing 
every third year on plant species, while two studies 
systematically reviewed studies comparing effects 
of grazing vs. mowing or seven different mowing 
frequencies. In the Swedish field trial, mowing 
had a more positive effect on plant species, while 
the review found more positive effects of grazing 
on biodiversity. In addition, the Swedish field trial 
found more positive effects of annual mowing on 
plants compared to mowing every third year, while 
the review of European studies found a slightly 
more positive effect of more frequent mowing (e.g. 
mowing two times a year) on biodiversity. However, 
for all these studies, differences in effects were 
generally small, which means that grazing and 
mowing and different mowing frequencies actually 
have quite similar effects on biodiversity. This 
indicates that the exact management methods 

used in species-rich semi-natural grasslands 
are of less importance, as long as some type of 
management occurs.
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Hårnervmossa är en främmande 
mossa på spridning i Sverige
Mossor brukar inte associeras med att vara invasiva, men att döma av vad vi ser 

i andra länder finns det anledning för oss att vara oroliga för hur hårnervmossa 

har expanderat i Sverige sedan första fyndet gjordes 1976. Här går Niklas Lönnell 

på SLU Artdatabanken igenom hur kunskapsläget ser ut idag.

NIKLAS LÖNNELL

B
land de arter som spridit och 
etablerat sig i naturen med männis
kans hjälp återfinns många kärl
växter (Strand m.fl. 2018). Det är 

betydligt ovanligare att främmande mossor 
etablerat sig i Sverige, vilket bland annat 
beror på att de inte odlas. 

Undantaget är en art som ändå har visat 
sig ha god spridningsförmåga och vara kon
kurrenskraftig: hårnervmossa Campylopus 
introflexus. Arten var årets mossa 2017 och 
jag beskriver här dess expansion i Sverige 
fram till 2019.

Främmande mossor i Sverige
En främmande art definieras som en art 
som introducerats utanför sin historiska 
eller nutida naturliga utbredning (Strand 
m.fl. 2018). Bland de främmande mossorna 
i Sverige är det framför allt hårnervmos
san som kan dominera bottenskikts
vegetationen där den förekommer och på 
så sätt påverka livsmiljön för andra arter. 

En annan bladmossa som också kommit 
till Europa från södra halvklotet är kap
mossa Orthodontium lineare (Hedenäs m.fl. 
1989). Den har påträffats mest på ved och 
trädbaser upp till Stockholmstrakten men 
förekomsterna är mycket glesare och den 

verkar inte dominera sin livsmiljö i Sverige 
på samma sätt som hårnervsmossa. 

Andra mossor som kommit in i landet 
med människans hjälp är Anomodon rostratus 
som insamlats en gång 1909 på importe
rat askvirke från USA. Men den har inte 
påträffats efter detta enda tillfälle och 
verkar inte ha etablerat sig här (Hedenäs 
1999). 

Ända sedan 1800talet har man hittat 
månlungmossa Lunularia cruciata i växthus, 
blomkrukor och botaniska trädgårdar. 
Det är en art som är spridd längre söderut 
i Europa men här i Sverige har den inte 
etablerat sig i naturen ännu. En annan art 
som vi däremot kan förvänta oss dyker upp 
snart i sydvästra Sverige är bladlevermos
san Lophocolea semiteres som ursprungligen 
kommer från södra halvklotet och upptäck
tes i Storbritannien 1955 och som hittades 
2020 på Læsø i Danmark (Goldberg 2021).

Effekter på andra arter
Det saknas studier om vad hårnervmossa 
har för effekter på arter och miljöer i 
Sverige, men utifrån vad som kommer fram 
från andra länder finns anledning till oro. 
Där arten etablierar sig breder den ofta 
snabbt ut sig och kan dominera stora ytor. 
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figur 1. Hårnervmossa Campylopus introflexus är en bladmossa med bred nerv (se infälld bild) som bildar täta 
tuvor och kan dominera stora ytor på sina växtplatser. Den har ofta sporkapslar med det för släktet karakteris-
tiska böjda kapselskaften. Vid inventeringen av Skånes flora noterades kapslar på en sjättedel av fyndplatserna 
(Nilsson 2017).  Bladen har till skillnad från de flesta andra arter i släktet en lång färglös hårudd som i torka ofta 
är vinkelrätt böjd. När kapsel saknas gör den färglösa hårudden att arten på avstånd kan påminna om arter i släk-
tena grimmior Grimmia, raggmossor Racomitrium eller skruvmossor Syntrichia vilka dock inte har så bred nerv. 
Hårbjörnmossan Polytrichum piliferum har också färglös hårudd och förekommer ofta på liknande sura jordar 
men har mer barrlika blad. foto: Niklas Lönnell, Tomas Hallingbäck (närbild).

Det är viktigt att studera detta vidare inte 
minst i sanddynsmiljöer som är sällsynta i 
Sverige. Naturtyperna dynvåtmarker, grå 
dyner och fukthedar är upptagna på habi
tatdirektivet och hur hårnervmossan beter 
sig i dessa miljöer är viktigt att övervaka 
för att se om den breder ut sig och påverkar 
bevarandestatusen för dessa naturtyper. 

