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Patrik Engström och Emil V. Nilsson går 
igenom sex viktiga karaktärer för att skilja 
pipdån från toppdån. 

På Filehajdar på Gotland står ekonomiska intressen mot 
rika naturvärden och livsviktigt vatten. Jörgen Petersson från 
Gotlands Botaniska Förening berättar mer om målet.

foto: Urban Wedin.
Vid Stensjö by utanför Oskarshamn har forskaren Sara Cousins fått vara med 
från början när utmarken restaureras för att bli ny betesmark. Där följer hon hur 
nötkreaturens rörelser påverkar hur växter sprids. 
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Ses vi på föreningskonferensen?

  ordföranden har ordet

mora aronsson
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

mora.aronsson@svenskbotanik.se

Vi har precis lämnat september och okto-
ber har tagit sin början. Kvällarna är mörka 
och det har både blåst och regnat en hel del 
de senaste dagarna. Men här i Övergran är 
det är fortfarande uppåt 15 grader varmt på 
dagarna och någon nattfrost har det inte 
varit än. Klimatet fortsätter att överraska!

Vädret ger trots allt gott samvete för 
att sitta inne och arbeta. Våra synpunk-
ter på artskyddsutredningen ska skickas 
till miljödepartementet senast i slutet av 
oktober. Utredningen är detta års tredje 
stora remiss efter skogsutredningen och 

strandskyddsutredningen. Till skillnad mot 
de flesta remisser som är fulla av upprep-
ningar och rätt mycket överflödig text, är 
den här utredningen välskriven och otroligt 
faktaspäckad på sina 1710 sidor (jo, det är 
verkligen så många sidor). Dessutom är det 
en remiss som har många viktiga berörings-
punkter med föreningens verksamhet, både 
när det gäller skydd av växter, kunskap om 
växter och övervakning av växter. 

Vårt remissvar kommer att finnas på 
vår hemsida (svenskbotanik.se) i slutet på 
månaden. Föreningen kommer säkert 
att få anledning att återkomma till både 
utredningens förslag och våra synpunkter 
framöver.

Thomas Karlsson är en av de personer 
som betytt mest för svensk botanik de 
senaste femtio åren. Thomas gick bort i 
början av förra året och till hans minne 
finns nu en fond för att stödja bestämning 
av växter. Läs mer på vår hemsida.

Föreningskonferensen 2022 kommer att 
bli av i månadsskiftet mars-april, håll koll 
på hemsidan där datumet snart spikas. Jag 
ser fram emot att få träffa våra medlemmar 
igen och jag hoppas att temat Flora i föränd-
ring, med både tillbaka- och framåtblickar, 
kommer att intressera dig. Läs mer på sidan 
256. Även botanikdagarna på Öland kom-
mer att bli av nästa sommar efter två års 
corona uppehåll.  
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Runt gården Östanbjörka och ängarna 
kring fäbodstället Storfallsberg sköter Sören 
Eriksson markerna. Där finns darrgräs, 
liten blåklocka och ängsvädd i stort antal. 
Landshövding Yla Thörn delade ut priset till 
Sören Eriksson i början av slåttern i somras, 
alltså den 5 juli. Sören meddelar att han blev 
mycket stolt och glad för att någon upp-
märksammar det han brinner för.

– Att det över huvud taget finns några 
ängar kvar i Dalarna är tack vare att det finns 
enskilda människor, familjer och föreningar 
som lägger ner ett enormt arbete på att 
sköta sina ängar, säger Sarah Lagerberg, pro-
jektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Även i Värmland har det delas ut pris till 
viktiga ängsskötare, där kallas priset ”årets 
slåttergubbe” och gick till Inga Nilsson och 
LarsInge Bergström i Östmark, Torsby.  

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

 

Årets ängsbrukare i Dalarna

Bengt Carlsson, tidigare redaktör för Svensk 
Botanisk Tidskrift. 

Margareta Edqvist, tidigare ordförande i 
Svenska Botaniska Föreningen.
margareta.edqvist@telia.com

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

Emil V. Nilsson, redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift. Telefon: 072 - 512 10 40
emil.v.nilsson@svenskbotanik.se

foto: Sarah Lagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län..

Stefan Andersson, styrelseledamot i Lunds 
Botaniska Förening.
stefan.andersson@biol.lu.se

Notiser.



197Notiser

Notiser.

Bättre sent än aldrig

I mitten av augusti såg det mycket skralt ut 
med sen fältgentiana Gentianella campestris 
var. campestris rapporterar Barbro Sjölin-
Nilsson som är floraväktare för arten på 
Hållnäshalvön i Norduppland. Sommarens 
långvariga torka tycktes ha drabbat arten 
hårt i området. Barbro hittade bara några en-
staka individer där det tidigare varit upp mot 
hundra plantor.  Men i slutet av augusti föll 
stora mängder regn och då verkar de plantor 
som tidigare undgått upptäckt ha gått upp 
i blom. Det som såg ut som ett botten-år 
med bara fem blommande fältgentianor i 
Rossholm hade den 8 september ökat till 23 
plantor. Det är fortfarande inte mycket, men 
”inte den katastrof som det kändes som i 
augusti”, som Barbro uttryckte det.  

Rättelse

Det blev fel art på bilden i Hans Rydbergs 
artikel om maskrosor i Västerbotten, SBT 
nr 3/2021 s. 169. Rätt art ska vara strätta 
Angelica sylvestris. Strätta har ganska platta 
blomflockar till skillnad från den något 
kraftigare kvannen som bland annat har 
nästan klotformade blomflockar. Vidare når 
strandkvanne Angelica archangelica subsp. 
littoralis Uppland, medan bara mellanformer 
finns längre norrut.  

foto: Katarina Stenman..

foto: Pernilla Andersson..
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och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt 
måste de grundläggande åtgärderna för att 
skydda naturliga ekosystem och hotade arter 
förstärkas. 

Världens länder misslyckades med att nå 
Aichi-målen till 2020. Skillnaden mellan 
ett ”dåligt” och ett ”bra” avtal i Kunming 
2022 är ännu ett förödande misslyckande, 
eller ett positivt trendbrott. Det paradoxala 
är att nu när krisen för biologisk mångfald 
är så mycket tydligare, är enigheten bland 
världens länder om vad som behöver göras 
knappast större, snarare tvärtom.  

• Läs mer: SLU-nyhet 23 augusti 2021. 

Torbjörn Ebenhardt. foto: Emil V. Nilsson.

Förhandlingar om världens mångfald skjuts på framtiden
EMIL V. NILSSON

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal 
inom ramen för Konventionen om bio-
logisk mångfald (CBD) har redan varit 
igång länge. Det nya ramverket ska styra 
världens länder i detta arbete inte bara 
till 2030, utan hela vägen fram till 2050, 
då konventionens vision om att männis-
kan lever i harmoni med naturen ska vara 
uppfylld.

De globala målen för bevarandet av biolo-
gisk mångfald är på väg att omförhandlas, då 
deras giltighetstid gick ut 2020. Målen kallas 
även Aichi-målen, efter den plats i Japan där 
de antogs 2010. Problemet är att pandemin 
gjort alla möten digitala. 

Ursprungligen var tanken att en fem-
tonde konferens för alla parter skulle ha 
hållits i oktober 2020, och alla förberedande 
möten tidigare under 2019 och 2020. Nu är 
allt skjutet på framtiden samtidigt som det 
kommer allt fler rapporter om minskande 
biologisk mångfald. 

– Det är inte lätt att sitta ensam på sin 
kammare vid en datorskärm och försöka 
komma överens om svåra frågor med 
folk från hela världen, berättar Torbjörn 
Ebenhardt som är medlem av den svenska 
förhandlingsdelegationen.

Det beslutande mötet i Kunming i Kina 
som från början skulle hållas hösten 2020, 
sköts upp till oktober 2021, men har nu blivit 
flyttat igen till april 2022.

– Det är mycket som står på spel, säger 
Torbjörn Ebenhardt. Vi står inför en global 
kris, en perfekt storm av klimatförändringar 
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en av de arter som orsakar igenväxning vid 
svenska stränder. Men jättegröe har även en 
en tydlig koppling till nattfjärilen vinkel-
prytt rörfly Phragmatiphila nexa, rödlistad 
som sårbar (VU). Den har sin starkaste 
population i Norden i anslutning till Hjäl-
maren och Mälaren, en av de arealmässigt 
största förekomsterna i Europa. Sverige har 
därför ett särskilt ansvar för arten.

Det blir därmed en intressekonflikt mel-
lan naturvårdsintressen vid restaurering av 
våtmarker där den rödlistade nattfjärilen står 
mot att man vill röja bort eller låta beta den 
aktivt införda, invasiva jättegröen.  

Jättegröe är en högvuxen art som bidrar 
till att strandängar växer igen runt Mälaren 
och Hjälmaren. Samtidigt lever den rödlis-
tade nattfjärilen vinkelprytt rörfly på arten. 
Det är ett dilemma för naturvården.

Jättegröe Glyceria maxima har odlats till djur-
foder under lång tid, men arten är troligen 
ursprunglig endast i sydligaste Sverige och 
alltså aktivt införd till Mälardalen. Det fick 
mig att fundera över om inte inplantering 
av jättegröe slår sjögull Nymphoides peltata 
med hästlängder när det gäller omfattning 
av spridning i vattenmiljöer och inverkan 
på växtlighetens mångfald längs stränder av 
sjöar och vattendrag. 

Jättegröe blev ingen framgång som foder-
växt. I stället har den storvuxna gräsarten 
spridits sig kolossalt längs stränder, där den 
konkurrerar ut naturlig växtlighet och resul-
terar i minskad artrikedom.

Linné publicerade 1741 den första upp-
giften om jättegröe från Husby järnbruk i 
Småland. Ulf Malmgren skriver i Västman-
lands flora (1982) att jättegröe tycks ha börjat 
odlas som foderväxt först omkring 1850-
talet i Västmanland. Dessförinnan fanns den 
inte i Västmanland, men har sedan dess gjort 
en häpnadsväckande expansion längs våra 
stränder. Utbredningskartan från Artporta-
len säger inte hela sanningen. Min bedöm-
ning är att den är allmän längs merparten 
av bland annat Mälarens stränder, vilken 
delas av Ulf Malmgren redan 1982. Om man 
Googlar på ”jättegröe igenväxning” hittar 
man många sidor där jättegröe nämns som 

Skapar jättegröe ett dilemma för naturvården?
BENGT STRIDH

Vinkelprytt rörfly Phragmatiphila nexa.  
foto: Bengt Stridh.
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När Lunds botaniska förening letade 
strandväxter fick de se nickskära med 
strålblommor. 

Levrasjön är en näringsrik sjö som är känd 
för sin rikedom av natar Potamogeton och 
kransalger. Den är även känd för förekomsten 
av den nu ytterst sällsynta växten kärrnocka 
Tephroseris palustris i den norra delen av sjön, 
rödlistad som Akut hotad (CR). 

Den 21 augusti höll Lars Fröberg en exkur-
sion i Lunds botaniska förenings regi i nord-
östra Skåne. Deltagarna besökte bland annat 
en lokal på södra sidan av Levrasjön, en dryg 
kilometer sydväst om Råby badplats. Bland 
anmärkningsvärda växter i vattnet såg del-
tagarna gräsnate Potamogeton gramineus samt 
trådnate Stuckenia filiformis, och på stranden 
fanns ängsrör Calamagrostis canescens × neg-
lecta, strandpilört Persicaria lapathifolia subsp. 
lapathifolia samt svartvide Salix myrsinifolia, 
men också strålblomsförsedda nickskäror 
Bidens cernua. Nickskära med strålblommor 
har enligt Artportalen bara rapporterats från 
fem lokaler i Skåne.

Men varför finns det vissa växtindivider 
av nickskära som har strålblommor medan 
andra individer saknar det? Idag finns det 
ingen forskning på just nickskära som kan ge 
ett tydligt svar, men andra arter kan ge ledtrå-
dar. Gemensamt för hela familjen korgblom-
miga växter Asteraceae är att blommorna 
sitter i en blomkorg. Hos många arter bildar 
de rörlika diskblommorna en central skiva 
som omges av tunglika strålblommor, som 
hos nickskärorna på bilden till höger. Tistlar 
Cirsium har bara rörlika blommor medan 

släkten som hökfibblor Hieracium enbart har 
tunglika blommor. 

Intressant nog är det inte bara hos nick-
skära där vissa individer har både disk- och 
strålblommor medan andra enbart har disk-
blommor. Evolutionsbiologen Stefan Anders-
son på Lunds universitet har studerat stånds 
Jacobaea vulgaris. I Europa är det övervägande 
stånds med både strål- och diskblommor, 
men längs med Nordeuropas kust  och runt 
Östersjön finns det stånds populationer med 
enbart diskblommor (Andersson 2001). 
Frukterna från diskblommor har ibland ett 
annat groningsbeteende än strålblommorna 
(Mc Evoy & Cox 1987). Det finns även en 
studie på fläderskära Bidens frondosa där fruk-
terna från diskblommmorna gror långsam-
mare (Brändel 2004), men idag saknas det 
kunskap om det också gäller för nickskära.

Nickskära, ängsrör, strandpilört och gräs-
nate rapporterades från lokalen vid Levrasjön 
av Lars Fröberg redan 2014, men beståndet av 
nickskära med strålblommor verkar ha ökat 
något och bildar nu ett vackert bestånd mot 
sjön (se bild på motstående sida).  

Strålblommiga nickskäror vid Levrasjön
LARS FRÖBERG & EMIL V. NILSSON

Läs mer
Andersson, S. 2001: Fitness consequences of floral 

variation in Senecio jacobaea (Asteraceae): evidence 
from segregating hybrid population and a resource 
manipulation experiment. Biol. J. Linn. Soc. Lond. 74: 
17–24.

Brändel, M. 2004: Dormancy and germination of 
heteromorphic achenes of Bidens frondosa. Flora 199: 
228–233.

McEvoy, P. B. & Cox, C. S. 1987: Wind dispersal 
distances in dimorphic achenes of ragwort, Senecio 
jacobaea. Ecology 68: 2006–2015.
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Historiska floror visar att blomningstiden blivit längre

Genom att jämföra blomningstider som 
uppges i floror från 1798 fram till idag 
har växtekologen Alistair Auffret visat att 
blomningstiden blivit längre hos svenska 
växter i takt med att klimatet blir varmare.

Alistair använder historiska datakällor för 
att förstå hur arter påverkas av förändringar 
i klimat och markanvändning. Han har dok-
torerat på institutionen för naturgeografi 
på Stockholms universitet på fröspridning i 
gräsmarker och är idag forskare på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU).

Varför ville du undersöka blomningstid?
– Det är inte speciellt nytt att se att 

blomningstiderna förändras i samband 
med att vi får ett varmare klimat. Det här 
var ett roligt sidoprojekt där jag undrade 
om blomningstiderna i äldre floror åter-
speglade detta. Det jag tycker är mest 
spännande är att metoden att använda 
uppgifter i äldre floror är något som vi 
forskare kan använda som komplement till 
långtidsobservationer. Dessutom så går de 
här observationerna längre bakåt i tiden.

En vän skrev att man borde byta namn 
på midsommarblomster Geranium sylvat-
icum till midmajblomster för att det ska 
stämma med artens blomningstid. Jag hade 
faktiskt tänkt att det här hade kunnat bli 
något för Svensk Botanisk Tidskrift när jag 
fått ihop det.

Hur gjorde du för att hitta äldre floror?
– Jag gick helt enkelt till bibliotek och 

antikvariat för att leta efter böcker där. 
Men det hela lossnade egentligen när jag 
hittade Flora Nordica och den lista på his-

toriska floror som finns där.  
Som helhet var det tidigare blomn-

ingsstart och senare avslutning. Arter som 
blommar senare på året har haft en större 
förändring i blomningstid än de som blom-
mar tidigare. Och faktum är att midsom-
marblomster har en längre blom ningstid 
enligt min undersökning. Brudbröd Filipen-
dula vulgaris blommar tidigare och längre 
medan liten blåklocka Campanula rotundifo-
lia slutar blomma senare och har en längre 
blomningstid.  

Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln: 
Ecosphere, doi.org/10.1002/ecs2.3683

Alistair Auffret. foto: Privat.
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Alvarklofibbla Crepis tectorum subsp. pumila. foto: Thomas Gunnarsson.

Sensommarblomning på Öland
ULLA-BRITT ANDERSSON

Det är fascinerande att se hur alvarets väx-
ter klarar extrem värme och torka. Somma-
ren 2021 var mycket torr och varm på Öland. 
Regnen kom först i skiftet juli–augusti. Un-
der varma sommardagar i mitten av juli var 
det mesta av alvarvegetationen nedbränd. 

Så kom äntligen några kraftiga åskskurar 
och plötsligt var läget ett helt annat. Vid en 
vandring i slutet av augusti på Lilla Dalby 
alvar, Kastlösa socken, var blomningen 
imponerande av backtimjan Thymus serpyl-
lum, knutnarv Sagina nodosa och axveronika 
Veronica spicata. I en vät fanns en grön matta 
med groddplantor av dvärgkämpar Plantago 

tenuiflora. Den för Öland endemiska alvar-
klofibbla Crepis tectorum subsp. pumila visade 
sig med ett otal bladrosetter där några 
plantor gått i blom. Längs traktorvägen över 
alvarmarken växte kalkkrassing Erucastrum 
supinum nästan kontinuerligt på en sträcka 
av 1,5 kilometer.

Kalkkrassing är en ettårig korsblommig 
växt som främst finns på Öland i Sverige. 
Den växlar starkt i antal mellan åren och 
är beroende av sommarregn för att kunna 
gro och sätta frö. Öland med sina många 
lokaler har ett speciellt ansvar för artens 
fortlevnad i norra Europa.  
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Utmarksbete vid 
Stensjö by
Genom att följa betesdjurens rörelser kan forskaren Sara 
Cousins ta reda på hur växter sprider sig i den nyrestaurerade 
betesmarken på utmarken i Stensjö by utanför Oskarshamn.

