
Grahns Tryckeri AB, Lund 2005

Framsidan:
Sphagnum teres (den 
gula) och S. warnstor-
f ii (den röda) är två f ii (den röda) är två f ii

färgstarka vitmossor, 
eller är de torvmos-

sor? Se sidan 290. 
Foto: Nils Cronberg.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Bästeträsk – ny nationalpark på Gotland?

SBF har bett regeringen utreda förutsättningarna för att bilda 
en ny nationalpark kring Bästeträsk på nordvästra Gotland. 
Barrskog och myrmark på kalkhällsmark dominerar med 

naturmiljöer som innehåller ett stort antal sällsynta och rödlis-
tade växt- och djurarter. Som exempel kan nämnas sällsyntheter 
som luktsporre, salepsrot, svärdkrissla, timjansnyltrot, alvarglim, 
kalknarv, tovsippa, loppstarr, gaffelfibbla och brun ögontröst. Fågel-
faunan har vildmarkskaraktär.

Bästeträskområdet har sammantaget mycket höga naturvärden 
som saknar sin motsvarighet i landet. Större delen av skogen inne-
håller nyckelbiotoper samt våtmarker med högsta naturvärde. Barr-
skog på kalkmark är den mest skyddsvärda skogstypen i ett natio-
nellt och internationellt perspektiv enligt den utredning som Natur-
vårdsverket och Skogsstyrelsen i somras överlämnade till regeringen. 
Delar av Bästeträskområdet, som staten äger, har tidigare anmälts av 
regeringen till EU för att ingå i Natura 2000.

Det finns långt framskridna planer på att bryta kalksten i 
Bäste träskområdet. Miljödomstolen har i mitten av november haft 
huvudförhandling för att avgöra tillåtligheten att öppna ny täkt-
verksamhet. Nordkalk vill inledningsvis öppna två mindre brott 
för provbrytning för att senare expandera till ett cirka 170 hektar 
stort kalkstensbrott. SBF har förståelse för att arbetstillfällen måste 
behållas och skapas på Gotland men anser inte att det finns förut-
sättningar att tillåta kalkutvinning inom Bästeträskområdet. Vi har 
begärt att Miljödomstolen avslår ansökan om kalkbrytning.

*  *  *
I oktober fick regeringen också utredningen om ”Kunskap för biolo-
gisk mångfald”. I utredningen föreslås bland annat
• att en nationell vegetationskarta i digital form upprättas över hela landet,
• att nationell och regional miljöövervakning ses över för att bättre svara 

upp mot behoven i arbetet med biologisk mångfald, särskilt övervakning-
en av arter,

• att kunskapen om sjöar och vattendrag samt hav och kustområden ökas,
• att en samlad redovisning av situationen för biologisk mångfald görs 

regelbundet,
• att ett nationellt referensregister över naturinventeringar och undersök-

ningar byggs upp.

Hur ska kunskapen hos de ideella föreningarna tillvaratas? Sverige 
har inte råd att bortse från den samlade kunskap som SBF och våra 
medlemmar besitter!

MARGARETA EDQVIST
margareta.edqvist@telia.com
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Nils Cronberg och Håkan Rydin har tröttnat 
på att behöva förklara vad en vitmossa egent-
ligen är. De föreslår därför att vi ska återväcka 
det gamla svenska namnet torvmossor.

NILS CRONBERG & HÅKAN RYDIN

Bra svenska växtnamn är viktiga i natur-
vårdsdiskussioner och när vi vill sprida 
forskningsinformation, men i praktiken 

finns det namn som vi botanister tappat kontrol-
len över och som är på väg att förlora sitt inne-
håll. Kanske måste vi ibland inse att ett namn 
är förbrukat och pragmatiskt försöka finna ett 
namn som ger korrekta associationer? Ett sådant 
exempel är användningen av namnet ”vitmossa” 
för olika arter av släktet Sphagnum. Dessa arter 
lever främst i fuktiga miljöer som myrar, sjö-
kanter och sumpskogar och många arter är torv-
bildande eftersom de är motståndskraftiga mot 
biologisk nedbrytning och förekommer i fuktiga, 
syrefattiga miljöer där nedbrytningen är lång-
sam. Som alla botanister vet är användningen 
av ”vitmossa” som beteckning för renlavar – i 
synnerhet fönsterlav Cladonia stellaris – djupt 
rotad, och lika lite som Svenska Akademien kan 
bestämma över talspråket kan vi botanister för-
bjuda denna användning av ”vitmossa”.

Som forskare med Sphagnum som special-
intresse försöker vi ambitiöst att beskriva vår 
forskning i populär form. Dessa insatser måste 
alltid inledas med att reda ut skillnaden mellan 
en vitmossa och en renlav. Det är frustrerande. 
Ett omständligt sätt att undvika problemet är 
att istället säga att vi arbetar med torvbildande 
mossor på myrar. Radikalare är att, som vi nu 
föreslår, återta ett gammalt svenskt namn, näm-
ligen torvmossa.

Förutom förväxlingen med renlav finns det 
flera goda grunder att göra denna förändring:

1. Sphagnum kan i växande tillstånd anta 
nästan alla regnbågens färger utom vitt och 
möjligen blått (figur 1). Vitaktiga är de bara 
som intorkade och mer eller mindre döda. Som 
Einar Du Rietz konstaterade redan 1957 är vit-
mossa därför ”ett olyckligt valt namn”, och när 
man leder exkursioner måste man alltid förklara 
denna krystade bakgrund till namnet vitmossa.

2. Motsvarande namn används i Norge 
(torvmoser), Danmark (tørvemosser) och Tysk-
land (Torfmoose). Engelskans peat mosses har 
samma betydelse.

3. Namnet torvmossa säger något väsentligt 
om dessa mossor, att de är torvbildande. Många 
vet också att torven bildas på myrar. De flesta 
associerar torv med torvmull och vet vad den 
kan användas till. Andra associerar till mosslik 
eller till skotsk whisky som i stor utsträckning 
får sin arom och smak för att vattnet man 
använder har runnit genom torvmossar och för 
att man låter torvrök torka malten i destilleriet.

4. Det går att byta ut vit- mot torv- och 
behålla resten av namnkonstruktionerna. Man 
undviker dagens motsägelsefulla och bisarra 
namnkonstruktioner av typ rostvitmossa, rubin-
vitmossa eller (ännu värre) röd glansvitmossa 
och sotvitmossa.

5. Ett namnbyte skulle vara enkelt. Torvbild-
ning som fenomen är så starkt associerat med 
Sphagnum-arter att även den måttligt botaniskt 
bevandrade kan acceptera och förstå namnbytet. 
En vän av ordning kan invända att det finns 
andra mossor som ibland är torvbildande och att 
alla vitmossor inte är torvbildande, men detta 
vållar knappast något större problem.

6. Växtsamhällen dominerade av Sphagnum 
är ekologiskt betydelsefulla och täcker stora ytor, 
inte minst i vårt land. I energidebatten diskute-
ras torvanvändningens effekter på den globala 
kolbalansen. I framtida klimatscenarier är det en 

Torvmossa – ett nygammalt 
svenskt namn för Sphagnum
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viktig fråga om myrarna kommer att fortsätta 
vara en kolfälla (och motverka klimatföränd-
ringen) eller bli en nettokälla för koldioxid (och 
då förstärka klimatförändringen). Det är därför 
olyckligt om större delen av befolkningen inklu-
sive journalister och beslutsfattare missuppfattar 
informationen och associerar till renlavar när 
man diskuterar torvbildningen.

Genom sin vattensugande och bakteriehäm-
mande förmåga har Sphagnum använts som 
kompresser, och här sker det nu en industriell 
nyutveckling i till exempel Kanada. I filmen 
Ronja Rövardotter kan vi se hur Ronja och 
Birk försöker sig på sårvård med ”vitmossa” och 

tillgriper närmaste renlavsmatta för ändamålet 
– ytterligare en illustration av namnförbistringen. 
I boken med samma namn (Lindgren 1981) 
används vitmossa vid två tillfällen, uttryckligen 
för att stilla blodflöde, vilket visar att författaren 
visste vad hon skrev om.

7. Historiskt har vitmossa, torvmossa och 
rödmossa använts för Sphagnum. Vi hittar alltså 
inte på ett nytt namn utan väcker bara liv i ett 
gammalt som tidigare haft stor spridning.
När man ska klassificera torv och beskriva lager-
följden i myren talar man om vitmosstorv, starr-
torv, skogskärrtorv, vasstorv och brunmosstorv. 
Konstruktionen ”torvmosstorv” är klumpig, men 

Figur 1. Torvmossor kan ha många olika färger. Här är några arter där det nuvarande svenska namnet vit-
mossa är synnerligen missvisande. (A) Flyttorvmossa Sphagnum cuspidatum är grön, (B) rosttorvmossa 
S. fuscum är brun eller rödbrun, (C) sottorvmossa S. papillosum blir i soligt läge mörkgrön till sotfärgad, 
(D) Purpurtorvmossa S. warnstorfii är purpurröd och knopptorvmossa S. teres ofta gulbrun. Foto: Håkan 
Rydin (A–C), Nils Cronberg (D).
Peat mosses come in many different colours, none of which matches the present Swedish name of the 
genus, “vitmossor” (white mosses).

A

C

B

D
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det löses enkelt genom att konsekvent använda 
sphagnumtorv. Rent språkligt är det kanske inte 
särskilt snyggt att blanda sphagnumtorv, starr-
torv och brunmosstorv i beskrivningar och tex-
ter, men det är faktiskt så man gör redan nu (se 
till exempel Nationalencyklopedin och Sveriges 
geologiska undersöknings hemsida, www.sgu.se, 
där torvklassificering beskrivs). I engelskspråkig 
litteratur är detta också vanligt (Sphagnum peat, 
sedge peat).

Vi har försökt spåra hur beteckningen 
”vitmossa” har använts historiskt och vilka 
andra namn som använts för Sphagnum-arter 
genom studier i Svenska Akademiens ordboks 
excerptsamling och andra källor. ”Mossa” har 
ursprungligen utan urskiljning använts för 
både mossor och lavar och andra växter med 
liknande utseende. I Johan Linders ”Flora Wiks-
bergensis” från 1716 kan man på sidan 25 läsa 
följande: ”Muscus palustris candidus baccifer, 
Hwijt Måssa med swarta bär / Perlemåssa / Reens-
måssa”. ”Hwijt Måssa” är här troligen en lav, 
kanske någon påskrislav som ju påminner om 
en renmossa till utseendet men har fruktkroppar 
som skulle kunna liknas vid ”swarta bär”. 

De svenska namn på lavar som Linné uppger 
i Flora Suecica slutar alla på -mossa, exempelvis 
kallas Cladonia rangiferina för renmossa (idag: 
grå renlav). Det första belägget för namnet ”hvit-
måsa” finner vi i ett för-linneanskt verk från 1722 
med det illustra namnet Glysisvallur, ett storstilat 
verk av prosten Olof Broman som tar upp geo-
grafiska och naturhistoriska förhållanden i Häl-
singland. Det är osäkert vad ”hvitmåsa” syftar på 
i detta sammanhang, men troligtvis inte någon 
Sphagnum-art. I samma skrift finns å andra sidan 
arter med det svenska namnet myrmossa, som 
eventuellt skulle kunna vara Sphagnum.

I sin privata dagbok från den lappländska 
resan, som företogs 1732, använder Linné 
(2003) konsekvent beteckningen vitmossa för 
Sphagnum, vilket möjligen är det namn som han 
lärt sig i sin barndoms Småland. I Flora Lap-
ponica (Linné 1737) redogör han för de samiska 
namnen på Sphagnum, ”rypster-derphe” och 

”manna-derphe” som i översättning betyder röd-
mossa respektive barnmossa. Det senare namnet 

syftar på användningen av Sphagnum som ett 
slags blöjor för spädbarn. Linné uppger en enda 
art av Sphagnum i Flora Suecicas andra upplaga 
(1755) och har då fastnat för det svenska namnet 
rödmossa – kanske tyckte han att vitmossa var 
ett missledande namn. Denna art, sumptorv-
mossa Sphagnum palustre, råkar höra till de 
arter som aldrig är röda, vilket kanske antyder 
att Linné inte hade så stort intresse för detta 
släkte … Och för all del, det skulle dröja drygt 
hundra år innan man på allvar började ge sig på 
systematiken inom släktet Sphagnum. I Linnés 
efterföljd hittar man beteckningen rödmossa i 
litteraturen under 1700-talet (Hagström 1751, 
Gadd 1773) och detta bruk fortsätter långt in 
på 1800-talet, fast då oftast citerat som en syno-
nym till vitmossa. Mossdelen i den inflytelserika 

”Handbok i Skandinaviens Flora” av C. J. Hart-
mann anger rödmossa i sjunde upplagan (1858), 
men ”hvitmossa” i tionde upplagan (1871). 
Hvitmossa följer sedan med in i Krok-Almquists 
kryptogamflora (Krok & Almquist 1886). I 
fjärde upplagan (1917) finns till och med tre 
svenska artnamn (trubb-vitmossa S. cymbifolium, 
tät vitmossa S. compactum och udd-vitmossa S. 
acutifolium) men när släktet får en mer omfat-
tande behandling i senare upplagor anges endast 
de vetenskapliga artnamnen. 

Beteckningen vitmossa för Sphagnum kan 
spåras nästan lika långt bakåt i tiden som röd-
mossa. Förutom Linnés dagbok är det äldsta 
belägg vi funnit från en skrift av Johan Brauner 
om åker- och ängsbruk (1752) där det står att 
läsa ”Gräs växt der icke utan bestod hela öfvra 
skorpan av frisk whitmåssa (Sphagnum) här och 
der blandad med ljung närmare åt laggarna”. 
Från olika folklivsskildringar och reseberättelser 
kan vi å andra sidan se att vitmossa som folkligt 
namn på renlavar (ur släktet Cladonia) också 
har gammal tradition. ”Vid byarna (i Idre) gif-
ves dem (kreaturen ) altid [?] annat foder et lass 
hvit eller renmossa” (A. A. Hülphers dagbok 
från en resa genom Dalarna. s. 244, från 1762)). 
Vitmossa har även använts som namn på andra 
lavar, enligt Magnus von Düben (1843) för örn-
lav Ochrolechia tartarea. I förbifarten kan näm-
nas att svartmossa verkar ha använts för tagel-
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lavar: ”Svartmossan hänger i flak och bollar från 
granarna, vitmossan höljer marken därunder” (i 
Härjedalen) (Böök 1924). Vitmossa har således 
alltid varit ett problematiskt namn som vållat 
sammanblandningar och missförstånd. Detta 
antyds också genom att man i allmänhet förtyd-
ligar sig genom att även ange det vetenskapliga 
namnet i den tidiga populärvetenskapliga eller 
odlingsinriktade litteraturen.

Under 1800-talet kan man finna belägg för 
användningen av beteckningen torvmossa för 
arter av släktet Sphagnum eller som synonym för 
torvströ. I flera fall är det översättningar från 
tyskan i populärvetenskapliga texter: ”I första 
hand är torvmossans framgångsrika användning 
såsom inströ för hästar beroende på dess egen 
godhet …” (Fürst 1892) eller ”Torfmossorna 
utmärka sig genom en vitaktig färg med drag-
ning åt rödt eller gult, hvarför de ganska allmänt 
äfven kallas hvitmossor” (Rebau 1879). Vissa 
botanister med vitmossor som specialintresse 
tycks ha försökt att lansera namnet torvmossor. 
Således skriver Karl Fredrik Dusén i företalet till 
sin avhandling om ”Sphagnacéernas utbredning 
i Skandinavien” (1887): ”Onekligen har under 
det sista decenniet eller snarare sedan 1880 
studiet av Europas torfmossor (Sphagnaceae) 
omfattats med lifligare intresse än någonsin 
förut”. Den finlandssvenske bryologen Otto 
Lindberg publicerar 1862 en uppsats om ”Torf-
mossornas byggnad, utbredning och systema-
tiska uppställning”, men tjugo år senare (1882) 
skriver han om ”Europas och Nord Amerikas 
hvitmossor”.

En anledning till namnförvecklingen är 
att vitmossa och rödmossa även används som 
beteckningar på torven. I Nordisk Familjebok 
(1878) kan man läsa ”Det öfversta lagret (i 
mossar) utgöres af s. k. hvitmossa, hvaruti växt-
fibrerna äro obetydligt förmultnade; derefter 
följer ett lager af något mera förmultnad s. k. 
rödmossa, och först under denna vidtager … 
bränntorfven”. Ett liknande bruk finns i 1900-
talsengelska där de som jobbat med torvbryt-
ning skilt ut lagren white peat, grey peat och 
black peat. White peat är då ”the uppermost 
layer of peat comprising mostly little-humified 

Sphagnum moss” det vill säga i stort sett vit-
mossa (Berry m.fl. 1996).

Hur kom det sig då att vitmossor blev det 
namn som botanisterna valde av de tre alterna-
tiven? Det är möjligt att vi ska skylla på Rutger 
Sernander. I en Verdandi-skrift om ”Våra torf-
mossar” från 1897 skriver han ”Sphagnum är ett 
stort moss-släkte, hvars arter äro allmänt bekan-
ta under namnen torf-, hvit- och rödmossor. Af 
dessa benämningar skola vi upptaga namnet 
hvitmossor som det vanligaste”. Att detta kan 
ha haft stor genomslagskraft kan man tänka sig 
eftersom det upprepades i de andra och tredje 
upplagorna 1905 och 1916.

I förbigående har vi även funderat på var 
namnet Sphagnum kom ifrån. Det var Johann 
Jakob Dillenius (1719) som etablerade namnet 
Sphagnum för torvmossa, baserat på ”sphagnos”, 
ett ord som de gamla grekerna använde dels för 
en art av Salvia, dels för en långhårig ”mossa” 
som växer på ek (Braithwaite 1880, Corne-
liuson 1997), alltså troligtvis någon lav. Efter 
ovanstående utläggning om problem med sam-
manblandning av svenska namn på mossor och 
lavar, så finner vi det inte så lite ironiskt att det 
vetenskapliga namnet Sphagnum ursprungligen 
betecknade en lav! Detta ord tycks alltså ha gjort 
motsatt resa, från lav till mossa. Vi har dock inga 
planer på att rätta till det missförståndet …

Men, låt oss göra slag i saken och förpassa 
vitmossorna till adventsstakarna, gravkransarnas 
kyrkogårdar och modelljärnvägarnas illusoriska 
trädlandskap! Låt vitmossor bli lichenologernas 
huvudvärk! Torvmossor åt folket!  

Citerad litteratur
Berry, A. Q., Gale, F., Daniels, J. L. & Allmark, B. 

(red.) 1996. Fenn’s and Whixall mosses. – Clwyd 
County Council, Mold.

Braithwaite, R. 1880. The Sphagnaceae or peat-moss-
es of Europe and North America. – David Bogue, 
London.

Brauner, J. 1752. Tankar och försök om åker och 
äng, med dertil nödiga redskap. – Lars Salvius, 
Stockholm.

Böök, F. 1924. Resa i Sverige: från Smygehuk till 
Pajala. – Norstedt, Stockholm.

Corneliuson, J. 1997. Växternas namn. – Wahlström 
& Widstrand, Stockholm.



CRONBERG & RYDIN

294 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:6 (2005)

av A. Hellbom, S. Fries och R. Jacobsson. – Kung-
liga Skytteanska Samfundets handlingar 54:A.

Nordisk Familjebok 1878. – Stockholm.
Rebau, H. 1879. Naturhistoria för skolan och hem-

met / öfvers. och bearb. af Anton Stuxberg, Axel 
N. Lundström m. fl. – Oscar Lamm, Stockholm.

Sernander, R. 1897. Våra torfmossar. Deras samman-
sättning och utvecklingshistoria samt deras betydel-
se för kännedomen om Nordens fornvärld. – Stu-
dentföreningen Verdandis småskrifter 64: 1–32.

ABSTRACT
Cronberg, N. & Rydin, H. 2005. Torvmossa – ett 
nygammalt svenskt namn för Sphagnum. [”Torv-
mossa” – a proposed new Swedish name on Sphag-
num.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 290–294. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
A case is made for changing the unfortunate Swed-
ish name for the genus Sphagnum from “vitmossor” 
(white mosses) to “torvmossor” (peat mosses).

Nils Cronberg är verk-
sam vid Lunds univer-
sitet samt ledamot av 
Artdatabankens expert-
kommitté för mossor. 
Specialintresset är evolu-
tionära processer hos bl.a. 
torvmossor, vilket innebär 
studier av inomartsvaria-

tion, hybridisering och reproduktion.

Adress: Avd. f. växtekologi och systematik, Eko-
logihuset, Lunds universitet, 223 62 Lund
E-post: nils.cronberg@ekol.lu.se

Håkan Rydin är forskare 
och lärare på avdelningen 
för växtekologi vid Uppsa-
la universitet. Hans forsk-
ning rör myrmarkernas 
ekologi och mossbiologi (i 
synnerhet torvmossornas 
ekologi och fysiologi).

Adress: Avd. f. växtekologi, Evolutionsbiologiskt 
centrum, Uppsala universitet, Villavägen 14, 
752 36 Uppsala
E-post: hakan.rydin@ebc.uu.se

Dillenius, J. J. 1719. Catalogus plantarum circa Gis-
sam sponte nascentium. – Frankfurt.

Du Rietz, G. E. 1957. Linné som myrforskare. 
– Uppsala universitets årsskrift 1957(5).

Dusén, K. F. 1887. Sphagnacéernas utbredning i 
Skandinavien. – Akademisk avhandling, Uppsala 
univ.

Düben, M. W. von 1843. Exkursion i Bohuslän 1841. 
– Bot. Not. 43: 65-76.

Fürst, C. 1892. Torfströet och dess betydelse för stad 
och land. – Sv. Mossfören. Tidskr. 1892: 308–
235. [Citering av kårhästläkaren von Born vid 3:e 
armékåren i Berlin, ur Mitteilungen des Vereins 
für Förderung der Moorkultur in Deutscher Rei-
che 4: 1887.]

Gadd, P. A. 1773. Försök till en systematisk inled-
ning i swenska landt-skötselen, lämpad efter rikets 
nordliga climate. Tom. I. – Stockholm.

Haegermarck, K. A. & Grape, A. 1911–54. Olof Joh. 
Bromans Glysisvallur och öfriga skrifter rörande 
Helsingland. – Gestrike-Helsinge Nation, Uppsala.

Hagström, J. O. 1751. Jemtlands oeconomiska 
beskrifning eller känning, i akt tagen på en resa 
om sommaren 1749. – Stockholm. 

Hartman, C. J. 1858. Handbok i Skandinaviens 
Flora. 7. uppl. – Z. Haeggström, Stockholm.

Hartman, C. J. 1871. Handbok i Skandinaviens 
Flora. 10. uppl. – Z. Haeggström, Stockholm.

Hülphers, A. A. 1762. Dagbok öfwer en resa ige-
nom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme 
lydande lähn och Dalarne år 1757. – J. L. Horrn, 
Västerås.

Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 1886. Svensk 
flora för skolor. II. Kryptogamer. 1. uppl. – Z. 
Haeggström, Stockholm.

Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 1917. Svensk 
flora för skolor. II. Kryptogamer. 4. uppl. – Alb. 
Bonniers, Stockholm.

Lindberg, S. O. 1862. Torfmossornas byggnad, 
utbredning och systematiska uppställning. 

– Öfversigt Kongl. Vet.-Akad. Förh. 19: 113–156.
Lindberg, S. O. 1882. Europas och Nord Amerikas 

hvitmossor (Sphagna). – J. C. Frenckell & Son, 
Helsingfors.

Lindestolpe, J. 1716. Johan Linders Flora Wiksber-
gensis. – Matthiae, Horn, Stockholm.

Lindgren, A. 1981. Ronja Rövardotter. – Rabén och 
Sjögren, Stockholm.

Linné, C. von. 1737. Flora lapponica. – Svensk över-
sättning av Th. M. Fries i Skrifter av Carl von 
Linné, utg av K. Sv. Vet.-Ak., vol I. Uppsala.

Linné, C. von. 1755. Flora Suecica 2. uppl. Lars 
Salvius, Stockholm. [Kommenterad och översatt 
upplaga, Forum förlag 1986.]

Linné, C. von. 2003. Iter Lapponicum. Lappländska 
resan 1732. I. Dagboken. Utgiven efter handskriften 



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:6 (2005) 295

Upptäckten av barrträdet wollemia i en ravin 
i sydöstra Australien för tio år sedan har inne-
burit att vi fått svar på många gåtor om detta 
släkte från dinosauriernas tid. Vivi Vajda och 
Stephen McLoughlin berättar om upptäckten 
och om en mycket gammal växt familj som för 
länge sedan fanns även inom det nuvarande 
Sveriges gränser och som kanske snart åter 
kommer att lanseras i landet, nu som julgran!

TEXT OCH FOTO: VIVI VAJDA & STEPHEN McLOUGHLIN

Nu är det över tio år sedan trädet med 
det klingande namnet wollemia upp-
täcktes. Det faktum att ett 35 meter 

högt träd, tillhörande en över 90 miljoner år 
gammal utvecklingslinje hade kunnat undgå 
upptäckt under så lång tid, fångade naturligt-
vis både forskares och allmänhetens intresse, 
speciellt eftersom det påträffades nära mång-
miljonstaden Sydney i Australien. Massmedia 
rapporterade över hela världen om upptäckten av 

”ett träd från dinosauriernas tid” och en strikt 
kontroll infördes som ytterligare stegrade mysti-
ken kring det nyupptäckta trädet. Allmänheten 
hindrades från att beträda dess enda växtplats 
– en liten lund bestående av några dussin indivi-
der i en fuktig ravin omgiven av skrovliga sand-
stensklippor i Wollemi National Park, tjugo mil 
nordväst om Sydney (figur 1). Trädet har under 
årtiondet som följt efter upptäckten utgjort ett 
hett forskningsområde inom botanik och natur-
vård. Nu har det också blivit dags att introdu-
cera det på den hortikulturella marknaden.