Studier utanför Sverige antyder att 
artens expansion påverkar vegetation och 
ryggradslösa djur (Klinck 2010).

Utseende
Hårnervmossa är en bladmossa med bred 
nerv som bildar täta tuvor och kan domi
nera stora ytor på sina växtplatser. En av 
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anledningarna till att arten har god sprid
ningsförmåga är att de ofta har sporkapslar 
med det för släktet karakteristiska böjda 
kapselskaften (figur 1). Vid inventeringen 
av Skånes flora noterades kapslar på en sjät
tedel av fyndplatserna (Nilsson 2017).  

Arten har till skillnad från de flesta 
andra arterna i släktet en lång färglös 
hårudd som i torka ofta är vinkelrätt böjd. 
När kapsel saknas gör den färglösa hårud
den att arten på avstånd kan påminna 
om arter i släktena grimmior Grimmia, 
raggmossor Racomitrium och skruvmos
sor Syntrichia vilka dock inte har så bred 
nerv. Hårbjörnmossan Polytrichum piliferum 
har också färglös hårudd och förekommer 
ofta på liknande sura jordar men har mer 
barrlika blad. 

Spridning
Hårnervmossa har sin ursprungliga utbred
ning på södra halvklotet men har troligen 
med människans hjälp kommit till norra 
halvklotet. Arten påträffades för första 
gången i Europa 1941 i England och har 
sedan spridit sig därifrån (Hassel & Söder
ström 2005). Däremot så hittades arten 
inte i Nordamerika förrän 1967 (Carter 
2014). 

I Sverige hittades den första gången 1976 
(Johansson 1977) och har sedan dess expan
derat över Götaland och Svealand (figur 2). 
Den hittades under slutet av 1970talet på 
flera lokaler i Halland och någon enstaka 
lokal i angränsande delar av Skåne och 
Västergötland. 

Under 1980talet hittades arten på 
ytterligare lokaler och även i Bohuslän och 
Småland men ofta inte mer än 3 mil från 
kusten och 1985 var den känd från 35 lokaler 
längs Västkusten (Hallingbäck m.fl. 1985). 
Under inventeringen av Göteborgstraktens 
mossor under perioden 1977–1999 hitta
des den i 34 av de 169 inventerade rutorna 
(Hallingbäck m.fl. 2008). På Sotenäset i 
Bohuslän hittades den på 32 lokaler i 22 

av 32 inventerade rutor under perioden 
1983–1998 (Bergqvist och Blomgren 1998). 

Under 1990talet hittades den även i 
Närke och på Öland (Holst 1996, 1997). 
På 2000talet hittades den i Dalsland, 
Blekinge, Östergötland och Södermanland 
samt på Gotland. På Halle och Hunneberg 
6 mil från kusten i Västergötland hittades 
den för första gången 2000 och hittades till 
2007 i 46 av 96 de inventerade rutorna på 
en gånger en meter (Stridvall 2007). 

I Skåne hittades arten under perioden 
2008–2013 i 28 procent av referensobjekten 
och totalt fanns 141 uppgifter (Tyler m.fl. 
2014) där den nu är spridd framför allt i 
områden med urberggrund i norra och mel
lersta delarna av landskapet (Nilsson 2017). 

2015 hittade forskaren och mossex
perten Lars Hedenäs arten på Sandön i 
skärgården i södra Uppland. 2019 hittade 
även jag arten på Vindö en och en halv mil 
nordväst om Hedenäs fynd (Lönnell 2020). 
På den senare lokalen saknades kapslar 
och den täckte små ytor vilket kan antyda 
att arten är relativt nyetablerad. Svartsö 
ungefär 1 mil längre norr ut besöktes 2018 
under en helg av 12 personer från Mos
sornas Vänner som noterade 195 mossarter 
men däremot inte hårnervmossa (Engström 
2018). 

Den har även under 2018 hittats i södra 
Värmland och mellersta Närke av Mikael 
Hagström och Henrik Weibull. 

Således verkar det som om artens 
nordgräns 2019 går någonstans i mellersta 
Stockholms skärgård i öster och nära grän
sen mellan Dalsland och Värmland i väster 
(figur 2). 

Framöver förtätas säkert förekomsterna 
där arten är funnen. Hur långt arten kan 
tänkas sprida sig norrut, till exempel längs 
östkusten, skulle kunna begränsas av 
klimatfaktorer. Kanske kan ett förändrat 
klimat göra ytterligare områden tillgängliga 
för arten. 
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• Under 1980-talet hittades 
arten också i Bohuslän och 
Småland men ofta inte mer 
än tre mil från kusten.

• I Sverige hittades arten 
första gången 1976 utanför 
Laholm och Halmstad.

• Under inventeringen av 
Göteborgstraktens mossor 
1977–1999 hittades den i 
34 av de 169 inventerade 
rutorna.

• På Halle- och Hunneberg 
hittades den för första 
gången 2000, då sex mil 
från kusten i Västergötland.

• Under 1990-talet hittades 
den även i Närke och på 
Öland.