EMIL V. NILSSON
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S
tensjö by är ett kulturreservat 
utanför Oskarshamn. Sara Cousins 
är rådgivare i skötselrådet som ska 
övervaka restaureringen av land-

skapet runt byn. Hon är växtekolog och 
bedriver forskning inriktad mot landskap 
och historiska markförändringar. Byn ägs 
av Kungliga Vitterhetsakademien efter en 
donation och det är genom deras försorg 
som bland annat Sara Cousins har fått möj-
lighet att bedriva forskning i området.

– Här håller man på och ska restaurera 
landskapet så att det ser ut som det gjorde 
för ungefär hundra år sedan. Jag är här för 
att ge råd om hur man ska restaurera gräs-
markerna men jag ska också följa upp hur 
växterna svarar på förändringarna, berättar 
Sara Cousins entusiastiskt.  

De kvarvarande spillrorna av gräsmark blir 
som små öar åtskilda av ett hav av åkrar och 
granplantager på den svenska landsbygden. 

Samtidigt blir det färre och färre betesdjur. 
De gamla hävdade och ogödslade gräsmar-
kerna i Sverige som inte varit plöjda har 
bland den högsta biologiska mångfalden i 
världen när det gäller just kärlväxter på små 
ytor. Samtidigt är det så oerhört lite kvar av 
dessa marker jämfört med vad som fanns för 
bara hundra år sedan. 

– Vi vet att gräsmarker, lövskog och 
våtmarker är de habitat som försvunnit mest 
från Sveriges natur, berättar Sara Cousins. 
Och just gräsmarkerna står för en oerhört 
stor del av den biologiska mångfalden när 
det gäller kärlväxter, men det finns också 
många fjärilar, steklar och svampar som är 
knutna till dessa livsmiljöer. 

– På de historiska kartor som finns från 
1700- och 1800-talet är det framför allt 
åkrar och ängar som är utritade.  Utmar-
kerna där korna gick och betade var kanske 
inte ens markerade. 

Det är därför som Sara Cousins är extra 
intresserad av att få vara med som forskare 
när Stensjö by ska restaurera utmarksbetet 
genom att ta bort all gran och en del andra 
träd och buskar samtidigt som forskarna 
följer de betande kornas rörelser med gps-
halsband och inventerar kärlväxter.

Betesdjuren är nyckeln i hela det här 
gräsmarkssystemet. I Sverige har vi levt av 
mjölk, smör, ost och kött under flera tusen 
år. Det har skapat ett behov av gräsmarker 
som har bidragit till en lågintensiv mark-
skötsel där mängder av olika kärlväxter har 
frodats.  

– Här runt Stensjö by kan vi försöka 
skapa den variationen i landskapet som 
behövs genom att koppla ihop olika artrika 
gräsmarker. 

Och det handlar inte om några få hektar 
som sköts minutiöst utan här återskapas 
den variation i skötselintensitet som fanns 
i det historiska landskapet tidigare. Det är 
just det som Sara Cousins är väldigt mån 
om att försöka få till. Och det är inte bara i 

Sara Cousins är växtekolog och professor i 
naturgeografi vid Stockholms universitet.  
foto: Emil V. Nilsson.
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inägomarken som hon och hennes kollegor 
arbetar med utan också utmarksbetet, något 
som hon verkligen uppskattar efter som det 
är en ovanlig skötselform i dagens svenska 
landskap.

– Jag hoppas på att få se en positiv effekt 
för biologisk mångfald inom några år och 
inte bara ett landskap som brukas på ett 
traditionellt sätt. Det här är en fantastisk 
experimentlåda för oss som bedriver forsk-
ning om historiska landskap, gräsmarker och 
biologisk mångfald. Här får vi möjlighet att 
restaurera och leka med landskapet, utnyttja 
en historisk markanvändning där inte minst 
flytten av betande djur var en viktig del som 
i sin tur påverkar hur växternas frön kan 
spridas och etableras. 

Vi promenerar ut från byn och passerar en 
linåker innan vi går igenom en grind. En gam-
mal linbastu står vid sidan av åkern där man 
torkade linet om hösten förr i tiden. 

– Nu går vi lite utanför byn i det som 
kallas inägomarken, fortsätter Sara. Här har 
vi åkrarna med små åkerholmar och odlings-
rösen med hamlade lindar Tilia cordata. De 
hamlade träden gav en möjlighet att få in 
foder från marker som inte gick att odla i det 
traditionella jordbruket. Här inne är det kor 
av lantrasen rödkulla som betar och delar av 
betesmarken är riktigt artrik. 

Personalen vid Stensjö by stammar också 
upp enar som ska användas för att bygga 
nya gärdesgårdar, så det finns en helhetssyn 
på landskapet som har samma perspektiv 
på brukandet som man hade för hundra år 
sedan. Allt ska användas så långt det går. På 
andra delar av byns marker låter man även 
gran komma upp som ska användas till fram-
tida trägärdesgårdar. 

– Ängarna har försvunnit ännu mer än 
naturbetesmarkerna i Sverige. Bland ängarna 
är det framför allt sidvallsängarna som blivit 
utdikade och upplöjda till åker medan hård-

Runt bebyggelsen i Stensjö by utanför Oskarshamn finns betesmarker, åkrar och ängar. Genom att ta bort 
framför allt gran har man restaurerat utmarksbetet. kartunderlag: Lantmäteriet.
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vallsängarna blivit beskogade eller omvand-
lats till betesmark. Begreppet ”sid” står för 
lågt liggande fuktig mark. De torrare ängarna 
kallas hårdvallsäng och kunde vara steniga 
eller trädbeklädda (läs mer i Lennartsson & 
Westin 2019). 

Här i Stensjö by ska man restaurera en 
sidvallsäng. Vi promenerar förbi åkrarna och 
över en stenig backe med ekar innan vi kom-
mer ner till den stora ängen som sträcker sig 
långt bort mot ett vattendrag i andra ändan. 
Här fick man in en stor del av det hö som 
behövdes som foder till de stallade djuren på 
vintern.

– Nu går vi ut från det som varit betes-
marker till det som har varit slåtteräng. Vi 
har en översilningsmark här med Virån i den 
andra änden av ängen. Det här kan bli helt 
översvämmat tidigt på våren. Här slår man 
fortfarande ängen, men inte med lie utan 

framför allt med tvåhjulstraktor och slåt-
terbalk. Direkt efter midsommar ska det 
komma ner några personer som jag samarbe-
tar med för att inventera ängen så att vi kan 
följa hur artsammansättningen ändrar sig 
med tiden, berättar Sara.

En av de mest spännande restaureringar 
som man gör vid Stensjö by är att återskapa 
utmarksbetet. De markerna ligger en bit 
sydväst om byn bortom de öppna naturbe-
tesmarkerna. Bakom en gärdesgård kan man 
se att skogsmaskiner tagit ner träd.

– Nu är vi i utkanten av byn, berättar 
Sara, när hon går igenom en grind för att 
komma till utmarken. Det är ett privilegium 
att få vara med på det här projektet där man 
ska restaurera utmarken. Här har man tagit 
bort alla granar, frihuggit stora tallar men 
även hasselbuskar. Sedan har man låtit kor 
beta markerna. Det här är utmarksbete och 

Den restaurerade utmarken vid Stensjö by påminner än så länge om en vanlig om än försiktig 
skogsavverkning, men inom bara några år tror växtekologen Sara Cousins att många vanligare 
gräsmarksarter har etablerat sig här. foto: Emil V. Nilsson..
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en ko behöver ungefär fem hektar för att 
klara sig. 

Korna äter upp gräs och löv och Saras 
forskargrupp förväntar sig att gräsmarks-
arterna kommer att sprida sig över området, 
men det kan också komma upp nya arter 
från fröbanken. Redan nu har blåsuga Ajuga 
pyramidalis spridit sig över stora delar av 
marken och det har kommit upp månlåsbrä-
ken Botrychium lunaria på ett ställe. 

– Än så länge har de här markerna inte så 
spännande arter, men det kan det bli med 
tiden. Vi vill också att man ska låta betes-
djuren gå på artrikare marker innan man 
flyttar dem hit så att de hjälper till att sprida 
arterna. 

Just frågan om hur betesdjuren påverkar 
artsammansättningen är en viktig del av 
Sara Cousins forskning. Det är tre djurgrup-
per som har gps-halsband så de kan följa 
var djuren uppehåller sig varannan timme. 
Den fråga som hennes forskargrupp vill ha 
svar på är om det blir mer gräsmarksarter 
där djuren spenderar mest tid. De flesta 
grämarksväxter har frön som klarar av att 
passera genom en komage och som ofta gror 
i djurens spillning. 

– Förut har man trott att kor mest sprider 
frön i hovar och päls, men vi har sett att de 
flesta frön snarare sprids genom komagen. 
De flesta frön från gräsmarksväxter är tåliga 
och klarar detta. Det jag tycker att naturvår-
den gjort lite tokigt ibland är att beta väldigt 
intensivt under en väldigt lång period år 
efter år. Då hinner kärlväxterna inte blomma 
och sätta frö eftersom korna äter upp allt. I 
en forskningsstudie som vi har gjort har vi 
sett att det i vissa fall är mer frö i fröbanken 
utanför betesmarken än i den, eftersom 
fröbanken utarmats på den hårt betade 
marken. Men har man ett sådant här stort 
landskap som här vid Stensjö by där kornas 
bete inte blir lika intensivt, då finns det hela 
tiden områden där växterna kan blomma 
och sätta frö. 

Det här är inte den första restaureringen 
som Sara Cousins varit inblandad i. I Sörm-
land har hon följt ett område där all gran 
avverkades och inom kort kom de vanligare 
gräsmarksarterna tillbaka. 

-- Det vi sett från andra restaureringar 
som vi följer är att artsammansättningen kan 
ändra sig bara något år efter en sådan här 
ganska brutal röjning av framför allt gran. 
I området i Sörmland kom gullviva Primula 
veris, blåsuga och smultron Fragaria vesca 
tillbaka efter bara ett och ett halvt år. Den 
här marken i Stensjö by har ju varit betes-
mark för sextio, kanske upp mot sjuttio år 
sedan, så här tror jag att det kommer komma 
upp många arter från fröbanken. Dessutom 
har det varit en försiktig avverkning och det 
är inte en massa körskador som man brukar 
se på vanliga hyggen. Om vi kommer tillbaka 
hit om bara ett år så tror jag att många av de 
vanligare gräsmarksarterna blommar här. 
Det kommer att bli kanonspännande att se 
vad som dyker upp framöver!  

Läs mer
Lennartsson, T. & Westin, A. 2019: Ängar och 

slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. 
Riksantikvarieämbetet.

Ljung, T. 2018: Biologiskt kulturarv på utmarken i Stensjö 
by. Rapport. <bit.ly/2XRsSSH> 

Stensjö by är ett levande landskap med rikt 
biologiskt kulturarv. Byggnaderna är fortfarande 
samlade i en bykärna så som byarna såg ut 
i Småland innan laga skifte genomfördes på 
1800-talet. Byn donerades 1960 av Josef Anér 
till Kungliga Vitterhetsakademien. 

2020 ombildades byn till kulturreservat. 
Skötselplanen för Kulturreservatet Stensjö 
by har utvecklats av Vitterhetsakademien och 
Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Emil V. Nilsson är redaktör 
för Svensk Botanisk Tidskrift.

emil.v.nilsson@svenskbotanik.se
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F
ör snart hundra år sedan började den 
svenska genetikern Arne Müntzing 
undersöka ursprunget till arterna 
toppdån Galeopsis bifida och pipdån 

G. tetrahit. Ny forskning bekräftar att pip-
dån och toppdån är, precis som Müntzing 
föreslog, resultatet av hybridiseringar och 
förändringar i kromosomtal. Forskaren 
Elena Maslova har presenterat sex artskil-
jande blomkaraktärer som vi presenterar här 
med en förhoppning om att dessa kan göra 
det lättare för också  svenska botanister att 
skilja på detta besvärliga artpar.

Släktet Galeopsis innehåller drygt tjugo 
arter i världen och åtta har hittats i Sverige. 
Artparet toppdån och pipdån har länge varit 
problematiskt, inte minst eftersom bota-
nister på herbarier inte kommit överens om 
vilka karaktärer som är viktigast för att skilja 
de två närstående arterna åt (Maslova 2008). 

Arne Müntzing menade att föräldra-
arterna för båda dessa taxa är hampdån G. 
speciosa och rosendån G. pubescens. Men vad 
säger den moderna forskningen?

Det står klart att rosendån är en av 
föräldraarterna för båda dessa taxa och att 
hampdån är den andra föräldraarten för 
toppdån. Däremot så är det mer komplicerat 
med pipdån som grupperar sig tillsammans 
med en speciell grupp av fransk-italienska 

populationer som först 2010 sorterats under 
arten hampdån. Dessa populationer klas-
sificerades tidigare som en egen art med det 
vetenskapliga namnet G. sulphurea (Ben-
diksby m.fl. 2011). 

Vad säger flororna?
Det verkar inte finnas någon genomgående 
konsensus mellan olika floraförfattare 
om hur arterna bör avgränsas. Allt detta 
avspeglas bland annat i Artportalen där man 
dels kan rapportera på artnivå (inklusive 
hybriden) och dels som aggregat, det vill 
säga toppdån eller pipdån men inte till art 
bestämd. 

Så vilka karaktärer fokuserar flororna på? 
De ger tyvärr inte någon samstämmig bild. 
Patrik Engström har gått igenom åtta olika 
floror. Hybrid Flora of the British Isles hävdar 
att den enda användbara karaktären ligger 
i mittflikens utseende. Pipdån har en platt 
mittflik, nedtill rundad, där de mörka teck-
ningarna slutar en bra bit innanför kanten 
på mittflikens nederdel. Toppdån har en 
mittflik med konvexa kanter och en tydligt 
urnupen nederdel. Några, som Nordens flora, 
tar även upp att pipdån ska ha glandelhår 
upptill på stjälken. De flesta flororna som 
Patrik Engström gått igenom tycker att 
den karaktär som man bör fokusera på är 

Hur skiljer man pipdån från 
toppdån?
Pipdån och toppdån är ett besvärligt artpar för fältbotanister att skilja åt. Men 

en botanist i Ryssland har hittat karaktärer som gör det lättare att särskilja de 

två arterna – varav flera karaktärer återfinns i våra floror.

PATRIK ENGSTRÖM & EMIL V. NILSSON
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mittflikens utseende. Man verkar överens 
om att mittfliken är platt och bred hos 
pipdån medan den hos toppdån är smalare 
med konvexa sidor vilka ofta också anges 
vara nedvikta. Man verkar också överens 
om att toppdån ska ha en tydligt urnupen 
mittflik, men hos de brittiska tycker man att 
även pipdån kan ha en marginellt urnupen 
mittflik vilket inte de nordiska flororna 
verkar hålla med om. Mittflikens mörka 
teckningar tas upp i de flesta av flororna där 
man anser att de hos pipdån slutar långt från 
mittflikens nederdel medan de hos toppdån 
når ända ut i kanterna. Karaktären att pip-
dån har glandelhår upptill på stjälken medan 
toppdån ska sakna dylika tas bara upp i två 
av flororna. Denna karaktär avfärdas dock 
som osäker i Plant Crib.

Vad säger vetenskapen?
Det finns idag ingen konsensus som kan ge 
ett slutgiltigt svar på frågan om hur man skil-
jer dessa två arter åt, men det finns en intres-
sant artikel av en rysk botanist som skulle 
kunna erbjuda en öppning. I en vetenskaplig 
undersökning använde Elena Maslova (2008) 
25 morfologiska karaktärer tillsammans med 
mer än 3000 foton och genetiska markörer 
från ryska förekomster av de två arterna. 
Insamlat material kom från centrala delar av 
den europeiska delen av Ryssland; områden 
runt Moskva, Belgorod och provinsen Pskov 
oblast nära de baltiska länderna. 

De genetiska analyserna visade på två 
distinkta grupper där den ena gruppen enbart 
innehöll prov från toppdån medan den andra 
enbart innehöll pipdån. Maslova använde två 
olika genetiska metoder som inte kräver kun-
skap om arternas dna-sekvenser i förväg. Den 
ena metoden fångar upp variation mellan 
individer i godtyckligt utvalda korta, repete-
rade dna-sekvenser. Metoden förkortas ISSR 
vilket står för inter-simple sequence repeat på 
engelska. Den andra metoden använder också 
godtyckligt utvalda, korta dna-sekvenser som 
antingen hittas eller saknas mellan individer. 

Metoden kallas RAPD vilket står för random 
amplified polymorphic dna, det betyder ungefär 
slumpässigt koncentrerad dna-polymorfism. 
Dessa något daterade genetiska metoder är 
ibland svåra att återupprepa men att resulta-
ten från båda metoderna ger samma resultat 
stärker slutsatsen.

Maslova använde 25 olika morfologiska 
karaktärer, både kvalitativa och kvantitativa. 
Tolv av dessa har använts tidigare vid artbe-

Arne Müntzing och pipdånens uppkomst

Få svenska doktorsavhandlingar har rönt samma 
internationella intresse som den som Arne 
Müntzing disputerade på i Lund 1930. 

Müntzing hade lyckats odla fram en planta som 
såg ut exakt som vildväxande pipdån på expe-
rimentell väg genom att korsa de två arterna 
hampdån Galeopsis speciosa och rosendån 
G. pubescens, båda med sexton kromosomer. 
Müntzing korsade sedan en hybridplanta som 
hade 24 kromosomer med pollen från rosendån 
vilket resulterade i ett enda frö som växte upp 
till en planta med samma utseende som pipdån. 
Plantan hade 32 kromosomer (Müntzing 1930). 

