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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

När ni börjar använda den nya artportalen kommer ni att upp-
täcka att det är en hel del kärlväxters namn – både de veten-
skapliga och de svenska – som har ändrats eller kommit till. 

Förändringarna kommer att presenteras och förklaras i detalj i SBT 
framöver, men redan här vill jag nämna några exempel.

Bland de svenska namnen försöker man nu undvika tvetydigheter. 
Det nuvarande namnet trolldruva hänför sig ju till en viss art, Actaea 
spicata, men skulle också kunna avse vilken art som helst inom släktet 
trolldruvor. För att minska risken för missförstånd ges nu arten i stället 
ett specifikt namn: svart trolldruva. Av samma orsak byter till exempel 
trädarterna ek, lind och lönn namn till skogsek, skogslind och skogslönn.

Bland ändringarna för några av våra vanliga gräs kan nämnas krustå-
tel som byter vetenskapligt namn från Deschampsia flexuosa till Avenella 
flexuosa. Även ängs- och luddhavre byter släkte, från Helicto trichon till 

Avenula. Fjällvårbrodd, som inte alls bara växer i fjällen, byter svenskt 
namn till nordvårbrodd (den sydliga arten vårbrodd ska hädanefter 
kallas sydvårbrodd). Ängs-, rör- och långsvingel lämnar sin plats bland 
övriga svinglar i släktet Festuca och förs nu till släktet Schedonorus. 
Också skogssvingeln avlägsnas och ska heta Drymochloa sylvatica.

Även bräckorna i släktet Saxifraga har delats. Fjäll- och stjärnbräcka 
och några till förs numera till släktet rosettbräckor Micranthes. Å andra 
sidan lämnar rödmiren, strandkrypan och skogsstjärnan sina gamla 
släkten – Anagallis, Glaux och Trientalis – och förs ihop med lysingarna 
i släktet Lysimachia. Och nagelörten har återfått sitt gamla linneanska 
namn Draba verna, efter att länge fått husera i släktet Erophila.

Bland orkidéerna har tvåblad och spindelblomster nu hamnat hos 
nästroten och ska heta Neottia ovata respektive N. cordata. Inom hand-
nycklarna Dactylorhiza har en hel del hänt: skillnaden mellan lapp- och 
sumpnycklar upprätthålls inte längre utan båda ska heta sumpnycklar 
Dactylorhiza majalis ssp. lapponica. Grönkullan, som en tid sorterats in 
i Dactylo rhiza, är nu åter tillbaka i sitt gamla släkte Coeloglossum.


I sommar anordnar vi för första gången ett botaniskt ungdomsläger i 
samarbete med Fältbiologerna. Lägret hålls på Öland den 16–20 juni. 
Våra öländska botanister visar vägen till några av öns finaste lokaler.  
Ungdomslägret är ett resultat av diskussionerna kring SBF:s framtida 
inriktning. Läs mer om lägret på sid. 127!


Evastina Blomgren och Kjell-Arne Olsson lämnar nu SBF:s styrelse efter 
mångåriga och goda insatser. Tack för allt ni uträttat för föreningen! Vi 
hälsar de nya styrelsemedlemmarna Jennie Jonsson och Tore Mattsson 
välkomna till ett spännande och intressant arbete. 
Njut av vårblommorna!
MARGARETA EDQVIST margareta.edqvist@telia.com

Nya namn
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Dunmossa är en art som vi gärna vill veta mer om. 

NIKLAS LÖNNELL

D
unmossa Trichocolea tomentella är en art 
som är knuten till områden med rörligt 
markvatten. Detta gör att den är känslig 

för förändringar i hydrologin. Det vore värdefullt 
att få en klar bild om arten finns kvar på sina 
gamla lokaler liksom om arten finns på ytterligare 
lokaler för att kunna bedöma om och i vilken 
utsträckning arten minskar i landet.

Dunmossa är en ljusgrön till gulgrön bladlever-
mossa med mycket finflikiga blad. Skott spetsarna  
kan föra tankarna till gulgröna yllevantar. Det är 
väl denna ullighet som har gett arten dess svenska 
namn. Skotten är 2–3 gånger pargreniga och ofta 
tillplattade. 