• På 2000-talet hittades 
den i Dalsland, Blekinge, 
Östergötland och Söder-
manland samt på Gotland.

• I Skåne under perioden 
2008–2013 fanns totalt 
141 uppgifter där den nu är 
spridd framför allt i de norra 
och mellersta delarna av 
landskapet. 

2015 hittade Lars Hedenäs 
den på Sandön i skärgården i 
södra Uppland. 2019 hittades 
den även på Vindö 1,5 mil åt NV 
(Lönnell 2020).

1979 1989

1999 2009

2019

figur 2. Hårnervmossan Campylopus introflexus har spridit 
sig över landet från det första fyndet utanför Laholm 1976 
till dagens nordligaste fynd på gränsen mellan Dalsland och 
Värmland, Närke och södra Uppland. Här inkluderas även fynd 
från tidigare decennier då arten säkerligen finns kvar i trakten. 
kartunderlag: Niklas Lönnell.
Cumulative records of the moss Campylopus introflexus until 
1979, 1989, 1999, 2009, 2019 show the gradual dispersal of 
the species in the southern part of Sweden. 

• På 2010-talet hittades 
den även i Värmland och 
Uppland.
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Levnadssätt
Hårnervmossa växer på sur, ofta störd jord 
och torv och påträffas på hedar, hällmarker, 
torvmossar, längs vägar och stigar, rotväl
tor, hyggen men även på sandig jord som i 
sanddyner (figur 3). Lokalerna är ofta relativt 
öppna även om arten sällsynt förekommer 
i mer sluten skog (Stridvall 2007). I Skånes 
inland är den vanlig i gamla torvtäkter men 
förekommer även på hyggen, planterade 
barrskogar och hedbokskogar medan den 
längs kusten förekommer i dynsänkor och 
fukthedar (Nilsson 2017). 

En som följt hårnervmossans expansion 
är fältbotanisten LarsÅke Flodin. Enligt 
honom är arten mycket vanlig i delar av 
Halland. Som vanligast är den på kustnära 

klipphällar och hedar med tunna jordlager 
men kan även förekomma sparsamt i sand
strändernas grå dyner enligt Kjell Georgson, 
flitig mossinventerare  i Halland. Liknande 
erfarenheter har LarsÅke Flodin som har 
analyserat vegetationen i en kvadratmeter 
stora rutor på halländska sanddyner och av 
de runt 2500 rutorna har han bara påträffat 
arten i en handfull. I kustheden är arten däre
mot betydligt vanligare och har påträffats i 63 
av 200 rutor på fyra gånger fyra meter. 

Kjell Georgson upplever också arten som 
vanlig på torvmossar i inlandet i Halland. 
Dessa behöver inte vara störda för att arten 
skall finna sig tillrätta och den är också 
ganska vanlig i sumpskogar, i första hand med 
tall.

figur 3. Hårnervmossa växer ofta på öppna ytor med störd jord på hedar, hällmarker, längs vägar och stigar. 
foto: Niklas Lönnell.
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minst övervakning av dess utbredning i dyn
våtmarker, grå dyner och fukthedar. Även om 
hårnervmossa var årets mossa 2017 så vore 
det värdefullt om alla som har möjlighet även 
framöver noterar den i fält och rapporterar 
den på Artportalen för att vi ska kunna följa 
dess fortsatta expansion.  
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The moss species Campylopus introflexus was 
found in Sweden for the first time in 1976. 
The expansion of the species has over the last 
decades progressed (Fig. 2). In 2019 the species 
is rather widespread along the west coast of 
Sweden on soil and peat with occurrences along 
the east coast up to Stockholm.

Niklas Lönnell har studerat 
mossors spridning och arbetar 
som miljöanalysspecialist vid 
SLU Artdatabanken med  
mossor som huvudfokus.

Adress: SLU Artdatabanken, 
Box 7007, 750 07 Uppsala

E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arten var också mycket vanlig och spridd 
på hällarna på ön Blå jungfrun när moss
experten Tomas Hallingbäck tillsammans 
med föreningen Mossornas Vänner besökte 
ön i september 2017 (Bengtsson 2017).

Det vore önskvärt med studier av artens 
inverkan på andra arter i Sverige och inte 
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figur 1. Spädklöver Trifolium micranthum från Kolding på södra Jylland i Danmark. Arten är mycket lik 
trådklöver T. dubium. Spädklöver har längre och smalare blomskaft än trådklöver. Det har nu visat sig att 
det fynd som rapporterades som spädklöver 2019 som ny art för Sverige i själva verket är trådklöver. 
foto: Jens Christian Schou.
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S
pädklöver Trifolium micranthum  
rapporterades som ny för Sverige, 
grundat på ett fynd gjort av Erik 
Ljungstrand på Skanörs ljung i syd

västra Skåne den 6 juni 2019 (Ljungstrand 
2019). Belägg av fyndet samlades av Åke 
Svensson och mottogs av mig. 