Arne Müntzings resultat blev mycket viktiga för 
förståelsen för hur viktigt det är med hybridise-
ring för uppkomsten av nya arter i naturen och 
har blivit ett standardexempel i läroböcker om 
växtgenetik. På senare tid har även molekyärl-
genetiska undersökningar bekräftat att pipdån 
uppkommit på det sätt som Arne Müntzing 
föreslog (Bendiksby m.fl. 2011).

foto: Lunds universitetsbibliotek.
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Kvadratisk läpp 
bredare än 2 mm

Längre än 3,5 mm

Ej inskuren och 
vågigt fintandad

Rundat oval

stämning medan övriga var nya. Det visade 
sig nämligen att fotografierna blev viktiga 
för att hitta nya artskiljande karaktärer, inte 
minst eftersom flera av dessa inte kunde 
användas på ett enkelt sätt på herbariemate-
rial. Sex utav dessa karaktärer fanns antingen 
bara hos toppdån eller bara hos pipdån, de är 
preciserade i tabellen till höger och figuren 
här ovan. Karaktärerna överlappar delvis 
sådana som listas i flororna, men några är nya 
och behöver utvärderas i fält av noggranna 
botanister. Tyvärr kommenterar inte Maslova 
förekomsten av hybrider.  

Läs mer
Anderberg, A. & Anderberg, A.-L. 1995: Den virtuella 

floran. Elektronisk publikation, Naturhistoriska 
riksmuseet, Stockholm. <linnaeus.nrm.se/flora>

Bendiksby, M. m.fl. 2011: Allopolyploid origins of the 
Galeopsis tetraploids – revisiting Müntzing’s classical 
textbook example using molecular tools. New Phytol 191: 
1150–1167.

Artbestämmande karaktärer för pipdån Galeopsis tetrahit enligt Maslova (2008). Formen på underläppens 
mittflik är också tas upp av många floror. foto: Patrik Engström.
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Rektangulär läpp  
smalare än 2 mm

Kortare än  
3,5 mm.

Inskuren samt slät

Rektangulär

Karaktärer för toppdån Galeopsis bifida enligt Maslova (2008). Överläppens form illustreras tyvärr inte av 
bilden. Artepitetet bifida betyder tvådelad och syftar på underläppens mitt. foto: Patrik Engström. 
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Inventering av kärlväxter i 
Stora Sjöfallets lågland
I slutet av juli har en grupp botaniker inventerat kärlväxter i låglandet i Stora 

Sjöfallets nationalpark. Syftet med inventeringen var att samla in kunskap till 

Svenska Botaniska Föreningens kärlväxtatlas. 

LARS FRÖBERG

D
et var en intressant upplevelse att 
få se den frodiga vegetation som 
fanns här i de nordliga fjälltrak-
terna. I en ängsbjörkskog med 

kraftledningsgata hittade vi runt sjuttio 
arter på bara ett par timmar. Området vi 
inventerade ligger på nordsidan av den 
reglerade sjön Akkajaure, men trots vatten-
ståndsväxlingarna i sjön fanns en ganska rik 
flora där vi lite förvånande fann dvärgsyra 
Koenigia islandica som annars huvudsakligen 
växer på kalfjället.

Bakgrunden till inventeringen är att vi gör 
kompletteringar inom Svenska Botaniska 
Föreningens projekt ”en svensk kärlväxtatlas”. 
För att få en aktuell bild av arters utbredning 
i landet är det viktigt att inventera dåligt 
kända områden. Detaljerade uppgifter om 
arters utbredningar gör det även möjligt att 
kunna följa framtida förändringar. 

I somras genomförde projektet ett inven-
teringsläger i Stora Sjöfallets nationalpark 
25–30 juli. Det var Mora Aronsson, ordfö-
rande i Svenska Botaniska Föreningen, och 
Hans Gardfjell, ansvarig för digitala kartor 
inom projektet, som organiserade invente-
ringen. De flesta av deltagarna inventerade i 
fjällområdena norr om nationalparken med 
hjälp av helikopter, men jag höll mig i låg-

landet längs norra sidan av Akkajaure med 
Ritsem som bas. 

Jag rapporterar här resultaten från den 
delinventering som jag själv genomförde. 
Tre av dagarna fick jag hjälp av Christine 
Bryngelsson och Ingvar Sundh, och tre av 
dagarna inventerade jag på egen hand. Även 
Anna Högdahl och Anders Jacobson gjorde 
artnoteringar på ett par ställen i området.

Syftet med inventeringarna är att kom-
plettera vår kunskap om arters förekom-
ster där uppgifter saknas eller är fåtaliga i 
Artportalen. De grundar sig på en indelning 
i milrutor enligt rikets nät (RT90), där samt-
liga arter inom en milruta ska noteras. En av 
rutorna i denna inventering låg strax väster 
om nationalparken, utanför det skyddade 
området, men övriga rutor var belägna inom 
parken (se karta på nästa uppslag).

Beskrivning av området
Sjön Akkajaure, ett vattenmagasin skapat 
vid den lokala kraftverksanläggningen, lig-
ger på mellan 423 och 453 meter över havet 
beroende på mängden vatten i magasinet. 
Det inramas i nordost av fjället Kallaktjåkkå 
på drygt 1800 meter över havet och i sydväst 
av fjället Akka på strax över 2000 meters 
höjd. Större delen ligger inom Stora Sjöfallets 
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nationalpark. Vägen till Ritsem från Porjus 
går längs nordsidan av sjöarna Stora Lule-
vatten och Akkajaure. Kungsleden passerar 
området i Vakkotavare. Berggrunden består 
i huvudsak av urberg, möjligen med inslag 
av grönsten i några områden. Även om detta 
område är väldigt nordligt visade det sig 
erbjuda en oväntad artrikedom.

Beskrivning av vegetationen
De dominerande miljöerna i inventerings-
området är sjöstrand, fjällbjörkskog av 
både hed- och ängskaraktär, åar och forsar i 
björkskogen, öppna rishedar, samt vägrenar 
och vägdiken främst längs vägen till Ritsem. 
Enstaka fattigkärr, klippbranter och ruderat-
områden förekommer också. 

SJÖSTRÄNDER
Stränderna längs Akkajaure är blockrika, 
ibland omväxlande med grus, sand eller 
jord. Beroende på vattenståndsväxlingarna 
i sjön, består de till största delen av koloni-
serande arter, såsom norrlandsstarr Carex 

aquatilis, hundstarr Carex nigra, ekbräken 
Gymnocarpium dryopteris, trådtåg Juncus 
filiformis och fjällskallra Rhinanthus minor 
subsp. groenlandicus. Även de små, diskreta 
arterna trådfräken Equisetum scirpoides, 
källört Montia fontana och dvärgsyra Koeni-
gia islandica hittades här. Miljön är ovanlig 
för dvärgsyra som normalt växer i snölegor 
på kalfjället.

RISHEDAR
Denna vegetationstyp förekommer i områ-
den med tunt jordtäcke eller där berget går 
i dagen. En art som är dominerande här 
är nordkråkbär Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum, men även ripbär Arctous 
alpina och lingon Vaccinium vitis-idaea är 
vanliga, och på fuktigare ytor förekommer 
också tuvull Eriophorum vaginatum och 
dvärgbjörk Betula nana.

FJÄLLBJÖRKSKOG
I det inventerade området saknas gran Picea 
abies och tall Pinus sylvestris är ovanlig, var-

Här står artikelförfattaren själv ovanför en fors till Rajvojåhkå och noterar växter. Naturen i området domineras av 
fjällbjörkskog som ofta genomkorsas av åar med forssträckor som rinner ut i Akkajaure. foto: Ingemar Sundh.
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för fjällbjörk Betula pubescens subsp. czerepa-
novii är helt dominerande i skogarna. Man 
kan dock finna gråal Alnus incana eller olika 
viden Salix, mest i buskform, insprängda 
här och där, medan asp Populus tremula är 
sällsynt. 

I den övre delen av skogarna, samt på 
smååsarna längre ned finner man hedbjörk-
skog med bland annat nordkråkbär, ripbär 
och lingon, samt hönsbär Cornus suecica 
och revlummer Lycopodium annotinum i de 
fuktigare delarna. 

Ängsbjörkskogar finns huvudsakligen i 
de nedre delarna av sluttningarna i anslut-
ning till åfårorna samt nedanför sluttning-
arna på ytor med översilat vatten. Här kan 
man finna bland annat majbräken Athyrium 
filix-femina, brudborste Cirsium hetero-
phyllum, midsommarblomster Geranium 
sylvaticum, kransrams Polygonatum verticil-
latum och nordlundarv Stellaria nemorum 
subsp. nemorum. I vissa sluttningar kan 
strutbräken Matteuccia struthiopteris vara 
helt dominerande. 

Längs åar och bäckar finns ofta källdagg-
kåpa Alchemilla glomerulans, fjällkvanne 
Angelica archangelica subsp. archangelica 
och torta Lactuca alpina, och vid forsar kan 
man hitta arter som stenbräken Cystopteris 
fragilis, stjärnbräcka Micranthes stellaris och 
rosenrot Rhodiola rosea. Däremot kunde 
vi inte hitta nordisk stormhatt Aconitum 
lycoctonum subsp. septentrionale, en vanlig art 
i fjällbjörkskogar och högörtsängar.

Sydost om Vakkotavare undersökte jag 
ett par lodytor med sippervatten på norra 
sidan om vägen. Här fanns några ovän-
tade arter som bergdraba Draba norvegica, 
rundsileshår Drosera rotundifolia, fjällbräcka 
Micranthes nivalis och tuvsäv Trichophorum 
cespitosum subsp. cespitosum. Stickelfrö Lap-
pula deflexa hittade vi på en sydvänd klippa 
nedanför vägen mellan Ritsem och Vak-
kotavare.

MYRAR
Det finns endast få myrar i området som 
skulle inventeras, men i två fattigkärr 

Det var inom de markerade milrutorna i Stora Sjöfallets lågland som växtatlasprojektets inventering genomfördes 
sommaren 2021. Fynden som rapporteras i den här artikeln kommer enbart från områden norr om Akkajaure. 
karta: Hans Gardfjell, kartunderlag från Lantmäteriet.
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förekom rostull Eriophorum russeolum i 
relativt stora bestånd. Rostull har en östlig 
utbredning i norra Norrland men når ändå 
den västra delen av fjällkedjan bland annat 
kring Ritsem.

VÄGRENAR OCH VÄGDIKEN
Där jorden var någorlunda näringsrik 
och fuktig fanns det en artrik flora också 
i vägkanterna. Några arter vi såg här är 
nordvårbrodd Anthoxanthum nipponicum, 
fjällvedel Astragalus alpinus, svarthö Bartsia 
alpina, liten blåklocka Campanula rotundi-
folia, dvärgvide Salix herbacea och ullvide 
Salix lanata. 

På grusigt underlag hittade vi kattfot 
Antennaria dioica, sandtrav Arabidopsis 
arenosa, blågröe Poa glauca och stennarv 
Sagina saginoides. Blågröe växer vanligen 
på grusmark i klippsluttningar och det var 
intressant att hitta arten på grusmarker i 
anslutning till vägarna istället.

I vägdiken fann vi även arter som ängsull 
Eriophorum angustifolium och tätört Ping-
uicula vulgaris, samt på några ställen också 
repestarr Carex loliacea.

Floraförändringar över tid
Erik Hultén publicerade utbredningskartor 
över nordiska arter i sin Atlas över växternas 
utbredning i Norden (Hultén 1972). Uppgifter 
från Stora Sjöfallets nationalpark går någor-
lunda att hitta i hans utbredningskartor. De 
flesta av de ovanligare arterna som vi hittat 
i denna inventering verkar varit kända 
tidigare. Det går också att se några arter 
som växer i ruderatmiljöer som verkar ha 
introducerats i senare tid. Det är sandtrav 
Arabidopsis arenosa, sumpnoppa Gnaphalium 
uliginosum, berggröe Poa compressa, renfana 
Tanacetum vulgare och kråkvicker Vicia 
cracca.

Några särskilt intressanta arter
Som så ofta vid en grundlig inventering så 
hittade vi några arter och en hybrid som 
var oväntade i området eller biotopen. 
Fullständiga uppgifter kring fynden finns i 
Artportalen.

Dvärghäxört 
Circaea alpina 
Dvärghäxört sågs vid basen av en lodyta 
med sippervatten, vid stora vägen ungefär 
en kilometer OSO om Vakkotavare den 
30 juli. Fyndet gjordes av Lars Fröberg. De 
närmaste aktuella fynden av arten återfinns 
i de östra delarna av Lule lappmark.

Rostull 
Eriophorum russeolum 
Rostull hittades på två lokaler, dels i ett 
fattigkärr nära sjöstranden nedanför vägen 
mellan Ritsem och Vakkotavare den 25 juli, 
dels i en mossegöl på väg mot Satis (N om 
Vietas) den 27 juli. Fynden gjordes av Chris-
tine Bryngelsson, Ingvar Sundh och Lars 
Fröberg. Arten har en östlig utbredning.

Rostull Eriophorum russeolum känns igen på 
ensamma, orange till roströda ax och hittades på 
två lokaler under inventeringen. foto: Ingvar Sundh.
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Späd ögontröst × vanlig fjällögontröst
Euphrasia stricta var. tenuis ×  
wettsteinii var. wettsteinii. 
Denna hybrid hittades i en vägkant mel-
lan Ritsem och Vakkotavare den 29 juni. 
Fyndet gjordes av Lars Fröberg. Hybriden 
uppstår ofta där arterna möts men är lätt 
att förbise. Både späd ögontröst och fjäl-
lögontröst fanns på lokalen.

Dvärgsyra
Koenigia islandica
Dvärgsyra hittades i enstaka exemplar 
på den periodvis dränkta sjöstranden till 
Akkajaure mellan Ritsem och Vakkota-
vare den 25 juli. Fynden gjordes av Chris-
tine Bryngelsson, Ingvar Sundh och Lars 
Fröberg. Dvärgsyra växer oftast på kalfjäl-
let i till exempel snölegor, källdrag eller 
småbäckar, men här hittade vi den på en 
reglerad sjöstrand istället. Dessa biotoper 
hyser ofta koloniserande arter. Dvärgsyra 
är rödlistad i klassen nära hotad (NT) .

Stickelfrö 
Lappula deflexa
Ett par plantor av stickelfrö blev funna på 
en sydvänd klippavsats ganska nära sjö-
stranden, nedanför vägen mellan Ritsem 
och Vakkotavare den 25 juli. Fynden gjordes 
av Christine Bryngelsson, Ingvar Sundh 
och Lars Fröberg. Arten har relativt få 
aktuella fynd i norra Lappland och i fjäll-
kedjan hyser de flesta lokaler ofta inte fler 
än ett tiotal individer. Stickelfrö är rödlis-
tad i klassen nära hotad (NT).

Harsyra 
Oxalis acetosella
Vi hittade harsyra på ett par lokaler, dels i 
en ängsbjörkskog och dels på en blockrik 
sjöstrand. Den må vara vanlig i söder, men 
fynden är nordliga utposter för arten i 
Lappland.

Berggröe 
Poa compressa
Berggröe blev funnen i några kloner längs 
vägen mellan Ritsem och Vakkotavare den 29 
juli. Fyndet gjordes av Lars Fröberg. Tidigare 
finns det bara fynd från låglandet i Lappland 
noterade i Artportalen.  

• Tack till Christine Bryngelsson och Ingvar 
Sundh för inventeringshjälp, till Ingvar för 
bilder och synpunkter på tidigare version av 
manus, och till Hans Gardfjell för kartan.

Läs mer
Hultén, E. 1972: Atlas över växternas utbredning i Norden, 

2: uppl. Stockholm.

Dvärgsyra Koenigia islandica har ofta en röd stam 
och något köttiga blad. Den hittades på en grusig, 
reglerad sjöstrand. foto: Ingvar Sundh.

Lars Fröberg är projektledare 
för ”En svensk kärlväxtatlas”. 

lars.froberg@svenskbotanik.se
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Norr möter söder på 
Söderåsen
På berget Söderåsen i Hofors kommun börjar Norrland. Här möter den 

sydliga arten vippärt den nordliga klippbräckan. Området är förklarat som 

riksintressant på grund av den unika floran.

BARBRO RISBERG

E
tt av bergen som markerar det 
norrländska landskapets början är 
Söderåsen. Med sina tre toppar är 
berget en välkänd silhuett i Tors-

åkersbygden. Berget erbjuder inte bara 
utsikt över kulturlandskapet i Torsåker, som 
är förklarat som riksintressant från kultur-
miljösynpunkt, utan hyser också ett område 
som är naturreservat och ett annat som är 
förklarat som riksintressant på grund av 
floran.

En gång låg Söderåsen ytterst mot 
det hav som fanns här efter den senaste 
inlandsisens avsmältning. Först var det 
bara toppen av berget som stack upp som 
en liten ö i havet. När ismassornas tryck 
lättade höjde sig landet och idag ligger top-
pen 253 meter över havet. Från elvatusen 
år sedan och framåt har landhöjningen lyft 
upp strandlinjer från Yoldiahavet, Ancylus-
sjön och Litorinahavet på olika nivåer på 
bergets nordöstsida. De mest markerade 
strandlinjerna ligger högst upp som tysta 
vittnen om att landhöjningen var som 
störst i början. Kraften hos havsisarna har 
bidragit till att skruva upp stenvallarna. 
Man kan se ända upp till tolv fossila strand-
linjer i form av klapperstensfält. Några är 
otydliga och börjar bli övervuxna medan 

det största är tvåhundra meter långt och 75 
meter brett. 

Ingen vegetation har slagit rot här i den 
karga miljön som uppstått efter att havs-
vågorna spolat bort allt löst material. Det 
ligger på slätten nedanför på den tidigare 
havsbottnen och är idag förutsättningen 
för en bördig odlingsmark. 

Området med de största klapperstens-
fälten som passande nog i folkmun kallats 
för ”Vågorna” är idag naturreservat. Av 
förklarliga skäl finns inte mycket att se här 
i växtväg, med undantag av några arter av 
lavar på stenarna, men om man förflyttar 
sig mot sydost på berget så blir det genast 
betydligt roligare för den växtintresserade.

BERGETS RIKA SYDOSTSLUTTNING
Den här delen av berget har ett område med 
hällar och mellan dem partier med branter 
med glesa jordlager. Hällarna är ofta över-
silade av vatten som kommer inifrån berget 
och som troligen är kalkhaltigt om man får 
döma av vegetationen här. Den består av 
mindre tallar Pinus sylvestris, enar Juniperus 
communis och buskar av nyponrosor Rosa 
dumalis och kanelrosor Rosa majalis. 