Arten är den enda europeiska representanten 
för släktet Trichocolea som har ett trettiotal arter, 
framför allt på södra halvklotet. Bladlevermossor-
nas sporkapslar är synliga under mycket kort tid 
eftersom det mjuka genomskinliga skaftet snabbt 
vissnar ner sedan den bruna till svarta kapseln 
har spruckit upp i fyra flikar och släppt sporerna. 
Sporkapslar har mycket sällan iakttagits hos 
dunmossa. Från Storbritannien anges sporkapslar 
sällsynt ha hittats i april, men i Sverige så finns 
enligt uppgift bara ett enda fynd av sporkapslar 
dokumenterat.

Mossans ljusgröna färg kan kanske föra tan-
karna till någon tujamossa Thudium, som kan hit-
tas i samma miljö som dunmossa. Tujamossorna 
är dock bladmossor med triangulära blad vilket 
avslöjas vid närmare beskådan. De betydligare 
vanligare fransmossorna Ptilidium har också blad 
med hårfina flikar. Dessa har dock oftast mer 
brun- till rödaktig pigmentering. Fingerfliksmossa 
Kurzia pauciflora och hårfliksmossa Blepharo
stoma trichophyllum har trådfina blad men är min-
dre och har inte dunmossans tydliga förgrening.

I regel hittar man dunmossa på marken i skog 
med rörligt markvatten, ofta i bäck- eller kärr-
kanter. Dunmossa har en sydlig utbredning och 
är framför allt funnen söder om den biologiska 
norrlandsgränsen (limes norrlandicus). Fynd norr 
därom är särskilt intressanta att få dokumente-
rade. På lämpliga lokaler kan arten bilda stora 
bestånd på marken. Den är betydligt svårare att 
upptäcka då den växer mer sparsamt bland annan 
vegetation i bottenskiktet.

Vi behöver nu din hjälp att rapportera fynd 
av dunmossa under 2012. Det bästa är om du 
kan rapportera direkt på Artportalen. Försök 
att uppskatta det antal kvadratmeter som arten 
före kommer inom. Under ”Kommentar” kan du 
skriva in eventuella hot mot beståndet. Under 
rubriken ”Biotop” kan du skriva i vilken slags 
miljö arten sågs. I fältet ”Stadium” kan du ange 
om du har letat efter sporkapslar. Om du har 
letat efter kapsel och inte hittat några skriv ”utan 
kapsel” och gärna något kort under ”Kommentar” 
om hur länge du letat. Skulle du hitta kapslar så 
dokumentera det med ett fotografi eller insamling 
och skriv ”med kapsel”. Den som hittar en kapsel 
utlovas ett hemligt pris!

Vill du hellre skicka in dina rapporter via  
vanlig post finns rapportblankett för detta att 
hämta på SBF:s hemsida (www.sbf.c.se). Blanket-
ten fylls i för hand och skickas till mig senast 
15 oktober 2012 på adress: Niklas Lönnell, Box 
25195, 750 25 Uppsala (tel. 070-574 57 96, e-post: 
niklas.lonnell@gmail.com). 

Lycka till med inventeringen!  SBT.

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Årets mossa  
2012 – dunmossa

Figur 1. Dunmossa Trichocolea tomentella karakte-
riseras av sin gulgröna färg och sina 2–3 gånger 
pargreniga skott. Foto: Tomas Hallingbäck.
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Hela 131 nya arter för Blekinge – varav åtta även 
nya för Sverige – har hittats sedan Blekinges 
flora kom ut 2006. Lars Fröberg pre senterar här 
den digra fyndlistan.

LARS FRÖBERG

D
rygt fem år efter att Blekinges flora publi-
cerades (Fröberg 2006), vill vi inom För-
eningen Blekinges Flora presentera intres-

santa fynd och systematiska utredningar som 
gjorts under denna tid, och samtidigt passa på att 
justera några felaktigheter i floran.