Vid granskning av belägget konstate
rade jag att det insamlade exemplaret är 
den snarlika trådklöver T. dubium istället. 
Trådklöver är en variabel art och kan ibland 
vara ytterst lik spädklöver, vilket även Erik 
påpekar i sin artikel. De insamlade exem
plaren var dessutom mycket små, vilket 
gör art bestämningen minst sagt besvärlig. 
Belägget kommer att bevaras på Biologiska 
museet i Lund.

Spädklöver har sin huvudsakliga utbred
ning i västra och södra Europa, Nord afrika, 
samt västra Asien. Den förekommer natur
ligt bland annat på betade strandängar och 
strandbranter i Danmark (för en utförligare 
beskrivning av utbredningsområdet, se 
Ljungstrand 2019). 

Den snarlika trådklövern förekommer i 
en stor del av Europa norrut till mellersta 
Norden. Dessutom är även jordklöver T. 
campestre lik de både tidigare arterna och 
troligen en av moderarterna till trådklö

ver (se nedan), en art som också finns över 
en stor del av Europa norrut till mellersta 
Norden.  

Artpresentationer
Både spädklöver och trådklöver är själv
befruktande och hybrider mellan dem är inte 
kända.

Spädklöver karakteriseras av blad som har 
oskaftade uddsmåblad. De har en fåblom
mig gles klase, med oftast två till sex blom
mor. Blommorna är 1,5–4 millimeter långa, 
med ett segel som är vikt över blomman och 
senare frukten, och blomskaften är 0,5–1,5 
millimeter långa (figur 1, 2). Frukten innehål
ler ett till två frön. Spädklöver har sexton 
kromosomer (2n = 16).

Trådklöver har blad med skaftade udd
småblad, en medelrikblommig klase som 
man kan se igenom, med som minst tre, 
oftast fem till tjugo blommor. Blommorna är 
1,5–4 millimeter långa, med ett segel som är 
vikt över blomman och senare frukten, och 
blomskaften är under 0,5 millimeter långa. 
Frukten innehåller ett frö. Trådklöver har 
oftast 32 kromosomer (2n=32) och är troligen 
uppkommen genom hybridisering mellan 
jordklöver T. campestre och en annan sydlig 
art (Ellison m.fl. 2006).

Nyfynd av spädklöver i Sverige 
visade sig vara trådklöver
Lars Fröberg presenterar en dementi av ett tidigare rapporterat fynd av  

späd klöver på Skanörs ljung i Skåne. Arten är mycket lik trådklöver, en vanlig 

art i sydligaste Sverige. Blomskaftets längd anges som den bästa art skiljande 

karaktären.

LARS FRÖBERG
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figur 2. Den bästa karaktären för att artbestämma spädklöver är att arten har längre och finare blom-
skaft (över 0,5 mm) än trådklöver som har kortare och något grövre blomskaft, här markerade med lila 
pilar. Bilder på blomställning och blad från herbariematerial av (a) spädklöver från Hindsholm på Fyn, 
Danmark, (b) trådklöver från Äsperöd i Södra Mellby socken, Skåne och (c) den trådklöver från den 
aktuella lokalen på Skanörs ljung i Skåne som först rapporterades som spädklöver.  
herbarieark in skannade av: Lars Fröberg. 

a. Spädklöver  
Trifolium micranthum

b. Trådklöver  
T. dubium

c. Klövern från Skanörs ljung  
T. dubium

0 1 2 3 4 5 mm
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• Erik Ljungstrand tackas för synpunkter på 
en tidigare version av manuset.

Jordklöver har blad med skaftade udd
småblad, en mer rikblommig klase som man 
inte kan se igenom jämfört med de två andra 
arterna, med tjugo till trettio blommor. 
Blommorna är fyra till sju millimeter långa, 
med ett mer eller mindre plant segel med 
tydliga räfflor, och blomskaften är under 0,5 
millimeter långa. Frukten innehåller ett frö. 
Jordklöver har 14 kromosomer (2n = 14).

De bästa karaktärerna
I Eriks artikel uppges avsaknaden av skaft 
på uddsmåbladen som en av de viktigaste 
diagnostiska karaktärerna för spädklöver; 
det finns endast ytterst korta leder mellan 
bladskaftet och de tre småbladsskivorna, 
medan äkta småbladsskaft saknas (figur 1). 
Trådklöver har däremot även ett riktigt 
skaft på uddsmåbladen, vilket i alla konsul
terade floror anges som en av de viktigaste 
karaktärerna för att skilja arterna åt. 

Vid studier av herbariematerial vid Bio
logiska museet i Lund, kunde jag emellertid 
konstatera att man ofta finner oskaftade 
eller ytterst kortskaftade uddsmåblad speci
ellt hos små individ av trådklöver. Hos stora 
individer har de flesta bladen ett skaftat 
uddsmåblad, medan de övre, yngsta bladen 
kan ha ett oskaftat uddsmåblad. Exempla
ren från Skanörs ljung har bara blad med 
oskaftade uddsmåblad, förmodligen för att 
de är så små med endast ett fåtal utvecklade 
blad.

Vidare uppges antalet blommor i blom
ställningen vara färre hos spädklöver, men 
detta gäller i genomsnitt; båda arterna kan 
ha få blommor hos små exemplar.