Upptäckt, namn och familj. Vad vet vi då om 
wollemia idag? Trädet fick sitt vetenskapliga 
namn, Wollemia nobilis, då det formellt beskrevs 
i en artikel av Jones m.fl. (1995). Arten fick 
släktnamnet Wollemia efter nationalparken där 
den upptäcktes, vilket betyder ”se upp, håll 
utkik” på aboriginernas språk. Artnamnet nobi-
lis syftar på dess ståtliga hållning samtidigt som 
det är en hyllning till dess upptäckare, David 

Upptäckten av ett levande 
fossil – wollemia

Figur 1. Wollemiaträdet upptäcktes 
bland branta sandstensklippor i Wol-
lemi National Park så sent som 1994.
Wollemia nobilis was discovered among 
steep sandstone cliffs in Wollemi 
National Park in 1994.
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Noble, en ung naturvårdare med bergsklättring 
som fritidsintresse. David upptäckte trädet av en 
tillfällighet då han var ute och klättrade i ravi-
nerna i en avlägsen del av naturreservatet (figur 
1). Han lade märke till en liten dunge med stora 
men annorlunda träd och eftersom han hade 

bråttom stoppade han bara ner några grenar i 
sin ryggsäck utan någon mer ingående studie 
innan han fortsatte sin tur. Några veckor senare 
kom han ihåg att visa upp växtdelarna för sin 
kollega, Wyn Jones, skogsvårdare vid New 
South Wales nationalpark och viltvårdsservice. 
Vid det laget hade kvistarna torkat och skrump-
nat ihop och Wyn gissade att bladen antingen 
tillhörde en kottepalm eller en trädormbunke. 
Det var då David förklarade att kvistarna satt på 
ett 35 meter högt träd! En månad senare gick 
de tillsammans tillbaka till ravinen och samlade 
färska skott, bark, kottar och frön. Det nya 
materialet visade mycket riktigt att de hade upp-
täckt en ny art som tillhörde en mycket gammal 
växtfamilj.

Trädet fördes till Wollemia, ett mono typiskt 
(dvs. med bara en art) släkte i familjen araukaria-
växter Araucariaceae. Endast ytterligare två nu 
levande släkten finns i samma familj, nämligen 
Araucaria och Agathis (figur 2). Araucaria inne-
fattar viktiga australiensiska virkesträd som A. 
cunninghamii och A. bidwillii samt prydnads-
träden rumsgran A. hetero phylla och brödgran 
A. araucana. Araucaria har en nutida geografisk 
utbredning som omfattar södra Sydamerika, 
Australien, Nya Guinea samt Nya Kaledonien 

Ett svenskt namn behövs eftersom trädet 
med all sannolikhet inom kort kommer att dyka 
upp som ett australiensiskt alternativ till julgran 
på den svenska marknaden. På engelska heter 
den Wollemi Pine och en direkt översättning 
skulle bli wollemiatall, ett namn som redan 
cirkulerat i svensk press och på internetsidor. 
Namnet är dock mindre lämpligt då tallar oftast 
hänförs till släktet Pinus. På samma sätt används 
namnet gran på växter i släktena Picea och Abies 
(Aldén m.fl. 1998). Granar och tallar tillhör 
växtfamiljen Pinaceae medan Wollemia, liksom 
Agathis och Araucaria, tillhör Araucariaceae. 
Agathis kallas för kauri medan Araucaria-arterna 
olyckligtvis också kallas för granar. Engstrand 
(1995) skrev om Wollemia och dess biologi och 
använde släktnamnet även i icke latiniserad 
form. Vi vill här kort och gott föreslå att wol-
lemia används som svenskt namn, ett namn som 
säger en del om trädets ursprung, naturliga 
ståndort och är lätt att uttala på svenska.

Figur 2. Systersläkten till Wollemia är 
Araucaria och Agathis. Till vänster en 
glänta med Araucaria columnaris och A. 
muelleri (lilla bilden) på Nya Kaledoni-
en. Till höger queenslandkauri Agathis 
robusta med breda blad (lilla bilden) 
från nordöstra Australien.
Sister genera to Wollemia are Araucaria 
and Agathis. To the left is a grove of 
Araucaria columnaris and A. muelleri 
(inset) on New Caledonia. To the right 
is a tree of Agathis robusta from north-
eastern Australia.
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där släktet är som artrikast. Agathis inkluderar 
bland annat queenslandkauri A. robusta, som 
har en omfattande utbredning i nordöstra Aus-
tralien, Sydostasiens övärld, Nya Zeeland, Nya 
Kaledonien och Fiji. Araukarieväxterna är väl 
representerade som fossil, vilket gjort att paleo-
botaniker har kunnat tolka deras evolution och 
forna geografiska utbredningsmönster. Trots att 
familjen idag endast finns på södra halvklotet, 
avslöjar fossilen en helt annan historia. Det visar 
sig att familjen fanns över hela världen under 
krittiden för 65–145 miljoner år sedan. Den 
äldsta förekomsten går så långt tillbaka i tiden 
som 200 miljoner år, fossilt pollen har hittats 
i så gamla grönländska bergarter (Kershaw & 
Wagstaff 2001).

Även i Sverige växte Araucaria och bland annat 
återfinns fossilt pollen i skånska bergarter från 
jura och krita (figur 3). På grund av kontinental-
förskjutningen låg Sverige då längre söderut än 
idag, ungefär på samma breddgrad som dagens 
medelhavsländer. Klimatet var varmare och det 
fanns till exempel inga isar vid polerna under 
krittiden. Det var alltså mycket varmare än i 
dagens Sverige och växtligheten var därefter. 
Förutom Araucaria finner man i den skånska 

berggrunden fossilt pollen från kotte palmer, 
ginkgo, samt sporer av trädormbunkar som 
idag bara finns i Sydostasiens regnskogar (Vajda 
2001). Dessa bergarter blev tillgängliga då man 
i mitten av 1950-talet borrade över tusen meter 
ner i den skånska berggrunden i jakten på olja. 
Någon olja hittade man inte den gången men 
däremot ett fantastiskt arkiv över den forna 
växtligheten.

Under de senaste tio åren har en intensiv 
forskning fokuserats på det fylogenetiska släkt-
skapet mellan wollemia och de andra medlem-
marna i familjen. Till dags dato står det ännu 
inte klart ifall Wollemia är närmast besläktad 
med Araucaria eller med Agathis. Molekylära 
undersökningar av dessa släkten visar på olika 
släktband beroende på vilken genetisk markör 
man använder (Codrington m.fl. under tryck-
ning). På samma sätt är vissa morfologiska drag 

Figur 3. Fossilt pollenkorn av Araucaria från krit-
tiden (130 miljoner år sedan), funnet på 1224 
meters djup i borrkärna vid Höllviken i Skåne.
Fossilized pollen grain of Araucaria found in Skåne 
and dated to the Cretaceous period.

Figur 4. Klyvöppningar hos wollemia. Utsidan av 
kutikulan (ovan) visar vaxpluggen som fyller klyv-
öppningen – ett typiskt drag hos arter inom famil-
jen araukarieväxter. Den nedre bilden visar insidan 
av klyvöppningen. De små korta kutikula utskotten 
(vid pilarna) är specifika för släktet Wollemia och 
visar sig vara en övergångsform mellan Agathis och 
Araucaria.
Stomata in Wollemia nobilis. 
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hos Wollemia gemensamma med Araucaria (t.ex. 
taggiga kottar och grov bark), medan andra 
karaktärer istället pekar på ett närmare släkt-
skap med Agathis (t.ex. frönas spridningssätt). 
En annan användbar egenskap för att skilja 
medlemmar i denna familj åt är morfologin 
hos klyvöppningarna, och återigen visar det sig 
att Wollemia utgör en länk mellan Agathis och 
Araucaria (figur 4). Framtida forskning kommer 
utan tvekan att reda ut dessa frågeställningar.

Ekologi och bevarande av wollemia som ett 
livskraftigt inslag i naturen har varit ett hett 
forskningsområde under de senaste åren. Man 
har kartlagt wollemians ekologiska krav och 
vilka sjuk domar den är mest mottaglig för. För-
sök med unga plantor har visat att de är extremt 

känsliga för angrepp av patogena mikroorganis-
mer som Botryosphaeria och Phytophthora cinna-
momi (Bullock m.fl. 2000).

Wollemian är mycket sällsynt och man känner 
bara till tre små skogsdungar där den förekommer 
naturligt, antagligen beroende på de mycket spe-
ciella krav trädet har. Den föredrar framför allt 
skuggiga, ständigt fuktiga regnskogsfickor och 
dess krona sticker upp högt ovanför övriga regn-
skogsträd (Offord 1996). Trots att man finner 
många ungplantor där den växer, vet man ännu 
inte hur många av dem som faktiskt överlever till 
fullvuxna träd. Molekylära studier visar att det 
inte finns någon genetisk variation inom gruppen, 
vilket pekar på att de alla tillhör en enda klon. 
Till skillnad från andra araukarieväxter uppvisar 
wollemia ett ganska speciellt tillväxtsätt. Yngre 

Figur 5. Hundra miljoner år gamla fossil och 
modernt herbariematerial av Wollemia. a, b) fossil 
från nordöstra Australien och motsvarande kvist 
av en ung wollemiaplanta (c), respektive ett full-
vuxet träd (d).
Fossilized (a, b) and modern (c, d) twigs of Wol-
lemia.

Figur 6. 120 miljoner år gamla fossil av Wollemia 
från sydöstra Australien representerade av kotte-
fjäll (a) och frö (b). Nutida material från Wollemi 
National Park av kottefjäll (c) och frö (d).
120 million year old fossils of Wollemia from south-
eastern Australia (a: seed scale, b: seed) and the 
corresponding modern structures (c, d). 
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stammar växer nämligen ut från basen av trädet. 
Eftersom de yngre stammarna i ett senare skede 
ofta ersätter den ursprungliga stammen, kan man 
inte räkna antalet årsringar och dra några säkra 
slutsatser om hur gammalt ett  träd är. Man har 
dock uppskattat att ett träd kan bli upp till tusen 
år gammalt. Annan forskning har inriktat sig på 
wollemiaträdets biokemi (Brophy m.fl. 2000). En 
sådan studie har avslöjat att svampar framstäl-
ler toxiner mellan trädets celler som försvar mot 
sjukdoms alstrande mikroorganismer (Strobel 
m.fl. 1997). Ett av dessa ämnen, paclitaxel, bildas 
bland annat i trädets blad och säljs under namnet 
Taxol som en viktig substans vid cancerbekämp-
ning. Denna forskning är naturligtvis ännu i sin 
linda, och vi vet ännu för lite om vilken bioke-
misk potential som wollemian, liksom många 
andra regnskogsväxter, har.

Inom geologin har upptäckten av wollemia 
hjälpt till att lösa många paleobotaniska fråge-
ställningar och fossilen har i sin tur avslöjat 
mycket om växtens uråldriga historia. Samtidigt 
som wollemiaträdet upptäcktes nära Sydney 
1994, publicerades en artikel om ett flertal 
100 miljoner år gamla fossila blad och kottar 
(McLoughlin m.fl. 1995). Fossilen upptäcktes 
i samband med utgrävningar av ett opalfält i 
västra Queensland, 200 mil längre norrut. Fyn-
den bestod av två huvudtyper av skott. Den 
ena typen bestod av slanka skott med långa, 
smala, motsatta blad vilka satt i rader (figur 5a), 
medan den andra typen utgjordes av kraftigare 
skott med breda, korta, spiralställda blad (figur 
5b). Fastän författarna var frestade att beskriva 
dessa två former som tillhörande två skilda 
släkten, noterade de att där även fanns mel-
lanformer vilket pekade på att skotten tillhörde 
en och samma växt (McLoughlin m.fl. 1995). 
Ett år senare, då informationen om den nyligen 
upptäckta wollemian blev allmänt känd, stod 
det klart att växten överensstämde med de nyss 
beskrivna fossilen. De slanka fossila skotten med 
långa och motsatta blad motsvarade skotten från 
unga wollemiaplantor (figur 5c), medan fossilen 
med de mer robusta skotten matchade dem hos 
det fullvuxna trädet (figur 5d). Med andra ord, 
de olika fossilen tillhörde samma art (Chambers 

m.fl. 1998). Även de fossila frön och kottefjäll 
som hittats tillsammans med de fossila bladen 
överensstämde med utseendet hos moderna 
exemplar (figur 6). Många fler fossil av wolle-
mia har senare upptäckts i samband med utgräv-
ningar av dinosauriefossil i västra Queensland.

En annan gåta som har gäckat paleobotaniker 
löstes med hjälp av studier av wollemiaträdets 
pollen. Fossila pollen av Wollemia liknar dem 
hos Araucaria, med skillnaden att de förstnämn-
da har en kornig yta (figur 7). Sådana pollen 
har varit kända sedan 1965 och fick då namnet 
Dilwynites. Man kunde inte finna någon levande 
växt som hade pollen med samma mönster som 
Dilwynites, trots att denna pollentyp var välkänd 
från upp till 90 miljoner år gamla sedimentära 
bergarter från Australien, Nya Zeeland och 
Antarktis. Växten som producerade Dilwynites 
antogs vara utdöd. När man senare studerade 
pollen från det nyupptäckta wollemiaträdet 
visade det sig ha pollenkorn som matchade Dil-

Figur 7. Elektronmikroskopiskt fotografi av ett 
nutida wollemiapollenkorn visar en finkornig yta 
(överst), i jämförelse med ett 65 miljoner år gam-
malt, fossilt pollenkorn (Dilwynites) från Nya Zee-
land (nederst).
Pollen grains of modern Wollemia (above) and fossil-
ized Dilwynites (below).
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wynites perfekt (Macphail m.fl. 1995). Eftersom 
pollenkorn är mycket mer spridda och mot-
ståndskraftiga än andra växtdelar, bildar de ofta-
re fossil och utgör det kanske det bästa verktyget 
för att förstå arters utbredning genom tiderna. 
De äldsta fossila kvistarna och kottarna av Wol-
lemia finner man i australiensiska sediment som 
avsattes under tidig krita, för ungefär 120 miljo-
ner år sedan. I slutet av krita hade Wollemia nått 
Nya Zeeland (figur 8). Detta är inte särskilt 
förvånande eftersom oceanbotten spridningen 
inte helt hade öppnat upp Tasmanska havet 
mellan Australien och Nya Zeeland förrän för 
ungefär 70 miljoner år sedan, varför avståndet 
mellan landmassorna var mycket mindre än 
idag. Pollenstudier från Nya Zeeland visar att 
Wollemia, tillsammans med många andra växter, 
drabbades av en kortvarig tillbakagång vid det 
massutdöende som inträffade för 65 miljoner år 
sedan vid gränsen mellan krita och tertiär, men 
att den snabbt återtog sin plats i den temperera-
de skog den levde i. Dilwynites var som vanligast 
under paleocen och eocen (65–34 miljoner år 

sedan) då det var relativt varmt. Förekomsten av 
Dilwynites i sediment från Antarktis bevisar att 
Wollemia koloniserade kontinenten under den 
period då Antarktis var fritt från is och snö. Dil-
wynites förekommer mer eller mindre sparsamt 
i sedimenten fram till för två miljoner år sedan 
och och därefter syns inte ett spår av Dilwyni-
tes-pollen i sedimenten – tills upptäckten av det 
moderna wollemiaträdet.

Wollemia har överlevt, gömd i trånga sand-
stensraviner tack vare de ständigt fuktiga för-
hållandena i dessa miljöer. Dessa förhållanden 
passar både växten och den svamp som lever i 
samspel med rötterna. Trädet är direkt beroende 
av mykorrhiza för sin näringsförsörjning i den 
näringsfattiga australiensiska jorden (McGee 
m.fl. 1999). Trädet är relativt väl skyddat från 
större bränder i de fuktiga ravinerna. Dess speci-
ella tillväxtsätt, där nya stammar växer upp från 
basen, hjälper antagligen wollemian att överleva 
mindre skogsbränder. Dock hjälper det föga vid 
de stora intensiva skogsbränder som med jämna 
mellanrum ödelägger de eukalyptus dominerade 
skogarna som täcker större delen av landskapet. 
Allt eftersom Australien förflyttat sig norrut in 
i den arida klimatzonen har landskapet blivit 
allt torrare och skogsbränderna har blivit allt 
vanligare och mer omfattande. Troligen är det 
just dessa faktorer som bidragit till wollemians 
successiva nedgång på den australiensiska kon-
tinenten.

Det ekonomiska värdet av upptäckten gick 
snart upp för den botaniska trädgårdens ledning 
i Sydney. Man planterade exemplar i krukor 
och tog dem på en nationell uppvisningstur 
till botaniska trädgårdar över hela Australien. 
Plantorna blev ibland placerade bakom höga 
säkerhetsstängsel för att skydda dem från entu-
siastiska växtsamlare (figur 9). Man tog licens 
på försäljningen av trädet genom att bilda ”Wol-
lemi Australia”, ett kommersiellt ”joint ven-
ture”-bolag som kontrollerar både förökningen 
av växten och den internationella försäljningen. 
Man har använt sig av kloning för att få fram 
tusentals unga plantor som nu bara väntar på att 

Figur 8. Paleogeografisk rekonstruktion över syd-
polsregionen som den såg ut för ungefär 70 miljo-
ner år sedan. Den röda ringen visar utbredningen 
av Wollemia baserat på förekomsten av fossilt 
Dilwynites-pollen.
Map of the south polar region ca 70 million years 
ago. Within the red circle fossilized Dilwynites pollen 
has been found.
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distribueras. Med en tillräckligt framgångsrik 
marknadsföring kommer kanske wollemian – 
från att ha varit en av de mest sällsynta växterna 
på jorden – att bli ett av de vanligaste och mest 
vittspridda barrträden. Det är troligt att wol-
lemia under en snar framtid kommer att bli ett 
vanligt prydnadsträd i tempererade och subtro-
piska regioner över hela jorden. Dock kommer 
inte trädet att lämpa sig för alla trädgårdar. När 
allt kommer omkring kan ju inte alla trädgårdar 
hysa ett träd som kan bli 35 meter högt, med en 
stam på över en meter i diameter, kottar stora 
som tennisbollar och som istället för att tappa 
löv tappar hela grenar.

Trots alla detaljerade morfologiska, ekolo-
giska och ekonomiska studier har wollemian 
kanske haft allra störst betydelse genom att öka 
allmänhetens intresse för naturvetenskap. Det 
var det första, förmodat utdöda barrträdet som 
hittats sedan upptäckten av kinesisk sekvoja 
Metasequoia glyptostroboides i Kina 1946. Detta 
har visat att det fortfarande finns mycket att 
lära om vår natur och att det faktiskt kan finnas 
även mycket storväxta arter kvar att upptäcka. 
Detta besannades ännu en gång då ett annat 
barrträd, Xanthocyparis vietnamensis (vietname-
sisk guldcypress), upptäcktes i Vietnam år 2001 
(Farjon m.fl. 2002).

Massmedias bevakning av dessa upptäckter 
har ökat intresset för sällsynta, utrotningshotade 

arter på vår jord. I Australien har man grun-
dat en förening för wollemiaträdets bevarande 
(Wollemi Pine Conservation Club) för att säkra 
artens framtid. Dessutom kommer royalty från 
försäljningen av wollemiaplantor för många år 
framåt att gå till bevarandet av wollemiaträdet 
och andra utrotningshotade arter. 

Sydneys botaniska trädgård lanserade wol-
lemian kommersiellt den 23 oktober i år och en 

”samlarutgåva” omfattande 292 småträd auktio-
nerades ut. Auktionen bevistades av tusentals 
wollemiaentusiaster och man drog in motsva-
rande 6 miljoner kronor till naturvårdsprogram-
met. Den kommersiella distributionen av träden 
startar i april 2006.  

•  Vår forskning stöds av Vetenskapsrådet, Cra-
foords stiftelse och Carl Tryggers stiftelse. Vi 
vill tacka Björn Berglund, Ulf Swenson och en 
anonym granskare för värdefulla kommentarer 
på manuskriptet.

Figur 9. Ett ungt exemplar av wollemia i Sydneys 
botaniska trädgård, fängslad i en stålbur för sin 
egen säkerhet.
A young Wollemia tree in the botanical garden in 
Sydney is protected by a steel cage.
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ABSTRACT
Vajda, V. & McLoughlin, S. 2005. Upptäckten av ett 
levande fossil – wollemia. [Discovery of a living 
fossil – Wollemi Pine.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 
295–302. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Some ten years after the discovery of the 35 m 
tall Wollemi Pine Wollemia nobilis, just 200 km 
northwest of Sydney, Australia, around 35 research 
papers have been published on this majestic tree. 
The discovery of the tree has helped to resolve the 
identity of many enigmatic Australasian fossils and 
has elucidated the differentiation and distribution of 
the genus through the late Mesozoic and Cenozoic. 
Recent research has also focused on the anatomy, 
biochemistry, mycorrhizal associations, pathology, 
molecular systematics, and conservation of this rare 
and endangered tree. In the decade since its discov-
ery, large numbers of the plants have been raised by 
tissue culture. These plants are due for world-wide 
commercial horticultural release around the end 
of 2005. The proceeds from sales of the plant are 
intended to support conservation of other rare and 
endangered plants.
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Mikrobiologen Pål Axel Olsson tog ett par av 
sina forskarkollegor med sig till några sjöar i 
norra Skåne för att se om de inte kunde påvisa 
mykorrhiza även hos svenska vattenväxter. 
Jodå, det kunde de!

PÅL AXEL OLSSON, KIT BJERREGAARD NIELSEN & 

PETER F. SCHWEIGER

Under mycket lång tid trodde man att 
vattenväxter inte bildar någon mykor-
rhizasymbios (Harley & Smith 1983). 

På vissa platser hade man funnit att då man 
gick från torr mark till vattenmiljö försvann 
mykorrhizakoloniseringen i växternas rötter. 
Det var därför en smärre sensation då de två 
danska forskarna Morten Søndergaard och 
Simon Lægaard (1977) fann riklig mykorrhiza-
kolonisering i notblomster Lobelia dortmanna 
och strandpryl Plantago uniflora i några mellan-
jylländska klarvattensjöar. Den mykorrhiza de 

funnit var arbuskulär mykorrhiza (AM; se fak-
taruta på nästa sida). Anledningen till att Søn-
dergaard & Laegaard studerade vatten växternas 
rötter var att de ville undersöka rothårsbildning-
en hos olika vattenväxter. Det var under dessa 
studier som de oväntat fann mykorrhizakoloni-
sering i rötterna. 

Efter detta förstafynd har man funnit 
mykorrhiza i många vattenväxter. Sålunda 
undersökte till exempel Beck-Nielsen & Madsen 
(2001) vattenväxter i jylländska sjöar och fann 
AM-kolonisering i skaftslamkrypa Elatine hex-
andra, strandpryl, notblomster och ältranunkel 
Ranunculus flammula. Notblomster befanns 
också vara koloniserad på andra sidan Atlanten, 
i en liten näringsfatting sjö som heter Mir-
ror Lake och ligger i White Mountains, New 
Hampshire (Christensen & Wigand 1998).

Eftersom notblomster och strandpryl är van-
liga i svenska sjöar bestämde vi oss för att göra 
en insamlingstur till några relativt näringsfat-

Mykorrhiza i nordskånska 
vattenväxter 

Figur 1. Strandranunkel var en av de arter som 
hade allra mest mykorrhizakolonisering i sina 
rötter. Foto: Kjell Strömberg.
Ranunculus reptans was found to be strongly 
colonized by arbuscular mycorrhiza in northern 
Skåne.
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tiga nordskånska sjöar för att studera mykor-
rhizakolonisering (Nielsen m.fl. 2004). De sjöar 
vi besökte var Norre sjö, Vittsjön, Skeingesjön, 
Tydingen, Svanshalssjön och Osbysjön. De 
insamlade växterna växte i allmänhet på en till 
två decimeters djup, men vid Svanshalssjön sam-
lades växter på ett djup av mellan en halv och 
en meter.

Mykorrhizakolonisering
Vid alla sex sjöarna fann vi notblomster och vid 
Norre sjö och Vittsjön samlade vi även strand-
pryl samt vid Norre sjö och Svanshalssjön styvt 
braxengräs Isoëtes lacustris. Dessutom samlade 
vi strandranunkel Ranunculus reptans (figur 1) 
och spikblad Hydrocotyle vulgaris när vi fann 
dem. Styvt braxengräs var den enda av växterna 

Arbuskulär mykorrhiza
Den mest utbredda formen av mykorrhiza, med 
avseende på antalet kända värdväxtarter, är 
arbuskulär mykorrhiza (AM). Värdväxter är de 
flesta örter och gräs och även många vedartade 
växter (Olsson 1994). I våra trakter finns denna 
mykorrhizatyp framförallt i örtartade växter 
och saknas endast i de vanliga skogsträden och 
i vissa familjer, som korsblommiga, nejlikväx-
ter, mållväxter och halvgräs (Harley & Harley 
1987).