Det finns många uppgifter som inkommit till 
Artportalen (www.artportalen.se), med rapporter 
från framförallt Ivar Björegren, Joakim Hemberg, 
Lars Möller, Bengt Nilsson, Nadja Niordson, Kjell 
Petersson, Åke Widgren och Torborg Woxenius.

Vi har inom den regionala föreningen haft en 
hög aktivitet inom Floraväktarverksamheten med 
Åke Widgren som koordinator och många väktare 

med Bengt Nilsson, Kjell Petersson och Torborg 
Woxenius som de mest aktiva.

Dessutom har dåligt kända grupper inventerats, 
där Åke Widgren specialiserat sig på vissa vatten- 
och sumpmarksväxter, Bengt Nilsson, Kjell 
Petersson med flera koncentrerat sig på kultur-
växter och Tomas Burén studerat björnbärsfloran.

Mängder med nya uppgifter
Totalt har ungefär 58 000 uppgifter inkommit till 
Artportalen för Blekinge efter florans publicering 
(varav drygt 32 000 uppgifter bara under 2011!). 
Däribland har 131 taxa nya för landskapet rappor-
terats, varav åtta även är nya för Sverige.

Figur 1. Nättrabyån norr om Alnaryd, vid en av 
lokalerna för surbjörnbär Rubus sulcatus. Safsa 

Osmunda regalis skymtar här och där i bak- 
grunden. Foto: Åke Widgren.

Kompletteringar till kärlväxtfloran 
i Blekinge
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Nya bofasta arter
Flertalet nyfunna arter i Blekinge är tillfälliga, 
men några taxa bedöms som bofasta, nämligen 
flocksvalting Baldellia ranunculoides (strandkärr 
vid Kålleviken, Mjällby), strävlosta Bromopsis bene
kenii (ädellövskog på Listershuvud, Mjällby), vårt-
särv Ceratophyllum submersum (Vambåsa våtmark i 
Förkärla och Öljersjö våtmark i Lösen), stortåg Jun
cus articulatus ssp. hylandri (Lyckebyåns mynning), 
ölandsskräppa Rumex crispus var. oelandicus och 
klotigelknopp Sparganium erectum ssp. oocarpum 
(Siggarpsån, Vierydsån, Kroksjön och Brömsebäck).

Även gyllenbjörnbär Rubus aureolus (funnen 
vid Steneryd och Truseryd i Torhamn), som upp-
gavs som tvivelaktig i Fröberg (2006), kan räknas 
som ny. Visserligen var R. aureolus med i den 
tidigare Blekingefloran (Holmgren 1942), men 
uppgifterna där gäller den nybeskrivna arten ble-
kingebjörnbär R. hylanderi. 

De flesta av dessa taxa har säkerligen varit för-
bisedda tidigare, men vårtsärv är en art som ökar 

i Sverige och den är förmodligen nyetablerad i 
landskapet.

Ett par ytterligare arter, rutlåsbräken Botry
chium matricariifolium (ädellövskog vid Blånings-
måla, Tving) och källgräs Catabrosa aquatica 
(Sölvediket vid Sölvesborg) hade båda en tidigare 
aktuell lokal från vilka de försvunnit, men har 
blivit funna på vardera en ny lokal.

Ett par bofasta arter hade tidigare endast gamla 
uppgifter men är nu nyfunna, nämligen piggtistel 
Carduus acanthoides (åsluttning i Olofström), 
samt bitterfibbla Picris hieracioides (vid järnvägen 
i Sölvesborg). Hybridstensöta Polypodium interjec
tum × vulgare, som blev funnen som ny på Tjurkö, 
kan också möjligen räknas som bofast.

En bofast art faller dock ifrån: materialet av 
finnskräppa Rumex pseudonatronatus som tidigare 
uppgavs från Blekinge (Snogerup 2000, Fröberg 
2006), har blivit ombestämt till vanlig krus-
skräppa R. crispus var. crispus och ölandsskräppa 
R. crispus var. oelandicus.