Arter som är mer eller mindre spridda 
här är bland annat getrams Polygonatum 
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odoratum, kattfot Antennaria dioica och slåt-
terfibbla Hypochaeris maculata.

VIPPÄRT, TORSÅKERSBLOMMAN
Vid övre kanten av området finns ett 
bestånd av vippärt Lathyrus niger. Av den 
arten finns en anmärkningsvärd ansam-
ling i Torsåkersbergen med inte mindre 
än 13 kända lokaler. Till det bidrar också 
att berggrunden består av grönsten som 
gör jordmånen basisk. Norr om Torsåker 
är endast två lokaler för vippärt kända i 
Sverige. Samtliga torsåkerslokaler ligger 
på nivån strax under tvåhundra meter över 
havet. Där finns de områden som varit kraf-
tigast exponerade för forntida havsvågor 
med klapperstensfält, hällar och branter.

Vippärten kan under perioder med var-
mare klimat haft en större utbredning och 
blivit kvar på de ställen där konkurrensen 
varit minimal och berggrunden gynnsam 
för arten. Förekomsterna i Torsåker kan 
alltså vara av reliktkaraktär, ett resone-
mang som jag utvecklar i en tidigare artikel 
(Risberg 1999).

På hällmarkerna nedanför vippärtens 
växtplats är det gott om orkidén brud-
sporre Gymnadenia conopsea. Här finns 
också inslag av den ovanliga åsstarren Carex 
pallens och för några år sen ett mindre 
bestånd av klippbräcka som vi inte sett 
just här på några år, men väl på platsen som 
beskrivs i nästa stycke.

KLIPPBRÄCKANS HÄLL
Den största och flataste hällen hyser ett 
bestånd av klippbräcka Saxifraga adscendens, 
en art som normalt anträffas i fjällkedjan. 

Jag minns när jag och min man Lennart 
för många år sen i juli månad hittade en 
fröställning av en bräcka som inte var känd 
från området tidigare.  Den var helt vissen 
men vi kunde ändå sluta oss till att det 
borde handla om en bräcka, men osäkert 
vilken art. Svaret fick vi vänta på till nästa 
vår då klippbräckan blommade i slutet av 
maj. Den är alltid tidig här jämfört med 
förekomsterna i fjällkedjan och varierar 
stort i antal. Miljön är ju extremt torr och 
det behövs en fuktig höst och vår för att 

Berget Söderåsen med sina 253 meter över havet erbjuder inte bara utsikt över kulturmarken i Torsåkersbygden 
utan här möts också växtarter med huvudsakligen nordlig eller sydlig utbredning. foto: Barbro Risberg.
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det ska bli många blommor. Antalet har 
varierat mellan ett tiotal och etthundra-
femtio. 

Ibland slår mig den svindlande tanken 
att klippbräckan blommat här sedan isha-
vets tid. Miljön på hällarna har ju faktiskt 
inte ändrats så mycket sen dess. På häl-
len blommar också liten fetknopp Sedum 
annuum, harmynta Clinopodium acinos och 
backtrav Arabidopsis thaliana. För klipp-
bräcka och liten fetknopp är det de enda 
kända växtplatserna i Gävleborgs län. 

MELLAN BRANTEN OCH STJÄRNSUNDSVÄGEN
Här finns inte längre några skogliga 
kvalitéer i form av en ”levande skog”, det 
handlar mest om hygge och ungskog. Ändå 
finns inslag i markfloran som tyder på kalk- 
och grönstenspåverkan. Blåsippa Hepatica 
nobilis är en god indikator för sådan mark, 
men här finns också exklusivare arter 
som sårläka Sanicula europaea, grönkulla 
Coeloglossum viride, tvåblad Neottia ovata, 
stor blåklocka Campanula persicifolia och 
gräset backskafting Brachypodium pinnatum. 

Backskaftingbestånden är nästan alltid 
vegetativa och ett speciellt kännetecken för 
dem är att det hörs ett speciellt frasande 
när man går genom dem. På 1980-talet 
fanns fältgentiana Gentianella campestris 
subsp. campestris men arten är numera 
försvunnen precis som från alla de övriga 
kända tretton gamla växtplatserna i trakten 
med ett undantag.

ARTRIK VÄG 
Från Stjärnsundsvägen går en liten väg upp 
på berget i nordlig riktning. Den har en 
vägbom som oftast är låst. Vägen slutar med 
en vändplan efter knapp kilometer. Precis 
som många andra vägar i området har den 
anlagts på kalkrik järnslagg, som förstärker 
berggrundens kalkpåverkan. Vildlin Linum 
catharticum är en art som är typisk för dessa 
gamla vägar och som det finns rikligt av här. 
Längs vägkanterna finns delvis fuktstråk, 
som bidrar till en för många arter gynnsam 
kombination av fukt och kalk. Mittsträngen 
på vägen är torrare och påminner mer om 
ängsmark. I de fuktiga partierna finns bland 

Vippärt Lathyrus niger förekommer sparsamt i södra Sverige upp till den naturliga norrlandsgräsen. Lokalen på 
Söderåsen är nordlig och den nordligaste lokalen ligger 12 mil norrut fågelvägen. foto: Barbro Risberg.
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annat Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza 
maculata subsp. maculata, darrgräs Briza 
media och sparsamt med dvärglummer 
Selaginella selaginoides. I vägens mittsträng 
hittar man bland annat sammetsdagg-
kåpa Alchemilla glaucescens, valldaggkåpa 
Alchemilla subglobosa, vårfingerört Potentilla 
crantzii och månlåsbräken Botrychium luna-
ria.

BLOCK AV HOFORSIT
Går man från parkeringen in i skogen ser 
man flera stora, höga mörka stenblock. De 
består av en bergart som fått namnet hofor-
sit efter kommunen Hofors, som vi befin-
ner oss i, och är en typ av serpentinsten. På 
några av dem finns åsstarr och en blåaktig 
form av lundgröe Poa nemoralis som är anträf-
fad på flera av grönstensbergen i Torsåker.

Så hittar du hit
Kommer man väg 68 svänger man av mot 
Stjärnsund, Kratte masugn och Söderåsen. 
På den vägen ser man efter knappt 400 

meter en skylt ”Söderåsen” och svänger 
höger. Där finns en parkering. Från parke-
ringen går en stig upp på berget. Följ den 
genom ett skogsparti. När du kommer 
uppför branten grenar sig stigen. Ta den 
blå slingan till vänster tills du ser en skylt 
”Utsikt” och gå ner i slänten och ströva ut 
över det botaniskt mest intressanta områ-
det. 

Klippbräcka Saxifraga adscendens växer framför allt på kalkrik mark i fjällen, men den finns också sällsynt på 
några lokaler i mellersta Sverige som på Söderåsen. Kan det vara reliktpopulationer från ishavets tid?  
foto: Barbro Risberg.

Läs mer
Risberg, B. 1999: Vippärt Lathyrus niger – arten med 

Torsåkersflorans smalaste nisch. Svensk Bot. Tidskr. 93: 
189–193.

Ståhl, P. 2016: Gästriklands flora. SBF-förlaget, Uppsala.
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figur 1. Cementas kalkbrott på Filehajdar på Gotland. Här står ekonomiska 
intressen i kalkbrytning mot rika naturvärden och livsviktigt dricksvatten. I 
den bortre högra delen syns sjön Tingstäde träsk. 

Redan 2014 föreslog Svenska Botaniska Föreningen att Natura 
2000-området Filehajdar (SEO340111) skulle utvidgas i en skrivelse till 
Naturvårdsverket. Det främsta argumentet för utvidgningen var att nipsippa 
Pulsatilla patens hade en otillräcklig bevarandesituation på Gotland där en 
stor del av Sveriges och därför Europas nipsippor finns. 

Föreningen menade att det utpekade Natura 2000-området bara innefat-
tade hälften av nipsippeförekomsten i området. Dessutom består området 
av naturtyper som är prioriterade att bevara: basiska berghällar, alvar och 
trädklädd betesmark.

foto: Gunnar Britse.
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C
ementas fabrik vid Slite på östra 
Gotland är beroende av dels märg-
lig kalk dels kalk av mer kristallin 
typ för sin cementtillverkning. Den 

senare bryts sedan 1983 i ett stort dagbrott 
på höjdområdet Filehajdar en halvmil väster 
om fabriken (figur 1). Samtidigt består dessa 
marker av prioriterade naturtyper, enligt 
EU:s Art- och habitatdirektiv, i form av en 
mosaik av alvar, karsthällmarker samt taiga i 
form av gles kalktallskog. I sydväst ansluter 
hällmarksområdet Hejnum hällar och mot 
söder ligger ett större våtmarksområde med 
Kallgatburg, Hejnum Kallgate, Bälsalvret 
och Bojsvätar. 

Hela detta område har klassats som Riks-
intresse för naturvård och har därigenom 
även ett skydd i miljöbalken, samt utgörs av 
flera naturreservat samt områden klassade 
som Natura 2000 (figur 3).

Ett antal skyddade arter i samma direk-
tiv och Fågeldirektivet finns också nära 
Cementas brott. Bland dessa kan nämnas 
dagfjärilarna svartfläckig blåvinge Phengaris 
arion (figur 2), apollofjäril Parnassius apollo 
och väddnätfjäril Euphydryas aurinia samt 
fåglarna nattskärra Caprimulgus europaeus, 
spillkråka Dryocopus martius och trädlärka 
Lullula arborea. 

Av direktivsarterna hittar man även 
nipsippa Pulsatilla patens i den glesa skogen 
tidigt på våren (figur 4). Gotland och just 
Filehajdar anses hysa huvuddelen av artens 
bestånd inom EU. Under min inventering på 
uppdrag av länsstyrelsen fann jag 108 000 
blommande individer och tillsammans med 

sterila plantor hela 375 000 exemplar 2004 
(Petersson 2004). 

Inför samrådet 2018 rörande den utvid-
gade täkten inventerades markerna inom 
ansökningsområdet. Då noterades 19 rödlis-
tade kärlväxtarter, sju av dem hotade, med 
andra ord klassificerade som Sårbar (VU) 
eller Starkt hotad (EN) på rödlistan; 16 röd-
listade svampar, 10 av dem hotade, liksom 
16 rödlistade fjärilar, av vilka 5 hotade. 30 
arter omfattades av Artskyddsförordningen. 
Bland de senare flera arter av orkidéer samt 
svärdkrissla Pentanema ensifolium. Filehaj-
dar har alltså högsta naturvärde både i ett 
svenskt såväl som i ett europeiskt perspek-
tiv, så också det tilltänkta utvidgade brytom-
rådet.

Kalkberggrunden på Filehajdar sluttar 
flackt i alla väderstreck och ytvattenav-
rinning sker mot lägre liggande områden 
kanske främst mot söder och sydost. Samma 
huvudsakliga lutning mot sydost har även 
djupare liggande lager i den sedimentära 
kalkstensberggrunden. Som tidigare nämnts 
finns karststrukturer i kalkstenen med 
sprickor och slukhål som kan föra vatten 
nedåt i berggrunden mot djupare liggande 
vattenförande håligheter och lager. På flera 
ställen, särskilt sydost om Cementas brott, 
finns därför rikt givande källor som under 
lång tid har nyttjats för dricksvattenför-
sörjningen av Slite samhälle. På samma sätt 
förekommer mindre källor på flera ställen 
även söderut och i nordväst. 

Källorna söderut är livsviktiga för vat-
tenförsörjningen av Natura 2000-områdena 
Kallgate och Bojsvätar. Källorna i nordväst 
vid källmyren Grodvät, som är både natur-
reservat och Natura 2000-område, försörjer 
tillsammans med några mindre vattendrag 
Tingstäde träsk med vatten. Denna sjö 
försörjer Visby med huvuddelen av dess 
dricksvatten.

Trots att bolaget nu varit verksamt i 
området under närmare fyrtio år har få 
undersökningar vidtagits från bolagets sida 

Natura 2000 skapades inom EU för att hejda 
utrotningen av djur och växter genom att bibe-
hålla eller återskapa deras livsmiljöer. I lagstift-
ningen listas 170 naturmiljöer och 900 växt- och 
djurarter som särskilt värdefulla, urvalet bygger 
på EU-lagstiftningen inom Art- och habitatdirek-
tivet och Fågeldirektivet. 

Det är länsstyrelserna som ansvarar för att 
ta fram Natura 2000-områden som sedan gran-
skas av Naturvårdsverket.
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för att undersöka vilken påverkan på miljön 
som företagets verksamhet orsakat. Enstaka 
borrhål har funnits under dessa år. 

Det nuvarande tillståndet för verksam-
heten är från 2010 och går ut sista oktober 
2021. Först i och med ansökan till Mark- och 
miljödomstolen om förlängt tillstånd till 
2041 utökades antalet borrhål. 

En rad myndigheter såsom Natur-
vårdsverket, Vattenmyndigheten, Sveriges 
geologiska undersökningar, länsstyrelsen på 
Gotland samt ideella föreningar inklusive 

Gotlands botaniska förening och privat-
personer var kritiska till den bristfälliga 
redovisningen av brottets påverkan på vat-
ten, naturvärden samt Natura 2000. Trots 
detta fick Cementa tillstånd av Mark- och 
miljödomstolen i januari 2020, ett beslut 
som överklagades till Mark- och miljööver-
domstolen.

 Cementa kompletterade med fler borrhål 
och började först under de senaste åren att 
kontrollera vattenföringen ned mot områ-
den för Natura 2000. 

figur 2. Här parar sig två individer av svartfläckig blåvinge Phengaris arion, en art som minskat kraftigt efter att 
den extrema torkan på Gotland år 2018 påverkat artens levnadsförhållanden. Svartfläckig blåvinge är rödlistad 
som Nära Hotad (NT) och listad i habitatdirektivets bilaga 4. foto: Jörgen Petersson.
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Vid förhandlingarna i Mark- och miljö-
överdomstolen hösten 2020 saknades alltså 
längre tidsserier med basvärden och för-
ändringar i till exempel vattenföringen som 
kunde fastställa verksamhetens påverkan 
på miljön runt brottet samt Gotlands 
dricksvattenförsörjning. Bristerna i det av 
Cementa redovisade materialet rörande 
främst täktens påverkan på vatten var 
orsaken till att Mark- och miljööverdomsto-
len i juli 2021 avslog ansökan och upphävde 
Mark- och miljödomstolens dom.

 Cementa har närmast en monopolställ-
ning i Sverige vad gäller produktion av 
cement för betong till byggsektorn i landet. 
Domen i Mark- och miljööverdomstolen 
slog därför ned som en bomb. Bolag inom 
byggsektorn började genast inleda samtal 

med regeringen. Detta har nu lett till att 
regeringen föreslår en tillfällig lagändring, 
så att bolaget även efter oktober 2021 kan 
bryta ut resterande delar av den kalk som 
finns kvar från tillståndet år 2010. 

Att en regering sätter sig över ett beslut i 
en domstol är helt unikt i Sverige och inom 
EU och har mötts av kritik från juridiskt 
håll.

Länsstyrelsen i Gotlands län påpekar i 
sitt remissvar till regeringen att tillståndet 
år 2010 gavs utan att frågor om påverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten berör-
des närmare och att nytt regelverk och 
rättspraxis har tillkommit som skärper 
och tydliggör betydelsen av miljökvalitets-
normer och ickeförsämringskravet. Inte 
heller gjordes någon prövning av Natura 

figur 3. Cementas planerade kalkbrytning skulle påverka stora områden avsatta inom nätverket Natura 2000 
samt andra viktiga våtmarker i närområdet. Här finns dessutom huvuddelen av Europas alla nipsippor.  
karta: Länsstyrelsen i Gotlands län.
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2000-bestämmelserna i miljöbalken. Sedan 
2010 har dessutom området för Natura 
2000 utökats närmare täktområdet. Någon 
prövning av artskyddet gjordes inte hel-
ler under prövningen 2010. Länsstyrelsen 
kommenterar sedan sammanfattningsvis att 
avsteg från EU-gemensamt regelverk kan 
behöva göras av regeringen i flera avseenden 
vid en eventuell tillämpning av förslagen till 
ny lagstiftning. Det kan tilläggas att EU-
domstolen i mars 2021 kritiserade den praxis 
rörande bland annat artskyddet som tidigare 
förekommit i Sveriges miljödomstolar. Det 
förefaller alltså tveksamt om tillståndet från 
år 2010 skulle ha varit möjligt att ge i en 
miljödomstol idag.

På Filehajdar står alltså ekonomiska 
intressen mot rika naturvärden och livsvik-
tigt vatten. Vi får hoppas att naturen och 
Gotlands dricksvatten segrar.  

figur 4. Ungefär sjuttio procent av alla nipsippor Pulsatilla patens i EU finns i Sverige. De finns på Gotland samt 
i Ångermanland, men där bedöms nipsippan ha minskat under 1900-talet. På Gotland finns det en livskraftig 
population av nipsippa på Filehajdar. Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och 4 och har därför ett 
starkt juridiskt skydd. foto: Jörgen Petersson.
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Biologiska museet listar nya 
arter för Sverige 2020
Botaniker donerar varje år tusentals pressade växter till Lunds universitets 

biologiska museum. Ibland handlar det om nyheter i Sveriges vilda flora. Nya 

för år 2020 är exempelvis prärielök, brittsommaraster och rosenfibbla.

TORBJÖRN TYLER

I
nflödet av nya kärlväxter till Sverige 
fortsätter. En del är förvildade eller kvar-
stående trädgårdsväxter medan andra är 
oavsiktligt eller på okänt sätt inkomna. 

De flesta blir sannolikt aldrig annat än 
tillfälliga gäster i vårt land, men några kan 
komma att etablera sig eller till och med 
bli invasiva varför det är viktigt att försöka 
hålla koll på vilka nya arter som kommer 
hit. Dessutom finner ju många botanister 
stort nöje i att jaga sådant som ingen hittat 
förut. 

Det är mycket viktigt att dokumentera 
alla fynd av misstänkt nya arter väl. Natur-
ligtvis skall sådana fynd rapporteras till 
Artportalen och/eller de pågående land-
skapsinventeringarnas databaser, men idag 
kommer det in nya arter från alla världens 
hörn vilket gör det svårt att identifiera dem 
säkert. 