Trots att AM är mycket vanlig, var den 
länge okänd och svamparna som bildar denna 
typ av mykorrhiza systematiserades först på 
1970-talet (Gerdemann & Trappe 1974). De 
svampar som bildar AM är en enhetlig grupp 
som numera placeras i ett eget svampfylum, 
Glomero mycota (Schüssler m.fl. 2001, Tehler 
m.fl. 2003). Tidigare var AM-svamparna place-
rade bland zygomyceterna, men nya fylogenetis-
ka analyser visar att AM-svamparna är närmare 
släkt med basidiemyceter och askomyceter än 
med zygomyceterna.

AM-svampar kan inte odlas utan en värd-
växt och är alltså obligata symbionter. De har 
inga ovanjordiska spridningsorgan utan bildar 
istället asexuella underjordiska vilsporer som 
antingen sitter ensamma på mycelet eller i små 
fruktkroppar.

Arbuskulär mykorrhiza är en s.k. endomykor-
rhiza, dvs. svampens hyfer finns inne i växtrotens 
celler i motsats till ektomykorrhiza där hyferna 
enbart finns utanför cellerna. Andra typer av 
endomykorrhiza är orkidé-, ljung-, arbutoid 
och monotropoid mykorrhiza. Uppdelningen 
i endo- och ektomykorrhiza anses dock inte 
längre relevant eftersom de svampar som bildar 
AM har lite gemensamt med de övriga typerna 
av endomykorrhiza, som istället i vissa fall har 
stora likheter med ektomykorrhiza.

A

C

B

Figur 2. AM-kolonisering i växtrötter efter infärg-
ning med anilinblått. A) vesikler och arbuskler i 
notblomster, B) en arbuskel i strandpryl, C) arbus-
kelkolonisering i strandranunkel.
Arbuscular mycorrhizal colonisation in roots after 
staining with aniline blue. A) Vesicles and arbuscules 
in Lobelia dortmanna, B) an arbuscule in Plantago 
unif lora, C) arbuscular colonisation in Ranunculus 
reptans.
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som inte var koloniserad med 
AM-svamp i rötterna. Alla 
andra insamlade växter var 
rikligt koloniserade. Mellan 33 
och 85 procent av rotlängden 
var koloniserad hos notblomster 
och mellan 60 och 82 procent 
hos strandpryl (tabell 1). Detta 
är höga koloniseringssiffror som 
är jämförbara med kolonise-
ringen i fosforbegränsade land-
miljöer. Svartkämpar Plantago 
lanceolata, som är nära släkt 
med strandpryl, hade liknande 
hög kolonisering (omkring 60 
procent) i miljöer med högt 
pH, men endast omkring 20 
procents kolonisering i miljöer 
med lågt pH (van Aarle m.fl. 
2003). I sura miljöer är fosfor 
ofta lättillgängligt och AM 
anses därför viktigare för väx-
ternas näringsupptag i kalkrika 
miljöer. Svamparna som bildade 
mykorrhiza hade rikligt med 
både arbuskler och vesikler 
(figur 2). Arbuskler är finför-
grenade hyfer som bildar en stor kontaktyta med 
växtcellerna, och vesikler är blåsor som bildas på 
mycelet och fylls med lagringslipider.

Några andra rotkoloniserande svampar
När vi studerade rötterna på vattenväxterna 
fann vi även två andra typer av rotkolonise-
rande svampar. Den ena typen är så kallade 
tunnhyfiga endofyter (“fine endophytes”) (figur 
3A). Tidigare gick dessa under namnet ”Glomus 
tenue” och klassificerades då som AM-svampar. 
Det troligaste är dock att de inte är besläktade 
med AM-svamparna, men deras fylogenetiska 
tillhörighet är fortfarande helt okänd. De bildar 
arbuskler precis som AM-svamparna (figur 3B), 
men är på andra sätt annorlunda. De är vanliga 
som rotkolonisatörer i de flesta miljöer, med 
värdväxter som också bildar AM (Thippayarugs 
m.fl. 1999). Vi fann dessa fina endofyter i röt-
terna på notblomster från Norre sjö och Skeinge-

sjön samt i spikblad från Tydingen, Skeingesjön, 
Vittsjön och Norre sjö.

Ytterligare en typ av rotkolonisatörer är så 
kallade “mörka septerade svampar” (figur 4). 
Dessa svampar är antagligen askomyceter och 
lever som parasiter framförallt i lite äldre växt-
rötter (Jumpponen & Trappe 1998). Stoyke 
m.fl. (1992) visade att den dominerande mörka 
septerade svampen i ett subalpint område i 
Klippiga bergen i Canada var askomyceten Phia-
lophora fortinii. Vi fann kolonisering av mörka 
septerade svampar i notblomster från Svanhals-
sjön (figur 4).

Artbestämning av AM-svampar
Artbestämningen av AM-svampar baseras på 
sporernas morfologi. Att artbestämma varje 
enskild spor som man finner i marken är dock 
knappast möjligt, och utifrån de strukturer 
som koloniserar rötterna kan man i bästa fall 

Tabell 1. Arter insamlade vid de olika sjörna i Nordskåne 
samt andel av rotlängden som var koloniserad av AM-
svampar.
Species collected in different lakes in northern Skåne and the 
proportion of the root length that was colonised by arbuscu-
lar mycorrhizal fungi.

Art Sjö AM-kolonisering
(%)

Notblomster Norre sjö 57
Lobelia dortmanna Osbysjön 72

Skeingesjön 57
Svanshalssjön 33
Tydingen 55
Vittsjön 85

Strandpryl Norre sjö 60
Plantago uniflora Vittsjön 82

Strandranunkel Osbysjön 77
Ranunculus reptans Skeingesjön 58

Tydingen 88

Spikblad Norre sjö 46
Hydrocotyle vulgaris Skeingesjön 28

Tydingen 56
Vittsjön 13

Styvt braxengräs Norre sjö 0
Isoëtes lacustris Svanshalssjön 0
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bestämma släktet. Därför är DNA-baserade 
bestämningsmetoder under utveckling för att 
underlätta studier av AM-svampar. Systema-
tiken för AM-svamparna är fortfarande dåligt 
utvecklad, framförallt inom det största släktet, 
Glomus. Vi försökte att identifiera svamparna 
som koloniserade rötterna från notblomster och 
strandpryl med hjälp av DNA-analys (Nielsen 
m.fl. 2004). Den metod vi använde var specifik 
för att artbestämma svampar inom släktena 
Glomus och Acaulospora, de två släkten som 
antagligen är vanligast i nordeuropeiska marker. 
Metoden innebär alltså att vi inte kan avgöra 
om det fanns svampar av andra släkten i röt-
terna. Analyserna visade att vi hade sex olika 
typer av släktet Glomus, som kanske represente-
rar sex olika arter, medan vi fann två olika typer 
av släktet Acaulospora. De två olika undersökta 
arterna var koloniserade av samma AM-svampar 
och resultaten pekar därför inte på att någon av 

de svampar vi fann är specifikt anpassad för att 
kolonisera enbart en av arterna. En av typerna 
vi fann var närbesläktad med Glomus claroideum 
och en annan typ liknade mycket Acaulospora 
longula. 

Ingen litteratur finns tillgänglig om AM-
svampar i svenska marker, men nya studier (P. 
A. Olsson m.fl. opublicerat) i Skåne har bland 
annat visat förekomst av två andra släkten, då 
vi fann Scutellospora calospora i sandstäpp vid 
Kivik på Österlen och Entrophospora infrequens 
i kalkrik gräsmark vid Ekologihuset i Lund. Vi 
jämförde det antal AM-svampar som vi fann i 
vattenväxterna med de få tidigare studier som 
gjorts med DNA-analys av koloniserade rötter. 
I åkermark i engelska Yorkshire fann man att 
en typ av AM-svamp var totalt dominerande 
(Helgasson m.fl. 1998), medan vi i denna studie 
fann en relativt jämn fördelning av flera svamp-
typer. Det antal svampar vi fann liknade det 
man fann i ängslövskog i Yorkshire (Helgasson 
m.fl. 1998). Däremot fann man betydligt fler 
typer av AM-svampar i gräsmarker i Skottland 
(Vandenkoornhuyse m.fl. 2002).

Mykorrhizans funktion i vattenmiljö
Man har tidigare trott att syrebristen i botten-
sedimenten skulle vara svår att klara av för AM-
svampar. Men det har visat sig att det syre som 
kortskottsväxter släpper ifrån sig under foto-
syntesen kan motverka syrebrist hos svamparna. 
Speciellt på bottnar med låg halt av organiskt 
material kan därför syrehalten bli tillfredsstäl-

A

B

Figur 3. Kolonisering av fina endofyter i växtrötter 
efter infärgning med anilinblått. A) hyfer på rot-
ytan av strandpryl och B) arbuskel i notblomster.
Fine endophyte colonisation in roots after stain-
ing with aniline blue. A) hyphae on the surface of 
Plantago unif lora roots and B) arbuscules in Lobelia 
dortmanna.

Figur 4. Mörka septerade svampar i notblomster 
efter infärgning med anilinblått.
Dark septate fungi in Lobelia dortmanna, stained 
with aniline blue.
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lande (Pedersen m.fl. 1995). AM-svamp har 
säkert en viktig funktion för kortskottsväxter-
nas näringsupptag eftersom de växer i miljöer 
som ofta är fosforbegränsade och eftersom 
kortskottsväxter huvudsakligen tar upp närings-
ämnen från bottnen. AM-svamparna är speciellt 
bra på att hjälpa växter med fosforupptaget. 
Långskottsväxter däremot tar mest upp näring 
från vattnet och rotsystemet är mest till för att 
förankra växten. Dessa växter är därför troligen 
mer sällan koloniserade av AM-svamp.

Vilka andra vattenväxter är koloniserade?
Det finns omkring hundra arter av rena vatten-
växter i Sverige. Merparten av dessa är antingen 
långskottsväxter eller flytbladsväxter och enbart 
ett fåtal är kortskottsväxter.

Det är svårt att förutsäga vilka av vatten-
växterna som är koloniserade av AM-svamp 
eftersom detta är beroende av tre olika faktorer: 
växternas taxonomiska tillhörighet, miljöns 
lämplighet för AM-svamparna och miljöns 
påverkan på hur beroende växterna är av AM-
svamp. Som nämnts ovan är det inte troligt att 
långskottsväxter är koloniserade, men varken 
detta eller kolonisering i flytbladsväxter har 
undersökts närmare. Så kanske kan man hitta 
överraskningar även här. Av det dryga tiotal 
kortskottsväxter vi har i Sverige är det inte 
troligt att sylört Subularia aquatica eller lök-
tåg Juncus bulbosus har AM eftersom de tillhör 
sådana taxonomiska grupper som oftast inte 
är koloniserade (Harley & Harley 1987). Kärl-
kryptogamer är ibland AM-koloniserade (Harley 
& Harley 1987) och det finns rapporter om 
AM i braxengräs (Wigand m.fl. 1998), men vi 
fann alltså inte sådan i denna studie och inte 
heller Søndergaard & Laegaard (1977). Vidare 
kan man anta att slamkrypor ibland är koloni-
serade eftersom detta konstaterats i Danmark. 
Förutom de kortskottsväxter vi undersökt kan 
vidare också ävjebrodd Limosella aquatica antas 
vara AM-koloniserad, åtminstone när betingel-
serna är de rätta. Det vore särskilt intressant att 
undersöka mykorrhizakoloniseringen i denna 
växt eftersom den förekommer i både söt- och 
brackvatten.  

•  Tack till Mikael Svensson och Helene Anna-
dotter för tips om lokaler.
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ABSTRACT
Olsson, P. A. Nielsen, K. B. & Schweiger, P. F. 2005. 
Mykorrhiza i nordskånska vattenväxter. [Mycor-
rhizal colonisation in aquatic plants in southern 
Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 303–308. Upp-
sala. ISSN 0039-646X.
The colonisation intensity and composition of the 
mycorrhizal fungal community in aquatic plants 
in six softwater lakes in southern Sweden were 
studied. The arbuscular mycorrhizal (AM) colo-
nisation intensity in Lobelia dortmanna, Plantago 
unif lora, Ranunculus reptans and Hydrocotyle vulgaris 
was comparable to that seen in typical grassland 
vegetation, while Isoëtes lacustris was not colonised. 
The AM fungal community was investigated by a 
PCR-based method and revealed a relatively high 
diversity of glomalean fungi of the genera Glomus 
and Acaulospora. In addition to the AM fungi, we 
found two other groups of root-colonising fungi in 
the aquatic plants: fine endophytes and dark sep-
tate fungi.
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”Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten 
blomma måste man ha” skrev H. C. Andersen. 
Kanske dessa böcker kan bidra med en liten 
blomma.

MARGARETA EDQVIST

En botanisk vandring i 
Arjeplogsfjällen
Elisabet Arvidson & Börje Törn-
berg 2004.
Utgiven på eget förlag, 122 sidor. 
ISBN 91-631-5933-3. Finns att 
köpa från elisabet.arvidson@telia.
com eller telefon 0961-10903.
Pris: 220 kronor + porto.

När jag fick boken av Elisabet 
och Börje skrev de så här i följebrevet: ”Boken 
är en kärleksförklaring till fjällväxterna och 
Arjeplogsfjällen som länge varit bortglömda i 
botaniska sammanhang”. Här presenteras på ett 
trevligt sätt flera botaniskt intressanta områden 
och ett åttiotal växter, många av dem mer eller 
mindre sällsynta. 

Livsmiljö i kraftlednings-
gatan
Lasse Kyläkorpi & Eva Grusell 
(red.) 2001.
Utgiven av Vattenfall, 103 sidor.
ISBN 91-631-1596-4. Är du intres-
serad av boken kontakta Anna Lihr 
(08-6232833, anna.lihr@vattenfall.
com).

Bokens förord börjar så här: ”Vad ser du framför 
dig när du hör ordet kraftledningsgata? Troli-
gen breda, långa revor eller sår kors och tvärs 
genom skogsområden som banar väg för den 
livsnödvändiga elkraften”. Boken tar oss med till 
artrika kraftledningsgator i Gästrikland, Upp-
land, Västmanland, Dalsland, Östergötland och 
Västergötland. Trots, eller kanske tack vare detta 
ingrepp hyser de en rik biologisk mångfald. I 
takt med igenväxningen av jordbrukslandskapet 

blir kraftledningsgator och vägkanter allt vikti-
gare reträttplatser för vår ängsflora.

Kultur och natur i 
Gråborg och Borgs by 
på Öland
Eje Rosén 2005.
Utgiven av Kungl. Vitterhetsakade-
mien, 102 sidor. ISBN 91-7402-351-9.
Finns att beställa genom bokhandeln 
(distributör Almqvist & Wiksell). 
Kan även köpas vid Gråborg och vid 
Ekologiska forskningsstationen på 
Öland till subventionerat pris (60 
kr).
Pris: ca 117 kr.

En härlig guide om man tänker besöka Gråborg 
(den största av de öländska fornborgarna) och 
Borgs by som ligger vackert inbäddade i den 
öländska Mittlandsskogen. Här finns ett öppet 
jordbrukslandskap, betesmarker, blomstrande 
ängsmarker och alvar. Denna skrift är avsedd 
att förse besökaren med kunskap om det gamla 
landskapet, dess biologiska arv och äldre bruk-
ningsmetoder. Boken är rikt illustrerad för att 
hjälpa besökaren att känna igen en del av alla de 
växter och djur som finns i området.

Åtgärdsprogram, 
hotade arter
Finns att köpa från Naturvårds-
verket (CM-Gruppen). Kan 
också hämtas som pdf-fil (från 
www.naturvardsverket.se/
bokhandeln).

För att rädda arterna 
och deras livsmiljöer gör 
Naturvårdsverket och läns-
styrelserna en storsatsning på åtgärdsprogram för 
hotade arter. Det här är en del av arbetet för att 
klara riksdagens miljökvalitetsmål.

Totalt omfattar satsningen 210 program och 
över 500 arter. Till 2015 är målet att andelen 
hotade arter ska ha minskat med 30 procent. 
Ett åtgärdsprogram ska innehålla en översikt 
av kunskaperna om den hotade arten, artgrup-

Margaretas nya böcker
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pen eller naturtypen och konkreta åtgärder som 
behövs för att bevara den.

Åtgärdsprogrammen kan vara intressanta att 
läsa ur olika perspektiv, de ger en väldigt god 
bild av den nuvarande kunskapen om de olika 
arternas biologi och ekologi samt deras utbred-
ning och populationsstatus.

Följande botaniska åtgärdsprogram har fast-
lagts och publicerats hittills:

• B. Widén & M. Wetterin: Fältnocka Tephrose-
ris integrifolia (nov. 1999)

• K. Hylander & H. Weibull: Hårklomossa 
Dichelyma capillaceum (okt. 2004)

• O. Höjer & S. Hultengren: Särskilt skydds-
värda träd i kulturlandskapet (nov. 2004)

• E. Långström: Hänggräs Arctophila fulva (mars 
2005)

• F. Astholm: Spädlosta Bromus pseudosecalinus 
(april 2005)

• K. Bohlin: Blåtryffel Chamonixia caespitosa 
(maj 2005)

• S. Hultengren: Ärrlavar Sticta (maj 2005)
• A. Jacobson: Småsvalting Alisma wahlenbergii 

(juli 2005)
• K.-A. Olsson: Jättemöja Ranunculus fluitans 

(sept. 2005)
• C. Wigermo & C. Håkansson: Kärrnocka 

Tephroseris palustris (sept. 2005)

Nationalnyckeln till 
Sveriges flora och fauna. 
Fjärilar: Dagfjärilar, 
Hesperiidae – Nympha-
lidae
Claes U. Eliasson m. fl. 2005.
Utgiven av ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala, 407 sidor. Finns att köpa 
från www.nationalnyckeln.se
Pris: 280 kr + porto.

Jag kan inte låta bli att nämna denna fantastiska 
bok fast den första volymen inte alls har med 
botanik att göra utan presenterar våra dagfjä-
rilar. Mycket intressant läsning och visst har 
man tittat lite extra på fjärilar i sommar och 
använt boken för att kontrollera sina upptäckter. 
Som oftast fastnar jag för illustrationerna – här 
har Martin Holmer och Karl Jilg gjort ett helt 
underbart jobb.

Jag väntar med spänning på fortsättningen. 
Enligt projektets hemsida ska det komma en 
volym med botaniskt innehåll i januari, den för-
sta av fyra volymer om bladmossor.

I blommande landskap. 
En bok om nordiska 
naturtyper och växter
Kurt Nordman 2005.
Utgiven på eget förlag, 224 sidor.
ISBN 952-91-9498-6.
Finns att köpa från författaren 
(kurt@nordman.info).
Pris: 190 kr.

En lättläst och trevlig bok om våra vanligaste 
naturtyper. Vi får också följa med på botaniska 
turer i Helsingsfors, Sveaborg, Kuusamo samt en 
avstickare till vårt skånska landskap.

Kurt lotsar oss också runt bland sällsyntheter 
och främlingar i vår flora, även detta med ton-
vikten lagd på finska förhållanden.

* * *
Tipsa mig gärna om botanisk litteratur, både 
böcker och artiklar, alla förslag är välkomna!

❀  MARGARETA EDQVIST

Adress: Syrengatan 19, 571 39 Nässjö
E-post: margareta.edqvist@telia.com

Både fältnocka Tephroseris integrifolia och kärr-
nocka T. palustris (nedan) är sällsynta och hotade 
arter i Sverige. Åtgärdsprogram finns nu för båda. 
Foto: Örjan Nilsson.
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Ett etnobiologiskt storverk, såväl översikt-
ligt som fördjupande. Genial formgivning 
och färgstarka illustrationer tar ett fast 

grepp om läsaren. Mängden författare gör boken 
kunskapsrik, fylld av personliga infallsvinklar, 
omväxlande som naturen själv.

Växter träder fram som individer. Alla har de 
färgstarka släkthistorier långt tillbaka i tiden.

Kelvin Ekeland inleder med människan och 
växtriket. Svensk odling började under brons-
åldern. Det har bronsåldersristarna annonserat. 
Annat förblir spekulationer. Ekeland förundras 
över att klimatförsämringen några sekler före vår 
tidräknings början gav människan möjlighet att 
klara det kyliga och fuktiga klimat, som gynna-
de granskogen, som försurade jorden, så att järn 
lakades ut och kunde hämtas upp ur sjöarna för 
att smidas till effektivare jordbruksredskap. Han 
smider sin text av fakta och poesi, citerar Elsie 
Johanssons roman Mosippan: ”Och när man 
böjde sig och kikade in i kalken såg man det 
gula på bottnen, ståndarkransen med pistillen i 
mitten. Plötsligt var jag alldeles lugn. Stenarna 
teg, inåtvända i sina gråa kåpor. Ovanför huvu-
det brusade tallkronorna milsvitt som alltid”.

Ingvar Svanberg följer upp Ekelands inled-
ningskapitel med källor till folklig växtkunskap. 
I min smak med alltför mycket vetenskapligt 
fikonspråk för att passa i en bok som vänder sig 
till den vanlige läsaren.

Ekeland återkommer med ett kapitel om årets 
gång och naturens kalender. Han slår an den 
ton som genomsyrar detta etnobotaniska verk, 
att människan är en del av ett större biologiskt 
sammanhang. Naturens mångfald följer årsti-
dernas växlingar och växtriket är den näringsbas 
som föder djur och människor. I ängarna fanns 

rödklöver som på 
artonhundrata-
let renodlades 
i vallodlingen. 
Intressant är 
Kelvin Eke-
lands uppgift 
att de friska 
ängarnas 
smörblommor krossades till 
omslag som lades på värkande kroppsdelar 
för att dra ut osunda vätskor, rekommendatio-
nen given av Olof Swartz i Svensk botanik år 
1809.

”Människan och floran” är fylld av tusentals 
intressanta uppgifter som alla syftar till att ge en 
personlig relation till växtrikets mångfald. Eke-
lands många kapitel om skogar och utmarker, 
om träslag och virke, om svedjebrukets tidiga 
eldkultur och fäbodarnas blomsterspråk är sann-
skyldiga smycken sakpoesi, som han följer upp 
med John Bauers sagoskog.

Hela verket är en godiskorg av fakta varvat 
med myt och saga. Du kan sticka ner handen 
varsomhelst och plocka upp fascinerande histo-
rier.

Översiktskapitel varvas med djupdykningar. 
Ständigt återkommer Linné vars böcker är en 
vetenskaplig labyrint fylld av folkloristiska namn 
jämte korthuggna latinska. Han citeras i vissa 
kapitel utan att författaren angivit var citaten är 
hämtade, vilket är olyckligt eftersom Linné ofta 
ändrade uppfattning under livets gång.

”Linné framhöll att om man hade hundtunga 
under stortån skulle ingen hund skälla på en” 
ger en klen bild av läkaren Linné. Här borde 
tillfogats att citatet är hämtat från Linnés namn-
lösa örtabok, som han skrev under tonåren. Man 
borde ha tillagt att Carl Linnæus i Materia med-
ica år 1749 endast rekommenderar hundtunga 
mot hosta och snuva.

Linnés Materia medica med 535 enkla växt-
preparat borde ha fått en framskjuten plats 
i ”Människan och floran”, där författarna ofta 

Människan 
och floran
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Skogarna kan skördas på många sätt. Förfat-
tarna berättar om pågående tryffelodling i Got-
lands ekbackar, där storstadsmänniskan får leta 
tryffel och njuta den till middag, allt i trivsam 
lantmiljö. Jordbruket kunde enligt författarna 
inriktas på grödor som ersätter syntetmaterial 
med naturliga fibrer och garanterar en vittför-
grenad kemisk industri. De föreslår att fartygens 
ballasttankar ska fyllas med sockerrörsmelass i 
sydamerikanska hamnar: ”Tillsätter man jäst 
så jäser melassen till mäsk under hemvägen och 
kan destilleras på hemmaplan till billig driv-
medelsetanol”.

Författarna tacklar klimat- och koldioxid-
problem med bättre energiutnyttjande, satsning 
på solvärme, vind- och vattenkraft, värmepum-
par och nya effektiva motorer. De låter oss se 
golfbanor som kulturfenomen och genförändra-
de grödor som läkemedelsprodukter. De ger nya 
infallsvinklar på framtiden genom att knyta an 
till äldre tiders användning av naturliga material. 
De anvisar vägar till hållbar utveckling. Får oss 
att diskutera de ekonomiska och regionalpoli-
tiska medel som samhället kan använda för att 
åstadkomma en utveckling som både är psykiskt 
stimulerande och hushållar med naturresurser.

”Människan och floran” är det praktverk 
som bör pryda finbordet i varje vardagsrum för 
utblickar till naturens rum fyllda av varelser som 
ytterst berättar om vårt eget sätt att leva.

I Sverige utges nu omfattande nationalnycklar 
för alla djur och växter. Jag tror att ”Människan 
och floran” kan skapa en personlig relation till 
den biologiska mångfald som alla nu säger sig 
vilja skydda.

Etnobiologin låter oss se naturen som levande 
kultur och besinna vår ansvarsfulla nyckelroll 
i den biologiska väv, som vi alltmer påverkar. 

”Människan och floran” är fantasifullt stimule-
rande, en kunskapskälla och framtidsvision.