Den bästa karaktären för att skilja 
arterna åt är blomskaftens utseende: späd
klöver har längre och något finare blom
skaft (över 0,5 mm långa; figur 2a), medan 
trådklöver har kortare och något grövre 
blomskaft (under 0,5 mm långa; figur 2b). 
Belägget från Skanörs Ljung har blomskaft 
som stämmer överens med trådklöverns 
(figur 2c).  
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Så kom den då äntligen. Tolv år efter det 
stora antalet lite lättare biografier utgivna 
under Linnéjubileet 2007 trycktes den 
tegelsten som är professor Gunnar Brobergs 
samlade intryck av Carl von Linnés liv och 
verk. Det är inte en bok för en nybörjare. 
Den kräver en insatt läsare. En utmärkt 
grund är biografin Linné: lefnadsteckning av 
Th. M. Fries från 1903.

Hur är det då att läsa boken som bota
niker? Kanske studsar man lite när Broberg 
inleder boken med att ge Linné den medi
cinska diagnosen patologiskt samlande, 
”hoarding”, till synes ovetande om att han 
då även diagnosticerat recensenten, ett 
stort antal av denna tidskrifts läsare och all 
världens systematiker. Ter vi oss så märkliga 
med vårt samlande av växter och djur?

Biografin är indelad i tre delar. Först 
kommer en del om livet innan professuren 
i Uppsala 1741 som följs av ”På livstrappans 
höjd” och boken avslutas med ”Den gamle 
Linné” från ungefär 55 års ålder. I varje del 
leder oss olika kapitel genom kronologiska 
händelser och olika aspekter. För den 
intresserade finns här ett stort antal källor 
att dyka ner i, källor som få har bemödat sig 
om att leta fram. Här målas idéhistoriska 
och historiska sammanhang upp som hjälper 

oss att förstå världen kring Linné och hans 
vägval. Ibland lämnas läsaren lite ensam med 
små instick utan referenser och författarens 
egna frågor där källorna tar slut. Kapitlen 
är korta och man ville veta mer. Broberg har 
skrivit med lätt och hastig penna och har 
ofta avbrutit ett resonemang för att komma 
vidare till nästa. Resultatet är en guldgruva 
av kunskap som kommer att tjäna genera
tioner. 

För en botaniker går det dock som ett 
stråk av saknad genom hela boken. Själva 
märgen i Linnés livsberättelse är smärtsamt 
frånvarande tillsammans med växterna i 
naturen, i Uppsala akademiträdgård och i 
Hammarby. Den glädje växterna och djuren 
gav honom, denna besynnerliga och drab
bande kärlek till naturen som så många av 
oss känner igen, var ju själva vägen och målet 
i Linnés liv. I hans egen livsbeskrivning Vita 
III lyser denna drivkraft klarare, från ynglin
gens entusiastiska upptäckter i naturen, 
över forskarens kunskapstörst och vidgade 
erövringar, till medelålderns mogna färd 
mot den fullständiga samlingen, den slutliga 
sammanskrivningen och ett litet museum att 
sitta i för att studera samlingar och böcker. 
Kanske krävs det en botaniker för att riktigt 
förstå en botaniker.   

Guldgruva av kunskap 
för generationer

Läsvärt

Mannen som ordnade naturen. En biografi 
över Carl von Linné. 
Gunnar Broberg. Natur och Kultur 2019. ISBN 
978-91-27153882. 516 sidor. Kan köpas från 
t.ex. Bokus för 228 kronor.

Här finns idéhistoriska sammanhang 

om världen runt Linné, men saknas inte 

biologens fascination inför livet?

MARIETTE MANKTELOW
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Jordbruksverkets handbok Ogräs på odlad 
mark behandlar oönskade växter i jord
bruksgrödor, frilandsodlingar av grönsaker 
samt bär och fruktodlingar. Här beskrivs 64 
örtogräs, 15 gräsogräs och två övriga ogräs, 
nämligen levermossor och åkerfräken. Syftet 
med handboken är att kunna identifiera 
ogräs på ett tidigt stadium för att därefter 
sätta in rätt strategi för att bli av med det. 
Urvalet av arter är gjort av Jordbruksverkets 
ogräsexperter som har god koll på vilka arter 
som orsakar störst problem för yrkesodlarna. 

Bokens inledning med faktaförklaringar 
om växters biologi hålls på en enkel och till
gänglig nivå för läsaren. I textdelen till varje 
art finns beskrivningar av förekomst och 
betydelse för odlingen, artens biologi och 
kännetecken samt eventuell förväxlingsrisk. 
Under artens kännetecken beskrivs alltid 
hjärtblad, örtblad och eventuellt utmär
kande rotsystem på ett bra sätt. Beskriv
ningen av växternas utvecklingsstadier med 
de ofta svårdiagnosticerade hjärtbladen som 
utgångspunkt är tveklöst det allra bästa med 
denna flora. Här finns mycket att lära även 
för den mer erfarne botanisten.