Tabell 1. Status för några rödlistade arter i Blekinge under 2000-talet, med uppgifter på antal lokaler där 
respektive art återfunnits eller ej vid något tillfälle efter 2006, antalet ej återbesökta lokaler efter 2006, 
samt en tolkning av förändringen (efter 2005 för loppstarr). Endast återbesök på lokaler från 1980 och 
framåt har beaktats. Uppdelningen av lokaler följer den som är gjord för Floraväkteriet.
Present status for some red-listed species in the province of Blekinge. The rightmost column indicates 
changes since 2006 (since 2005 for C. pulicaris ; “oförändrad”: no change, “minskning”: decrease).

Antal loka-
ler totalt

Antal loka-
ler med 
återfynd

Antal loka-
ler utan 
återfynd

Ej efter-
sökt Förändring

Aira caryophyllea vittåtel (VU) 41 31 4 6 ± oförändrad
Anagallis minima knutört (VU) 9 5 1 3 ± oförändrad
Apium inundatum krypfloka (EN) 15 11 0 4 ± oförändrad
Arnoseris minima klubbfibbla (EN) 32 15 14 3 minskning
Carex pulicaris loppstarr (VU) 17 7 10 0 minskning
Chimaphila umbellata ryl (EN) 9 3 4 2 minskning
Deschampsia setacea sjötåtel (VU) 24 20 3 1 ± oförändrad
Hypericum humifusum dvärgjohannesört (EN) 20 7 2 11 minskning
Leonurus cardiaca hjärtstilla (VU) 54 14 40 0 minskning
Malva pusilla vit kattost (VU) 13 3 3 7 minskning
Neslia paniculata korndådra (EN) 23 1 22 0 minskning
Pilularia pilulifera klotgräs (VU) 11 7 2 2 minskning
Radiola linoides dvärglin (VU) 22 11 5 6 minskning
Stachys arvensis åkersyska (VU) 40 11 29 0 minskning
Stellaria neglecta bokarv (VU) 20 18 1 1 ± oförändrad
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Status för några rödlistade arter
Floraväktare har besökt flertalet äldre lokaler för 
rödlistade taxa. Enligt uppgifter från Artportalen 
har klubbfibbla Arnoseris minima, loppstarr Carex 
pulicaris, ryl Chimaphila umbellata, hjärtstilla 
Leonurus cardiaca, vit kattost Malva pusilla, 
korndådra Neslia paniculata och åkersyska Stachys 
arvensis försvunnit på knappt hälften till nästan 
alla aktuella lokaler (tabell 1).

Av dessa förekommer klubbfibbla, korndådra 
och åkersyska ofta i ogräsåkrar utan konstgödsel 
och bekämpningsmedel, en försvinnande biotop.

Loppstarr minskar på grund av igenväxning 
av hävdade, ogödslade betesmarker, liksom fält-
gentiana Gentianella campestris och kustgentiana 
G. baltica, vilka försvunnit från sina respektive 
enda aktuella lokaler i landskapet.

Hjärtstilla och vit kattost förekommer ofta 
kring gårdar, och försvinner bland annat på grund 
av upphörd djurhantering och uppstädning kring 
gårdarna. Ryl missgynnas framförallt av modernt 
skogsbruk. 

Dvärgjohannesört Hypericum humifusum, 
klotgräs Pilularia globulifera och dvärglin Radiola 
linoides är konkurrenssvaga och har också för-
svunnit från några av sina tidigare lokaler, men 
de är samtidigt kolonisatörer och har dykt upp på 
några nya lokaler. Dvärg johannesörten är återfun-
nen på en skogsbilväg på Ryssberget i västra Ble-
kinge medan dvärglin är nyfunnen på markvägar 
och i grustag. Klotgräs har, förutom på några nya 
sjölokaler, även hittats i riklig mängd i en relativt 
nyanlagd miljövåtmark vid Edestad i Ronneby 
kommun.

Däremot förefaller vittåtel Aira caryo phyllea, 
knutört Anagallis minima och krypfloka Apium 
inundatum hålla sig på en relativt oförändrad nivå 
(tabell 1). Det är lite oväntat att dessa inte gått till-
baka, men de kan eventuellt ha varit förbisedda vid 
den förra inventeringen, vittåtel och knutört på 
grund av att de är så små och krypfloka eftersom 
den växer i miljöer som lätt försummas. Knutört, 
som ibland förekommer till exempel på grusvägar 
och i grustag, kan dock även ha gynnats av omrör-
ningar i marken. De flesta av krypflokans aktuella 
lokaler i Blekinge är beteshävdade, vilket säkert är 
avgörande för att arten alltjämt finns kvar.