❀  NILS-ERIK LANDELL

Människan och floran – Etnobiologi i Sverige, del 2
Håkan Tunón m.fl. (red.) 2005. Wahlström & 
Widstrand, Stockholm. 539 sidor. ISBN 91-46-
17789-2. f-pris 240 kr.

skriver om växters medicinska egenskaper. I Lin-
nés Materia medica skildras dessutom för varje 
växt de sjukdomar för vilka växten används.

Svampar hörde inte till Linnés favoriter som 
framgår av Bengt af Klintbergs medryckande 
kapitel ”Paddehattars betydelse som föda”. 
Svenskarna var skeptiska mot svamp under sjut-
tonhundratalet. Våra ätliga svampar kallades 
paddehattar, förknippade med den slemmiga 
paddan som hörde underjorden till.

I skildringar av enskilda växter når detta 
etnobotaniska verk lyriska höjdpunkter. Jag fin-
ner mycket poesi i skildringen av hassel. Linné 
citeras från Ölandsresan år 1741: ”Musnötter 
äro de aldrabäste, dem mössen samla, föra hem 
till sina Boen under hasselbuskar och Tufwor 
til winterföda, der man ofta i ett enda Bo kan 
finna in emot en hel skieppa, utan at någon 
nöt skall wara maskstungen eller ihålig.” Seklet 
senare skrev den gotländske folkloristikern Säve: 

”Men allra lyckligast var den, som på vintern 
hittade en skatt av de s.k. råttnyttarna, vilka 
skogsråttor gömt i sina bon och som voro de 
yppersta”.

Verkets mer än två hundra växtmonografier 
är som skogsmössens hasselnötter av yppersta 
klass, kräset ihopsamlade ur hundratals böcker 
redovisade i systematiskt uppställda noter.

Lars Björk och Håkan Tunón frammanar 
i det avslutande kapitlet ”Framtidens växt-
användning” ett skogs- och löftesrikt grön-
skande Sverige som bygger sitt välstånd på mar-
kernas visdom. De frågar: ”Var i nutidens skogs-
bruk finns de speciella nischprodukterna som 
exempelvis dagens kulturminnesvård behöver 
för renovering av månghundraåriga trähus? Eller 
det svenskodlade specialvirke som behövs för 
att skapa vackra trägolv, trädgårdsmöbler eller 
motsvarande exklusiva produkter?” De kunde 
tillfogat att gamla kulturhus, som nu ohjälpligt 
förfaller runt om i Sveriges igenväxande skogar, 
borde räddas. Björk och Tunón efterlyser små 
sågverk som kan nischproducera virke av vackra 
träslag som al, ask, björk, bok, lönn, en och 
ek. Jag, som föga framgångrikt försökt montera 
mina möbler av pressat sågspån importerat från 
Danmark, finner förslaget lovvärt.

LANDELL
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Den danske etnobotanisten Vagn Jørgensen 
Brøndegaards väldiga bibliotek finns numera 
i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 
lokaler i Stockholm.

JIMMY LYHAGEN & INGVAR SVANBERG

Intresset för etnobiologi och etnobotanik har 
ökat markant de senaste åren. Numera ges 
såväl akademiska som folkhögskolekurser i 

dessa ämnen runt om i Sverige och flera forsk-
ningsprojekt håller på att genomföras. Åtskilliga 
vetenskapliga publikationer har utkommit de 
senaste åren. Vi kan också påminna om ”Etno-
biologi i Sverige” som samordnas vid Centrum 
för biologisk mångfald och som hittills resulterat 
i två volymer (se recension på sidan 311).

En viktig inspirationskälla för svensk forsk-
ning har varit den danske författaren och etno-
botanisten Vagn Jørgensen Brøndegaard. Han 
har publicerat inte mindre än tre betydelsefulla 
uppslagsverk över danska förhållanden: Folk og 
flora: etnobotanik i Danmark 1–4 (1978–80), 
Folk og fauna: etnozoologi i Danmark 1–3 
(1985–86) samt Folk og fæ: dansk husdyrsetnologi 
1–2 (1991–92), alla nödvändiga i bibliotekens 
och forskarnas referenshyllor. Dessutom har 
Brøndegaard publicerat en stor mängd främst 
etnobotaniska artiklar, varav ett urval kommer 
att utges i två volymer som publiceras av Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Möjligheterna till svensk etnobotanisk forsk-
ning har ytterligare förbättrats genom KSLA:s 
förvärv av Brøndegaards privata bibliotek. Brøn-
degaard har sedan 1930-talet samlat på böcker, 
skrifter och särtryck av relevans för etnobotanik, 
skogshistoria, trädgårdshistoria och växternas 
kulturhistoria i allmänhet. Sedan mitten av 
1960-talet har han varit bosatt i södra Spanien 
där han också slutförde sina stora bokverk. På 
grund av ålder har han nu velat avyttra sitt 
mycket omfattande bibliotek och nyligen kunde 

Brøndegaards boksamling, efter att ha köpts av 
KSLA, slutligen flyttas till Stockholm. Sam-
lingen har efter katalogisering och uppordning 
nu gjorts tillgänglig.

Därmed har vi – till forskningens och den 
intresserade allmänhetens fromma – fått ett 
etnobotaniskt bibliotek som förmodligen saknar 
motsvarighet i världen. Det omfattar över 70 
hyllmeter böcker och flera tusen särtryck, samt 
en mängd urklipp, allt indexerat i en särskild 
katalog med närmare 2 400 ämnesord. Brønde-
gaardssamlingen kan studeras i KSLA:s lokaler 
på Drottninggatan 95B i Stockholm. En när-
mare presentation av samlingen, som genom nya 
inköp ständigt utökas, återfinns på www.kslab.
ksla.se/Brondegaard/brondegaardssamlingen.
htm där också många av Brøndegaards egna 
publikationer successivt görs tillgängliga direkt 
som pdf-filer. Brøndegaards egen omfattande 
bibliografi kommer också att ges ut i anslutning 
till de volymer med artikelurval som kommer 
inom kort.  

Jimmy Lyhagen, Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, Box 6806, 113 86 Stockholm

Ingvar Svanberg, Inst. för östeuropastudier, 
Uppsala universitet, Box 514, 751 20 Uppsala

Unikt etnobotaniskt 
bibliotek till Sverige

Vagn J. Brøndegaard i sitt bibliotek i Competa i 
Spanien. Foto: Ingvar Svanberg.
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PER JOHANSSON

Det pågår för närvarande ett intensivt 
arbete för att bevara vår biologiska 
mångfald. En av målsättningarna är att 

andelen hotade arter i Sverige ska ha minskat 
med trettio procent till år 2015 jämfört med år 
2000 (Prop. 2004/05:150). För att lyckas med 
detta mål satsar Naturvårdsverket och läns-
styrelserna just nu stort på så kallade åtgärds-
program för hotade arter (se sid. 309). Fram 
till år 2010 ska över 500 hotade arter omfattas 
av åtgärdsprogram, som antingen kan vara helt 
artspecifika eller fokusera på hotade livsmiljöer. 
Åtgärdsprogrammen ska vara styrande för arbe-
tet med de hotade arterna och innehålla fakta 
om arterna/livsmiljöerna, och konkreta åtgärder 
för att bibehålla och gynna dem.

Att skriva ett framgångsrikt åtgärdsprogram 
är ingen lätt uppgift. Ofta saknas kunskap om 
arternas biologi och det kommer att krävas 
detaljerade uppföljningar och mer forskning för 
att klargöra åtgärdsbehoven. För många arter 
är det ett problem att de kvarvarande lokalerna 
och andra lämpliga platser för nyetablering har 
blivit så små och isolerade från varandra att 
arterna inte kan sprida sig mellan dessa. Där-
för kommer odling och utplantering att vara 
viktiga metoder i arbetet med att bibehålla och 
gynna hotade arter. I flera av de nyligen utgivna 
åtgärdsprogrammen, till exempel för hänggräs, 
spädlosta och ärrlavar, föreslås följaktligen också 
utplantering.

Men till skillnad från hur vi ser på upp-
födning och stödutsättning av många djur, är 
det min uppfattning att utplantering av växter 
oftare är kontroversiellt. Exempelvis diskuterades 
detta ämne livligt för två år sedan under SBF:s 

föreningskonferens. Argumenten mot utplante-
ring kan vara av både känslomässig och saklig 
karaktär, och innefatta allt från floraförfalskning 
till genetiska risker. Och även om känslomässiga 
skäl kanske bör väga lätt kan biologiska konse-
kvenser och höga kostnader vara relevanta argu-
ment mot omfattande utplanteringsprogram.

Mitt syfte här är dock inte att fördjupa mig 
i detta spörsmål utan att konstatera att det kan 
finnas argument både för och emot utplantering, 
och därför uppmärksamma behovet av gemen-
samma, nationella riktlinjer för odling och 
utplantering av hotade växter.

Om vi ska lyckas uppfylla de uppställda mål-
sättningarna för den biologiska mångfalden, ser 
jag ett stort behov av sådana åtgärder. Frågor 
som då behöver beaktas är exempelvis: Var ska 
växterna odlas? Hur ska lokaler för utplantering 
väljas ut? Hur ska källpopulationerna för odling 
och utplantering väljas ut?

I miljömålspropositionen föreslås ett hand-
lingsprogram för att kartlägga och bevara gene-
tisk variation, vilket tangerar några av dessa 
frågor. Men frågorna ovan visar ett vidare behov 
av samlade riktlinjer för odling och utplantering.

Just nu skrivs, planeras och genomförs drygt 
tvåhundra åtgärdsprogram. För de enskilda för-
fattarna och utförarna av programmen skulle en 
nationell policy med gemensamma riktlinjer för 
odling och utplantering av hotade arter stödja 
och underlätta det arbetet. Den skulle också 
medverka till att åtgärdsarbetet håller samma 
kvalitet i alla delar av landet och för alla arter. 
En sådan policy brådskar!

❀  Per Johansson är biolog och författare till 
åtgärdsprogrammet för gotlandsranunkel.
E-post: per.johansson@nvb.slu.se

Anna Lind vid Landmiljöenheten på Natur-
vårdsverket skriver i en kommentar till Per 
Johanssons inlägg att ”en policy för reintro-
duktion av hotade arter är på gång. Ett sådant 
arbete är påbörjat, men ännu finns inget fär-
digt policydokument”.

Behovet av en nationell 
strategi för utplantering 
av hotade växter

DEBATT
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Gran, tall och björk återfinns nu på allt högre 
höjder i de svenska fjällen. Leif Kullman har 
följt trädgränsens snabba förändringar på 
Fulufjället.

LEIF KULLMAN

Fjällvärlden är inte sig lik. Det pågår en 
fullt märkbar och i grunden klimatstyrd 
förändring av det levande fjällandskapet. 

Vissa tecken tyder på att omvälvningen kan 
komma att bli en av de största som inträffat 
efter den senaste istiden (Kullman 2004a, b). 
Den relativt orörda naturen i nationalparker och 
naturreservat är en ovärderlig tillgång för över-
vakning och grundläggande forskning kring de 
genomgripande förändringar som nu tagit sin 
början. 

Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna 
(385 km2) avsattes 2002 med syftet att bevara 
ett sydligt fjällområde med särpräglad vegeta-
tion. Fulufjället med sina urskogsartade omgiv-
ningar är unikt bland annat därför att tamren-
skötsel aldrig förekommit här. Nationalparken 
kan därför få stor betydelse för forskningen 
kring den labila jämvikten mellan skog och 
kalfjäll. Den ”striden” yttrar sig som en varie-
rande bred övergångszon, trädgränsen, som lånar 
karaktärer av både fjäll och skog. Trädgränsens 
läge och struktur bestäms av växel verkningar 
mellan klimat och olika typer av störningar, där 
renens betning och tramp har diskuterats som 
viktiga faktorer (Kjällgren & Kullman 2002, 
Öberg 2002, Holtmeier 2003). För att rätt 
kunna tolka dagens landskaps förändringar är det 
viktigt att ha tillgång till ”rentomma” fjällområ-
den som jämförelse objekt och Fulufjällets natio-
nalpark är på så sätt ett viktigt referensområde.

När det gäller jämförande studier i tid och 
rum har det visat sig praktiskt att ge trädgrän-

sen en standardiserad och ganska snäv defini-
tion. Varje trädart har sin egen trädgräns, när-
mare preciserad som höjden över havet för den 
högst belägna, minst två meter höga, individen i 
en viss fjällsluttning.

Trädgränsen som varningsklocka
Insikten om betydelsen av kunskap om träd-
gränsens ekologi har ökat under senare tid i takt 
med farhågorna att människans klimatpåverkan 
skulle kunna utlösa ekologiska förändringar av 
oväntat och oönskat slag. Trädgränsens föränd-
ringar över tid kan tjäna som en varningsklocka 
i detta sammanhang. När den ringer så vet vi 
att klimatet ändrats så till den grad att ekolo-
giska konsekvenser kan förväntas långt utanför 
fjällregionen. Trädgränser svarar också för de 
tidigaste signalerna om att en påtaglig klimat-
förändring inletts under 1900-talet (Sandberg 
1940, Hustich 1958, Kullman 1979). Som-
marens genomsnittliga uppvärmning under de 
senaste hundra åren i fjällnära områden ligger i 
storleksordningen 1°C. Särskilt anmärknings-
värd är också raden av extremt milda vintrar och 
vårar efter 1987 samt en allt kortare snöperiod 
(Alexandersson 2002, Kullman 2004b). En tem-
peraturökning i den här storleksordningen kan 
tyckas obetydlig, men anses fullt tillräcklig för 
att påverka såväl enskilda arter som hela ekosys-
tem (McCarty 2001).

Dalafjällen utgör ett nyckelområde i forsk-
ningen kring de ekologiska effekterna av det 
nya klimatet. På grund av fjällens låga höjd kan 
det inte uteslutas att alpina och subalpina mil-
jöer, med många växt- och djurarter här vid sin 
sydgräns, kommer att försvinna från denna del 
av Sverige om klimatet fortsätter att förändras i 
samma riktning som under det senaste århund-
radet. Nationalparkens trädgränszon är en 
arena där vi på bästa åskådarplats kan följa den 

Gamla och nya träd på Fulufjället – 
vegetationshistoria på hög nivå
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pågående ”kampen” mellan fjällets och skogens 
växtsamhällen.

I detta sammanhang kan inget vara mer befo-
gat än att citera naturgeografen Anders Rapp:

En särskilt viktig gränslinje är trädgränsen mot 
tundra och kalfjäll. Träden är våra vänner och 
vaktposter mot dödlig kyla i Arktis, mot havets 
blästrande vindar i Skåne och mot den död-
liga torkan i Saharas utkanter. Låt oss bli mer 
uppmärksamma på trädens roll och gränser i 
föränderliga landskap i norr och söder (Rapp 
1992).

Trädgränser under hundra år
Som en del av mina doktorandstudier i början 
av 1970-talet fastställde jag trädgränsernas 
(fjällbjörk, tall och gran) läge inom ett begrän-
sat område (2 × 3 km) på Fulufjället (figur 1). 
Området innefattar lågfjällshöjderna Söthålshön 
(936 m ö.h.) och Rörsjöhön (943 m ö.h.). Sam-
tidigt rekonstruerades trädgränsernas positioner 
i början av 1900-talet genom åldersundersök-
ningar (borrning) av enskilda levande träd på 
olika höjdnivåer i fjällets sluttningar. Metodens 
tillförlitlighet har testats med positivt resultat i 
andra områden genom att jämföra borrnings-
data med faktiska trädgränsmätningar utförda 
med höjdmätare i början av förra seklet (Kull-
man 1979). I det aktuella området finns endast 
en tillförlitlig äldre mätning som kan användas 

som kontroll av trädgränsrekonstruktioner 
gjorda i nutiden. Björkens trädgräns i det under-
sökta området omkring 1915 fastställdes sålunda 
av Samuelsson (1917) till 905 m ö.h., som kan 
jämföras med mitt rekonstruerade värde, 910 m 
ö.h. på samma plats. 

Tiden är nu inne för en revision av de gamla 
trädgränsmätningarna och under sommaren 
2004 positionsbestämdes trädgränserna ånyo 
inom det område där jämförelsedata från både 
1915 och 1974 finns att tillgå. På så sätt får vi 
ett mått på trädgränsernas förskjutning och 
landskapets förändring under nästan hundra år 
samt under de senaste trettio åren. Samtidigt 
skapas värdefulla utgångspunkter för framtida 
uppföljande undersökningar, som bäddar för en 
alltmer förfinad kunskap om de miljöfaktorer 
som reglerar trädgränsen. Resultaten blir dess-
utom särskilt intressanta och klargörande om 
de kan sättas in i ett längre historiskt perspektiv. 
Är nutidens trädgränsförskjutningar på något 
sätt unika eller har liknande händelser inträffat 
förut, kanske rentav upprepade gånger under 
tidigare århundraden och årtusenden? Svaret på 
frågorna kan bidra till tolkningen av bakomlig-
gande klimatändring och om den skall anses 
naturlig eller orsakad av människan (jfr ACIA 
2004).

De stora dragen i trädgränsens historia efter 
istiden kan rekonstrueras med en robust och 

Figur 1. Det undersökta området (rutan) på 
Fulufjället i nordvästra Dalarna (61° 38´ N; 
12° 40´ E).
The study area and the permanent monitor-
ing transect on Mt Fulufjället in north-western 
Dalarna, central Sweden.
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objektiv metod, där det viktigaste verktyget är 
subfossila trädlämningar (stammar, rötter eller 
kottar) som bevarats under tusentals år i fjäl-
lets tjärnar och torvmarker. Dessa trädrester 
kan dateras (± 50–70 år) med kol-14-analys, 
en metod som i princip aldrig kan ge felaktiga 
resultat om varje analys baseras på en enda 
distinkt vedbit. Analyserna har utförts av Beta 
Analytic Inc., Miami (USA).

Natur och kultur
Fulufjället reser sig mäktigt i sydkanten av fjäll-
taigan, den naturgeografiska region vars klimat, 
terrängformer, ekologiska störningsdynamik 
och växtlighet präglas av fjällens närhet (Kull-
man 2005). Fjället har karaktären av en mjukt 
böljande högplatå (900–1040 m ö.h.), med 
branta skogklädda sidor. Berggrunden av jotnisk 
dalasandsten med inslag av diabas bildar ställvis 
stora blockhav. Klimatet i regionen är utpräglat 
kontinentalt, vilket innebär förhållandevis kalla 
vintrar och varma somrar. Uppe på platån, i 
trädgränszonen, är dock förhållandena mindre 
extrema i detta avseende. Nederbörden är här 
påfallande hög, säkert kring 1000 mm per år 
(Raab & Vedin 1995), vilket också antyds av 
sjörikedomen samt inte minst den ”regnkata-
strof” som inträffade sommaren 1997 (Vedin 
m.fl. 1999, Oldhammer 2002).

I de här aktuella, nordöstra, delarna av 
Fulufjället dominerar tallen Pinus sylvestris de Pinus sylvestris de Pinus sylvestris
lägre nivåerna, medan granen Picea abies starkt Picea abies starkt Picea abies
ökar i betydelse i de brantare partierna upp mot 
fjällkanten. Markvegetationen utgörs av friska 
rishedar med blåbär Vaccinium myrtillus, ljung 
Calluna vulgaris och kråkbär Calluna vulgaris och kråkbär Calluna vulgaris Empetrum nigrum. 
Ett fragmentariskt 50–75 m brett höjdbälte av 
lågvuxen, flerstammig fjällbjörk Betula pube-
scens ssp. scens ssp. scens czerepanovii gränsar mot kalfjället. czerepanovii gränsar mot kalfjället. czerepanovii
Tallens och granens trädgränser är infiltrerade i 
detta bälte, där tallen idag stiger något högre än 
granen. Det är möjligt att björkbältets omfatt-
ning till viss del maskeras av de omfattande 
blockmarkerna där trädväxt är i det närmaste 
utesluten, trots att lokalklimatet kanske skulle 
vara tillåtande. I mosaiken av björk bestånd och 
öppen fjällhed präglas markvegetationen av 

svällande lavmattor, främst fönsterlav Cladonia 
stellaris, med visst inslag av ljung, kråkbär och 
dvärgbjörk Betula nana. Mindre fragment av 
mossevegation finns i fjällplatåns djupare svack-
or, ofta omkransande mindre sjöar och vatten-
samlingar. Den näringsfattiga och svårvittrade 
berggrunden uppe på fjällplatån bäddar för en 
påtagligt artfattig fjällväxtflora. Mest framträ-
dande och frekventa är lappljung Phyllodoce cae-
rulea, krypljung Loiseleuria procumbens, ripbär 
Arctostaphylos alpinus, klynne tåg Juncus trifidus, 
styvstar Carex bigelowii, lopplummer Huperzia 
selago och fjällummer Diphasiastrum alpinum.

Glest spridda fäbodar finns i barrskogsbäl-
tet runt hela Fulufjället, på nivåer 200–250 
m under björkens trädgräns. Fäbodbruket och 
andra utmarksnäringar (starrslåtter och lavtäkt) 
bedrevs som mest intensivt kring och strax före 
1900-talets början. Det förekom då att kor, får 
och getter betade på fjällplatån, främst i den 
mer ängsartade vegetationen kring bäckar och i 
fuktigare videsnår (Forsslund 1924, Lundqvist 
2002). Från skogens och trädens synvinkel tycks 
denna påverkan varit tämligen harmlös (Kell-
gren 1891) och Fulufjället får nog anses som 
ovanligt lite påverkat av människan. En sista rest 
av en fordom större vildrensstam fanns kvar i 
området ända in på 1860-talet (Forsslund 1949).

Tallskogarna runt Fulufjället är starkt brand-
präglade (Holmgren 1937) och bränder har 
förekommit i relativt sen tid (1950-talet) även 
uppe på fjällplatån (Lundqvist 2002, Sander 
2004), där kolrester i marken inte är något 
ovanligt fenomen. Sannolikt har bränder i det 
översta skogsbandet vidgat kalfjället och på så 
sätt bidragit till att den ”rätta”, klimatbetingade 
fördelningen av skog och fjäll utvecklats utan 
fördröjning. Möjligtvis är stark brandpåverkan 
ett särdrag för fjällen i den här delen av fjäll-
kedjan (jfr Oldhammer 1994), vilket ytterligare 
förhöjer nationalparkens värde som vetenskapligt 
referensområde.

En modern form av kulturpåverkan är atmos-
färiskt kvävenedfall, som tycks vara särskilt kon-
centrerat till trädgränszonen (Westling & Ferm 
1997) och som kan ha bidragit till ökad gräsväxt 
i fjällhedarna (Kullman 2000a).
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Översiktliga och initierade skildringar av 
Fulufjällets naturförhållanden och kulturhistoria 
har lämnats av Ljung (2000), Lundqvist (2002) 
och Bratt (2004).

Nya och högre trädgränser
Klimatets uppvärmning i modern tid börjar på 
allvar omkring 1915 och därför har trädgränser-
nas positioner vid den tidpunkten använts som 
utgångspunkt för jämförelser med motsvarande 
lägen vid två senare tillfällen, nämligen 1974 
och 2004 (tabell 1). Tallen uppvisar den klart 
största trädgränshöjningen under det gångna 
seklet (145 m), följd av gran och fjällbjörk i nu 
nämnd ordning. Både tall och björk växer så 

högt upp som är fysiskt möjligt. Med största 
sannolikhet skulle åtminstone björken ha kun-
nat avancera ännu högre, om högre belägen ter-
räng funnits inom den undersökta ytan. Därom 
vittnar trädens uppträdande inom andra delar 
av Fulufjällsområdet. Tallens och björkens 
framryckning är ungefär lika stor före som efter 
1970-talets mitt. Läget av granens trädgräns har 
däremot inte förändrats under de senaste decen-
nierna. Resultaten utvecklas mer i detalj i det 
följande.

Tall
Tallens trädgräns har på något mindre än ett 
sekel flyttats cirka 5 km västerut, upp över 

Figur 2. Glest bestånd av maxi-
malt 60–70 år gamla tallar, som 
etablerats 25 meter ovanför 
trädgränsens läge omkring 
1915. 
A sparse stand of at most 60–
70-year-old pine trees, which 
have become established 25 m 
above the treeline elevation in 
1915.

Tabell 1. Trädgränsen läge (meter över havet) för tall, gran och björk vid tre olika tillfällen under de 
senaste 90 åren inom den undersökta ytan i Fulufjällets nordöstsluttning.
Treeline altitudes (m a.s.l.) of pine, spruce and mountain birch at three different points in time during the 
past 90 years within the studied elevational transect on the northeast-facing flank of Mt Fulufjället.