Fotografierna håller för det mesta 
godkänd kvalitet och färgåtergivning men 
undantag finns. Ibland blir jag lite osäker 

på om det är rätt art på bild. Av dessa finns 
några välkända arter som snärjmåra med gul 
blomma, stånds och åkermynta.

Bokens huvudsyfte – att bekämpa ogräs  
är från botanistens synpunkt krasst då ingen 
hänsyn tas till hur sällsynt eller hotat ogräset 
är. Visserligen saknas några rariteter såsom 
till exempel klätt, åkerranunkel och åker
syska men sammanlagt finns sju rödlistade 
arter med i boken. För mig som västgöte är 
det nästan surrealistiskt att läsa en handbok 
som tar sikte på att utrota riddarsporre, 
etternässla, sminkrot, klofibbla och kösa. 
De nämnda arterna har en mycket negativ 
utveckling i mina bygder. Samman taget 
uppväger inte några få rader om ogräsens 
positiva egenskaper på en kvarts sida de 
övriga drygt 160 sidornas förklaringar av hur 
man känner igen ogräs som bör bekämpas. 
Här kunde boken varit mer balanserad.

Boken fyller en viktig funktion trots en 
del brister i bildkvaliteten och undfallenhe
ten att beakta sällsynta arters bevarande. Vill 
man botanisera i åkerkanter, kanske delta i 
den landsomfattande inventeringen av ogräs 
som Svenska Botaniska Föreningen dragit 
igång tillsammans med Sebastian Sundberg  
på SLU Artdatabanken, kan boken vara till 
hjälp vid artbestämning av hjärtblad.    

Hjärtbladen räddar 
ogräsbok

Ogräs på odlad mark
Bengt Weidow med flera. Jordbruksverket 
2020. ISBN 91-88264-40-8. 182 sidor. Kan 
köpas från Jordbruksverket för 100 kronor.

Bokens syfte är att lära läsaren utrota 

ogräs, men fokusen på hjärtblad gör 

boken läsvärd också för botanister.

LENNART SUNDH
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SOFIA LUND

I sommar ordnas två läger inom 
Svenska Botaniska Föreningens 
floraväkteri. Det blir ett i Väster-
götland under försommaren och ett i 
Värmland under sensommaren. Detta 
under förutsättning att vaccineringen 
går som den ska och att vi får träffas 
förstås.

Floraväkteri innebär att kända växt platser 
för hotade arter besöks regelbundet. Vid 
flora väkteriet följs en standardiserad meto
dik och vid varje besök räknas hur många 
exemplar som finns av arten. Kunskapen 
som floraväkteriet samlar in används på 
många olika sätt i naturvårdsarbetet.

För båda lägren gäller att vi börjar med 
att träffas på onsdag kväll. Under torsdag 
till söndag delar vi upp oss i smågrupper 
och inventerar så många lokaler vi hinner 
med. Både nybörjare och vana floraväk
tare är välkomna! Floraväkteriet bekos
tar boende (vandrarhemsstandard) och 
resekostnader under fältdagarna. 

VÄSTERGÖTLAND 9–13 JUNI
I Västergötland är det främst smalbladig lung
ört Pulmonaria angustifolia och troll smultron 
Drymocallis rupestris vi ska söka efter. Lung
örten kommer vara överblommad men bör 
ändå gå bra att räkna. Troll smultronen kom
mer vara i fin blom. 

Andra arter som kan bli aktuellt att 
eftersöka är bland andra tidig fältgentiana 
Gentianella campestris var. suecica, källblek
vide Salix hastata subsp. vegeta och guckusko 
Cypripedium calceolus. Och en del annat smått 
och gott. 

Vi kommer utgå från vandrarhemmet 
Årås Kvarn nordost om Ulricehamn och röra 
oss i Ulricehamn, Falköping och Tidaholms 
kommuner. 

VÄRMLAND 4–8 AUGUSTI
I Värmland är det främst daggvide Salix daph-
noides, ävjepilört Persicaria foliosa och strand
bräsma Cardamine parviflora vi ska söka efter. 
Andra arter som kan bli aktuellt att eftersöka 
är sen fältgentiana Gentianella campestris var. 
campestris, skaftslamkrypa Elatine hexandra, 
strandlummer Lycopodiella inundata och annat 
smått och gott. Vi kommer utgå från Gylleby 
vandrarhem vid Sunne och röra oss i norra 
och centrala delen av Värmland

ANMÄLAN
Anmälan görs till Sofia Lund på sofia.lund@
svenskbotanik.se. För västgötalägret vill vi 
ha din anmälan senast 9 maj och för värm
landslägret senast 20 juni. Antalet platser är 
begränsat, så vänta inte för länge. 

I anmälan anger du ditt namn och mobil
telefonnummer, varifrån du kommer, i vilken 
utsträckning du har botaniserat och/eller 
floraväktat tidigare och om du har tillgång till 
bil. Mer detaljerad information kommer att 
skickas ut till dem som anmäler sig.  

Floraväkteri av knärot Goodyera repens utanför 
Örebro. foto: Anna-Lena Winnerstam.
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Under 2021–2023 genomför Svenska 
Botaniska Föreningen i samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) en nationell åkerogräsinvente-
ring. Vi behöver din hjälp!