Foton eller verbala beskrivningar i någon 
databas räcker nästan aldrig. Väldigt ofta är 
de första bestämningarna dessutom osäkra 
eller felaktiga och kan inte säkerställas för-
rän långt senare när kunskapen om arterna 
ökat. Därför är det av helt avgörande bety-
delse att alla potentiella nyfynd dokumen-
teras med pressade exemplar som belägg i 
någon av våra offentliga herbariesamlingar.

Till de botaniska samlingarna vid Lunds 
universitets biologiska museum (LD) done-
ras årligen åtskilliga tusen pressade växter. 
De flesta av dem försöker vi identifiera eller 
kontrollera bestämningen av innan vi så 
långt våra otillräckliga resurser räcker inlem-
mar dem i museets samlingar. 

Om listan med nya arter
På följande sidor listas (i bokstavsord-
ning) de taxa som under 2020 inkom till 
Lunds universitets biologiska museums 
samlingar och som inte tidigare bekräftats 
förekomma i Sverige. I de flesta fall handlar 
det om belägg som samlats de senaste åren 
och som skickats eller donerats till museets 
experter för granskning, vilket framför allt 
innebär jag själv eller Lars Fröberg. 

Den här redovisningen följer samma 
principer och har samma förbehåll som 
föregående års sammanställning (Tyler 
2020). 

Rättelse gällande den fynduppgift om 
kalkongräs Andropogon gerardii som 
rapporterades i Tyler (2020). Arten i fråga 
upptäckes, insamlades och bestämdes några år 
tidigare (Ljungstrand 2016). 
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Vild purjolök
Allium ampeloprasum var. ampeloprasum
Den vilda förfadern till purjolöken förekom-
mer naturligt i Medelhavsområdet och Mel-
lanöstern, men förekommer också som odlad 
prydnads- eller kryddväxt. Rent taxonomiskt 
är avgränsningen mot (odlad) purjolök inte 
helt klar och måhända finns äldre fynd som 
inte uppmärksammats, men Åke Svenssons & 
Charlotte Wigermos belägg från 2019 från ett 
övergivet koloniområde i Ulricedal i Malmö, 
Skåne, tycks vara det första som identifierats 
som vildformen. Vild purjolök liknar skogs-
lök A. scorodoprasum, men bladen är vanligen 
helt vissna när den blommar, ståndarna är 
minst lika långa som kalkbladen, blomskaften 
är längre och groddknopparna i blomställ-
ningen är ljusa och inte purpursvarta som hos 
skogslök.

Prärielök
Allium cernuum
Den nordamerikanska arten prärielök odlas 
ibland som prydnadsväxt och är ganska 
karakteristisk genom sin svanhalslikt böjda 
stjälk, hängande blomflockar och långt 
utskjutande ståndare (figur 1). Det första 
belägget för förvildning i Sverige samlades 
2017 av Åke Svensson & Charlotte Wigermo i 
Skåne på en vägslänt i korsningen Österleden 
och Fältarpsvägen i Helsingborg och arten 
fanns kvar på lokalen åtminstone till 2020.

Amurkobrakalla
Arisaema amurense
Kobrakallor är spektakulära men i allmänhet 
ganska svårodlade växter som främst odlas av 
entusiaster, men amurkobrakalla från Osta-
sien är kanske den hos oss oftast odlade arten 
i släktet. Liksom övriga arter i släktet har 
amurkobrakalla den ovanliga egenskapen att 
plantorna är enkönade, men kan byta kön år 
från år beroende på ålder och förutsättning-
arna på växtplatsen. Det första belägget för 
förvildning i Sverige samlades i Västergötland 
2019 av Åke Svensson & Charlotte Wigermo 

invid en stig i lövskog i Hisingsparken i Tuve, 
men arten upptäcktes först av Bo Brinkhoff 
och har enligt rapporter i Artportalen obser-
verats på platsen åtskilliga gånger mellan 2018 
och 2021.

Brittsommaraster
Aster amellus
Denna mycket senblommande aster före-
kommer naturligt i bergsområden i södra 
Europa och Asien, från Pyrenéerna till 
Kazakhstan och Svensk kulturväxtdatabas 
(SKUD) listar ett stort antal kultursorter som 
odlas som prydnadsväxter. Detta till trots 
är det sällan man ser arten i svenska trädgår-
dar och det första belägget för förvildning 

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, är ett 
referensverktyg för svenska kulturväxters 
vetenskapliga, hortikulturella och inhemska 
namn: skud.slu.se

figur 1. Prärielök Allium cernuum har hängande 
blomflockar och långt utskjutande ståndare.  
foto: Torbjörn Tyler.
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i Sverige samlades i Västergötland oktober 
2019 av Anders Svensson, Erik Ljungstrand & 
Uno Unger på bar jord på utplanade tippmas-
sor vid Kikås avfallsanläggning i Fässberg. 
Fyndet har tidigare publicerats som ”Aster cf. 
pyrenaicus” (Ljungstrand 2020).

Rosenfibbla
Crepis rubra
Rosenfibbla är en ettårig art från östra 
Medel havsområdet som till skillnad från de 
flesta av sina släktingar har rosa blommor. 
Arten ingår ibland i fröblandningar med 
ettåriga sommarblommor och det första 
belägget för förvildning i Sverige samlades 
i Skåne 2019 av Stefan Andersson i Monu-
mentsparken i Lund där den levde kvar från 
en kommunal insåning som gjorts året innan.

Dvärgcyklamen
Cyclamen coum subsp. coum
Dvärgcyklamen förekommer naturligt i 
området kring Svarta havet och är en av få 
arter i släktet som kan överleva utomhus hos 
oss. Trots att den beskrivs som relativt lättod-
lad och spridningsbenägen är den knappast 
vanlig i svenska trädgårdar och det första 
belägget för förvildning i Sverige samlades 
2019 av Crister Albinsson på en förmodad 
ödetomt i Bredinge i Kastlösa socken på 
Öland.

Kamhirs
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis
Underarten äkta blodhirs D. sanguinalis subsp. 
sanguinalis har det senaste årtiondet gått 
från att vara en mycket ovanlig och tillfäl-
lig adventivväxt till att vara väletablerad i 
urbana miljöer på flera håll i Sydsverige och 
2019 dök även underarten kamhirs upp på 
en trottoar på Madrigalsgatan  i Malmö där 
Stefan Andersson blev först med att belägga 
den (figur 2). Småvuxna exemplar av arten 
blodhirs kan lätt förväxlas med den likaledes 
starkt ökande arten fingerhirs D. ischaemum, 
men har övre skärmfjäll som är mycket kor-

tare än småaxen. Kamhirs skiljer sig från äkta 
blodhirs genom att ha mer än 0,5 millimeter 
långa ljusa borsthår på skärmfjällen där äkta 
blodhirs är nästan omärkligt papillös eller 
korthårig. Släktets taxonomi är komplice-
rad och inte fullt utredd, men en användbar 
nyckel till de arter som kan förväntas dyka 
upp i Sverige finns på nätet på webbplatsen 
”Manual of the Alien plants of Belgium”.

Sandsäv?
Eleocharis cf. montevidensis
En knappsäv som inte stämmer med någon 
av våra nordeuropeiska arter har dykt upp vid 
en anlagd damm i Karlstorps industriområde 
i Övraby socken i Halland. Fyndet gjordes av 
Per Wahlén och den belades av Åke Svensson 
& Charlotte Wigermo 2019. Då släktet inne-
håller mer än 200 arter som alla har likartad 
habitus är det allt annat än lätt att identifiera 

figur 2. Kamhirs Digitaria sanguinalis subsp. 
pectiniformis har övre skärmfjäll som är kortare än 
småaxen, vilket skiljer den från den liknande arten 
fingerhirs D. ischaemum. foto: Stefan Andersson.
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okända adventiva arter och vi saknar spe-
cialistkompetens på släktet, men belägget 
från Halland förefaller stämma med denna 
amerikanska art som dessutom saluförs som 
akvarieväxt vilket utgör en sannolik sprid-
ningsväg.

Smalbladig ask
Fraxinus angustifolia
Smalbladig ask kommer från Medelhavsom-
rådet och odlas hos oss ibland som parkträd. 
Det första belägget för förvildning i Sverige 
samlades 2019 av Charlotte Wigermo & Åke 
Svensson i en trädridå i Scaniaparken i Västra 
Hamnen i Malmö. Arten är ganska lik vår 
inhemska ask F. excelsior, men har mindre blad 
med smalare småblad som är glesare tandade 
samt bruna istället för svartaktiga bladknop-
par. En nyckel till vilda och förvildade arter i 
släktet finns publicerad på webbsidan bota-
niskanycklar.se. 

Curryeternell
Helichrysum italicum
Curryeternell är en silvergrå halvbuske från 
västra Medelhavsområdet som de senaste 
åren börjat odlas för sitt aromatiskt krydd-
doftande bladverk. Blomställningarna liknar 
den inhemska släktingen hedblomster H. 
arenarium, men curryeternell är mycket 
smalbladigare och mer busklik i växtsättet. 
Det första belägget för förvildning i Sverige 
samlades i Skåne 2019 av Stefan Andersson 
på ett övergivet koloniområde vid Åkerlund 
& Rausings väg i Lund och den fanns kvar på 
lokalen även 2020 enligt rapporter i Artpor-
talen.

Turkhesperis
Hesperis bicuspidata
Hesperis bicuspidata är en lite mer kompakt 
och gråluden släkting till vår allmänt förvil-
dade hesperis, H. matronalis. Arten kommer 

figur 3. Sandsäv Eleocharis cf. montevidensis 
är en amerikansk art som säljs i som akvarieväxt 
och som nyligen upptäcktes vid en anlagd damm i 
Halland. foto: Joakim Ekman.

figur 4. Curryeternell Helichrysum italicum liknar 
hedblomster H. arenarium men är smalbladigare 
och mer busklik. foto: Stefan Andersson.



234 Svensk Botanisk Tidskrift 115: 4 (2021)

från Turkiet, men odlas någon gång som 
prydnadsväxt i Sverige. Det första belägget 
för förvildning i Sverige samlades 2019 av 
Åke Svensson & Charlotte Wigermo på kul-
turgräsmark vid Estlandsgatan i Malmö.

Gemskrassing
Hornungia alpina subsp. auerswaldii 
Gemskrassing dök 2020 upp mellan cement-
plattor på en naturtomt på Öland i Dörby, 
Norra Möckleby socken. Där har växten 
aldrig odlats enligt ägaren. Ulla-Britt Anders-
son samlade ett belägg efter det att växten 
uppmärksammats och diskuterats på Face-
book. Arten förekommer som prydnadsväxt 
i Sverige och det finns något enstaka tidigare 
fynd, men underartstillhörigheten på dessa 
tidigare fynd är oklar och beläggen i Riks-
museet är för tillfället oåtkomliga. Troligen 
avser de äldre uppgifterna dock underarten 
alpkrassing H. alpina subsp. alpina som har 
ursprung i Alperna och normalt saknar 
stjälkblad medan gemskrassing från Iberiska 
halvön har flerbladig stjälk och därigenom 
mer liknar en mycket storblommig perenn 
stenkrassing H. petraea.

Strävhortensia
Hydrangea aspera
Strävhortensia är en buske från Kina som 
sällsynt förekommer i svenska trädgårdar. 
Det första belägget för förvildning i Sverige 
samlades 2019 av Åke Svensson & Charlotte 
Wigermo i lövskogskant på ödetomt vid Has-
seldal i Södra Mellby socken i Skåne.

Stjärnmagnolia
Magnolia stellata
Stjärnmagnolia är en relativt småvuxen och 
härdig magnolia som blivit ganska vanlig i 
våra trädgårdar men som hittills knappast 
visat några tecken på att sprida sig vidare. 
Som kvarstående i utkanten av en tomt 
vid Värsjönäs i Fagerhult socken i norra 
Skåne samlades den dock 2019 av Charlotte 
Wigermo & Åke Svensson och den ensamma 

busken fanns kvar på platsen ännu i år (2021, 
enligt rapporter i Artportalen).

Stenfjärva
Mertensia pterocarpa
Flera arter av fjärvor har mycket vackra blom-
mor och vackra grågröna blad och har därför 
blivit populära bland trädgårdsamatörer. 
Stenfjärva hör dock inte till de oftast odlade 
så att just denna art från japanska Kurilerna 
och Kamtjatka skulle dyka upp som själv-
sådd på en jordhög 300 m S–SSV Grantjärn i 
Nederkalix socken i Norrbotten var mycket 
oväntat. Belägget samlades 2019 av Jan Ahlm.

Myskpåsklilja
Narcissus (pseudonarcissus subsp.) moscha-
tus
Myskpåsklilja hör hemma i Pyrenéerna och 
ser ut som en påsklilja med helt gräddvita 
eller mot basen citrongula blommor. Ofta 

figur 5. Stjärnmagnolia Magnolia stellata har 
hittats som kvarstående nära en tomt i norra Skåne. 
foto: Thomas Strid.
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betraktas den som en underart av påsklilja 
(t.ex. Cullen 2011), men i SKUD och Dyntaxa 
har man valt att ge den artstatus. Det första 
belägget för förvildning i Sverige samlades 
2020 av Per Lagerås på en igenvuxen ödetomt 
nordväst om Järavallen i Hofterup socken, 
Skåne.

(Svenskt namn saknas)
Pennisetum massaicum 
Ett borstgräs som sannolikt spritts från kom-
munala blomsterarrangemang och som Åke 
Widgren 2020 samlade på en refugkant vid 
Ö. Hamngatan – Ö. Köpmansgatan i Karls-
krona, Blekinge. Om man följer den nyckel 
som Costerus tagit fram på uppdrag av EU:s 
växtskyddsorganisation (keys.lucidcentral.
org/keys/v3/pennisetum/) identifieras Åkes 
fynd som den från Sverige tidigare okända 
östafrikanska arten Pennisetum massaicum. 
Namnförbistringen och de taxonomiska 
oklarheterna i detta släkte är dock högst 
påtagliga och SKUD anger att det som odlas 
under namnet Pennisetum massaicum egentli-
gen är afrikanskt borstgräs Cenchrus genicula-
tus, men belägget från Karlskrona tycks alltså 
tillhöra den ”riktiga” Pennisetum massaicum.

Furstepoppel
Populus (×) ’Rasumowskiana’
Furstepoppel är enligt Karhu (2020) ett av de 
vanligaste planterade träden i finska städer, 
men är betydligt ovanligare i Sverige och det 
första belägget för förvildning samlades 2019 
av Ingegärd Hedbäck 200 meter sydväst om 
Östra Eneby kyrka i Östergötland. Det råder 
viss oklarhet kring denna poppels ursprung 
och därmed huruvida den skall behandlas 
som en hybridart eller en kultursort.

Syrisk sårört 
Sideritis syriaca
Denna gråludna gulblommiga sårmynta 
från östra Medelhavsområdet är mycket 
eftertraktad inom sitt utbredningsområde 
för framställning av ett örtte med medicin-

ska egenskaper och sådana produkter finns 
att köpa även i Sverige. Arten har däremot 
aldrig förr påträffats vildväxande i Sverige, 
men observerades från 2017 till 2020 på en 
grässlänt mellan en gångväg och ett staket 
vid Tunabergs koloniområde i Uppsala och 
belägg som kunde bekräfta bestämningen 
samlades först av Åke Svensson & Charlotte 
Wigermo.  
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figur 1. I närheten av gården Ängen på Herrön i Bohuslän hyser gräs-
markerna mängder av ängslosta Bromus racemosus. Totalt finns det vid 
gården som heter Ängen runt tvåhundratusen exemplar. De näst rikaste 

förekomsterna på Tjörn har ungefär tiotusen respektive femtusen exemplar 
varje år. Ängslosta finns kvar på runt 30 lokaler på Tjörn, i övriga Sverige 

och Danmark finns den endast på några få lokaler med ett fåtal exemplar på 
varje. Arten är rödlistad som Starkt Hotad (EN).  

foto: Ingemar Jonasson, 13 juni 2017.
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D
et märkvärdiga med landskapet 
på Herrön, ön väster om Tjörn i 
Bohuslän, är att det finns ett intakt 
odlingslandskap med stor variation 

av markslag och vegetationstyper. Marken 
brukades för matförsörjning av människor 
fram till 1990-talet och det var då varken 
reservat eller museum. Det är kombina-
tionen av människors användning av varje 
kvadratcentimeter av naturresurserna under 
mycket lång tid som skapat denna mångfald 
av livsmiljöer.

1980 gjordes ett antal delvis opublicerade 
inventeringar av de hävdade gräsmarkerna 
på Herrön. Detta material utgjorde grunden 
för vår återinventering av samma marker 
år 2020. Vi koncentrerade vår inventering 
på inägornas gräsmarker med syftet att ge 
användbar information till framtida vård 
och bruk av detta landskap med bibehållna 
kvalitéer.

På ön återfinns fortfarande sällsynta och 
rödlistade arter som bland annat dvärglin 
Radiola linoides och ängslosta Bromus racemo-
sus, men 29 arter har försvunnit från de åter-

Årtusenden av brukande 
födde Herröns mångfald
De tre syskonen Erik, Asta och Ragnar Andersson var de sista som bedrev 

traditionellt jordbruk på Herrön i Bohuslän. När det sista syskonet hade gått 

bort 1993 blev deras gård naturreservat. Författarna inventerade ön 1980. En 

återinventering 40 år senare visar att en hel del av den unika floran bevarats, 

medan andra arter har gått förlorade sedan syskonens regelbundna slåtter 

upphörde.

GUNILLA ALMERED OLSSON, ROGER SVENSSON & INGEMAR JONASSON

inventerade ytorna. Bland dessa återfinns 
många hävdberoende arter som höskallra 
Rhinanthus angustifolius, knägräs Danthonia 
decumbens och vildlin Linum catharticum. 

Vi vill lyfta fram betydelsen av ett håll-
bart brukande så som det traditionella jord-
bruket bedrivits under många århundraden 
på Herrön. Här presenterar vi de viktigaste 
förändringarna som skett under fyrtio år på 
Herröns inägomark, med utgångspunkt i 
vår återinventering. Vi vill även placera våra 
resultat i en relevant historisk kontext.