1915 1974 2004 Ändring 1915–2004 (m)
Change

Tall Pinus sylvestris 795 870 940 +145

Gran Picea abies 820 930 930 +110

Fjällbjörk Betula pubescens 870 910 940 +70 



TRÄDGRÄNSEN PÅ FULUFJÄLLET

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:6 (2005) 319

fjällkanten och in på platån. Den gamla träd-
gränsen framträder i terrängen som en jämn 
gränslinje av synbart äldre träd vid 795 m ö.h., 
överskriden endast av glest spridda och unga, 
vitala och snabbväxande tallar (figur 2). Sys-
tematiska borrningar vid trädens rothals visar 
att inga av dessa 6–7 m höga tallar är äldre 
än 100 år. Merparten har etablerats under och 
strax efter 1930-talet. På en nivå av 870–880 m 
ö.h. och däröver är tallarna genomgående lägre 
(3–4 m). De flesta har utvecklats ur frön som 
grott mellan slutet av 1940-talet och början av 
1970-talet. En stark åldersklass har sett dagens 
ljus även under de senaste 5–10 åren, vilket före-
bådar fortsatt expansion för tallen. Årsringsdata 
samt noteringar från mitten av 1970-talet visar 
samstämmigt att på dessa nivåer fanns inga träd 
utan endast låga tallplantor för trettio år sedan. 
Tillväxten har varit förvånansvärt hastig och 
många träd har fördubblat sin höjd under de 
senaste 10–15 åren. De flesta tallarna är påtag-
ligt vitala, har tätt och symmetriskt grenverk, 
nästan helt utan tecken på vinterskador under 
senare år. Majoriteten har också utvecklats till 
fröproducerande träd. Till bilden av tallens 

uppträdande vid trädgränsen hör enstaka döda 
småträd och plantor, som uppenbarligen dukat 
under till följd av några exceptionellt kyliga och 
snöfattiga vintrar under 1980-talet (Kullman 
1997). För en person med långvarig erfarenhet 
av tillståndet vid trädgränsen i olika delar av 
fjällkedjan framstår den idag helt övervägande 
livskraftiga och progressiva bilden av trädgrän-
sen som någonting helt nytt. Som sinnebilden 
för denna utveckling står den tall som markerar 
trädgränsens nuvarande position i form av ett 
drygt två meter högt välväxt träd som grott i 
början av 1970-talet (figur 3).

Merparten av de nya träden växer i luckor 
och utglesningar i den låga fjällbjörkskogen. 
Sett något på avstånd är det tydligt att tallen 
här, liksom på många andra håll i Dalafjällen 
(Kullman 2004c), är i färd med att bilda ett 
glest, men tätnande bälte som inkräktar på och 
tenderar att överflygla björkbältet. De översta 
granarna är redan passerade av tallarnas pion-
järer. En radikal omkastning av den subalpina 
trädslagszoneringen har således inletts. Notabelt 
i sammanhanget är att tallplantor som grott 
under 2000-talet nu hittas helt nära Fulufjällets 

Figur 3. Tallens nya och högre träd-
gräns (940 m ö.h.) representeras 
av ett 2,3 m högt fröproducerande 
träd, drygt 30 år gammalt 
(61° 37, 981´ N; 12° 38, 805´ Ö). 
The new and elevated pine treeline is 
marked by a 2.3-m tall seed-produc-
ing tree, about 30 years old.
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Figur 4. Björkens nya trädgräns 
(940 m ö.h) utbildas av mycket 
gamla individer (61° 37, 978´ N; 
12° 38, 800´ Ö). Den grövsta 
stammen visade 211 årsringar 
vid rothalsen. En liggande död 
stam tillhörande samma individ 
har enligt kol-14-datering dött 
för 375 år sedan. Björken kan 
alltså vara äldre än 500 år.
The advanced birch treeline is 
set by very old individuals. The 
thickest living stem displayed 
211 annual rings at the root 
neck. A downed and decaying 
stem is radiocarbon-dated to 
375 cal. BP. Thus, this birch may 
be older than 500 years.

Figur 5. Gran strax under trädgränsen (910 m ö.h., 
61° 38, 356´ N; 12° 40, 589´ Ö). Ett tätt grenverk 
närmast marken markerar vinterns snödjup. Ett 
gynnsammare klimat har framkallat en upprätt 
stam sedan början av 1940-talet. Granen var pre-
cis två meter hög 1974 och har därefter ökat till 
fem meter. I marken under granen har fyra ”gene-
rationer” av subfossila granrester grävts fram och 
daterats (figur 11).
Spruce growing slightly below the treeline. A dense 
cushion of branches close to the ground indicates 
the depth of the snow cover. Climate warming has 
evoked the protrusion of an upright stem since the 
late 1940s. After 1974, the height of the stem has 
increased from 2 to 5 m. Four “generations” of sub-
fossil wood remains were unearthed from the soil 
underneath this spruce (Fig. 11).
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högsta topp, 1035 m ö.h. Intressant är också 
att tallens expansion, till skillnad mot björk 
och gran, inte hindrats nämnvärt av de tjocka, 
ostörda lavmattorna.

Den bild av tallens framryckning som här 
tecknats skiljer sig diametralt från de natur-
beskrivningar som gjordes för drygt ett sekel 
sedan. Sålunda förtäljer botanisten A. G. Kell-
gren (1891) om en tydligt sjunkande trädgräns 
just i den här delen av Fulufjället. Många av 
de översta tallarna hade nyligen dött eller var 
döende och helt ”friska” tallar var uppenbarli-
gen en bristvara i det högsta skogsbandet. Tallen 
uppges också vara helt frånvarande i det smala 
fjällbjörksbältet. Kellgren tolkar detta, helt 
korrekt (Kullman 2000a), som en följd av en 
sedan länge pågående utveckling mot ett svalare 
klimat. Så sent som på 1940-talet kunde man 
tydligt se spåren av den omfattande träddöden i 
Dalarnas fjällkanter (Lundqvist 1949). Vittnes-
börd om den sjunkande trädgränsen strax före 
1900-talet ser vi ännu idag i form av enstaka 
förmultnande lågor, som mest cirka 50 meter 
ovanför 1915 års trädgräns.

Gran och fjällbjörk
I motsats till tallen, har granens och björkens 
trädgränser under 1900-talet inte avancerat 

uppåt i fjällsluttningen genom frösådd och 
etablering av nya individer. I stället fanns de 
här trädslagen på plats med merparten av sina 
nuvarande trädgränsindivider redan när klima-
tets uppvärmning inleddes under 1900-talets 
första decennier. Trädgränsens granar och 
björkar är dock avsevärt högre och mer frod-
vuxna än för 30 år sedan. Årsskotten har varit 
osedvanligt långa alltsedan 1990-talets början. 
Ännu så sent som i mitten av 1970-talet var alla 
björkar och granar i en bred zon under dagens 
trädgränsnivå inte mycket högre än vinterns 
maximala snödjup. De hade genomgående for-
men av låga buskar som i hundratals och i vissa 
fall tusentals år föryngrats vegetativt, men hål-
lits i schack av ett kärvt klimat. Detta framgår 
klart av äldre observationer (Samuelsson 1917, 
Forsslund 1924), kol-14-analyser av vedrester 
tillhörande levande träd samt trädborrning. 
Flerstammiga björkar vid den nya trädgränsen 
har i vissa fall levande stammar som är drygt 
200 år gamla. Delvis begravda stamrester från 
en sådan björk visade sig genom kol-14-date-
ring ha dött för omkring 375 år sedan (figur 
4). Den döda stammen var minst lika grov som 
den äldsta levande, vilket skulle kunna tyda 
på att vissa trädgränsbjörkar kan vara minst 
500 år gamla. Uppenbarligen har individer av 

Figur 6. Trädgränsbjörk som 
1974 var 1,2 m hög med en 
jämn och tät toppyta, en så 
kallad bordsbjörk. Björken 
har som många andra under 
de senaste trettio åren vuxit 
betydligt i höjd och är nu näs-
tan tre meter hög.
A treeline birch which was 1.2 
m tall in 1974, then with an 
even and dense upper crown, 
a so-called “table birch”. That 
was the modal growth form for 
birches at this elevation 30 years 
ago. Since then, most of these 
specimens have grown substan-
tially taller and now they have 
attained a height of about 3 m.
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detta slag under de allra senaste decennierna 
befriats från en hämmande ”klimatspärr” och 
har genom kraftig höjdtillväxt kvalificerat sig 
som träd enligt den trädgränsdefinition som 
här tillämpas. Exempel på gran och björk som 
genomgått denna utveckling visas i figur 5 
och 6. Sedan tidigt 1970-tal har särskilt björk-
bestånden på detta sätt fått en ökad täckning 
och blivit mycket mer framträdande över hela 
norra delen av Fulufjällsplatån. Vid ett fors-
karseminarium i Njupeskär hösten 2004 berät-
tade äldre personer i lokalbefolkningen hur de 
mycket påtagligt upplevt den här förändringen 
av fjällandskapet.

Den nästan totala avsaknaden av nyetable-
rade granar och fjällbjörkar vid och ovanför 
trädgränsen ger måhända en fingervisning om 
vilka arter som inte kommer att vara vinnare i 
kampen om titeln ”framtidens trädgränsträd”, 
förutsatt att klimatets utveckling fortsätter på 
den inslagna vägen.

Andra dalafjäll
Den bild av trädgränsernas förändringar under 
det senaste seklet som nu framträder går igen på 
många andra håll i dalafjällen samt i fjällkedjan 
i övrigt (Kullman 2000a, 2004c). Samstäm-
migheten över större regioner talar starkt för att 
klimatets ändring är huvudorsaken. En maximal 
höjning av trädgränsen med 145 m, som i detta 
fall, är nästan exakt vad som kan förväntas av 
en trädgräns i balans med klimatet, eftersom det 
är allmänt vedertaget att sommartemperaturen 
avtar med ungefär 0,6 °C för varje 100 m höjd-
stigning. Intressant är också att trädgränsen för-
ändrats i samma storleksordning i detta område 
som i andra fjälltrakter i Dalarna med likartad 
geologi och klimat, men där renskötsel har en 
lång historia. Tidigare antaganden om renens 
betydelse för trädgränsens läge ter sig i detta 
perspektiv mindre självklara.

Gångna årtusendens trädgränser
Tolkningen av vidden och innebörden av träd-
gränsens höjning från 1915 och fram till idag 
fordrar kunskap om dess mer långsiktiga his-
toria. Med den avsikten har rester av subfossila 
träd insamlats i en zon från dagens trädgräns 
och ungefär 50 m lägre, alltså inom intervallet 
940–890 m ö.h. Merparten av fynden utgörs av 
stamdelar av mindre träd (diameter mindre än 
10–15 cm) huvudsakligen anträffade i torvavlag-
ringar nära kanten av mindre tjärnar och vatten-
samlingar (figur 7).

Träd – landskap – klimat
Totalt lokaliserades 15 subfossila lämningar av 
olika trädarter: åtta av tall, fem av gran och en 

Figur 7. I en liten göl i kanten av en mosse hittades 
subfossil av tall (7 480 år), sibirisk lärk (8 160 år) 
samt gran (9 030 år). Tallstammen är uppställd i 
gölkanten.
In a small pool at the fringe of a bog, subfossil pine 
(7 480 cal. BP), Siberian larch (8160 cal. BP) and 
spruce (9 030 cal. BP) were recovered. The pine 
remnant is displayed at the pool margin.
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vardera av björk och sibirisk lärk. Samtliga har 
daterats med kol-14-analys och resultaten redo-
visas i tabell 2. Tall och gran växte på Fulufjäl-
let redan för omkring 9 600 år sedan. Tallen 
hade då även tagit fjällets allra högsta delar 
(Brattfjället) i besittning (figur 8), vilket väl 
svarar mot Oddestads (1967) datering av den 
senaste inlandsisens försvinnande. Möjligtvis 
fanns dock tall här ännu tidigare, att döma av 
subfossila tallfynd i Dalarna, gjorda på ännu 
högre nivåer (Städjan) och som daterats till 
12 500 år före nutid (Kullman 2004c). Kanske 
växte de första träden i morän- och blocktäckta 
partier på den smältande inlandsisen (jfr Rich-
ter m.fl. 2004). Fjällplatåns vittomfattande 
blockmarker torde ha hindrat utbildandet av 
sluten tallskog över större arealer. Även under 
tiden med den allra högsta trädgränsen och de 
varmaste somrarna, det vill säga strax efter isav-
smältningen, får man nog tänka sig betydande 
arealer med ett öppet, fjälliknande landskap. 
Eftersom många av de subfossila tallarna påträf-
fas i eller mycket nära små tjärnar på dagens 

kalfjäll är det uppenbart att klimatet under 
flera årtusenden efter isens avsmältning var 
både varmare och torrare än i nutiden. Klimat-
typen var sannolikt ännu mer kontinental än 
idag, vilket antyds av förekomsten av sibirisk 
lärk Larix sibirica för drygt 8Larix sibirica för drygt 8Larix sibirica  000 år sedan 
(figur 9). Närmaste spontana förekomster av 
lärkar finns idag på västra stranden av Onega, 

Figur 8. Subfossil tall framgrävd ur en tunn torv-
avlagring (1030 m ö.h.) nära Fulufjällets högsta 
topp. Trädet levde här till för 9 600 år sedan, på en 
nivå 235 m högre än trädgränsen omkring 1915.
Piece of a pine stem unearthed from a thin peat 
accumulation (1030 m a.s.l.) close to the highest 
peak of Mt Fulufjället. This tree lived until 9 600 
years ago at a level 235 m higher than the treeline 
as it was around 1915.

Figur 9. Kotte av sibirisk lärk anträffad i mossegöl 
(figur 7) och daterad till 8 160 år före nutid.
A cone of Larix sibirica found in a bog pool (Fig. 7) 
and radiocarbon-dated to 8 160 cal. BP.
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100 mil längre österut. Lärkens tidiga närvaro 
på Fulufjället har motsvarigheter på andra 
platser längs fjällkedjan (Kullman 1998), vilket 
ytterligare talar för speciella egenskaper i dåti-
dens makroklimat. 

Den nästan totala avsaknaden av fjällbjörk 
bland de subfossila trädrester som påträffats 
antyder också ett utpräglat kontinentalt och 
relativt snöfattigt klimat under flera av de för-
sta isfria årtusendena. Erfarenheter från andra 
delar av Dalarnas fjällvärld pekar i samma 
riktning, men man bör nog akta sig för att tolka 
bristen på subfossila björkar som total frånvaro 
i det tidiga postglaciala landskapet (Kullman 
2004c). Tidpunkten för när fjällbjörken börjar 
bilda mer slutna bestånd ovanför barrskogen är 
något oklar. Mer omfattande data från andra 
fjällområden i södra delen av fjällkedjan (Kull-
man 2004b) har visat att detta är en successiv 
process. Den inleddes för omkring 7 500 år 

sedan som ett resultat av allt svalare somrar och 
mer snörika vintrar, alltså fjällbjörkens optimala 
klimattyp. Möjligtvis skulle framväxten av ett 
subalpint fjällbjörks bälte kunna vara något mer 
fördröjd i det relativt kontinentala klimatet i 
Dalarnas fjälltrakter.

Bortsett från indikationer om ett klart var-
mare och torrare klimat direkt efter istiden, 
finns i den här undersökningen inga belägg för 
att ädla lövträd, exempelvis ek Quercus robur, Quercus robur, Quercus robur
hassel Corylus avellana eller skogsalm Corylus avellana eller skogsalm Corylus avellana Ulmus gla-
bra någonsin vuxit på Fulufjället. Detta antyds bra någonsin vuxit på Fulufjället. Detta antyds bra
däremot av äldre pollenanalyser i området 
(Lundqvist 1951) och helt osannolikt är det fak-
tiskt inte, med tanke på att subfossil ek (ollon) 
och hassel (nötter) hittats i subalpina miljöer på 
Storvätteshågna, sex mil längre norrut (Kullman 
2004c). Dessutom, alm växer än idag (krypande 
form) vid Fulufjället, bara ett stenkast in på 
norska sidan (Ljung 2000).

Tabell 2. Ålder för subfossila trädrester, daterade med kol-14-analys. Kalibrering till kalenderår BP (BP = 
före 1950) har utförts enligt Stuiver m.fl. (1998).
Radiocarbon ages of subfossil wood remains, in most cases found slightly below the new and raised treeline, 
i.e. 940 m a.s.l. The samples are calibrated to calendar years (cal. BP) according to Stuiver et al. (1998).

Provnr. Art Ålder Höjd (m ö.h.) Daterat material Koordinater
Lab. no. Species Age (cal. BP) Elevation (m a.s.l.) Material dated Coordinates

195539 Tall Pinus 7 480 890 (fig. 7) Stam Trunk 61° 38,218´ N; 12° 40,933´ Ö 
195540 Tall Pinus 9 240 920 Stam Trunk 61° 38,256´ N; 12° 39,687´ Ö
195541 Tall Pinus 8 580 920 Stam Trunk 61° 38,256´ N; 12° 39,687´ Ö
195542 Tall Pinus 9 440 920 Stam Trunk 61° 38,256´ N; 12° 39,687´ Ö
195543 Tall Pinus 9 540 935 Gren Branch 61° 38,064´ N; 12° 38,821´ Ö
195544 Tall Pinus 9 410 905 Stam Trunk 61° 38,131´ N; 12° 38,821´ Ö
195545 Tall Pinus 9 000 905 Stam Trunk 61° 38,131´ N; 12° 38,821´ Ö
195550 Tall Pinus 9 600 1030 (fig. 8) Stam Trunk 61° 34,457´ N; 12° 34,889´ Ö
195546 Björk Betula 375 935 (fig. 4) Stam Trunk 61° 37,978´ N; 12° 38,800´ Ö
195538 Gran Picea 9 030 890 (fig. 7, 10) Kotte Cone 61° 38,218´ N; 12° 40,933´ Ö
195547* Gran Picea 5 600 905 (fig. 5, 11) Kotte Cone 61° 38,356´ N; 12° 40,589´ Ö 
195548* Gran Picea 375 905 (fig. 5, 11) Stam Trunk 61° 38,356´ N; 12° 40,589´ Ö
195549* Gran Picea 9 550 905 (fig. 5, 11) Stam Trunk 61° 38,356´ N; 12° 40,589´ Ö
195551* Gran Picea 9 000 905 (fig. 5, 11) Stam Trunk 61° 38,356´ N; 12° 40,589´ Ö
195537 Lärk Larix 8 180 890 (fig. 7, 9) Kotte Cone 61° 38,218´ N; 12° 40,933´ Ö

* Tillhör troligtvis samma genetiska individ som ännu lever.
  Probably, these belong to the same, still living, genet.
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Den nya trädgränsen i långt perspektiv
De subfossila tallar som påträffades i det särskilt 
genomsökta området, alltså i en zon från dagens 
nya trädgräns och 50 m lägre, fördelar sig inom 
intervallet 9 600–7 500 år före nutiden.

Det finns således ingenting som tyder på att 
trädformig tall någonsin därefter har vuxit på 
samma höga nivå som idag. Av allt att döma är 
den högre trädgräns som utbildats under 1900-
talet unik för åtminstone de senaste 7 500 åren. 
Detta blir särskilt uppenbart om landhöjningen 
på omkring 100 m under de senaste 7 500 åren 
beaktas (Fredén 1998). Indirekt kan dessa 
omständigheter tolkas som att bakomliggande 
klimatändring är större än den naturliga varia-
tionsbredden under den här perioden. Givetvis 
kan invändas att detta underlag, i form av 

antalet daterade tallar, är väl magert för så långt-
gående slutsatser. Faktum är dock att resultatet 
blir exakt detsamma när det baseras på avsevärt 
större datamängder; det gäller såväl Dalarna 
som helhet (Kullman 2004c), som hela den 
svenska fjällkedjan (Kullman & Kjällgren 2000, 
2006).

Granens invandring
De data som här presenteras (tabell 2) förstärker 
det mönster som med hjälp av subfossila gran-
rester dokumenterats på andra håll, nämligen att 
granen är ett av de tidigast invandrade träden 
till fjällkedjan (Kullman 2000b). Den länge 
förfäktade synen på granen som en sentida 
immigrant ses alltmera som en kuriositet som 
främst hör hemma i den idéhistoriska diskursen 

Figur 10. Grankotte med karak-
tärer av altaigran Picea abies ssp. 
obovata anträffad i mossegöl (figur 
7) och daterad till 9 030 år före 
nutid.
A spruce cone with scale char-
acters of Picea abies ssp. obovata
found in a bog pool (Fig. 7) and 
radiocarbon-dated to 9 030 cal. BP.

Figur 11. Subfossila granrester 
bevarade i marken under granen i 
figur 5. Från vänster till höger är 
åldern 5 660, 375, 9 550 och 9 000 
år före nutid.
Four samples of subfossil spruce 
remains, preserved in the soil 
underneath the canopy of the 
spruce displayed in Fig. 5. From the 
left to the right they date 5 660, 
375, 9 550 and 9 000 cal. BP.
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(jfr Nordlund 2001). Under inflytande av de 
subfossila vittnesbörden utvecklas nu nya tolk-
ningsalternativ som står på betydligt säkrare 
grund. Det är nu alltmer klart att tall och gran 
invandrat ungefär lika tidigt. Varifrån de första 
granarna kommit och var granen tillbringat 
istiden är dock fortfarande helt öppna frågor, 
vars definitiva lösning kräver eftersök av subfos-
sila granrester såväl öster som väster om fjällen. 
Idag saknas dylika belägg av tidiga postglaciala 
granar utanför fjällen i båda dessa riktningar. 
Intressant i sammanhanget är att ett av de äldsta 
granfynden på Fulufjället (9 030 år) är en kotte 
med tydliga drag av altaigran Picea abies ssp. Picea abies ssp. Picea abies
obovata (figur 10), en grantyp med tyngdpunk-obovata (figur 10), en grantyp med tyngdpunk-obovata
ten i sin utbredning i nordost. En annan gran-
kotte, 5 660 år gammal, är av mer sydlig typ 
(P. abies ssp. P. abies ssp. P. abies abies). Mycket talar dock för att 
kotten tillhör en klonbildande gran som fanns 
på plats redan för 9 550 år sedan (figur 5, 11).
Förekomsten av dessa olika typer av kottar kan 

dock inte ensamma avgöra frågan om invand-
ringsriktningen.

Ett fascinerande resultat är att under kro-
nan på en av den nya trädgränsens yttersta 
gran utposter har fyra distinkta ”generatio-
ner” av subfossil gran preparerats fram ur det 
översta markskiktet. Dessa omfattar intervallet 
9 550–375 år före nutid (figur 5, 11) och tillhör 
troligen ett och samma genetiska individ, alltså 
en postglacial pionjärgran. Tack vare förmågan 
till vegetativ förökning har den kunnat över-
leva ända in i nutiden genom att växla mellan 
trädform och buskform i takt med klimatets 
svängningar. Denna nästan otroliga seghet och 
förmåga att långsiktigt överleva ogynnsamma 
klimatperioder är en egenskap som måste räknas 
granen tillgodo när vi funderar på var detta träd 
kan ha ”övervintrat” istiden. Måhända har den 
framhärdat närmare iskanten och den skandina-
viska halvön än vi tidigare vågat ana (jfr Kull-
man 2000b).

Dynamik i flora och vegetation
I samband med trädgränsundersökningarna 
1974 gjordes noggranna noteringar om fält- och 
bottenskiktens karaktär och sammansättning 
i det här studerade området, dels översiktligt 
och dels inom mindre partier av speciell natur 
(Kullman opublicerade data). Som stöd för jäm-
förelser med dagens situation finns dessutom 
ett antal bleknande färgdia med landskapsvyer. 
Givetvis är detta dokument av något osäker 
natur, men vissa kvalitativa jämförelser med 

Figur 12. Ung planta av blomsterlupin i helt intakt 
lavhed med gulvit renlav, ripbär, lingon, ljung och 
kruståtel. Liknande, nyetablerade förekomster 
finns i andra dalafjäll (Kullman 2004b). 
A young plant of Lupinus polyphyllus found growing 
in undisturbed lichen heath. Similar occurrences are 
reported from nearby mountains (Kullman 2004b).
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dagens situation kan nog ändå vara av intresse, 
särskild då indicierna pekar i samma riktning 
som i närbelägna områden med bättre doku-
mentation.

Mitt intryck är att lavmattorna, främst föns-
terlav och grå renlav Cladonia rangiferinaterlav och grå renlav Cladonia rangiferinaterlav och grå renlav , är 
minst lika svällande och välutvecklade idag som 
för trettio år sedan. Påtagligt är dock att arealen 
av helt rena lavmattor utan inblandning av kärl-
växter har minskat. Som helhet framstår land-
skapet på platån mindre gulvitt och mera grönt 
idag. Främst är det dvärgbjörk, ljung, kråkbär 
och i någon mån blåbär som alltmer börjat infil-
trera lavmattorna. Allra tydligast är detta i de 
områden där fjällbjörkbestånden fått en mer slu-
ten och skoglig karaktär. Dvärgbjörkens expan-
sion är också tydlig vid dess höjdgräns. Denna 
fastställdes 1974 till 950 m ö.h. men återfinns 
idag 1035 m ö.h. (Brattfjället). Kruståtel 
Deschampsia flexuosa uppträdde 1974 främst som Deschampsia flexuosa uppträdde 1974 främst som Deschampsia flexuosa
väl avgränsade bestånd i grundare svackor. Idag 
är arten ett mycket mer framträdande inslag i 
fjällplatåns hedar. 