Även bokarven Stellaria neglecta, som också 
håller sig oförändrad, var säkerligen förbisedd 
eftersom den endast blommar under en kort 
period på försommaren.

Sjötåtel Deschampsia setacea har gått tillbaka på 
andra håll i södra Sverige, bland annat på grund 
av igenväxning, men håller sig relativt konstant på 
lokalerna i Blekinge. Sannolikt gynnas den här av 
att sjöarna är långtidsreglerade, vilket håller till-
baka konkurrenskraftiga arter (Widgren 2011).

Vattenväxter samt förvildade eller kvarstående 
kulturväxter
Även om många svårfunna eller svårbestämda 
vatten- och sumpmarksväxter uppmärksammades 
vid den förra inventeringen, förbisågs vissa taxa. 
Under senare år har Åke Widgren specialstude-
rat underarterna av stor igelknopp Sparganium 
erectum och publicerat resultaten av en inven-
tering i Blekinge och södra Småland (Widgren 
2009). Han har bland annat funnit klotigelknopp 
S. erectum ssp. oocarpum som ny för Blekinge (se 
ovan), samt nyligen även hybriderna sotigelknopp 
× vanlig storigelknopp S. erectum ssp. erectum 
× ssp. microcarpum och vanlig storigelknopp × 
glansigelknopp S. erectum ssp. microcarpum × ssp. 
neglectum som nya för Blekinge och Sverige.

Han har dessutom gjort många nya fynd 
av olika natearter Potamogeton spp., hjulmöja 
Ranunculus circinatus och plattbladig igelknopp 
Sparganium angustifolium, samt har funnit vårt-
särv Cerato phyllum submersum som ny för land-
skapet (se ovan). Bengt Nilsson har också bidragit 
med fynd och har bland annat återfunnit kryp-
floka vid Öllesjöarna.

Många tillfälligt förvildade eller kvarstående 
arter hittas på soptippar, bland utkast och på 
andra ruderatmarker. Arter som bedöms som nya 
för Sverige är lampborste Callistemon citrinus 
(Bubbetorpstippen i Rödeby), toscanakrokus 
Crocus etruscus (Torskors tipp i Karlskrona), eld-
flugeblomster Cuphea ×purpurea (Bubbetorps-
tippen i Rödeby), fingerhatt Penstemon digitalis 
(Sölve miljöstation i Sölvesborg), blåregn Wisteria 
sinensis (Karlshamns järnvägsstation) och garde-
robsblomma Zamioculcas zamiifolia (Bubbetorps-
tippen i Rödeby och Sölve miljöstation). 
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Ett stort antal andra tillfälliga arter är nya 
för Blekinge, bland annat de för landet ovanliga  
anisisop Agastache foeniculum (Mörrums soptipp), 
änglatrumpeter Brugmansia sp. (Hultatippen i 
Ronneby), vingbenved Euonymus alatus (Elle-
holm och Mörrum, bland annat kvarstående nära 
plantskola) röd aubergin Solanum aethiopicum 
(Angelskogstippen i Ronneby) och bärnstensvippa 
Talinum paniculatum.

Efter den förra inventeringen har ett stort antal 
barrträd blivit funna som kvarstående av Bengt 
Nilsson m.fl. och bestämda av Torbjörn Tyler, 
framförallt vid den sedan länge försvunna Stärnö 
gård söder om Karlshamn i en före detta park, 
samt vid Skörje i Backaryds socken, i en före detta 
försöksodling som lämnats åt sitt öde.