Årtusenden av hävd
Utöver det levande landskapet på ön finns 
också direkta spår av mänsklig aktivitet. Här 
finns förhistoriska gravrösen från bronsål-
dern, lämningar av kortvariga fiskebosätt-
ningar från 1700-talet eller tidigare, men 
också stenhägnader och husgrunder från 

Herrön är namnet som används på alla doku-
ment och i dagligt bruk i regionen fram till 1970-
talet. Härön används i dokument och skyltning 
av naturreservatet som instiftades 1997. 
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med stor variation i fuktighet och artsam-
mansättning.

Inägorna hägnades mot betesdjuren som 
fick beta fritt på utmarken. Det förekom 
åkerbruk med olika grödor i växelbruk. 
Åkrarna dränerades med öppna diken eller i 
vissa fall täckdiken. 

1800-talets befolkning, hägnader från gårds-
skiften på 1800- och tidigt 1900-tal och 
fritidshus från 1950-talet.

Herröns landskap och dess livsmiljöer 
och organismer kan endast bevaras för fram-
tiden genom fortsatt brukande. Landskapet 
berättar om hushållning, kunskaper, sträv-
samt arbete, ödmjukhet inför de naturgivna 
villkoren och som en självklarhet i arbetet 
– långsiktig hållbarhet. Som en bonus till det 
hårda jordbruksarbetet gavs en rik biologisk 
mångfald och ett variations rikt och mycket 
tilltalande landskap – men det var aldrig ett 
huvudsyfte.

Tre syskon hjälptes åt
Gården Ängen på Herrön brukades fram 
till 1980-talet av tre syskon: Erik, Asta och 
Ragnar Andersson. I gårdens ägo fanns stora 
karga utmarker som nyttjades som betes-
mark samt små smala åkrar i dalgångarna 
(figur 2). Det fanns ett stort antal ängsmarker 

Markslag är en använd term inom lantmäteri 
och andra verksamheter som rör markanvänd-
ning. Termen betecknar markanvändning som 
åker, betesmark, slåttermark.

Inägor på Herrön var i princip all mark i de 
trånga dalarna på marina sedimentjordar, sand-
lera med skalinblandning och med varierade 
markfuktighet. Som regel används termen inäga 
för mark som är instängslad.

Utmarkerna i denna typiska västsvenska 
sprickdalsterräng omger dalarna och har expo-
nerad gnejsberggrund och i små sänkor, ett 
tunt täcke av vittringsjord eller torv. Som regel 
används termen för mark där boskapen kunde 
röra sig fritt.

figur 2. Gården Ängen på Herrön var ett typiskt småbruk i skärgården. De karga utmarkerna utnyttjades som 
betesmark, åkrarna var små och smala i dalgångarna och på fuktiga, strandnära gräsmarker slog man hö som 
blev foder till djuren på vintern. foto: Gunilla Almered Olsson, juli 1979.
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De omgivande gräsmarkerna var alla 
fodermarker som hävdades med slåtter, de 
plöjdes aldrig. Efter gräsmarksslåtter och 
skörd på åkrarna fick betesdjuren tillgång till 
hela inägolandskapet och betade här fram till 
vinterstallning i oktober–november. 

Av särskilt vetenskapligt intresse är två 
områden: slåttermarken Grinna, en fuktäng 
med minst hundra år av slåtterkontinuitet 
som aldrig varit åker, och sältorna vid Rör-
dammen med en slåtterkontinuitet på tusen 
år. 

Slåtterhävdad sälta var ett ekonomiskt 
viktigt markslag i Bohuslän. Slåtter respek-
tive bete på saltpåverkad vegetation ger stora 
artskillnader (Gillner 1960), förutom skillnad 
i det karakteristiska utseendet, slät grässvål 
respektive tuvighet. 

Förändringarna i brukandet skedde i takt 
med att syskonen gick bort. Det började med 
att Erik Andersson dog 1988. Det ledde till 
att den arbetskrävande slåttern ersattes med 
bete av nötkreatur och hästar på vissa ängar. 
Sedan gick systern Asta Andersson bort i 
maj 1990. Då orkade inte Ragnar Andersson 
alls med slåttern längre. Han gick sedan själv 
bort 1993.

Herrön blev natur reservat 1997 och 
samma år Natura 2000-område. Det förval-
tas av Västkuststiftelsen med Uno Holmberg 
som hängiven och kunskapsrik lokal förval-
tare. Länsstyrelsens uppdrag är att uppehålla 
markernas hävd så nära Ragnar Anderssons 
metoder som möjligt. Den arbetskrävande 
slåttern har på vissa områden ersatts av bete 
av nötkreatur. Efter 2010 har dock bete och 
slåtter förhindrats av markägare på vissa 
områden på södra delen av ön.

Inventering av gräsmarker
Under 1980 gjordes ett antal opublicerade 
växtekologiska rutanalyser av de häv-
dade gräsmarkerna på Herrön. Syftet var 
att belysa den stora och karakteristiska 
artmångfalden på dessa marker och varia-
tionen av olika markslag. Detta material 

utgjorde tillsammans med tidigare publice-
rat material (Olsson 1986) grunden för vår 
återinventering av samma marker år 2020. Vi 
koncentrerade oss på inägornas gräsmarker 
med syftet att ge användbar information till 
framtida vård och bruk av detta landskap 
med bibehållna kvalitéer. Metoder är utför-
ligt beskrivna och resultaten är publicerade i 
Olsson & Svensson (2021).

För att jämföra inventeringarna 1980 och 
2020 användes indikatorarter för slåtter 
och bete (enligt Ekstam & Forshed 1992). 
Här kategoriseras gräsmarksarter bland 
annat efter känslighet för upphörd hävd och 
näringskrav.

Totalt har 385 arter registrerats på Herrön 
vid olika inventeringar, också utanför våra 
studier. Av dessa är 35 procent välhävdsarter 
(grupp 1 och 2 enligt Ekstam & Forsheds 
indelning), 20 procent tillhör grupp 3 som 
minskar på längre sikt medan bara fyra 
procent är arter som gynnas av ohävd. Sedan 
tillkommer 40 procent av arterna som inte 
är typiska gräsmarksarter. Med andra ord 
finns det en avsevärd andel hävdgynnade 
arter på Herrön vilket är mycket positivt i en 
tid när Sverige hela tiden förlorar värdefulla 
hävdade gräsmarker.

Gräsmarker i Herröns inägor
I det traditionella jordbruket fanns det ofta 
marker som sköttes mindre intensivt. Vi har 
undersökt fyra sådana gräsmarker: bryn, 
åkerren, sältor och igenväxande fuktängar. 
De ligger på inägomark och först efter slåt-
ter och skörd fick djuren tillträde till dessa 
områden. 

Områdena inventerades 1980 med fem eller 
tio provrutor på en kvadratmeter vardera, ibland 
kompletterade med översiktliga inventeringar av 
större områden. 2020 inventerades storrutor på 
hundra kvadratmeter. 

All metodik och detaljerade resultat finns i  
Olsson & Svensson (2021).
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figur 3. Antal arter i fyra olika kategorier av hävdberoende i åkerren (3a), brynvege-
tation (3b), sälta (3c) samt fuktig ohävdad mark (3d) funna vid inventeringen 1980 
respektive 2020 på platser markerade i kartan ovan. För jämförelser av vegetationen 
mellan de två inventeringstillfällena användes indikatorarter för gräsmarkshävd, alltså 
slåtter och bete, enligt en klassificering av Ekstam & Forshed (1992). Här kategori-
seras gräsmarksarter bland annat efter känslighet för upphörd hävd och näringskrav 
enligt följande: 

1. Tydligt hävdberoende arter. Arter som snabbt minskar efter utebliven hävd. 
Exempel från Herrön är dvärglin Radiola linoides, späd ögontröst Euphrasia 
stricta var. tenuis, trådklöver Trifolium dubium och ängslosta Bromus racemo-
sus. 

2. Relativt hävdberoende arter. De minskar i mängd efter utebliven hävd men 
är mer uthålliga än ovan. De utgörs av bland annat fårsvingel Festuca ovina, 
getväppling Anthyllis vulneraria och liten blåklocka Campanula rotundifolia.

3. Något hävdberoende arter. Arter som minskar i mängd efter utebliven hävd. 
Dessa arter håller ut längst efter utebliven hävd, som brännnässla Urtica dioica, 
kvickrot Elytrigia repens och hundkäx Anthriscus sylvestris. 

4. Arter gynnade av ohävd. Arter som ökar i mängd efter utebliven hävd, som 
kruståtel Avenella flexuosa, örnbräken Pteridium aquilinum och älggräs  
Filipendula ulmaria.

5. Övriga, ej typiska gräsmarksarter. Arter som ej är kategoriserade, som till 
exempel gråbo Artemisia vulgaris, harsyra Oxalis acetosella och åkertistel  

3a. Åkerren nära gården

3b. Bryn nära gården 

3c. Rördammen 

3d. Hisingsviken 

N
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ÅKERREN
Mitt i åkern norr om gården Ängen finns 
en åkerren, en meter bred och tvåhundra 
meter lång. Denna åkerren är hävdad med 
årlig slåtter.

Åkerrenen inventerades 1980 och 2020, 
med samma metodik. Av de totalt 80 note-
rade arterna var 33 arter nya 2020 medan 
18 arter inte kunde återfinnas 2020 (figur 
3a). 1980 kännetecknades den av blomrika, 
högvuxna örter där väddklint Centaurea 
scabiosa och gulmåra Galium verum var 
framträdande. 

Båda åren dominerar arter som inte är 
uttalat hävdberoende och det är relativt 
många arter som inte är gräsmarksarter. 
Det gäller bland annat typiska åkerogräs, 
och dels arter som duvvicker Vicia hirsuta, 
gråbo Artemisia vulgaris och hästhov Tus-
silago farfara. År 2020 har antalet hävdbe-
roende arter ökat med arter som backlök 
Allium oleraceum, jordklöver Trifolium 
campestre och smörblomma Ranunculus acris. 
Den smala åkerrenen fungerar som en refug 
för flera olika artgrupper, som åkerogräsen 
klätt Agrostemma githago, kornvallmo Papa-
ver rhoeas och råglosta Bromus secalinus som 
alla har blivit insådda av förvaltaren i åkern. 
Dessutom har det tillkommit 14 ettåriga 
arter 2020, bland annat lomme Capsella 
bursa-pastoris, vägmålla Atriplex patula och 
åkerbinda Fallopia convolvulus.

Bland de icke återfunna arterna finns 
bara tre ettåriga: höskallra, nässelsnärja 
Cuscuta europaea och åkerpilört Persicaria 
maculosa och ett antal perenna arter som 
kan betecknas som tuffa och svårutrotade 
som hästhov, kvickrot Elytrigia repens 
och brännnässla Urtica dioica. Bland de 28 
gemensamma arterna är flertalet högvuxna 
och konkurrensstarka arter. Renen hyser 
relativt stor artrikedom, med 80 arter på 
en yta på ungefär 200 kvadratmeter, men 
med förvånande stor artomsättning, trots 
i princip kontinuerlig hävd, vilket väcker 
ett antal frågor.Vad är den förväntade 

artomsättningen i en specifik livsmiljö som 
denna smala åkerren med mycket stora 
kanteffekter? Det är kanske osannolikt att 
artsammansättningen över tid skall vara 
oförändrad? Hur ofta måste nyetablering 
ske och hur påverkas detta av tillgången 
på frön och andra spridningsenheter inom 
rimligt avstånd? Det finns ett antal studier 
om denna dynamik - se exempelvis Eriks-
son (2013).

BRYN
Bryn är en kontaktzon mellan åkermark, 
gräsmarker och omgivande utmarker. Här 
utvecklades busk- och trädvegetation som 
vid behov begränsades för att gynna gräs-
marksvegetationen. Gräsmarkerna intill 
brynen slåtterhävdades och gav tillsam-
mans med grenar och ris värdefullt vinter-
foder.

Brynet Rördammen – Ängen inventera-
des 1980 och 2020. Brynet är ungefär 350 
meter långt och nästan fyra meter brett, 
östvänt och ansluter mot slåttermark och 
en brukningsväg. 1980 noterades 54 arter 
jämfört med 94 arter år 2020. Totalt för 
de båda åren noterades 114 arter. Av dessa 
var 60 arter nya 2020 medan 20 arter inte 
kunde återfinnas 2020. Denna artomsätt-
ning mellan 1980 och 2020 är förvånande 
stor (figur 3b).

Den viktigaste faktorn till artskillna-
derna är troligen de röjningar som skett i 
brynet och gjort det ljusare (Uno Holmberg 
muntl. 2020).

Brynet domineras av arter som inte 
är speciellt hävdberoende. Bland de nya 
arterna finns höskallra, vildlin och kärrsäl-
ting Triglochin palustris. Knappt en tredje-
del av arterna 2020 gynnas av hävd medan 
resten indikerar minskad eller upphörd 
hävd. Det är alltså ett relativt brett spek-
trum av arter med olika hävdkrav. Det är 
ganska typiskt för en växtmiljö som ett 
bryn med gradienter från öppet till slutet, 
från vått till torrt. 
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Hävdade bryn som återkommande röjs 
för att gynna intilliggande gräsmarksvege-
tation, som detta bryn på Herrön, är ett 
snabbt försvinnande markslag med stora 
bevarandevärden. I dessa kantmiljöer blan-
das arter från olika markslag med mer ren-
odlade brynväxter som bergmynta Clino-
podium vulgare, krissla Pentanema salicinum 
och stor blåklocka Campanula persicifolia. 
Dessa miljöer är viktiga för den biologiska 
mångfalden (Ekroos m.fl. 2013) och utgör 
samtidigt en artreserv inom spridningsav-
stånd vid restaurering.

Av särskilt intresse bland de noterade 
arterna 2020 är ängslosta (figur 1). Den är 
mycket lik luddlosta Bromus hordeaceus och 
förbisågs vid inventeringen 1980. Den har 
en tydlig sydvästlig utbredning i Sverige 
med en markant tyngdpunkt på Tjörn och 
Herrön. Ängslosta är hävdberoende och 
växer i gräsmarker som slås eller betas, till 
exempel vägkanter (Jonasson 2011). Arten 
är rödlistad som Starkt hotad (EN).

SÄLTA
Sälta är en beteckning på saltvattenpåverkad 
gräsmark som varit en viktig fodermark, för 
bete och slåtter (Gillner 1960, Johansson 
1986). Sältorna på Herrön har varit hävdade i 
minst tusen år (Olsson 1986). 

Sältan vid Rördammen var slåttermark 
både 1932 och 1980 (figur 4). Slåtter med 
efterbete pågick här fram till 1988 och däref-
ter var området betat till 2010. Efter det har 
området varit ohävdat. Våra data från 1980 
härrör från marker med både slåtterhävd 
och ohävd och från 2020 ohävdad sälta.

I den slåtterhävdade vegetationens rutor 
noterades 44 arter år 1980. Frekventa arter 
var kustarun Centaurium littorale var. littorale, 
strandrödtoppa Odontites litoralis och spik-
blad Hydrocotyle vulgaris med inslag av kärr-
spira Pedicularis palustris och strandkrypa 
Lysimachia maritima. Arttätheten per ruta 
var i genomsnitt 18,3 arter per kvadratmeter. 

Detta kan jämföras med den ohävdade 
vegetationen som 1980 endast uppvisade 12 

figur 4. Den västra delen av sältan vid Rördammen på Herrön 1980. Vassbältet i mitten av bilden avslöjar att de 
andra delarna av sältan slogs hösten 1979. foto: Roger Svensson, 17 april 1980.
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arter (figur 3c). Arter med hög täckning var 
gåsört Argentina anserina, krypven Agrostis 
stolonifera, rödsvingel Festuca rubra, salttåg 
Juncus gerardii och vass Phragmites austra-
lis. Arttätheten här var mindre än hälften 
jämfört med den slåtterhävdade ytan. Den 
ohävdade vegetationen 2020 hade en stor 
ansamling av förna med hundra procents 
täckning och sex centimeters höjd. 

Mellan 1980 och 2020 förlorades 33 arter, 
varav ungefär hälften av dessa är hävdbero-
ende som knutnarv Sagina nodosa. Artanta-
let kommer troligen att successivt minska 
i och med att vassen hela tiden expanderar 
och att de flesta arter har stora svårigheter 
att fröetablera sig på mark med så tät förna-
ansamling.

Rördammen på Herrön 1980 var en 
karakteristisk slåtterhävdad yta med grunda 
kanaler eller diken. Vegetationen var då 
artrik och saknade dominanta arter. Detta 
står i stark kontrast till dagens ohävdade 
situation med tjockt förnalager och domi-
nans av ett fåtal arter, inte minst vass. En 
restaurering skulle kunna omfatta bränning, 
manuell röjning och slåtter. Hävden skulle 
vara årlig slåtter i augusti, eventuellt med 
efterbete.

Slåtterhävdad sälta är idag ett nästan 
försvunnet ekosystem. Om strandängar 
och sältor alls är hävdade idag är bete den 
vanligaste hävdformen sedan slutet på 
1960-talet. Därför är den slåttergynnade 
vegetationen och dess ekosystem som kän-
netecknade strandängarna vid Rördammen 
på 1980-talet helt unik och värd att restau-
rera. Genom tillgång på bakgrundsdata och 
på erfarenhet från liknande restaurerings-
insatser (t.ex. Kose m.fl. 2020), är förutsätt-
ningarna mycket goda för restaurering.

IGENVÄXANDE FUKTÄNG
Hisingsviken (figur 3d) är 2020 en igenväx-
ande fuktäng. Området var åker 1932 och 
slåtteräng fram till 1988, bete till 2010 och 
har därefter varit ohävdat. 