Fjällväxtfloran (se ovan) har inte förändrats. 
Däremot har frekvensen av de mest typiska 
fjällväxterna och deras växtsamhällen minskat i 
växttäcket, vilket innebär att man får gå ganska 
långt mellan fynden av någon av dessa arter. 
Runt topparna av Söthålshön och Rörsjöhön 
noterades 1974 livskraftiga och vittutbredda 
populationer av ripbär och krypljung. Idag finns 
nästan inget av detta kvar. Vid en kallkälla på 
en nivå av 890 m växte 1974 täta bestånd av 
polarull Eriophorum scheuchzeri, som numera är 
helt utgången på platsen. Ett annat exempel som 
pekar i samma riktning rör snölegevegetationen. 
Vid basen av Rörsjöhöns nordöstra sluttning 
dokumenterades i början av augusti 1974 tre 
10–15 m långa fält med kvarliggande snö samt 
ett flertal ruggar med fjällbräken Athyrium 
distentifolium samt små fläckar med dvärgvide
Salix herbacea, fjällnoppa Gnaphalium supinum, fjällnoppa Gnaphalium supinum, fjällnoppa
fjällkåpa Alchemilla alpina och fjällummer. Vid 
ungefär samma tid 2004 var all snö sedan länge 
försvunnen och endast ett tynande, decime-
terhögt exemplar av fjällbräken markerade att 
här hade vegetationen tidigare påverkats av sent 

smältande snö. Frodig och nästan heltäckande 
blåbärshed med smörblommor Ranunculus acris
dominerar idag på platsen där flera snölegearter 
tidigare hade sin svenska sydgräns. Blåbärs-
risets nedvandring och förtätning i svackor är 
ett mycket påtagligt fenomen över stora delar 
av fjällplatån. Ett varsel om att fjällens växt-
lighet inte alltid kommer att vara vad den varit 
får vi av förekomsten av några unga plantor av 
blomsterlupin Lupinus poly phyllus i Fulufjällets Lupinus poly phyllus i Fulufjällets Lupinus poly phyllus
lav-rishedar, långt från stigar eller andra spår av 
mänskliga störningar (figur 12). Kombinatio-
nen av en kortare snöperiod och ökat nedfall av 
atmosfäriskt kväve (se ovan) framstår som den 
yttersta orsaken till de vegetations- och flora-
förändringar som här manifesterats. Merparten 
av dessa har mer i detalj dokumenterats i andra 
delar av Dalarnas fjällvärld (Kullman 2004b). 
De aktuella trenderna i växttäckets dynamik, 
särskilt trädgränsernas unika höjning och snö-
legesamhällenas tillbakagång, överensstämmer 
också väl med ett mer globalt mönster av pågå-
ende och förväntade förändringar (IPCC 2001, 
ACIA 2004).

Stort värde
Den här redovisade undersökningen ger klart 
belägg för den nya nationalparkens stora värde 
för såväl vegetationshistorisk som vegetations-
dynamisk forskning. Ett fundament har lagts 
för framtida insatser inom båda dessa fält. Det 
undersökta områdets närhet till Njupeskärs 
Naturum gör att resultaten med fördel kan 
utnyttjas för att berika den pedagogiska verk-
samheten för allmänheten vid denna anlägg-
ning. Eftersom de landskapsförändringar som 
här dokumenterats visat sig anknyta till många 
människors egna upplevelser och frågeställ-
ningar borde här finnas möjligheter att skapa 
ett forum som stimulerar till ömsesidigt kun-
skapsutbyte mellan forskning och intresserad 
allmänhet. Detta är så kallad traditionell ekolo-
gisk kunskap (TEK), en hittills föga utnyttjad 
kunskapskälla för vetenskaplig analys, och som 
börjat uppmärksammas allt mer (Usher 2000). 
Här skulle institutioner av typ Naturum kunna 
spela en viktig roll.  
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•  Denna undersökning har finansierats av Läns-
styrelsen i Dalarna. Lisa Öberg, Lena Kjällgren 
och Ulf Molau har bidragit med viktiga och 
konstruktiva synpunkter på manuskriptets 
utformning.

Citerad litteratur
ACIA 2004. Impacts of a warming Arctic: Arctic Cli-

mate Impact Assessment. – Cambridge Univ. Press.
Alexandersson, H. 2002. Temperatur och nederbörd 

i Sverige 1860–2001. – SMHI Meteorologi 104: 
1–28.

Bratt, L. 2004. Fulufjällets vegetation och flora. 
– Naturvårdsverket, Stockholm.

Forsslund, K. E. 1924. Med Dalälven från källorna 
till havet. Del II, Bok I. Fulufjäll och Transtrand. 

– Åhlén & Åkerlunds Förlag, Stockholm.
Forsslund, K.-H. 1949. Dalafjällens växt- och djur-

värld. – I: Forsslund, K.-H. & Curry- Lindahl, K. 
(red.), Natur i Dalarna. Bokförlaget Svensk Natur, 
Stockholm, sid. 164–183.

Fredén, C. (red.) 1998. Berg och jord. – SNA Förlag, 
Stockholm.

Holmgren, A. 1937. Något om krontypen hos ett tall-
bestånd i Fulufjäll. – Norrlands Skogsvårdsförb. 
Tidskr. 1937: 225–239.

Holtmeier, F.-C. 2003. Mountain timberlines. Ecolo-
gy, patchiness and dynamics. – Kluwer, Dord recht.

Hustich, I. 1958. On the recent expansion of Scotch 
pine in northern Europe. – Fennia 82: 1–25.

IPCC 2001. Climate change 2001. Impacts, adapta-
tion and vulnerability. – Cambridge Univ. Press.

Kellgren, A. G. 1891. De skogbildande trädens 
utbredning i Dalarnes fjälltrakter. – Bot. Not. 
1891: 182–186.

Kjällgren, L. & Kullman, L. 2002. Geographical 
patterns of tree-limits of Norway spruce and Scots 
pine in the southern Swedish Scandes. – Norw. J. 
Geogr. 56: 237– 245.

Kullman, L. 1979. Change and stability in the alti-
tude of the birch tree-limit in the southern Swed-
ish Scandes 1915–1975. – Acta Phytogeogr. Suec. 
65: 1–121.

Kullman, L. 1997. Tree-limit stress and disturbance. 
A 25-year survey of geoecological change in the 
Scandes Mountains of Sweden. – Geogr. Ann. 
79A: 139–165.

Kullman, L. 1998. Palaeoecological, biogeographi-
cal and palaeoclimatological implications of early 
Holocene immigration of Larix sibirica Ledeb. Larix sibirica Ledeb. Larix sibirica
into the Scandes Mountains, Sweden. – Glob. 
Ecol. Biogeogr. Lett. 7: 181–188.

Kullman, L. 2000a. Tree-limit rise and recent warm-
ing: a geoecological case study from the Swedish 
Scandes. – Norw. J. Geogr. 54: 49–59.

Kullman, L. 2000b. The geoecological history of 
Picea abies in northern Sweden and adjacent parts Picea abies in northern Sweden and adjacent parts Picea abies
of Norway. A contrarian hypothesis of postgla-
cial tree immigration patterns. – Geo-Öko 21: 
141–172.

Kullman, L. 2004a. The changing face of the alpine 
world. – Global Change Newsletter 57: 12–14.

Kullman, L. 2004b. Early Holocene appearance of 
Mountain Birch (Betula pubescens ssp. Betula pubescens ssp. Betula pubescens tortuosa
at unprecedented high elevations in the Swedish 
Scandes: megafossil evidence exposed by recent 
snow and ice recession. – Arct. Antarct. Alp. Res. 
36: 172–180.

Kullman, L. 2004c. Tree-limit landscape evolution 
at the southern fringe of the Swedish Scandes 
(Dalarna province) – Holocene and 20th century 
perspectives. – Fennia 182: 73–94.

Kullman, L. 2005. Mountain taiga of Sweden. – I: 
Seppälä, M. (red.), The physical geography of 
Fennoscandia. Oxford Univ. Press, sid. 453–497.

Kullman, L. & Kjällgren, L. 2000. A coherent post-
glacial tree-limit chronology (Pinus sylvestris L.) Pinus sylvestris L.) Pinus sylvestris
for the Swedish Scandes: aspects of paleoclimate 
and “recent warming”, based on megafossil evi-
dence. – Arct. Antarct. Alp. Res. 32: 419–428.

Kullman, L. & Kjällgren, L. 2006. Holocene pine 
tree-line evolution in the Swedish Scandes: Recent 
tree-line rise and climate change in a long-time 
perspective. – Boreas 35.

Ljung, T. 2000. Landet bortom tiden. – Länsstyrel-
sen i Dalarnas län, Falun. 

Lundqvist, G. 1949. De svenska fjällens natur. –     
Svenska Turistföreningens Förlag, Stockholm.

Lundqvist, G. 1951. Beskrivning till jordartskarta 
över Kopparbergs län. – SGU. Ser. Ca 21: 1–201.

Lundqvist, R. 2002. Fulufjället. Nationalpark i 
Dalafjällen. – Naturvårdsverket, Stockholm.

McCarty, J. P. 2001. Ecological consequences of recent 
climatic change. – Conserv. Biol. 15: 320–336.

Nordlund, C. 2001. Det upphöjda landet: Vetenska-
pen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av 
Sveriges förflutna, 1860–1930. – Kungl. Skytte-
anska Samfundet, Umeå.

Oddestad. I. 1967. Deglaciationen av Fulufjället, 
med speciell hänsyn tagen till erosionsfenomenen. 

– Naturgeografiska inst., Stockholms universitet.
Oldhammer, B. 1994. Brandhistorik från mellersta 

och nordvästra Dalarna. – Svensk Bot. Tidskr. 93: 
258–266.

Oldhammer, B. 2002. Fulufjällets nationalpark – ett 
moss- och lavparadis. – Svensk Bot. Tidskr. 96: 
149–153.

Raab, B. & Vedin, H. (red.) 1995. Climate, lakes and 
rivers. – Bra Böcker, Höganäs.

Rapp, A. 1992. Budskap från Ismannen Ötzi och 
andra. – Geografiska Notiser 1992(4): 191–200.



TRÄDGRÄNSEN PÅ FULUFJÄLLET

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:6 (2005) 329

Richter, M., Fickert, T. & Grüninger, F. 2004. 
Pflanzen auf schuttbedeckten Gletschern – wan-
dernde kuriositäten. – Geo-Öko 25: 225–256.

Samuelsson, G. 1917. Studien über die Vegetation der 
Hochgebirgsgegenden von Dalarne. – Nova Acta 
Reg. Soc. Sci. Ups. Ser. IV (4:8): 1–253.

Sandberg, G. 1940. Den pågående klimatföränd-
ringen. – Svenska Vall- och Mosskulturfören. 
Kvartalsskr. 2: 163–178.

Sander, J. 2004. Brand i Fulufjällets nationalpark 
– en brandhistorisk analys med förslag för fram-
tida skötsel. – Länsstyrelsen i Dalarnas län, Miljö-
vårdsenheten, Rapport 2005: 1.

Stuiver, M., Reimer, J., Bard, E. m.fl. 1998. 
INTCAL 98: radiocarbon age calibration, 
24,000–0 cal BP. – Radiocarbon 40: 1041–1083.

Usher, P. J. 2000. Traditional ecological knowledge 
in environmental assessment and management. 

– Arctic 53: 183–193.
Vedin, H., Eklund, A. & Alexandersson, H. 1999. 

The rainstorm and flash flood at Mount Fulufjäl-
let in August 1997: the meteorological and hydro-
logical situation. – Geogr. Ann. 81A: 361–368.

Westling, O. & Ferm, M. 1997. Deposition av luft-
föroreningar på hög höjd i de svenska fjällen. 

– Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå.
Öberg, L. 2002. Trädgränsdynamik på Sånfjället. 

– Svensk Bot. Tidskr. 96: 177–185.

ABSTRACT
Kullman, L. 2005. Gamla och nya träd på Fulufjäl-
let – vegetationshistoria på hög nivå. [Old and new 
trees on Mt Fulufjället in Dalarna, central Swe-
den.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 315–329. Uppsala. 
ISSN 0039-646-X.
A new national park, Fulufjället, was established 
in 2002. The main intention is to preserve dis-
tinctive and pristine alpine tundra and adjacent 
mountain taiga in the southern Swedish Scandes. 
Quite uniquely, this area has never harboured semi-
domestic reindeer herds. Therefore this is an ideal 
target for pure studies of vegetational responses to 
past, present and future climate change.

Within a permanent altitudinal monitoring 
transect (Fig. 1), treeline positions (m a.s.l.) in 
AD 1915, i.e. at the onset of recent climate warm-
ing, were reconstructed by coring living trees. In 
addition, these limits were assessed by altimeter 
measurements in 1974 and 2004 (Table 1). Pinus 
sylvestris displayed the largest elevational advance; 
145 m since about 1915 (Figs 2 & 3). This was 
accomplished by upslope dispersal of seeds and 
establishment of new individual pines at increasingly 
higher elevations. In contrast, treelines of Picea abies

and Betula pubescens ssp. czerepanowii were raised 
by accelerated height growth of old, established and 
stunted individuals (krummholz). One spruce had 
an estimated age of >9500 years (Figs 5 & 11) and a 
living mountain birch (Fig. 4) likely established >500 
years ago.

The broad outlines of the Holocene treeline his-
tory were reconstructed from radiocarbon-dated 
subfossil wood remains (Table 2). Pinus and Picea
were present in the area by 9500 cal. BP and the 
pine treeline altitude peaked during this early 
period of the Holocene, at least 235 m higher than 
present (Fig. 8). Apparently this was the warmest 
and driest part of the Holocene. Presence of Larix 
sibirica (a subfossil cone; Fig. 9) attests to a strongly 
continental character of the climate. Past century´s 
treeline advance was put into perspective by pro-
jection on the entire Holocene record. It appeared 
that the magnitude and rate of the modern treeline 
shift, and associated centennial climate warming, 
have been larger than at any other period of similar 
length during the past 7500 years or so. This infer-
ence concurs with more extensive data sets from 
the entire Swedish Scandes.

Plant cover changes over the past 30 years 
were tentatively assessed. A certain greening of 
the landscape is discernible, as dwarf-shrubs and 
grass have expanded at the cost of lichens. Seem-
ingly, alpine vascular plants, snow bed species in 
particular, growing near the southern edge of their 
range have dwindled over the past three decades. 
A longer snow free period, possibly in conjunction 
with increased atmospheric deposition of nitro-
gen, is likely to be the prime reason behind these 
changes.
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Varder är skoglösa bergstoppar utanför den 
egentliga fjällkedjan. Men nu verkar skogen 
vara på väg tillbaka också här! Bengt Oldham-
mer har följt utvecklingen på Anjosvarden.

BENGT OLDHAMMER

Under 1986–87 genomförde Pär Johans-
son och jag en undersökning av tolv 
varder i Mora kommun (Johansson 

m.fl. 1988). Särskilt grundligt studerades Anjos-
varden, 764 meter över havet. Vi drog slutsatsen 
att de skoglösa varderna i huvudsak uppkom-
mit genom ett kärvt klimat i kombination med 
skogsbränder.

De sentida förändringen vid Anjosvarden 
framgår av bilderna. Från 1908 och fram till 
1974 var den skoglösa varden fjällik. År 1986 var 
det tydligt att framför allt föryngringarna från 
ungefär 1930–1950 sakta var på väg att beskoga 

Varder – en försvinnande naturtyp

Figur 1A. Anjosvardens södra och högsta topp. 
Bilden tagen från den norra toppen 1974. Foto: 
Martin Persson.
B. Bild tagen 2005 från samma ställe. Foto: Peter 
Turander.

Figur 2A. Utsikt 1986 från Anjosvardens södra 
topp mot öster. Foto: Bengt Oldhammer.

B. Bild tagen 2005 från samma ställe. Observera 
att den lilla tjärnen till höger knappt syns längre. 

Foto: Peter Turander 2005
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varden. Under 1990-talet och början av 2000-
talet ökade igenväxningen snabbare än någon 
kunde ana. Fotograf Peter Turander i Orsa har 
noga dokumenterat förändringarna genom nya 
bilder från 2005 tagna från exakt samma platser 
som det äldre bildmaterialet.

Än så länge håller fjällväxter som ripbär 
Arcto staphylos alpinus, krypljung Loiseleuria 
procumbens och klynnetåg Juncus trifidus ställ-
ningarna, liksom snölav Flavocetraria nivalis och 
fjäll tagellav Alectoria ochroleuca. De trivs särskilt 
på uppfrysningsmark eller där människor tram-
pat sönder marken på Anjosvardens topp. På sikt 
kommer dessa arter förmodligen att försvinna. 
Enligt undersökningar av fjällfloran i början av 
seklet, 1950, 1975, 1985 och 2005 tycks ripbäret 
kulminera i antal för närvarande. Krypljung och 
klynnetåg har ökat något, eller åtminstone inte 
minskat, jämfört med förhållandena för hundra 
år sedan. Däremot tycks fjällummern Diphasi-
astrum alpinum vara på väg bort som en följd av 
tjockare täcken av mossa, ris och ljung.

Resultaten från Anjosvarden överensstämmer 
med de grundliga undersökningar Leif Kullman 
(1982, 2005) gjort vid Tandövala i Dalarna. 
Kullman har bland annat konstaterat att de 
mindre lågfjällsöar som höjt sig över barrskogs-
landskapet i Dalarna hade sin maximala utbred-
ning vid förra sekelskiftet. Under 1900-talet har 
de åter igen blivit mer eller mindre skogklädda 
berg.  

Figur 3. Anjosvarden med 
sina tydligt kala toppar år 
1908. Foto: Gunnar Samuels-
son.
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Sjönajas återfunnen i 
Södra Kärrlången

Den aktuella situationen för sjönajas i Sverige 
redovisas här i tre artiklar. Först ut är Anders 
Jacobson som tillsammans med Gunilla Björk-
hem har återfunnit sjönajas i Sörmland.

ANDERS JACOBSON

Vid en inventering av Södra Kärrlången i 
juli 2005 återfann jag och Gunilla Björk-
hem sjönajas Najas flexilis och styvnate 

Potamogeton rutilus vilka inte setts i sjön på fjor-
ton år. Inventeringen genomfördes på uppdrag 
av länsstyrelsen i Södermanland som ett led i 
arbetet med bevarandeplanen för Natura 2000-
området Södra Kärrlången och det kommande 
åtgärdsprogrammet för sjönajas.

Södra Kärrlången
Södra Kärrlången (figur 1) ligger några kilome-
ter nordväst om Mariefred och är ur botanisk 
synvinkel en av vårt lands märkligaste sjöar. 
Den omnämns först som en intressant fågelsjö 
av Gunnar Brusewitz (1952). På 1970-talet 
uppmärksammades dess botaniska värden av 
Carl-Johan Clemedson som i samband med en 
inventering av floran i Mariefredsområdet hit-
tade flera sällsynta vattenväxter i sjön. Det mest 
anmärkningsvärda fyndet var sjönajas som tidi-
gare endast hittats på några enstaka platser i lan-
det (Clemedson 1973a). Clemedson fann även 
den mycket sällsynta styvnaten i Södra Kärr-
lången (Clemedson 1975a). Sjönajas visade sig 
senare också finnas i den närbelägna, lilla och 
starkt igenväxta Kvarnsjön (Clemedson 1975b). 
Undersökningar av makrofossil i sedimenten 
tyder på att sjönajas funnits i Södra Kärrlången 
under lång tid (Eriksson 1994). Både sjönajas 
och styvnate sågs regelbundet i Södra Kärr-
lången fram till början av 1990-talet. Därefter 

har inga fynd av dessa arter gjorts i sjön förrän 
vid årets inventering. I Kvarnsjön har sjönajas 
inte setts sedan 1970-talet och det är möjligt att 
förekomsten där var av tillfällig natur. Man kan 
dock anta att Kvarnsjön är bristfälligt undersökt 
eftersom den är mycket svårtillgänglig med 
sanka stränder kantade av breda, svårforcerade 
vassar. Kvarnsjön undersöktes inte i samband 
med årets inventering av Södra Kärrlången. 

Södra Kärrlången ligger 25 meter över havet 
och har en yta av cirka en halv kvadratkilome-
ter. Sjön är mycket grund (mestadels grundare 
än en meter) och är att betrakta som måttligt 
näringsrik. Vattnet är relativt klart och måttligt 
brunfärgat men uppgrumling av bottensediment 
förekommer troligen i samband med hård blåst. 
Så gott som hela tillrinningsområdet utgörs av 

Läget för sjönajas i Sverige
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Figur 1. Södra Kärrlången. Fyllda röda cirklar 
indikerar förekomst av bottenfast sjönajas, medan 
ofyllda cirklar anger driftsexemplar. Blå fyrkant: 
styvnate. L: långnate. B: borstnate.
Lake Södra Kärrlången. Filled red circles: sites with 
growing Najas f lexilis. Open red circles: sites where 
N. f lexilis was found drifting on the surface. Blue 
square: Potamogeton rutilus. L: P. praelongus. B: P. 
pectinatus.
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skogsmark och sjön är tämligen opåverkad av 
föroreningar. Bottnen består av ett flera meter 
tjockt lager av dy och gyttja. Stränderna kantas 
av breda vassar och gungflyn, utom längs den 
sydöstra stranden där klipphällar når fram till 
vattnet på några platser. Klipphällarna i sydost 
är det enda stället där sjöns öppna vattenyta är 
lättillgänglig från land. Vassvegetationen domi-
neras av bladvass Phragmites australis och säv 
Schoenoplectus lacustris. På gungflyn och i fastare 
partier av vassbältena förkommer här och var 
arter som sprängört Cicuta virosa, missne Calla 
palustris, kråkklöver Comarum palustre, slokstarr 
Carex pseudocyperus och kärrbräken Thelypteris 
palustris.

Södra Kärrlången har en komplicerad historia 
av sjösänkningar och dikningsföretag. Innan 
sjön sänktes var den betydligt större än idag 
och hängde ihop med numera helt igenväxta 
Norra Kärrlången. De senaste ingreppen skedde 
förmodligen så sent som i mitten och slutet av 
1980-talet och man befarade länge att detta lett 
till att Södra Kärrlångens botaniska värden spo-
lierats. Glädjande nog kan man efter årets inven-
tering konstatera att både sjönajas och styvnate 

finns kvar och att det inte verkar vara någon 
omedelbar fara för deras fortlevnad i sjön. Vid 
årets inventering återfanns de flesta vattenväxter 
som noterades av Clemedson på 1970-talet. Värt 
att notera är dock att vi inte hittade trådnate 
Potamogeton filiformis som av Clemedson beteck-
nades som vanlig (Clemedson 1973b). Det 
verkar troligt att trådnate minskat kraftigt eller 
kanske helt försvunnit från Södra Kärrlången 
sedan 1970-talet vilket kan tyda på att miljön i 
sjön förändrats. Mer information om sjön och 
dess historia kan man hitta i den nyligen upp-
rättade bevarandeplanen för Södra Kärrlångens 
Natura 2000-område (Björkhem 2005). 

Årets inventering
Inventeringen utfördes från roddbåt med hjälp 
av vattenkikare, kratta och Lutherräfsa under 
ett par kyliga dagar med ostadigt väder i slutet 
av juli. Båten lånade vi av Bertil Bergman som 
också hjälpte oss med information och några 
praktiska göromål. Vi hyste inte några större 
förhoppningar om att återfinna sjönajas eller 
några av de andra ovanliga vattenväxterna som 
noterats i sjön eftersom det var 14 år sedan 

Figur 2. Sjönajas från Södra Kärr-
lången. Foto: Anders Jacobson.
Najas f lexilis from Lake Södra Kärr-
lången.
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några anmärkningsvärda fynd gjorts. Läget ver-
kade dock mer positivt när vi lämnat båtbryg-
gan på sjöns västsida och tagit oss ut igenom det 
breda vassbältet. Väl ute på den öppna sjöytan 
kunde vi konstatera att siktdjupet var relativt 
gott och att undervattensvegetationen verkade 
både artrik och intressant. Här fanns bland 

annat stora mattor av kransalger, mängder av en 
svårbestämd möja som närmast liknar hårmöja 
Ranunculus confervoides, en och annan gropnate 
Potamogeton berchtoldii och något som troligen 
var knoppslinga Myriophyllum sibiricum eller 
möjligen kransslinga M. verticillatum. Slingan 
var tyvärr svårbestämd eftersom den varken 
hade blommor eller övervintringsknoppar.

Redan efter någon timme stötte vi glädjande 
nog på de första driftsexemplaren av sjönajas 
i en mindre vik på vassöns västsida (figur 2). 
Trots idogt letande kunde vi inte hitta några 
bottenfasta exemplar i närheten. Färden gick 
sedan vidare söderut. Vi rundade vassöns syd-
spets och passerade förbi hällarna i sydost där ett 
av sjöns djupare områden finns (cirka två meter 
eller kanske något djupare). Undervattensvege-
tationen i detta område var tämligen fattig jäm-
fört med vad vi noterat i sjöns grundare västra 
del. De täta mattor av kransalger som var van-
liga i den västra delen saknades i stort sett. Värt 
att notera var dock en förekomst av långnate 
Potamogeton praelongus. Långnate är sällsynt och 
förekommer främst på förhållandevis djupt vat-
ten i rena och klara sjöar med högt pH. Efter att 
ha undersökt området kring hällarna fortsatte 
vi vidare norrut längs den östra stranden där vi 
kunde konstatera att undervattensvegetationen 
överlag var ganska sparsam men att långnate 
fanns på ytterligare några platser. I sjöns nord-
östra del började undervattensvegetationen bli 
rikare och vi stötte bland annat på krusnate 
Potamogeton crispus. Denna art, som är sällsynt 
i Mälardalsområdet, har en sydlig utbredning 
i Sverige och förkommer mestadels i kalkrika, 
naturligt näringsrika vatten men ibland även i 
tämligen övergödda miljöer.