Metoden för inventeringen är ganska 
enkel.  Det handlar om att inventera vilka 
ogräsarter (och underarter) samt ungefär 
hur många plantor av varje art som växer 
i en hundra meter lång och en meter bred 
sträcka i åkerkanten. Inventeringen görs 
lämpligen från slutet av juni till början av 
augusti.

Inventeringen är uppdelad i två spår: 
ett prioriterat där det finns förvalda rutor 
på två gånger två kilometer var tjugofemte 
kilometer, samt ett fritt där du kan välja 
vilka åkrar som helst. Det prioriterade spå
ret ger en bättre statistisk representativitet 
medan det fria kan ge bättre kunskap om 
vad som växer tillsammans med ovanligare 
grödor. 

Det enda som krävs är att du har ett 
konto i Artportalen och att du har – eller 
är beredd att skaffa dig – koll på hur man 
känner igen de olika åkerogräsen. 

Att inventera en åkerkant tar en halv till 
en hel timme för en van inventerare, men 
kan ta lite längre tid om du är ovan.  

Liten blåklocka Campanula rotundifolia strax 
ovanför Aktse i Norrbotten, augusti 2020. Bilden är 
beskuren. foto: Sara Källgarn.

Vill du vara med och inventera åkerogräs? 
Skicka en epost till Sebastian Sundberg eller 
Jan Y. Andersson och ange i vilka trakter du 
kan inventera, så skickar vi dig mer detalje-
rade instruktioner.

• sebastian.sundberg@slu.se
• jan.andersson@svenskbotanik.se

Inventera åkerogräs
SEBASTIAN SUNDBERG &  
JAN Y. ANDERSSON

Sveriges nationalblomma

Liten blåklocka har utsetts till Sveriges 
nationalblomma i en omröstning arrange
rad av Svenska Botaniska Föreningen. 

Omröstningen startade den 27 februari 
och pågick till den 12 mars. Över 81 000 
personer har deltagit i båda omröstning
arna, drygt 58 000 röster lades i finalen. 

Liten blåklocka drog ifrån och tog hem 
utnämningen till Sveriges nationalblomma 
med sina nästan 14 000 röster. Tidigt, 
redan under första omröstningen, visade 
sig tre favoriter: linnea, liten blåklocka och 
hästhov. 

Under finalens sista vecka fick styv
morsviolen plötsligt ett lyft och passerade 
hästhoven upp på tredje plats. Läs mer om 
bakgrunden till omröstningen på fören
ingssidorna i SBT nummer 1/2021.  
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På årsmötet 2021 valdes Margareta 
Edqvist till ny hedersmedlem i Svenska 
Botaniska Föreningen.

Till hedersmedlem utses särskilt framstå
ende botanister eller personer som i hög 
grad verkat för föreningen och dess syften. 
Hedersmedlemmar utses av årsmöte efter 
skriftligt motiverat förslag av minst tre 
medlemmar och efter tillstyrkan av styrel
sen.

Margareta Edqvist verkar inte ha förvän
tat sig detta och skriver i en kommentar: 
”Vilken överraskning, jag blev utsedd till 
hedersmedlem i Svenska Botaniska Fören
ingen idag på deras årsmöte. En förening 
som jag varit verksam i på ett eller annat 
sätt från 1995. Det året kom jag in i dess 
styrelse, redan på första mötet i Göteborg 

Margareta Edqvist stora entusiasm för våra vilda växter smittar av sig. Här på bilden ses Margareta näst 
längst till höger under ett styrelsemöte med föreningen där alla samlas runt senblommande fältgentiana. 
foto: Emil V. Nilsson.

undrade jag lite vad i helsike jag gjorde där 
bland dessa kostymklädda herrar, jag en ung 
tjej, ja runt 35 år”.

I motiveringen till utmärkelsen står det 
att Margareta Edqvist ”var central i SBF:s 
arbete under många år och hade en stor 
andel i att föreningen blev mera populär 
och förankrad utanför de akademiska 
kretsarna.

Floraväkteriverksamheten utvecklades 
under hennes ansvar till en omistlig del 
av svensk naturvård till gagn för miljöver
vakningen, den svenska rödlistningen och 
konkreta artbevarandeinsatser.

Som ordförande har hon utvecklat för
eningens verksamhet däribland annat en ny 
tidskrift, det nordiska botaniksamarbetet 
och den omfattande förlagsverksamheten 
kan nämnas”.  

Margareta Edqvist är ny hedersmedlem  
i Svenska Botaniska Föreningen 
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Guldluppen 2021 tilldelas Hans Rydberg 
för hans stora engagemang för botaniken 
under fyra decennier. 

Hans var en av initiativtagarna till inven
teringen av Sörmlands flora och en av bok
ens huvudförfattare. På 1980talet skrev han 
en av de första moderna introduktionsböck
erna till växternas värld – boken Fältbotanik. 

De senaste åren har Hans jobbat med en 
flora över Nyköpings kommun som public
erades 2019; läs en recension av denna i SBT 
nummer 2/2021 eller på hemsidan. 