Många arter har försvunnit från området 
under de 40 år som gått mellan inventering-
arna och bland de 29 arter som inte åter-
fanns år 2020 är hela 21 arter hävdberoende. 
De som försvunnit är ett antal kortvuxna 
slåttermarksarter som höskallra, knägräs, 
kärrspira, lila ögontröst Euphrasia stricta, 
sumpmåra Galium uliginosum och vildlin. 
Noterbart är att kabbleka Caltha palustris, 
liksom höskallra, som var dominerande 
1980, inte alls återfanns 2020. Förvånande är 
att vass som förekom på många platser 1980, 
om än inte dominerande, inte alls återfanns 
2020. Betesperioden 1988–2010 kan ha 
medverkat till att vassen försvann. 

Slåtterhävdade våtmarker med olika 
ekologiska dimensioner, som denna fuktäng 
och sältan vid Rördammen, inom samma 
landskap ger unika förutsättningar för 
utveckling av en varierad biologisk mång-
fald. Därför är det viktigt att behandla 
dessa båda områden i ett sammanhang och 
att återuppta hävden på båda. För denna 
fuktäng liksom för sältan finns tillgång på 
bakgrundsdata och studier från andra euro-
peiska områden (t.ex. Joyce 2014) som ger 
gynnsamma restaureringsmöjligheter.

Framtidsperspektiv
Vår återinventering av de undersökta gräs-
markerna efter fyrtio år indikerar att dagens 
skötselinsatser på Herrön lyckas väl med att 
bibehålla gräsmarkernas mångfald, vilket är 
mycket glädjande.

Målen med bevarandeåtgärder är klart 
och tydligt uttryckta i skötselplanen för 
naturreservatet (2014) och i bevarandepla-
nen för Natura 2000-området (2019). Båda 
dokumenten nämner uttryckligen de hävd-
beroende naturtyperna och deras biologiska 
mångfald som starka skäl till bevarande.

De olika vegetationstyperna hävdas på 
bästa möjliga sätt för att efterlikna det bruk 
som Ragnar Andersson och hans syskon 
drev här fram till 1990-talet. Undantaget är 
de två unika områdena som beskrivits ovan 
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-- sältan vid Rördammen och fuktängen vid 
Hisingsviken. Dessa saknar idag hävd vilket 
strider mot gällande skötselplaner. 

En grundläggande skillnad idag jämfört 
med 1980 är att området inte sköts utifrån 
ett försörjningssyfte längre utan enbart för 
att bevara områdets biologiska mångfald. 
Årtusenden av hushållning med begränsade 
lokala resurser gav en uthållig matproduk-
tion med respektfull djurhållning och resurs-
kretslopp. Herröns landskap är en produkt 
av både natur och kultur och erbjuder många 
olika ekosystemtjänster, mycket mer än mat 
för människor (Bengtsson m.fl. 2019, Olsson 
2021). Det har bäring på en hållbar framtid!  
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We have revisited the island of Herrön where we 
did a vegetation survey in seminatural grasslands 
of which four are presented in this paper. 40 
years later the nature reserve has maintained a 
majority of the grassland species. But some have 
disappeared, probably because the management 
nowadays is focused on the biodiversity, while 
earlier people were depending on the production 
for a living.
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I
nga Berglund växte upp i skuggan av 
Rökstenen i Östergötland. Hon dog efter 
ett långt och rikt liv för snart tio år sedan 
men innan dess bad hon mig förvalta ett 

herbarium med växter som hon samlade in 
när hon gick i klass 3:4 i Vadstena Samreal-
skola år 1935. Det var ju så på den tiden, att 
alla elever måste pressa och artbestämma ett 
antal växter för att få godkänt i naturkun-
skapen och helst skulle detta ske i hembyg-
dens hägn. Materialet skulle presenteras 
i ett snyggt herbarium som nagelfors och 
godkändes av läraren innan avslut och betyg.

Ingas samling omfattar knappt etthundra 
arter, allt från hennes omgivning runt går-
den, vars folk, Ingvaldssönerna förresten är 
nämnda på Rökstenen, samt vid Tåkern och 
på Omberg. Växterna är de vanliga i sam-
manhanget: åkerogräs, vägrensblommor, 
arter från skog, äng och hagmarker samt två 
orkidéer från Omberg och gul näckros från 
Tåkern.

För snart nittio år sedan
Herbariet är av det från den tiden standar-
diserade formatet med kraftig, marmo-
rerad pärm och allt är prydligt skött med 
välskrivna etiketter i svart tusch, där ändå 
ett par ledsna rättningar i rött måste ha 
retat henne, tänker jag. Nästan nittio år har 
passerat, arken har gulnat och blommorna 
bleknat, somligt har lossnat och smulats till 
damm, men det mesta är ännu i gott skick 

och oftast väl bestämningsbart, så Inga kan 
vara stolt över sitt verk. Jag har nu enligt 
löfte lämnat Ingas herbarium vidare till 
Oskarshamns museum där det kommer att 
digitaliseras för att därefter finnas tillgäng-
ligt för fortsatta studier.

I herbariet är det ett blad som sticker 
ut. Mitt i samlingen finner jag nämligen ett 
ark med arten gaffelglim Silene dichotoma, 
men namnat med dåtidens ”klynneglim”, 
insamlat av Inga den 25 jul 1935 på en åkerren 
i Röks socken. 

Gaffelglim i Ingas hebarium
För snart nittio år sedan samlade Inga Berglund växter till sitt herbarium i 

närheten av den berömda Rökstenen i Östergötland. En av arterna var sällsynt 

redan på den tiden. I dag är hennes pressade exemplar det enda som återstår.  

GEBBE BJÖRKMAN

Inga Berglunds herbarium har en kraftig marmorerad 
pärm av klassiskt snitt. foto: Gebbe Björkman.
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Gömmer sig bland klöverfrö
Gaffelglim är idag troligen helt utgången 
ur den svenska floran. I Artportalen är den 
senast noterad 2008 i Östergötland och 
2010 på Gotland förutom ett par fynd som 
dykt upp i samband med insådder. 

Den östgötska lokalen besökte jag för 
ungefär tjugo år sedan, en grustäkt med 
grundvattensamling nära Varv i Motala 
kommun, där arten växte i strandgruset. 
Den gången tog jag några foton som ligger 
till grund för den här bifogade akvarell-
illustrationen.

Bakgrunden till Ingas fynd av gaffel-
glim i Röks socken kan man läsa om i den 
Virtuella floran och är i korthet denna: 
Gaffelglim var förr vanligare och fanns i 

odlingslandskapet från Skåne till Uppland 
men påträffades ända uppe i Norrbotten. 
Den följde med klöverfröblandningar som 
köptes in från utlandet och växten spred sig 
därmed i vallar och odlingar. När importen 
av utsädet avtog försvann i samma takt 
gaffelglimmen och arten är idag alltså helt 
borta. Ingas fynd har därmed blivit till ett 
intressant naturhistoriskt tidsdokument.  

Gaffelglim Silene dichotoma insamlat vid Rök, Östergötland av Inga Berglund 25 juli 1935 (till vänster) och en 
avbildning från en av Sveriges sista lokaler med gaffelglim (till höger). foto & akvarell: Gebbe Björkman.

Gebbe Björkman är 
bildkonstnär och naturvetare. 

gebbe@telia.com
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Nu har boken om Finlands vedväxter, 
Finlands vedartade flora (Suomen puu- ja 
pensaskasvio), kommit ut i en ny, uppdate-
rad, utgåva. Finlands vedartade flora tar upp 
alla inhemska eller i landet odlade vedartade 
växter – träd, buskar, ris men även vedartade 
örter som till exempel backtimjan.

Denna utgåva innehåller många fler växter 
än tidigare, boken behandlar 1300 taxa och 
nästan lika många sorter. Eftersom mycket 
har hänt sedan 1992 då förra utgåvan kom ut 
har boken uppdaterade utbredningskartor, 
vetenskapliga namn och taxonomi. 

Alla växter beskrivs utförligt till utseen-
det, och ofta finns en illustration av blad, gre-
nar, bär, frukter eller kottar. Bilderna är enkla 
svartvita skisser, men de är tydliga och natur 
trogna. Tyvärr finns inte illustrationer till alla 
växter. För varje växt anges även om den är 
fridlyst eller om användningen är på annat 
sätt begränsad, och även rekommendation 
för hur man kan använda den i odling och i 
vissa fall odlingsråd. Det anges även för varje 
växt om den är giftig, ätlig eller om det är 
en invasiv art som riskerar att förvildas och 
sprida sig vid plantering. 

För varje art finns flera typer av utbred-
ningskartor. Dels visas var i världen växten  

mer har sitt naturliga utbredningsområde, 
dels visas utbredning inom Finland. De sist-
nämnda utbredningskartorna är uppdelade 
i två typer: en karta som visar var i Finland 
växten förekommer naturligt, med angivelse 
både för om den är inhemsk eller inkom-
men, och för om den förekommer allmänt 
eller sällsynt. Den andra typen av karta visar 
var i Finland växten förekommer odlad, och 
hur härdig den är. 

Det finns ett register med vetenskapliga 
och svenska namn, men i övrigt är boken 
skriven på finska. Kan man facktermerna 
på finska kan man säkerligen njuta av de 
mycket detaljerade beskrivningarna, men 
för mig som bara klarar mig till vardags med 
finskan var det många ord som gick mig 
förbi, och som inte går att översätta med 
vanligt lexikon. 

Dock finns det flera användningsom-
råden även för svensktalande, som har 
nämnts ovan. Illustrationerna ger bra 
artbestämningshjälp, och med en över-
sättningstjänst kan man också komma 
en bit på väg med texterna om varje växt. 
Utbredningskartorna och noteringarna om 
invasivitet är förstås också intressanta och 
givande.    

Finlands vedartade 
växter

Suomen puu- ja pensaskasvio
Väre H. m.fl. (red.). Dendrologiska Sällskapet. 
ISBN: 978-951-96557-4-1. 552 sidor. Kan 
köpas på finländsk nätbokhandel för 48 euro.

En bok om vedartade växter som även 

kan locka specialintresserade som inte 

kan det finska språket.

NIINA SALLMÉN
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Våra ädellövskogar är omgivna av ett 
närmast mytologiskt skimmer. På senare år 
har de även fått något av en renässans inom 
skogsbruket som ser möjligheter för fler 
trädarter i ett varmare klimat. Men ädel-
lövskogar är så mycket mer än bara träden, 
vilket inte minst de hundratalet kärlväxtar-
ter som återfinns i dessa skogar visar. 

Boken Blommande skogslandskap presen-
terar ädellövskogsmiljöer, flora och sköt-
selaspekter i fyra kapitel. Författaren Jörg 
Brunet är professor i ekologi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Under trettio år har 
han forskat och undervisat om de sydsven-
ska lövskogarnas ekologi. Här samman-
fattar han mycket av sin kunskap på ett 
lättillgängligt sätt i korta texter som kan 
vara av intresse för både allmänintresserade 
fältbotanister så väl som skogsägare som vill 
gynna de ädla lövträdens biologiska mång-
fald. Även de många fotografierna i boken är 
tagna av författaren själv.

Det första kapitlet avhandlar de olika 
livsmiljöer som finns bland det som kallas 
ädellövskog. Här återfinns ek-hassellun-
dar, men också mindre omskrivna habitat 
som klibbalskog av översilningstyp och 
ädellövrik hagmark. Texterna är korta och 

listar flera kärlväxtarter som ofta påträffas i 
miljön.

Kapitel två går igenom 123 kärlväxtarter 
och beskriver deras livsmiljö och art-
skiljande karaktärer. Varje art presenteras 
även med svenskt och latinskt namn, 
växtens höjd och blomningstid tillsammans 
med minst en rejält tilltagen bild för varje 
art som ofta visar på någon artskiljande 
karaktär. 

I de två sista kapitlen går författaren 
igenom hur skötsel och skogsbruk kan 
anpassas för att gynna en artrik flora i 
ädellövskogen. Här påpekas att gallring och 
luckhuggningar kan gynna artrikedomen i 
den här typen av skogar om de görs på rätt 
sätt. Ett varnande finger höjs mot tunga 
maskiner och allt för mycket vildsvinsbök 
och dovhjortsbete. Slutligen blickar boken 
framåt och ger tips på hur skogsägare kan 
gynna lundväxter i anlagda eller restaure-
rade ädellövskogar. 

Texterna i boken är lättlästa, enkla men 
ibland väl korta. Boken skulle fungera 
bra som utgångspunkt för en kvällskurs i 
ädellövskogens flora. Jag hade själv önskat 
mig kortare radbredd för att göra läsningen 
lättare av de välskrivna texterna.    

Ädellövskogens flora 
på hundra sidor

Blommande skogslandskap
Jörg Brunet. Institutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap, SLU Alnarp 2021. ISBN: 
978-91-576-9548-2. 100 sidor. Kan köpas 
från författaren för 150 kronor inkl. frakt, skicka 
en e-post till jorg.brunet@slu.se.

Här finns 123 arter som trivs i 

ädellövskogen beskrivna tillsammans 

med skötseltips för skogsägaren.

EMIL V. NILSSON
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Gotlands orkidéer avhandlar drygt 40 taxa 
inom växtfamiljen som finns eller har fun-
nits på Gotland. Därtill kommer ett antal 
hybrider som noterats under åren. Författare 
är Gun Ingmansson som är väl förtrogen med 
öns flora och en av medförfattarna i prakt-
verket Gotlands flora (2016). Till sin hjälp har 
hon haft flera faktagranskare och duktiga 
fotografer.

Listan i början av boken med ordförkla-
ringar är bra med detaljrika foton av blom-
mor och plantor där pilar pekar ut vad som 
avses med termen. Förteckningen över olika 
naturtyper och vilka orkidéer som påträffas 
där är värdefull information. En tabell med 
blomnings tider gör att den som vill maximera 
sina chanser att möta så många olika taxa 
som möjligt kan pricka in sin Gotlandsresa. 
För den vetgirige finns rekommenderad 
litteratur för vidare studier samt en lång refe-
renslista längst bak i boken.  

Gotlands orkidéer är pedagogiskt upplagd 
där varje taxon presenteras med rubrikerna 
upptäcktshistoria, växtplatser, blomningstid, 
utseende och utbredning. I de flesta fall finns 
dessutom en aktuell utbredningskarta men 
där saknar jag uppgift om vilket tidsintervall 
som avses. Dessutom beskrivs knappt 20 mer 

eller mindre kända hybrider, de flesta med 
foton. 

Citat av konstnären och växtkännaren 
Staffan Rosvall inleder varje artbeskrivning. 
Hans personliga möten med öns alla orkidéer 
lättar upp den faktaspäckade texten. Varje 
orkidé avbildas med ett antal foton av hög 
kvalité där varianter av blomfärg och ibland 
blommans uppbyggnad också får plats. 
Bokens behändiga format gör att den lätt tas 
med ut i fält vilket är uppskattat.

Eftersom jag bor på Öland kan jag inte 
låta bli att göra jämförelse med Gotlands 
orkidéer. Man kan fundera över varför röd 
skogslilja Cephalanthera rubra och luktsporre 
Gymnadenia odoratissima inte växer på Öland, 
den sistnämnda har i alla fall tidigare funnits 
hos oss. Och varför förefaller ängsnattviol 
Platanthera bifolia subsp. bifolia vara så ovanlig 
på Gotland?  

Finns ingenting som kunde förbättras? 
Det skulle i så fall vara att öka tydligheten i 
det som skiljer närstående taxa åt. Informa-
tionen finns men kan ibland vara lite svår att 
hitta i textmassan. Detta kan kanske fixas 
till i nästa upplaga för jag är övertygad om att 
boken kommer att köpas av många som vill 
fördjupa sig i Gotlands orkidéer.    

Pedagogisk och 
mångsidig orkidébok

Gotlands orkidéer
Gun Ingmansson. Gotlandica förlag. ISBN: 
9789186103835. 207 sidor. Kan köpas för 
250 kronor från Gotlands Botaniska Förening 
eller från någon webbokhandel.

En fälthandbok för alla som vill 

fördjupa sig i några av öns mer kända 

innevånare – orkidéerna.

ULLA-BRITT ANDERSSON
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Är det en slump att två böcker om Gotlands 
orkidéer kommit ut samma år? Intresset för 
växtfamiljen förefaller vara omättligt och de 
två böckerna har olika uttryck.

I Orkidéer på Gotland står Henrik Karlsson 
för både text och foto. Tillsammans med 
Emma Tinnert har han tidigare givit ut boken 
Ölands orkidéer. Emma står för de detaljrika 
akvarellerna av alla avhandlade taxa. 

Boken inleds med lättlästa men innehålls-
rika kapitel om olika miljöer där Gotlands 
orkidéer växer, orkidéers uppbyggnad, polli-
nering, ekologi och modern systematik. 

Ett extra plus för tabellen med blomning-
stider där det tydligt framgår i vilken ordning 
blomningen påbörjas och avslutas. Tyvärr har 
ett fel insmugit sig. Röd skogslilja Cephalan-
thera rubra har placerats alltför tidigt i tabel-
len (slutet av maj och första delen av juni), 
tydligt före släktingarna stor C. damasonium 
och vit skogslilja C. longifolia. I arttexten står 
den rätta blomningstiden (slutet av juni och 
början av juli), alltså senare än övriga i släktet. 

Varje taxon beskrivs med en kort text men 
där det mesta av viktig information finns 
med. Du finner uppgifter om hur växten 
ser ut och i de fall det finns förväxlingsarter 
framgår hur den skiljs från dessa. 

Utbredning och växtmiljöer på Gotland 
beskrivs kortfattat och träffsäkert. 

Fotona är stämningsfulla och vackra och 
de kompletteras bra med Emmas utsökta 
akvareller. Kanske kunde fotot av skogs-
knipprot Epipactis helleborine tydligare visat 
stjälkens hårighet vilket är en viktig skilje-
karaktär mot kal knipprot E. phyllanthes. 

Jag har ett frågetecken om fotot av 
ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia 
verkligen visar denna underart. Sporren ser 
förhållandevis lång ut och blomaxet är gles-
blommigt vilket mer talar för skogsnattviol P. 
bifolia subsp. latiflora. Tyvärr har den begåvats 
med ett felaktigt artepitet i boken (latifolia).