Färden fortsatte sedan längs vasskanten mot 
nordväst. Undervattensvegetationen blev efter 
hand tätare och med allt större inslag av krans-
algsmattor. Redan efter ett par hundra meter hit-
tade vi det första beståndet av bottenfast sjönajas. 
Arten växte några meter utanför vasskanten på 
dybotten med relativt gles vegetation på cirka 
60–70 cm djup. Beståndet täckte inte särskilt stor 
yta men fläckvis var individ tätheten ganska stor. 
Mellan den vassomgärdade klippudden i sjöns 

Sjönajas Najas flexilis är en enhjärtbladig växt 
som tillhör familjen najas växter Najadaceae. 
Arten växer helt nedsänkt i vattnet på några 
decimeter till några meters djup, beroende på 
siktdjup. Mestadels har den hittats växande på 
dy och gyttja men i vissa fall även på fastare 
botten. 

Sjönajas är liten och svårupptäckt och liknar 
flyktigt en grov kransalg. Arten är en annuell 
sambyggare (han- och honblommor finns på 
samma individ) som förekommer i naturligt 
näringsrika eller måttligt näringsrika sötvatten 
med relativt högt pH. I Sverige förekommer 
ytterligare en art i najassläktet, havsnajas Najas 
marina, vilken är betydligt mer storvuxen och i 
huvudsak växer i brackvatten i skyddade vikar 
av Östersjön. 

I Sverige, liksom i hela Europa, är sjönajas 
mycket sällsynt och betecknas som akut hotad 
i den senaste rödlistan (Gärdenfors 2005). 
De aktuella svenska lokalerna omfattar endast 
Södra Kärrlången, Hammarsjön i Skåne och den 
nyupptäckta lokalen i Södra Vixen i Småland. 
Tidigare har arten även hittats i Kvarnsjön nära 
Södra Kärrlången, i några skånska sjöar (Västra 
och Östra Ringsjön, Finjasjön, Västra Sorröds-
sjön och Övre Storesjö), i Bysjön i Södra Vi 
socken i Småland (lokalen något osäker) och 
i den sedan länge utdikade och igenväxta sjön 
Hederviken i Uppland (Nilsson och Gustafsson 
1979, Milberg & Martinsson 1992). 

Fossila fynd har visat att sjönajas strax efter 
den senaste istidens slut var betydligt vanli-
gare i Europa än idag och det är möjligt att 
klimatförändringar och den fortgående naturliga 
försurningen av vattnen på grund av urlakning 
av jordarna efter istiden är huvudorsaken till 
artens tillbakagång. Sjönajas förekommer även i 
Nordamerika där den i motsats till i Europa är 
relativt vanlig, åtminstone i de östra och cen-
trala delarna (Hultén & Fries 1986).
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norra del och den nordvästligaste viken hittade 
vi ytterligare tre bottenfasta bestånd av sjönajas. 
Ett bottenfast bestånd fanns även mitt ute i sjöns 
nordvästra del, långt ifrån vassen. Den boten-
fasta sjönajasen var mycket svårinventerad och vi 
kunde inte avgöra beståndens storlek med någon 
större noggrannhet, men bestånden var mestadels 
tämligen glesa och täckte ganska små ytor. De 
återfanns alla på dybotten med i övrigt relativt 
sparsam vegetation på cirka 50–70 centimeters 
djup. Arten verkade inte växa i områden med täta 
kransalgsmattor. Vi inventerade även sjöns västra 
sida, från den nordvästra viken till strax söder 
om båtbryggan, men kunde inte hitta någon sjö-
najas i detta område. Undervattensvegetationen 
på västsidan skiljde sig inte mycket från vege-
tationen i sjöns norra del där vi hittat sjönajas 
– möjligen var kransalgerna mer dominerande på 
västsidan. Vi gjorde dock ett annat fint återfynd 
på sjöns västsida. I en öppning i vassen ungefär 
mitt emellan båtbryggan och den nordvästligaste 
viken växte täta bestånd av styvnate, en mycket 
sällsynt art som endast är känd från ett fåtal 
aktuella lokaler i Sverige. Styvnate förekommer 
endast i Europa med angränsande områden och 
är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Arten 
växer främst i rena, klara sjöar med högt pH och 

är ofta en följe art till sjönajas. På Södra Kärrlång-
ens västsida hittade vi även några förekomster av 
borstnate Potamogeton pectinatus som är sällsynt 
i sötvatten. Efter två dagars intensivt invente-
rande kunde vi konstatera att vi hittat bottenfast 
sjönajas på fem platser i sjön, driftsexemplar på 
två platser och som bonus prickat in ett ganska 
stort bestånd med styvnate. Efter påseende av 
Irmgard Blindow kunde de insamlade krans-
algerna bestämmas till skörsträfse C. globularis, 
papillsträfse C. globularis var. virgata, glansslinke 
Nitella flexilis, mattslinke N. opaca och något 
som troligen var stjärnslinke Nitellopsis obtusa. 
Den sistnämnda arten är starkt hotad i Sverige 
(Gärdenfors 2005) men tyvärr var bestämningen 
något osäker på grund av att materialet inte var 
helt färskt. De arter vi hittade under inventering-
en finns listade i tabell 1.  
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Skörsträfse Chara globularis
Papillsträfse C. globularis var. virgata
Glansslinke Nitella flexilis
Mattslinke Nitella opaca
Stjärnslinke Nitellopsis obtusa*
Kärrbräken Thelypteris palustris
Granbräken Dryopteris cristata
Vit näckros Nymphaea alba
Gul näckros Nuphar lutea
Hårmöja Ranunculus confervoides*
Kråkklöver Comarum palustre
Knoppslinga Myriophyllum sibiricum*
Sprängört Cicuta virosa
Kärrsilja Peucedanum palustre
Topplösa Lysimachia thyrsiflora
Vattenbläddror Utricularia
Missne Calla palustris

Andmat Lemna minor
Svalting Alisma plantago-aquatica
Dyblad Hydrocharis morsus-ranae
Gropnate Potamogeton berchtoldii
Krusnate P. crispus
Gäddnate P. natans
Borstnate P. pectinatus
Ålnate P. perfoliatus
Långnate P. praelongus
Styvnate P. rutilus
Sjönajas Najas flexilis
Igelknopp Sparganium emersum
Dvärgigelknopp S. natans
Säv Schoenoplectus lacustris
Vass Phragmites australis
Vasstarr Carex acuta
Slokstarr C. pseudocyperus

Tabell 1. Vatten- och sumpväxter som hittades vid inventeringen av Södra Kärrlången i juli 2005. Några 
andra arter av intresse är också noterade. *: något osäker bestämning.
Aquatic and semiaquatic species found during the inventory of Lake Södra Kärrlången in July 2005. 
*: identification uncertain.
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ABSTRACT
Jacobson, A. 2005. Sjönajas återfunnen i Södra 
Kärrlången. [Najas flexilis rediscovered in Söder-

manland, southeast Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 
99: 332–336. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The rare aquatic plants Najas f lexilis and Potamoge-
ton rutilus were rediscovered in Lake Södra Kärrlån-
gen in the Swedish province of Södermanland after 
14 years’ absence. Lake Södra Kärrlången has an 
interesting flora that also includes several regionally 
rare plants such as Potamogeton crispus and P. prae-
longus. The lake is small (ca 0.5 km2), mesotrophic 
and very shallow (mostly less than 1 m). The bot-
tom consists of a several metres deep layer of mud 
and gyttja. Lake Södra Kärr lången has been lowered 
several times during the last century, the last time 
presumably in the late 1980s, which probably has 
affected the flora considerably.
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Sjönajas – nytt fynd i 
Småland

I somras hittades sjönajas på en ny lokal i Små-
land. Maria Carlsson och Matilda Apelqvist 
berättar om sitt fina fynd.

MARIA CARLSSON & MATILDA APELQVIST

Fyndet av sjönajas Najas flexilis gjordes 
i samband med en inventering i Södra 
Vixen några kilometer sydväst om Eksjö 

den 29 augusti 2005. Vi fick då upp ett exem-
plar vid krattning med en så kallad Lutherräfsa. 
Det blev många telefonsamtal och ett evigt 
skickande av bilder innan bestämningen var 
klar. Desto roligare blev det när vi kunde kon-
statera att det var en riktig raritet vi hittat.

Vid återbesök tillsammans med Margareta 
Edqvist genomfördes krattning och snorkling 
efter arten med lyckat resultat. Sjönajasen växte 
glest på drygt tre meters djup över ett relativt 
stort område i den aktuella viken. På växtplatsen 
var bottnen mjuk och vegetationen gles. Där 
fanns också trubbnate Potamogeton obtusifo-
lius, höstlånke Callitriche hermaphroditica och 
vatten pest Elodea canadensis. Längre ut, på fyra 
till fem meters djup, dominerades vegetationen 
helt av vattenpest som växte i tjocka mattor. 
Vatten pesten kan bli ett hot mot sjönajasen om 
den skulle breda ut sig även på grundare vatten. 
Därför är det angeläget att bevaka lokalen för 
att kunna upptäcka eventuella förändringar i 
utbredningen av såväl sjönajas som de konkur-
rerande arterna.

CARLSSON & APELQVIST
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Hoten mot sjönajasen anses vara övergödning, 
igenväxning samt att dess sällsynthet gör den 
sårbar för negativa förändringar i de få sjöar där 
den finns i idag. För att hjälpa sjönajasen och 
andra hotade arter skrivs åtgärdsprogram som 
kommer att följas upp av länsstyrelserna. Ansva-
ret för åtgärdsprogrammet för sjönajas kommer 
att ligga på länsstyrelsen i Jönköping.

Södra Vixen tillhör Emåns vattensystem 
och är ett Natura 2000-område. Sjön är av riks-
intresse för naturvården, främst på grund av de 
många rödlistade arter som finns där (Läns-
styrelsen i Jönköpings län 2003). Sjön är också 
föreslagen som nationellt särskilt värdefull inom 
arbetet med att peka ut värdefulla vatten som 
genomförts av länsstyrelserna på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Hotade växter i sjön är för-
utom sjönajas även styvnate Potamogeton rutilus, 
bandnate P. compressus och den kolonibildande 
blågrönbakterien sjöhjortron Nostoc zetterstedtii.

Sjönajas har i modern tid noterats endast 
från ett fåtal sjöar i Skåne och två närbelägna 
sjöar i Södermanland. Det senaste fyndet av sjö-
najas i Småland gjordes 1879 av Gustaf Ivar von 
Cedervald. Platsen för fyndet är lite osäker men 
troligen var det i Bysjön nära Halsebo i Södra 
Vi socken. Per Milberg försökte återfinna arten 
i Bysjön 1991 men utan resultat (Milberg m.fl. 
1992). Arten är klassad som Akut hotad (CR) 
enligt den svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). 
Den finns även upptagen i EU:s habitatdirektiv 
som listar sällsynta arter som ska skyddas enligt 
Natura 2000.  
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Sjönajas i Hammarsjön
Sjönajasen i Hammarsjön verkar inte må så 
bra. Kjell-Arne Olsson har följt utvecklingen.

KJELL-ARNE OLSSON

Sjönajas Najas flexilis hittades 1996 i den 
sydvästra delen av Hammarsjön strax söder 
om Kristianstad (Ryde 1996). Åren där-

efter noterades arten på flera ställen i den södra 
delen av sjön (Olsson 2000). Någon noggrann 
frekvensundersökning gjordes aldrig men man 
uppskattade att sjönajas växte spridd och mer 
eller mindre rikligt i delar av sjön.

Som en del i att ta fram ett åtgärdsprogram 
för sjönajas var jag ute och sökte efter den lilla 
najaden i Hammarsjön under sammanlagt sex 
dagar i juni till september 2005, oftast med 
botanistvänner till sällskap och hjälp. Med räf-
sor och vattenkikare har vi sökt sjönaja sen på de 
dyiga bottnar där hon tidigare setts men även 
på andra platser där förutsättningarna för fynd 
bedömts som goda.

Endast inom en mycket begränsad areal i det 
område där sjönajas blev funnen 1996 har åter-
fynd gjorts. Som mest kunde omkring tio exem-
plar noteras den 23 augusti. Alla var små, de 
flesta bara några få centimeter höga och brun-
färgade av en tät film av dy och gyttja. Området 
där sjönajas blev funnen märktes ut med hjälp 
av långa markeringskäppar som kördes ner i det 
tjocka dylagret. Ungefär en månad senare, den 
28 september, besöktes lokalen ånyo. Trots att 
vattenståndet denna dag var ovanligt lågt och 
flera personer sökte efter sjönajas inom det lilla 
och välmarkerade området under mer än en 
timmes tid, stod arten inte att finna. Alla spår 
av den lilla vattenväxten var borta.

Hammarsjön är en sjö som verkar ha för-
ändrats mycket under senare år. Tidigare fanns 
täta sävruggar över en stor del av sjön, nu är det 
mesta av detta borta vilket skapat stora öppna 
vattenytor som är utsatta för vindarna i det 
flacka landskapet. Då sjöns djup sällan över-
stiger en meter virvlas bottenmaterial lätt upp 
av vågorna, med ökad grumlighet och minskat 

siktdjup till följd. Att säven minskat så mycket 
i sjön kan troligen sättas i samband med det 
ökande antalet gäss som numera kan räknas i 
tusental i och kring sjön. Sävruggar som tidigare 
var täta och höga är nu jämnt avklippta i vatten-
ytan och till synes borttynande. Om grumlig-
heten ökat och siktdjupet minskat under senare 
år är detta säkert faktorer som kan ha påverkat 
sjönajas, som den bottenlevande, lilla och späda 
växt den är, på ett negativt sätt. Dessutom lär 
den vara en smaklig och begärlig föda för sjö-
fåglar av olika slag. Kan det vara mängderna av 
gäss eller de många svanarna som finns i områ-
det som gjort att våra få exemplar av sjönajas 
försvann så plötsligt i somras? Att plantorna var 
små och ynkliga vid det höga vattenstånd som 
rådde i augusti var kanske ett resultat av att sjö-
fåglar då kunde äta delar av växten; vid det låga 
vattenstånd som sedan följde lyckades de kanske 
nå ned och äta upp även de sista resterna. Eller 
är försvinnandet i september bara en naturlig 
del av en ettårig arts livscykel? För att söka svar 
på fåglarnas eventuella påverkan på bestånden 
av sjönajas planerar vi att försöka ”betesfreda” 
delar av lokalen under nästa sommar.  
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Örnbräken kan vara ett mycket besvärligt 
ogräs och man blir inte av med den om man 
inte är mycket envis och har starka nypor. Som 
Ulf Swenson och Karin Martinsson!

ULF SWENSON & KARIN MARTINSSON

Örnbräken Pteridium aquilinum är känd 
för att skapa problem i ängs- och 
naturbetesmarker (naturliga fodermar-

ker) där hävden är alltför svag eller har upphört 
(Johansson & Hedin 1991, Ekstam & Forshed 
2000). Ormbunken blir inte sällan dominant 
med sina upp till meterhöga bladskivor som 
skuggar ut den hävdgynnade floran. Om man 
inte får bukt med den, riskerar den ”finare” flo-
ran att trängas undan och slutligen helt försvin-
na från växtplatsen. Finns det då någon metod 
för hur man kan få bukt med denna framgångs-
rika ormbunke då en naturlig fodermark skall 
restaureras? Här vill vi presentera våra egna 
erfarenheter efter en restaurering av en liten 
naturbetesmark ”infekterad” av ett välmående 
örnbräkenrhizom (figur 1).

Systematik och utbredning
Pteridium har en krånglig historia och systema-
tik men har på senare år studerats med mole-
kylära metoder (Thomson & Alonso-Amelot 
2002, Thomson m.fl. 2005). Släktet tillhör växt-
familjen Dennstaedtiaceae, omfattar fem själv-
ständiga arter och är i stort sett kosmopolitiskt. 
Örnbräken växer i många typer av miljöer men 
saknas i de allra kallaste och torraste områdena 
på jorden (Karlsson 2000). I Skandinavien före-
kommer den med två underarter, slokörnbräken 
subsp. aquilinum och taigaörnbräken subsp. 
pinetorum (Thomson 2004). I Flora Nordica 
(Karlsson 2000) motsvaras subsp. pinetorum 
av subsp. latiusculum, en cirkumpolär underart 

som i sin skepnad avgränsades och beskrevs av 
Hultén (1941). Emellertid har flera molekylära 
studier visat att subsp. latiusculum snarare tillhör 
tre olika morfologiska underarter än en natur-
lig (monofyletisk) underart (Thomson 2004). 
Thomson (2004) splittrade därför upp den i 
tre underarter med olika utbredningar: subsp. 
latiusculum i Nordamerika, subsp. japonicum i 
nordöstra Asien och subsp. pinetorum i Europa.

Restaurering av hagmarker – hur 
man kan få bukt med örnbräken

Figur 1. Hagen vid Ekbacken i Knivsta sommaren 
2002 då örnbräken fortfarande växte meterhög. 
Seminatural grassland at Ekbacken at Knivsta, Upp-
land, in 2002, when bracken still reached consider-
able numbers and heights over 1 m.
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Taigaörnbräken är i Sverige spridd från 
Skåne i söder till Lappland i norr, medan slok-
örnbräken endast förekommer i de sydligaste 
landskapen samt på Öland och Gotland. Varia-
tionen hos båda underarterna är stor och flera 
intermediära populationer tros vara av hybrid-
ursprung (Karlsson 2000). Emellertid kan kan-
ske dessa typer nu få sin förklaring då de nya 
molekylära resultaten visar att subsp. pinetorum 
är närmast släkt med subsp. aquilinum (Thom-
son 2004).

Blad av örnbräken är oftast sterila och sporo-
fyter ses endast mycket sällsynt (Karlsson 2000). 
Arten förlitar sig främst på vegetativ förökning 
genom ett rikt förgrenat rhizom som kan bilda 
omfattande kloner. Oinonen (1967), som i 
Finland studerade ormbunkens föröknings-
sätt och kloners ålder, uppskattade att en klon 
kan bli mycket gammal, troligen mer än 1400 
år. Nyetablering är sällsynt men förekommer 
möjligtvis på vegetationsfria ytor, särskilt efter 
bränder (Oinonen 1967). Det kan vara så att 
spridningen av örnbräken i våra trakter i ett 
historiskt perspektiv underlättats av ett omfat-
tande svedjebruk, från medeltiden till 1850-talet. 
Populationer som idag påträffas i våra skogar 
kan vara minnen från svedjebrukets tidevarv 
(Ekstam & Forshed 2000).

Örnbräken trivs bäst i halvöppna lägen, helst 
på morän eller sandjord och friska till något 
fuktiga ståndorter (Ekstam & Forshed 2000, 

Karlsson 2000). Dess förkärlek till väldränerad 
jord höjer ett varnande finger för att ormbunken 
kan komma att öka om det blir ett varmare och 
torrare klimat i spåren av växthuseffekten (Le 
Duc m.fl. 2003).

Rhizomet
Örnbräken sprider sig i huvudsak vegetativt med 
hjälp av sitt rhizom (jordstam) (figur 2). Det 
avancerar framåt tills ett bladskott bildas på 
huvudaxeln. Ett sidoskott, troligen en knopp, 
övertar då växtriktningen (Watt 1940). Rhizo-
met är därför sick-sack-formigt och bladskivan 
tycks bildas axillärt. Vissa anser att rhizomet 
växer i två våningar, ett ytligt skikt från vilket 
bladskivor skjuter upp och ett djupare skikt 
där näring lagras (Karlsson 2000). En grundlig 
studie över jordstammens tillväxt har dock visat 
att rhizomets vertikala fördelning i marken 
snarare är en anpassning till rådande ekolo-
giska omständigheter såsom klimat, jordmån 
och övrig vegetation (Watts 1940). Rhizomet 
återfinns någonstans mellan 5 och 65 cm under 
markytan, varför det inte lönar sig att försöka 
gräva upp det.

Örnbräken har som tur är några svaga punk-
ter (Ekstam & Forshed 2000). Ytligt växande 
rhizom är känsliga för tjäle och sena frostnätter. 
De unga bladskotten är örnbräkens akilleshäl 
eftersom de lätt skadas av frost och tramp då 
de exponeras ovan markytan. Att betesdjur hål-

Figur 2. Strax under markytan 
återfinns (oftast) örnbräkens 
rhizom, som under både vår och 
sommar är redo att skjuta upp 
nya bladskivor. Illustration: Andrea 
Klintbjer.
Just below ground the bracken’s 
rhizome can be found with its new 
fronds ready to emerge.
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ler undan örnbräken beror snarare på tramp än 
på bete, då de flesta djurslag inte alls äter örn-
bräken. Arten smakar illa och är giftig, varför 
djuren ofta blir sjuka vid rik förtäring. Symptom 
som observerats omfattar apati och död efter sex 
timmar hos grisar, blindhet hos får och minskat 
antal blodkroppar hos kreatur (Roth-Tedenstig 
1983). Getter är tydligen de enda djur som kan 
beta örnbräken utan att omedelbart må dåligt 
(Ekstam & Forshed 2000). Våra egna obser-
vationer i en eftersatt men nyligen restaurerad 
hagmark där örnbräken brett ut sig, är att får 
trots allt äter av äldre bladskivor. Fåren lämnar 
av okänd anledning hela bladskaftet, och djuren 
verkar inte må dåligt av att få i sig en och annan 
bladskiva då och då.

Naturvårdsproblem i Storbritannien
Trots att problemet med örnbräken i svenska 
naturbetesmarker (särskilt skogsbeten) får anses 
vara väl känt finns det förvånande lite litteratur 
om hur den kan bekämpas. Hur påverkas floran 
och kan den återhämta sig om man får bukt 
med örnbräken? I Storbritannien är situationen 
en annan. Här har olika strategier för att utrota 
örnbräken utarbetats sedan 1950-talet (Pakeman 
m.fl. 2000). Örnbräken har på många platser 
blivit så dominant att hela ekosystemet föränd-
rats. Särskilt drabbad är den för Storbritannien 
så typiska ljungheden (Marrs m.fl. 1993, 1998, 
Snow & Marrs 1997).

Utrotning eller begränsning av örnbräken 
kan ske på mekanisk eller kemisk väg. Genom 
att slå av bladskaften en eller två gånger varje 
växtsäsong reduceras transporten av närings-
ämnen till rhizomet. Kemisk bekämpning av 
örnbräken sker genom besprutning med asu-
lam, ett växtgift som visar sin verkan under 
påföljande växtsäsong. Giftet tas upp genom 
bladytan och transporteras till rhizomet där det 
dödar bladskotten (Le Duc m.fl. 2003). Året 
efter besprutning kan antalet nya blad reduceras 
till noll, men rhizomet dör inte utan kan snabbt 
återhämta sig om inte behandlingen återupp-
repas eller kombineras med annan bekämpning 
(Lowday & Marrs 1992). Ibland kombineras 
slåtter och besprutning för att uppnå ett önsk-
värt resultat. I Storbritannien är flera områden 
så kraftigt invaderade av örnbräken att man 
tvingats ta till besprutning från luften med heli-
kopter (Robinson m.fl. 2000).

Ett försök att återskapa en ljunghed utanför 
Cavenham i England hade 1996 pågått i 18 år 
(Marrs m.fl. 1993, 1998). Där testades olika 
metoder såsom slåtter av bladskivor en eller två 
gånger per år, besprutning med asulam samt 
en kombination av slåtter och besprutning. Det 
utan tvekan bästa resultatet erhölls då bladski-
vorna slogs av två gånger per växtsäsong. Rhi-
zomet var dock fortfarande livskraftigt efter 12 
års upprepad bekämpning. I Norge har liknande 
bekämpningsförsök utförts med växtgift och 

Figur 3. Hur man bör (A) och inte 
bör (B) dra örnbräken för att få 
med så mycket växtmaterial som 
möjligt utan att skada händerna av 
skärande kärlsträngar. Illustration: 
Andrea Klintbjer.
The bracken frond should be pulled 
vertically to remove as much mate-
rial as possible and to avoid hand 
injuries caused by the sharp vascular 
bundles.
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slåtter. Även där kunde man konstatera att slåt-
ter två gånger per år är den effektivaste meto-
den (Måren & Ekelund 2005). I de engelska 
försöken avlägsnades förvånande nog aldrig de 
avslagna bladskivorna från provytorna (Marrs 
m.fl. 1993, 1998) utan lämnades istället kvar för 
att bli till förna. Eftersom det tar mycket lång 
tid för örnbräkenblad att brytas ner av svampar 
och mikroorganismer, borde det varit logiskt att 
transportera bort avslaget material, torka och 
bränna det på en lämplig plats.

Att rycka örnbräken
Eftersom örnbräken är värdelös som foderväxt, 
tycks det i både Sverige och Storbritannien vara 
en gammal tradition att dra bräken (Ekstam 
& Forshed 2000). I England finns till och 
med folkvisor som skvallrar om bondens kamp 
om fodermarken: ”… why should I sit and sigh, 
pulling bracken, pulling bracken, all alone and 
weary? ”. Vid ett besök i Ängsö nationalpark 
sommaren 2000 berättade tillsyningsmannen 
att stora områden för ett antal år sedan var näst 
intill täckta av örnbräken. Han hade envetet sla-
git och dragit örnbräken år efter år och till slut 
hade arbetet givit resultat. Stora ytor var helt 
fria från örnbräken och stod istället i full blom 
av allahanda hävdgynnade arter.