Hans Rydberg har genomfört otaliga 
inventeringar och publicerat mängder med 
artiklar om naturvård, växter och svampar, 
och han har på alla tänkbara sätt jobbat med 
att föra ut botanikintresset till en bredare 
allmänhet. Inte minst har han populariserat 
och tillgängliggjort maskrosornas mångfald 
för en bredare krets. 

Något som säkerligen imponerar många 
fältbotanister är det antal rapporter som 
Hans Rydberg har på Artportalen. Han har 
dokumenterat och rapporterat mer än 600 
000 fynd av växter och svampar, samtidigt 
som han varit en inspiratör och förebild som 
fått många andra att börja rapportera sina 
observationer.  

Hans Rydberg när han tog emot utmärkelsen Guldluppen utanför Södertuna slott den tionde mars.  
foto: Emil V. Nilsson. 

Hans Rydberg är mottagare av Guldluppen 2021 

Med utmärkelsen Guldluppen vill Svenska 
Botaniska Föreningen uppmärksamma en per-
son eller organisation som gjort värdefulla insat-
ser på botanikens område. Guldluppen delas 
ut en gång om året i samband med föreningens 
ordinarie årsmöte.

Det står var och en fritt att till styrelsen 
inlämna motiverade förslag på lämpliga kandi-
dater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater 
utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.
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På det digitala årsmötet som hölls 
den 13 mars valdes två nya ledamö-
ter in, Ulf Ryde och Karolin Ring. 
Samtidigt lämnade Olof Jansson sin 
styrelse post.

Årsmötet hölls digitalt via plattformen 
Zoom och fungerade utmärkt. Det var sam
manlagt 63 deltagare varav femtio medlem
mar utöver tio personer från styrelsen och 
tre anställda. 

Två nya styrelseledamöter i föreningen

Ulf Ryde är professor i kemi på Lunds 
universitet och har varit aktiv i Lunds 
Botaniska Förening. Som botanist har han 
fokuserat på krypbjörnbär, men Ulf är även 
en aktiv växtkryssare som bara saknar ett 
fåtal arter i landet.

Karolin Ring är biologen med inriktning 
mot botanik som suttit i styrelsen i Upp
lands Botaniska Förening. Till vardags arbe
tar Karolin som naturvårdskonsult.  

Ulf Ryde Karolin Ring
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I början av maj släpps Södra Vättern-
bygdens flora, ett projekt som pågått i fem-
tiofem år. Vi pratade med Göte Bengt sson 
på Botaniska Sällskapet i Jönköping för att 
höra om han kan avslöja några guldkorn ur 
floran. 

Hur kommer det sig att ni gjort en flora för 
Södra Vätternbygden?

– Jo, det började med att sällskapet redan 
1965 beslöt att genomföra en systematisk 
inventering av kärlväxtfloran i några socknar 
vid Vätterns södra del. Det var ett pionjär
arbete i och med att man inventerade 
kvadratiska rutor på en gånger en kilometer. 
Senare skulle inventeringarna till landskaps
flororna använda liknande metodik, dock 
oftast med större rutor. Syftet var att öka 
kunskapen om floran naturligtvis, men också 
att stimulera intresset för botanik. Man 
ordnade studiecirklar, så på så sätt var det 
samtidigt ett utbildnings projekt.

Vilka är det som utfört inventeringen?
– Närmare hundra personer var inblan

dade i inventeringen, som startade 1966 och 
till största delen slutfördes 1981. Kring år 
2000 utökades redovisningen till att omfatta 
hela Jönköpings kommun med material från 
Smålands flora. För att floran ska vara aktuell 
har intressanta växtfynd ända fram till år 
2020 tagits med.

Har inventeringen hittat något oväntat?
– Ja, vityxne Pseudorchis albida hittades 

oväntat en sommarkväll av en av inventer
arna. Den är mycket sällsynt här. Sedan är 
Taberg en klassisk lokal för brunbräken 
Asplenium adulterinum, en ormbunke som bara 
finns på en annan plats i Sverige. 

botaniska föreningar

Södra Vätternbygdens flora

Södra Vätternbygdens flora går att  
beställa från bokhandeln. Läs mer på  
botaniska-jonkoping.se/

foto: Magnus Thorell.



En arbetare av blåklockshumla 
Bombus soroeensis med pollen
korgarna på bakbenen fulla av 
lilafärgat pollen från blåklock
or. Arbetare av den här humle
arten samlar nästan enbart 
pollen från blåklockor och här 

är arbetaren på väg in i en liten 
blåklocka Campanula rotundi–
folia, Sveriges nationalblomma. 
Humlan tränger sig in mellan 
pistill och klockans innervägg 
för att nå pistillens bas där både 
pollen och nektar finns. Om 

humlan har pollen i sin päls 
fastnar det på det klibbiga mär
ket i blomman så att pollinering 
sker. Blåklockor är sannolikt 
anpassade till pollinering av just 
denna art. text: Erik Sjödin. foto: 
Raimo Neergaard.

Avsändare:

Svensk Botanisk Tidskrift 
Kungsängens gård 206 
753 23 Uppsala