Ett faktafel har smugit sig in under kapit-
let Systematik där praktsporre Gymnadenia 
conopsea subsp. densiflora uppges stå när-
mare luktsporre G. odoratissima. Genetiska 
studier har visat att tidigblommande vanlig 
brudsporre G. conopsea subsp. conopsea står 
närmare luktsporre och att senblommande 
vanlig brudsporre står närmare praktsporre. 

Med dessa randanmärkningar är boken 
vacker, lättläst och utmärkt som inspira-
tionskälla till egna möten med Gotlands 
orkidéer.    

Illustrationer av 
Gotlands orkidéer

Orkidéer på Gotland
Henrik Karlsson och Emma Tinnert. Votum 
media. ISBN: 9789189021334. 137 sidor. 
Kan köpas för 229 kronor från Votum förlag 
eller någon webbokhandel.

En bok med konstnärliga foton och 

vackra akvareller som inspirerar inför 

utflykter till Gotlands orkidéer.

ULLA-BRITT ANDERSSON
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applikation som fungerar även utan upp-
koppling, vilket kan vara extra bra ute i fält 
där mottagningen inte alltid är så bra.

– Jag håller på att bygga ett administra-
tionsverktyg så att författarna till varje nyckel 
själva kan gå in och lägga upp egna nycklar, 
fortsätter Nicklas. De kan då ladda upp 
pdf-filer och koppla nyckeln till familj eller 

Botaniska nycklar är ett nytt verktyg för artbestämning
EMIL V. NILSSON

Nu lanseras webbsidan Botaniska nycklar. 
Nicklas Strömberg arbetar för Svenska Bo-
taniska Föreningen med att utveckla detta 
webbaserade hjälpmedel för artbestämning 
av kärlväxter.

Den Botaniska skattkammaren var tidigare 
en webbsida som samlade botaniska nycklar. 
Den sidan är tyvärr inte tillgänglig längre och 
det uppstod ett behov av en ny användarvän-
lig webbsida som samlar botaniska nycklar. 

Nu har merparten av nycklarna som fanns 
på Den Botaniska skattkammaren publicer-
ats på den nya sidan botaniskanycklar.se som 
Nicklas Strömberg har skapat. 

Botanikern Torbjörn Tyler var tillsam-
mans med Magdalena Agestam och nyligen 
avlidna Thomas Karlsson upphovspersoner 
till Botaniska skattkammaren. Torbjörn har 
nu kompletterat de nycklar som finns allt 
eftersom det kommit in ny information och 
även skrivit nya som nu finns på webbsidan 
Botaniska nycklar. Idag är det huvudsakligen 
Torbjörn Tylers nycklar som ligger där.

Vad är Botaniska nycklar för något?
– Det är en hemsida med 164 nycklar just 

nu, men det kommer att komma in fler med 
tiden, svarar Nicklas Strömberg. Sidan är 
optimerad för att visa på mobiltelefoner så 
att den blir lätt att använda i fält. Vi har redan 
börjat göra interaktiva nycklar, det inne-
bär att man kan klicka sig igenom de olika 
karaktärerna direkt på telefonen. Med tiden 
ska man också kunna få mer information om 
varje art, berättar Nicklas. 

Redan idag går det för alla som har en 
dator eller smartmobil att lägga upp ikonen 
på sitt skrivbord eller som en webbapplika-
tion på telefonen. 

I dagsläget hämtas informationen via 
webben men i nästa steg kommer det bli en 

Skärmbild från Botaniska nycklar som visar den 
interaktiva nyckeln för lönnar Acer på en smartmobil.
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släkte. Nyckelförfattarna kommer till och 
med att kunna bygga upp interaktiva nyck-
lar som de sedan kan förändra allt eftersom 
och sedan välja när de vill publicera. 

Hur kommer det sig att du började med 
botaniska nycklar?

– Det började med att jag hade domänen 
floran.se och hade en diskussion med Mora 
Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska 
Föreningen, om att man skulle bygga upp en 
kryssarfunktion. 

Jag har jobbat med det här sedan första 
april i år. Botaniska nycklar är det första 
webbverktyget som släpps men vi planerar 
att göra mer framöver. 

Behöver du mer material till nycklar?
– Vi vill få in så mycket nycklar vi kan, även 

lokala nycklar är välkomna. Det kan handla 
om starr Carex i Småland eller likande. Jag vill 
gärna få in även den typen av material. Syftet 
är att få ett så komplett nyckelblibliotek som 
det bara går. 

Det går även att ladda ner alla nycklar som 
pdf:er och skriva ut dem om man föredrar 
det. Även de interaktiva nycklarna kommer 
snart gå att ladda ner som pdf. 

Vad blir nästa webbverktyg som kommer 
framöver?

– Nu jobbar jag med strukturen för att 
skapa en bildbank för nordens flora. Den 
bildbanken kommer att kunna användas i 
många sammanhang, men bilderna kommer 
att bli en del av de interaktiva nycklarna 
för att göra det lättare att se de karaktärer 
som en nyckel refererar till. Det kan vara 
groddknopparna på tandrot som ett exempel 
– det blir lättare för nybörjare att använda 
nycklarna på det sättet. Så att man även med 
bild kan se vad det är man ska titta efter. Det 
kommer även att gå att lägga bilder av två 
närstående arter så att man kan jämföra dem. 
På det sättet kommer bildbanken knytas till 
de botaniska nycklarna.  

Läger för floraväktare  
i Ulricehamn

SOFIA LUND

Lägret hölls i Ulricehamns och Tidaholms 
kommuner från 9 till 13 juni. Våra fokus-
arter under lägret var trollsmultron, smal-
bladig lungört och källblekvide, men vi 
passade på att floraväkta allt som det var 
bra inventeringstid för. 

Vi var noggranna med att ta ordentliga 
koordinater och kunde på så sätt justera och 
precisera många floraväktarlokaler. Med våra 
nya uppgifter har också många äldre fynd i 
området kunnat valideras.

Den fina blomningen av trollsmultron 
Drymocallis rupestris var nog den stora behåll-
ningen från lägret. Arten växer i torrbackar 
och eftersom de blommade så fint gick det 
bra att hitta och räkna dem. Vi hittade även 
en del nya lokaler för arten. Trollsmultron 
noterades på 80 lokaler. På 22 lokaler kunde 
vi däremot inte hitta arten. Totalt räknade vi 
närmare 7000 plantor. 

Vi letade efter smalbladig lungört Pulmo-
naria angustifolia på 34 lokaler och hittade 
den på nio av dem. Smalbladig lungört hade 
varit lättare att hitta tidigare på våren när 
den blommar, nu var den överblommad 
och vi fick leta efter de mer svårupptäckta 
bladrosetterna. På en del av de platser kan-
ske den ändå finns kvar med några plantor, 
men på de flesta lokalerna där den saknades 
hade hårt bete, igenväxning och näringstill-
försel förändrat miljön för mycket. 

Källblekvide Salix hastata subsp. vegeta 
letade vi efter på 16 lokaler. Tyvärr var 
utdelningen dålig. Flertalet lokaler hade 
förändrats genom igenväxning och närings-
tillförsel. Vi hittade bara källblekvide på tre 
av lokalerna.  

• Läs mer om lägret på svenskbotanik.se!
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Första helgen i september träffades arton 
regionala floraväktarsamordnare i Halm-
stad. Samordnare träffas regelbundet för 
att få floraväktare i de olika regionerna att 
arbeta så lika och så bra som möjligt.

Den här träffen ordnades av Sofia Lund som 
är nationell samordnare för floraväkteriet. 
Lars-Erik Magnusson guidade gruppen till 
botaniska utflyktsmål där halländska arter 
fick stå i fokus för diskussioner om hur flora-
väkteriet går till i praktiken. 

Floraväkteriet administreras och leds 
av regionala floraväktarsamordnare som 
ansvarar för varsin region, det motsvaras ofta 
av ett län eller landskap. Det är ett ideellt 
arbete och för att hålla engagemanget uppe 

Närstudier av huvudbägarlav Cladonia peziziformis på Mästocka ljunghed. foto: Bengt Stridh.

är det värdefullt att träffa andra samordnare 
och byta erfarenheter ibland.

En nyhet som presenterades var att vali-
deringen i Artportalen framöver kommer att 
göras både för art och för position. Detta är 
särskilt viktigt för hotade arter då det är upp-
gifter som används i många olika samman-
hang, för att undvika skada vid exploatering 
så väl som vid naturvårdsåtgärder. Ett knappt 
femtiotal av våra svenska kärlväxtarter ingår i 
EU:s art- och habitatdirektiv. Från årsskiftet 
kommer uppföljningen av dessa att styras 
upp. SLU Artdatabanken kommer att göra 
ett statistiskt urval av lokaler som ska följas 
upp i floraväkteriet. Detta som underlag för 
den biogeografiska uppföljning som Sverige 
vart sjätte år ska rapportera till EU.  

Floraväktarsamordnare träffades i Halland
BENGT STRIDH & SOFIA LUND
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Docenten i botanik Örjan Nilsson som 
tidigare var föreståndare för Botaniska 
trädgården vid Uppsala universitet har 
avlidit i en ålder av 88 år.  Örjan hade en 
speciell begåvning att upptäcka växter i fält 
och att se deras viktigaste karaktärer, men 
han var också en mångsidig person som 
inte enbart ägnade sig åt botanik.

Örjan växte upp i Ulricehamn. Där började 
hans intresse för botanik och senare kom han 
att rapportera fynd gjorda i trakten. Efter 
flera års forskning vid Lunds universitet flyt-
tade han till Uppsala universitet och dispute-
rade i systematisk botanik 1971. Han inne-
hade tjänsten som föreståndare för Botaniska 
trädgården fram till sin pensionering. Under 
sin tjänstgöringstid fick han också ta ansvar 
för Linnéträdgården och Linnés Hammarby. 

Som Fellow of The Linnean Society of 
London och aktiv i Svenska Linnésällskapets 
styrelse under många år har han spritt kän-
nedom om arvet efter Carl von Linné, senast 
i boken Linnés levande blomster, 2006. Han 
bidrog även till böcker om Olof Rudbeck 
(d.ä.) och Lars Levi Laestadius. Att ta sam-
hällsansvar ingick också som en viktig del av 
Örjans liv, både i politiken och som ledamot 
av Naturvårdsverkets styrelse.

Örjan fortsatte att forska under hela sin 
karriär både med egna projekt och som 
handledare och opponent. Han deltog också i 
flera internationella floraprojekt, bland annat 
Flora Nordica, Flora of Turkey (Carex och 
Rosa) och Flora of Ethiopia and Eritrea (Rosa).

Genom ett genuint intresse för att popu-
larisera sitt ämne deltog Örjan under flera år 
i radioprogrammet Naturväktarna och han 
bidrog till utgivningen av flera handböcker. 
Exempel är böckerna Det Bästas Trädgårdslex-
ikon, Örtmedicin och växtmagi och Kulturväxt-

lexikon. Under en sommar reste Örjan runt 
i hela den skandinaviska fjällkedjan tillsam-
mans med naturfotografen Edvin Nilsson. 
Det resulterade i standardverket Nordisk 
fjällflora som finns översatt och fortfarande 
står sig väl. Där framkommer även hans 
konstnärliga ådra i de mycket skickligt gjorda 
illustrationerna. En nystart för bevarandet av 
växtarter i Sverige kom från ett initiativ som 
Örjan tog 1972. Det rapporterades som ”Pro-
jekt Linné” av Örjan och Lars-Åke Gustavs-
son i SBT 1976-1985. Därefter överfördes pro-
jektet till Artdatabankens expertkommitté, 
där Örjan satt även efter pensioneringen.

 Med Örjan Nilssons bortgång har botani-
ken mist en verklig förkämpe i Linnés anda. 
Han stöttade sin familj, sina vänner och tog 
ett stort ansvar för naturen även genom sitt 
engagemang i samhällsfrågor. Vi lyser frid 
över hans minne.  

Till minne av Örjan Nilsson
MATTIAS IWARSSON, BENGT JONSELL, LENA JONSELL, ROLAND MOBERG, MATS THULIN & 

MORA ARONSSON

Örjan Nilsson. foto: Privat.
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Svenska Botaniska Föreningens årliga 
konferens och årsmöte kommer att ske i 
månadsskiftet mars-april i Uppsala. Kon-
ferensen kommer att fokusera på flora-
förändringar och naturvård. 

Föreningskonferensen är en möjlighet 
för dig som är engagerad att möta andra 
medlemmar samtidigt som du får ta del av 
nya rön. Övergripande tema för konferensen 
blir flora i förändring. Det är ett spännande 
tema och vi kommer ha fokus både bakåt 
och framåt i tiden samt på naturvård. 

Några talare som är bokade är Per 
Lagerås, Cassandra Karlsson, Ola Langvall 
och Johan Abenius – de kommer att berätta 
om floraförändringar utifrån olika perspek-
tiv. 

Föreningskonferens 2022 och årsmö-
tet genomförs på plats i Uppsala, men vi 
hoppas kunna filma några av föredragen 
och göra dem tillgängliga även via nätet. 

Förutom att få ta del av intressanta 
föredrag om floraförändring är förenings-
konferensen också ett tillfälle att möta 
andra medlemmar och bli uppdaterad om 
föreningens aktiviteter. Ta en titt på hemsi-
dan för att se om datumet är spikat.  

Föreningskonferens och 
årsmöte 2022

Läger för floraväktare  
i Sunne

SOFIA LUND

I Gyllby vandrarhem utanför Sunne i 
Värmland samlades tolv deltagare för att 
bli bättre på floraväkteri. Från den fjärde 
till åttonde augusti räknade de lokaler med 
daggvide, strandlummer och mycket mer.

Den ursprungliga planen var att vi skulle 
fokusera på ävjepilört Persicaria foliosa som 
växer på dyiga, tidvis blottade stränder. 
Vattenståndet under sommaren hade dock 
varit sådant att arten inte kommit upp i år. 
Veckan innan lägret kom dessutom stora 
regnmängder så vi styrde om och kom i stället 
att fokusera på daggvide Salix daphnoides och 
strandlummer Lycopodiella inundata. 

Vi rörde oss främst längs Klarälven. 
Värmland är stort så det blev en hel del bil-
körning. För att få lite variation improvise-
rade vi och använde oss av floraväktar appen. 
Med hjälp av den hittade vi andra arter i 
närheten som vi passade på att besöka. 
Det blev bland annat en hel del lokaler för 
knärot  Goodyera repens och mellanlummer 
Lycopodium zeilleri och enstaka lokaler av en 
handfull andra arter.

Lägrets främsta fokusart var daggvide 
som växer på sandrevlar invid älven. Rev-
larna där daggvide växer blir med tiden torr-
rare och vegetationen tätare. Då kan dagg-
videt inte längre etablera nya plantor, de 
äldre plantorna blir kvar ett tag men skuggas 
efter hand ut av andra trädslag. Daggvide 
eftersöktes på 44 lokaler och återfanns på 25 
av dem. En av lägrets värmländska deltagare 
fortsatte efter lägret med de lokaler vi inte 
hann eller kom åt. Sammantaget har vi nu 
en bra bild av artens aktuella förekomst i 
landskapet.  

• Läs mer om lägret på svenskbotanik.se!

Föreningskonferensen 2020. foto: Marie van der Wie.
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botaniska föreningar
Hitta din medlemsförening!

Svenska Botaniska Föreningen fungerar som en 
paraplyorganisation för Sveriges lokala botaniska 
föreningar – våra medlemsföreningar. De är samti-
digt självständiga och det kan krävas medlemskap 
för att få ta del av vissa av deras aktiviteter. Här 
finns de med hemsida med, för hela listan se sven-
skbotanik.se/medlemsforeningar/

Biologiska Sällskapet  
i Oskarshamn: bimon.se

Botaniska Föreningen  
i Göteborg: bfig.se

Botaniska Föreningen  
i Västmanlands län: bfiv.se

Botaniska Sällskapet i 
Jönköping: botaniska-jonkoping.se

karta: Lantmäteriet.

Botaniska Sällskapet  
i Stockholm: bsis.org

Upplands Botaniska Förening: 
upplandsbotaniska.se

Dalarnas Botaniska Sällskap:  
dalafloran.se

Fjällbotaniska Trädgårdens vänner:  
fjallbotaniska.se

Föreningen Blekinges flora:  
blekingesflora.se

Föreningen Bohusläns Flora: 
bohusfloran.se

Föreningen  
Norrbottens Flora: 
norrbottensflora.se

Föreningen Östergötlands flora: 
ostgotaflora.se

Föreningen Småland flora:  
smalandsflora.com

Gävleborgs Botaniska Sällskap: 
gavleborgsbotaniskasallskap.se

Föreningen  
Pite lappmarks flora: 
pitelappmarksflora.
blogspot.com

Gotlands Botaniska Förening:  
gotlandsflora.se

Hallands Botaniska Förening: 
hallandsbotan.org

Jämtlands Botaniska Sällskap:  
jamtflora.se

Lunds Botaniska Förening: 
lundsbotaniska.se

Medelpads Botaniska Förening: 
medelpadsbotaniska.se

Sälens Fjällbotaniska vänner:  
salenbotaniska.se

Västerbottens läns Bota-
niska Förening: vbfbotanik.
wixsite.com/start

Västergötlands Botaniska 
Förening: vbotaniskaforening.se

Ölands Botaniska Förening:  
ölandsflora.se

Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening: naturalhistoriska.se

Örebro läns Botaniska sällskap: 
olbs.se



Kronrost Puccinia ser. Coronata 
är en växtpatogen svamp. Här 
har svampen mellanlandat på 
brakved Frangula alnus. Kro-
nrost bildar hela fem typer av 
sporer och värdväxlar mellan 
två arter för att fullborda 

sin livscykel. Det kan tyckas 
komplicerat men är vardag för 
många rostsvampar. Från den 
infekterade brakveden sprids 
sedan tvåkärniga sporer vidare 
med vind eller fåglar för att 
infektera olika gräsarter. Den 

kronrost som infekterar getapel 
Rhamnus cathartica infekterar 
också havre och orsakar ibland 
stora skördeförluster medan 
kronrost som går på brakved 
verkar infektera andra gräs.  
text och bild: Maria Stjärnljus.
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