Att rycka örnbräken är ett slitgöra men om 
området inte är alltför stort eller kraftigt invade-
rat av ett välmående rhizom ger det snabbt resul-

tat. Bladen skall ryckas ett i taget med ett verti-
kalt ryck, gärna med dubbelhandsfattning, så att 
så mycket assimilerande bladmassa som möjligt 
rycks bort från rhizomet (figur 3). Efter ett par 
hundra ryck är man ganska trött och det är lätt 
att bli lite slarvig och vika bladskaftet om pek-
fingret samtidigt som man drar. Detta ska man 
absolut inte göra, för i bladskaftet löper ett par 
sega och vassa kärlsträngar som inte alltid vill ge 
upp fästet till rhizomet. Vad som då händer är 
att kärlsträngarna skär in genom huden vilket är 
mycket smärtsamt, så var noga med att dra rakt 
upp. Man kan använda sig av arbetshandskar 
men de greppar inte lika bra om skaftet och det 
är svårt att hålla de buketter av bladskivor som 
snabbt växer i händerna. Det är också lämpligt 
att forsla bort alla bladskivor till en plats där 
de kan torkas och brännas. Att lämna dem på 
plats bygger bara upp en svårnedbruten förna, 
som i sin tur skyddar örnbräkens rhizom mot 
eventuell frost. Är det god tillgång på örnbräken 
kan man rycka mellan 1400 och 1600 blad per 
timme!

Fyra års slit
Vår praktiska erfarenhet av örnbräken började 
för snart sex år sedan då vi skaffade en tomt 
för att bygga hus. Vi hade lyckats få köpa 
en bit mark i utkanten av Knivsta, söder om 
Uppsala, som bland annat omfattade ungefär 
1500 kvadratmeter övergiven betesmark. Betet 

Figur 4. Skörden av örnbräken 
omfattade i början av vår restau-
rering ofta 500–600 bladskivor två 
till tre gånger i veckan.
Harvest of bracken fronds, often 
500–600 fronds two or three times 
a week during the first two seasons 
of the restoration period.
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hade upphört på 1970-talet och spåren av gam-
mal hävd syntes ännu i form av ett hoprullat 
fårstängsel, murkna stängselstolpar och rostig 
taggtråd. Igenväxningen hade tagit fart med 
ett tjugotal granar, buskar och sly, men kvar 
fanns ännu flera fina hasselbuketter, enbuskar, 
nyponrosor och några stora ekar. Vid vårt första 
besök i april 2000 lovade marken mer i form 
av vinterståndare av betesgynnade växter som 
darrgräs Briza media, ängshavre Helictotrichon 
pratensis och nattviol Platanthera bifolia. Den 
förre markägaren kunde inte minnas vilket år 
djur sist hade betat i hagen. Igenväxningen hade 
i viss mån bromsats under en kraftledning som 
med jämna mellanrum röjts på vedartade växter. 
Eftersom vi hade hittat tomten i april månad 

visste vi inte att hagen också hyste en stor popu-
lation örnbräken som fullständigt dominerade i 
området (figur 1).

Sommaren 2001 började vi med två till fyra 
dagars mellanrum rycka örnbräken i hagen 
(figur 4). Så höll det på hela sommaren och det 
kändes som om rhizomet aldrig skulle ge upp 
utan bara skjuta nya blad hela tiden. Tyvärr 
höll vi inte räkningen på antalet ryckta blad 
detta år, men det rörde sig om uppskattningvis 
8 000 till 10 000 bladskivor. Uppskattningen 
bygger på att vi är säkra på att färre bladskivor 
rycktes påföljande år, då vi började räkna varje 
bladskiva. Under ormbunkarna kunde vi hitta 
fem bladpar av nattviol, varav tre blommade 
samma år. Andra arter, som jungfrulin Polygala 

Tabell 1. Antal dragna blad av örnbräken samt förekomsten av några hävdgynnade örter under restau-
reringen av en liten naturbetesmark utanför Knivsta i Uppland mellan åren 2001 och 2005. För nattviol 
anges antal bladrosetter samt antal blommande exemplar i parentes.
The number of fronds of bracken Pteridium aquilinum removed and the number of flowering plants of some 
herbs during restoration of a small seminatural grassland outside Knivsta in Uppland, E Sweden, from 2001 
to 2005. The numbers for Platanthera refer to sterile leaf pairs with flowering individuals in parentheses. 
“Sparsam”: sparse, “riklig”: abundant, “uteblev”: none, “måttlig”: moderate, “svag ökning”: slight increase, 
“stark ökning”: strong increase.

2001 2002 2003 2004 2005

Örnbräken
Pteridium aquilinum

ca 8000 6085 409 19 7

Låsbräken
Botrychium lunaria

0 0 5 3 5

Backsmörblomma
Ranunculus polyanthemos

0 3 5 5 7

Gullviva
Primula veris

? 160 ? 160 200

Stor blåklocka
Campanula persicifolia

sparsam riklig uteblev riklig måttlig

Nattviol
Platanthera bifolia

5 (3) 15 (5) 18 (18) 22 (15) 22 (20)

Darrgräs
Briza media

sparsam svag ökning uteblev riklig riklig

Luddhavre
Helictotrichon pubescens

sparsam svag ökning uteblev riklig sparsam

Ängshavre
H. pratensis

sparsam stark ökning uteblev riklig riklig
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vulgaris, darrgräs och stor blåklocka Campa-
nula persici folia fanns sparsamt här och där. 
Säsongen avslutas med lieslåtter i månadsskiftet 
juli–augusti.

Så kom våren 2002 och gullvivorna började 
titta upp med inte mindre än 160 blommande 
stjälkar. Då var vi på plats i det nya huset och 
kunde gå en daglig runda i hagen, om det 
behövdes. Redan nu kunde vi notera en vikande 
trend hos ormbunken. Bladen blev inte lika 
höga och många, men under maj och juni drog 
vi i alla fall cirka 200 (ibland 500!) bladskivor 
var tredje dag. Nattviolerna blev 15 till antalet 
varav fem blommade. Darrgräs och jungfrulin 
liksom ormrot Bistorta vivipara tycktes expan-
dera något. Stor blåklocka, ängshavre och ludd-
havre Helictotrichon pubescens hade ett mycket 
bra år och blommade rikligt. Skörden av örn-
bräken stannade på drygt 6 000 bladskivor vid 
slåttern den 27 juli (tabell 1). Detta år visade 

sig purpurbrun jordtunga Geoglossum atropurpu-
reum samt ett antal betesgynnade vaxskivlingar. 
Kanske mest glädjande var att mindre vatten-
salamander hade lekt i den intilliggande dam-
men. Detta borde rimligen betyda att salaman-
dern håller till i hagens gamla murkna stubbar 
och dylika miljöer. Vi började hoppas att vårt 
ihärdiga ryckande faktiskt började ge resultat på 
både flora och fauna.

Hagen hyser också en riklig population av 
natt och dag Melampyrum nemorosum. Frön av 
höskallra Rhinanthus serotinus förde vi in från en 
närliggande lokal redan sommaren 2002. Båda 
arterna har expanderat kraftigt under bara två, 
tre år. Natt och dag har blivit så framgångsrik 
att vi tvingats bekämpa den genom tidigare slåt-
ter, redan i slutet av juni, på platser där vi vill 
gynna andra blomster.

Genombrottet för den hävdgynnade floran 
kom sommaren 2003. Örnbräkenbladen blev 

Figur 5. Ängen vid Ekbacken strax innan lieslåtter sommaren 2004. Efter fyra års ryckning är örnbräken 
praktiskt taget helt borta från området.
The meadow at Ekbacken just before scything in the summer of 2004. After four years of pulling bracken, 
the fern is almost completely extinct from the area.
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nu betydligt lägre och mindre och bladskaften 
bräckligare än normalt. Vid slåttern 2 augusti 
hade endast 409 bladskivor hittats i hagen. Av 
någon anledning lyste flera arter med sin från-
varo. Stor blåklocka och gullvivorna räknades 
inte, kanske för att det var en dålig blomning 
och vi saknade dem inte förrän säsongen var 
över. Varken ängs- eller luddhavre blommade 
och darrgräset kom bara upp med ett par ensta-
ka strån. Vi misstänkter att dessa arter kanske 
har en viss periodicitet. Glädjeämnet denna 
sommar var att inte mindre än 18 nattvioler 
blommade och att låsbräken Botrychium lunaria 
visade sig i fem exemplar.

Sommaren 2004 var inledningsvis sval och 
ganska fuktig, vilket gynnade blomningen hos 
många arter. I månadsskiftet juni–juli stod 
hagen i sin fulla prakt och örnbräken lyste med 
sin frånvaro (figur 5). Denna sommar blom-
made åter stor blåklocka, darrgräs, ormrot, 
ängs- och luddhavre. Låsbräken hälsade också 
på med tre bladskivor. Nattviolen tycks sakta 
expandera och 22 bladpar hittades men bara 15 
orkade blomma. Gullvivorna har inte svarat lika 
fort i antal men de tycks trivas bättre och sätter 
rikligt med både blommor och frön. Jordtung-
orna visade sig åter igen samt vaxskivlingar och 
hävdgynnade fingersvampar. Hur mycket örn-
bräken drog vi då? Jo då, de fanns kvar, men det 
blev bara 19 stycken bladskivor. Vi såg nu med 
tillförsikt fram mot nästa sommar.

Så kom våren 2005 och gullvivorna blomma-
de fint och de tycktes vara fler än föregående år. 
Vid kontrollräkningen kunde vi konstatera att 
de nu börjat expandera. Något skott av örnbrä-
ken syntes inte till och vi hoppades på att orm-
bunken var helt bekämpad. Försommaren pas-
serade utan en skymt av den men i juni hittade 
vi ett par stycken, kanske 15 cm höga, bräckliga 
bladskivor. Natt och dag blommade återigen för 
fullt och vi beslutade att redan vid midsommar 
utföra selektiv lieslåtter för att minska på frö-
sättningen. Åtgärden reducerade blomningen av 
stor blåklocka, som växer i samma område, men 
den noterades som på väg upp för blomning. I 
övrigt blommade darrgräs, jungfrulin, höskallra, 
ormrot och ängshavre rikligt. Av de 22 bladpar 

nattviol som vi identifierat lyckades 20 blomma 
varav flera fick stå kvar efter lieslåttern i slutet 
av juli för att mogna och sätta frön. Även lås-
bräken tittade upp med fem bladskivor men en 
förblev steril. Under hela växtsäsongen hittades 
totalt sju små, bräckliga blad av örnbräken, som 
vi nu hoppas är helt borta från vår äng!  

•  Tack till Andrea Klintbjer som har ritat teck-
ningarna med örnbräken samt Håkan Rydin 
som granskat manuskriptet.
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ABSTRACT
Swenson, U. & Martinsson, K. 2005. Restaurering 
av hagmarker – hur man kan få bukt med örn-
bräken. [Restoring pastureland by pulling bracken.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 99: 339–346. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
The bracken Pteridium aquilinum is an invasive fern 
that causes conservation problems in seminatural 
grasslands. This is well known in British heathlands, 
but indeed, also in Sweden in areas where the graz-
ing pressure has decreased. This study describes 
the restoration over a five-year period of a small 
private pastureland in Uppland, eastern Sweden. 
Bracken was pulled on a regular basis, frond by 
frond, and the decay-resistant litter was removed 
and burned. Thousands of fronds were removed in 
the first two years. In the third season, the vigour 
of the rhizome declined rapidly and only 400 fronds 
were pulled. During the fourth and fifth season, 
respectively, only 19 and 7 small fronds were seen. 
The original grassland flora has responded quickly to 
the restoration: Platanthera bifolia, which was practi-
cally extinct from the area has quickly recovered, as 
have, e.g., Botrychium lunaria, Campanula persicifolia 
and Melampyrum nemorosum. With an annual cut-
ting for hay in July–August, the former pastureland 
is now more appropriately called a meadow.
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Ett trettiotal botanister deltog i fältkursen om 
kransalger den 19–21 augusti som arrangera-
des av SBF och länsstyrelsen i Stockholm. Kur-
sen ägde rum på Norr Malma fältstation vid 
sjön Erken under ledning av Irmgard Blindow 
och Kerstin Wallström.

IRMGARD BLINDOW & KERSTIN WALLSTRÖM

Uppland är ett mycket attraktivt område 
för den som vill hitta kransalger vilket 
visade sig tydligt under exkursionerna. 

Deltagarna delades in i två grupper som besökte 
sötvattenslokaler den ena dagen och brackvatten-
lokaler den andra. Tips på goda lokaler kom 
från Joakim och Gabriel Ekman som efter 
många års inventeringsarbete i Norrtäljetrakten 
visste precis var man kunde hitta ”godbitarna”. 
Med hjälp av kanot, våtdräkt och dragg samla-
des kransalgerna in. För dem som inte hade sett 
täta kransalgsbestånd tidigare var undervattens-
ängarna en särskild upplevelse!

Sammanlagt hittade vi 11 arter och former 
under de två dagarna (artavgränsningen i grup-
pen kransalger är ett oavslutat kapitel), och 

eftersom deltagarna hade med eget material 
hemifrån fanns sammanlagt 14 arter och former 
fördelade på fyra släkten (Chara, Nitella, Toly-
pella, Nitellopsis) att undersöka. Även rödlistade 
arter fanns med som raggsträfse Chara horrida 
från Samnäsfjärden vid kusten och uddslinke 
Nitella mucronata som hittades både i Gåsviks-
sjön och Fansjön. Bestämningar med stereolupp 
utgjorde en stor del av programmet. På kvällen 
informerade Mats Gothnier och Irmgard om 
åtgärdsprogrammen för hotade kransalger som 
ska färdigställas under 2005 i vilka 16 arter är 
upptagna.

Den rödlistade uddslinken Nitella mucronata hitta-
des i Fansjön norr om Erken. Foto: Mats Gothnier.

Bestämning av kransalger
Kransalger har under lång tid försummats men på 
senare år har intresset ökat påtagligt, inte minst i 
samband med att flertalet arter har minskat kraf-
tigt och nu är upptagna på Rödlistan.

Även efter fältkursen vid Erken kan det nog 
finnas botanister i Sverige som inte känner sig helt 
säkra på att artbestämma kransalger! Om du vill 
ha hjälp tar jag gärna emot kransalger för bestäm-
ning. De kan skickas på två sätt: 

1) pressat som herbariematerial – det är något 
svårare att bestämma, men blir inte dåligt av trans-
porten och kan användas som beläggmaterial. 

2) färskt – i så fall bör växterna läggas i en 
burk, fuktigt men inte blött. Skölj växterna om 
de är smutsiga, annars ruttnar de mycket fort! 

Skicka dem gärna som expressbrev om det skulle 
vara varmt. Det är bättre att växterna ligger i 
ditt kylskåp under helgen än på ett varmt post-
kontor! Använd inte plastpåse och vanliga kuvert 
– alla brev pressas ihop vid frankeringen och 
kransalgsmos är ganska knepigt att bestämma … 
Ta kontakt med mig först om du vill skicka stora 
mängder färskt material.

Alla fynd bör förses med lokaluppgift (namn, 
koordinater, kort biotopbeskrivning). Komplet-
tera gärna med uppgifter om vilka andra växter 
som fanns på lokalen eller hur rikligt med krans-
alger det fanns.

Skicka materialet till Irmgard Blindow, Biolo-
gische Station, D-18 565 Hiddensee, Tyskland. 
E-post: blindi@uni-greifswald.de

Kransalgskursen 
vid Erken
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Fina fynd
Strimtåg Juncus foliosus är från och med i somras 
ny art för Skåne och kanske till och med för 
Sverige. Sven Snogerup gjorde det sensationella 
fyndet den 23 augusti vid Lärkesholmssjöns 
östra strand, strax öster om Örkelljunga i norra 
Skåne. Strimtåg är en småvuxen annuell art med 
en atlantisk utbredning. Den är närmast känd 
från en lokal i Danmark. Fyndet presenteras 
i senaste numret av Botaniska Notiser (nr 3, 
2005).

Bengt Oldhammer i Orsa berättar i ett e-brev 
att han såg omslagsbilden på ängs anemonen 
Anemonidium canadense i förra numret av SBT 
och insåg att det ju var samma växt som han 
hittade 1999 vid en sedan länge övergiven jord-
källare i närheten av Orsa kyrko gård! Bengt tog 
med sig några plantor hem till sin egen tomt där 
de trivts bra i rabatten och till och med spridit 
sig ut i gräsmattan.

I senaste Växter i Hälsingland och Gästrik-
land (nr 3, 2005) läser vi om ett vackert fynd 
av fältvädd Scabiosa columbaria. Peter Ståhl 
upptäckte den i somras på de torra och kalkrika 
banvallarna längs ostkustbanan vid Järvsta i 
Gävles södra utkanter. Fältvädden har av bestån-
dets storlek att döma uppenbarligen funnits på 
platsen i några år och är inte känd på närmare 
håll än Mörtö i Stockholms södra skärgård. 
Alldeles i närheten av fält vädden växer stånds 
Senecio jacobaea sedan några år tillbaka, också 
den ovanlig så här långt norrut.

Martin Sjödahl i Jönköping meddelar att 
gatmålla Chenopodium murale i somras åter 
hittats i staden efter en sannolikt uppemot tret-
tioårig frövila. Gatmålla är belagd från samma 
plats under 1970-talet varifrån den försvann när 
rabatterna den växte i gjordes om till gräsmatta. 
Fasadarbeten på fastigheten med påföljande 
omrörning i jorden i kombination med utebliven 
gräsklippning har nu åter lockat fram den säll-
synta växten. Gatmålla är starkt hotad och finns 
främst i västra Skåne.

Slutligen presenterar Bert Borgström i Väder-
stad fem fina fynd från Östergötland:

Plommonros Rosa villosa ssp. villosa. I betes-
mark NV ödegården Sålleryd, Röks socken 
(8E 2i 1139). I Östergötlands flora endast en 
gammal uppgift från 1882.

Svenskfibbla Pilosella floribunda. Varje år 
framkommande i gräsmatta vid Överby, Svans-
hals socken (8E 3i 1019). En art med nordlig 
utbredning. Andra fyndet i landskapet.

Flikig kardvädd Dipsacus laciniatus. På rude-
ratmark vid Nyhaga, Väversunda socken (8E 4g 
1946). Mycket sällan rapporterad som förvildad.

Balkanoxel Sorbus graeca. O Gissletorp, 
Hagebyhöga socken (8F 6a 2426). Långt från 
bebyggelse och säkert fågelspridd. Få fynd i lan-
det utanför Gotland.

Gräslilja Sisyrinchium montanum. I fuktig 
gräsmark SV Lyckan, Ödeshögs socken (8E 1g 
3029). Upptäckt år 2000 och kvar 2005, som 
mest ett 60-tal ex. Första fyndet i Östergötland.

BOTANISKT NYTT

Strimtåg Juncus foliosus på den nyupptäckta lokalen 
vid Lärkesholmssjön. Foto: Margareta Edqvist.
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BOTANISKT NYTT

Dvärgfackelblomster på en naturlig 
växtplats på Öland
Lördagen den 9 augusti 2003 besökte Ölands 
botaniska förening en lokal strax norr om 
Vässbylund i Föra socken på norra Öland. 
I kanten av en nygrävd damm fann vi ett 
exemplar av en växt som vi i efterhand kunde 
bestämma till dvärgfackelblomster Lythrum 
hyssopifolia. Plantan var ungefär två decimeter 
hög, grenad med smala, strödda blad. Blom-
morna var små, rosa, oskaftade och satt i 
bladvecken. Fodret hade 5–6 flikar och var 
bägarlikt, blommorna hade 5–6 kronblad. I 
kanten av dammen växte också ett tjugotal 
ovanligt högväxta exemplar av huvudtåg Juncus 
capitatus samt en bållevermossa som senare 
bestämdes till svampig gaffelmossa Riccia 
cavernosa. Sommaren 2004 fanns ungefär fem-
ton exemplar av dvärgfackelblomster på loka-
len, de flesta ganska småväxta. Tyvärr verkar 
arten nu försvunnit, sommaren 2005 kunde vi 
inte återfinna den. Igenväxningen av de san-
diga, fuktiga kanterna av dammen hade gått 
snabbt och nu fanns enbart kraftiga exemplar 
av ryltåg Juncus articulatus på platsen.

Dvärgfackelblomster är funnen vid några 
tillfällen tidigare i Sverige i ruderatmiljöer. 
Längre söderut i Europa växer den på mark 
som periodvis översvämmas eller störs på andra 
sätt, miljöer som mycket liknar lokalen vid 

Vässbylund. Hur arten kommit hit är en gåta. 
Kan en flyttande fågel ha varit inblandad? I 
Polen och Tyskland förekommer arten ganska 
allmänt och avståndet till Öland motsvarar 
bara en natts flygning för en vadare.

❀  ULLA-BRITT ANDERSSON

Foto: Thomas Gunnarsson

De vilda blommornas dag 2005
Söndagen den 19 juni genomfördes för fjärde 
året De vilda blommornas dag med totalt 485 
olika blomstervandringar runtom i Norden. 
Intresset har varit väldigt stort och även i år 
lockades många tusen deltagare ut i försom-
maren för att guidas runt i den lokala floran av 
kunniga ledare. 

Det är tack vare det stora engagemanget 
hos alla ledare som ställer upp denna dag som 
det är möjligt att genomföra det hela, och vi 
hoppas förstås att uppslutningen blir lika stor 
nästa år då De vilda blommornas dag kommer 
att gå av stapeln söndagen den 18 juni.

Hela Norden:
475 vandringar
ca 11500 deltagare

6
vandringar
ca 90
deltagare

18
vandringar
124
deltagare

60
vandringar
 ca 1800
deltagare

95
vandringar
2500
deltagare

89
vandringar
2090
deltagare

206
vandringar
4875
deltagare

1
vandring
7
deltagare
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Alla medlemmar är välkomna på en botanisk 
resa till Estland i sommar den 26 juni – 1 juli! 

Estland är inte så stort varför vi på en knapp 
vecka hinner besöka flera olika delar. 
Exkursionerna blir främst inriktade på 

kärlväxter. Leif Andersson guidar oss under resan. 
I de norra och västra delarna är det framför 
allt kalkpräglade marker med lövängar, rikkärr, 
klintar, alvar och kalkbarrskogar som tilldrar sig 
intresset. I sydöst tillkommer ett antal kontinen-
tala, östliga växter och här är sandiga, torra tall-
skogar en av de intressantaste miljöerna. Vi ska 
emellertid försöka hinna med lite ogräs lokaler, 
fuktängar och myrar också. Under exkursionen 
kommer lokala botanister att delta (Tõnu Ploom-
puu, Mari Reitalu och Peeter Vissak).

Deltagarna tar sig till Tallinn på egen hand. 
Vi kommer att äta gemensamt på diverse olika 
matställen, ofta i anslutning till övernattningar-
na, och menyn kommer huvudsakligen att vara 
äkta estnisk husmanskost, inte turistmeny.

Boende. Boendet är på vandrarhem och stugbyar. 
Pris. Preliminärt pris för hela exkursionen, för-
utom resan till Tallinn, men inklusive transpor-
ter i Estland, logi och tre måltider per dag, är 
3300 kr.
Anmälan. Bindande anmälan sker genom inbe-
talning av 750 kr på SBF:s postgiro, 11 44 68-2 
senast den 21 april. Det finns plats för 25 deltaga-
re (minimum är 20 deltagare). Först till kvarn …
För mer information kontakta Emma på kansliet, 
emma.wallrup@sbf.c.se, telefon 018 - 471 28 91.

Exkursionsprogram
Vi reser på måndagseftermiddagen österut 
till Lääne-Viru län och besöker igenväxande 
lövängar som hyser ärtvial Lathyrus pisiformis, 
finskt myskgräs Hierochloë australis, finnklint 
Centaurea phrygia och hasselört Asarum euro-
paeum. Vi övernattar i Rakvere och åker på tis-
dagen till klinten Ontika med månviol Lunaria 

rediviva, rosenplister Lamium maculatum och 
den enda lokalen i Estland för sudetbräken Cys-
topteris sudetica. Resan går vidare mot sydöstra 
Estland, förbi en fuktäng utanför Tartu med 
den sällsynta spenörten Laserpitium pruthenicum, 
samt glansruta Thalictrum lucidum och kärrnäva 
Geranium palustre, till sandmarkerna i Värska 
och Piusa med arter som Silene chlorantha, 
hammarbytaklök Jovibarba globifera, Arenaria 
stenophylla, stor sandnejlika Dianthus arenaria 
ssp. borussicus och doftkörvel Chaerophyllum aro-
maticum. På onsdagen reser vi efter lite botanise-
rande i söder mot nordväst till slåtterängarna vid 
nationalparken Soomaa. Där finns humlesuga 
Stachys officinalis, strandiris Iris sibirica och rysk 
sabellilja Gladiolus imbricatus. På torsdagen besö-
ker vi fina strandängar och lövängar med arter 
som stor bockrot Pimpinella major och storviol 
Viola elatior bland alla orkidéer. Efter detta tar vi 
båten till Saaremaa (Ösel) och övernattar. I torra 
kalkskogar finner vi alpklöver Trifolium alpestre, 
Alyssum gmelinii, korsgentiana Gentiana cruciata 
och i kärren endemen Rhinanthus rumelicus ssp. 
osiliensis samt strävstarr Carex davalliana, balt-
nycklar Dactylorhiza majalis ssp. baltica och öst-
liga sumpnycklar D. russowii. På lördagen åker 
vi till Rapla län där vi besöker alvarmarker, kalk-
tallskogar och rikkärr, bland annat med pontisk 
spindelört Thesium ebracteatum och massor av 
drakblomma Dracocephalum ruyschiana.

Resa till Estland 
26 juni – 1 juli 2006

Strandiris Iris sibirica är bara en av åtskilliga östliga 
skönheter som vi kommer att få se i Estland. Foto: 
Leif Andersson.
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