Bland annat har följande arter hittats som nya 
för Blekinge: balsamgran Abies balsamea (Stubba-
torpet i Jämshög nära Skånegränsen), nikkogran 
A. homolepis (Agdatorp i Nättraby), berggran 
A. lasiocarpa (Gröngölsmåla i Tving), engelmans-
gran Picea engelmannii (Bårkullen vid Sjöarp 
i Bräkne-Hoby), serbgran P. omorica (Skörje 
i Backa ryd), banksianatall Pinus banksiana 
(Frända torp på Sturkö), hemlock Tsuga canadensis 
(Skörje i Backaryd) och jättehemlock T. hetero
phylla (Skörje i Backaryd).

Björnbär, fibblor och maskrosor
Flera apomiktiska grupper (som sätter frö utan 
befruktning) har studerats vidare efter den förra 
inventeringen. Tomas Burén har kraftigt utökat 
kunskaperna om krypbjörnbärens utbredning i 
Blekinge och har även – tillsammans med en tysk 
björnbärsexpert – beskrivit Allanders björnbär 
Rubus allanderi som nytt för vetenskapen. Han 
har även funnit gyllenbjörnbär R. aureolus som 
nytt för landskapet.

Tommy Nilsson har intresserat sig för småarter 
av styvfibblor Hieracium sect. Tridentata, vilka 
inte togs upp i Blekingefloran, och har bestämt en 
del insamlat material från Blekinge. Tommy har 
även bestämt en del maskrosor och har bekräftat 
sumpmaskros Taraxacum intercedens och liten 
kärrmaskros T. litorale från ett flertal nya lokaler, 
med bland annat en västlig utpostlokal för sump-
maskros på Listerlandet i sydvästra Blekinge.

Förklaringar till artlistorna
Alla nyfunna taxa (arter, underarter, varieteter 
och hybrider), samt nya lokaler för sällsynta taxa 
är inkluderade i huvudlistan nedan. Som sällsynta 
betraktas de taxa som är funna i mindre än 10 
procent av alla inventeringsrutor och vars lokaler 
därmed är uppräknade i Blekingefloran (Fröberg 
2006).

För 62 taxa som tidigare var sällsynta har de 
nya lokalerna medfört att de nu har fynd i mer 
än 10 procent av rutorna (mer än 5 procent för 
tillfälliga taxa); för dessa ges inte nya lokaler. Efter 
huvudlistan ges en kortare förteckning över änd-
rade bestämningar och tillägg, samt även andra 
rättelser till floran.

De flesta uppgifterna är hämtade från Artpor-
talen, och har granskats kritiskt av mig. Uppgifter 
som saknat belägg och som bedömts som tvivel-
aktiga har inte tagits med i denna lista. Rapportö-
rerna har själva fått bedöma om de vill låta dessa 
uppgifter ligga kvar i Artportalen som osäkra, 
eller om de vill stryka uppgifterna därifrån.

Ett stort antal belägg har granskats av mig eller 
andra experter, och de flesta kommer att läggas in 
i Lunds botaniska museum (LD).

Arternas ordningsföljd och namnsättning är 
här desamma som i Blekingefloran, det vill säga 
de följer den nuvarande svenska checklistan med 
tillägg (Karlsson 1998, 2002a, b, c, 2003).

Inom varje taxon är lokalerna ordnade kom-
munvis från väster till öster (kommuner i fetstil: 
SÖ = Sölvesborg, OL = Olofström, KH = Karls-
hamn, RO = Ronneby, KK = Karlskrona). Inom 
varje kommun är socknarna kursiverade och ord-
nade i bokstavsordning och inom varje socken ges 
lokalerna också i bokstavsordning. För fullständi-
gare data på uppgifterna hänvisas till Artportalen.

Rapportörer och vissa determinatörer förkortas 
enligt tabell 2; ! = bestämd eller konfirmerad 
av …; som källa anges herbarium (LD = Lunds 
botaniska museum, S = Riksmuseet i Stockholm, 
OHN = Oskarshamns herbarium, O = Oslos her-
barium, herb. + namn = belägg i eget herbarium) 
eller i enstaka fall fotobelägg.

I Blekingefloran uppgavs koordinater för loka-
lerna enligt RUBIN, men denna komplettering 
följer RT90:s koordinatsättning av Rikets Nät 
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vilken normalt används av rapportörer idag (ges 
inom parentes). Denna förändring av koordinat-
system försvårar dock tyvärr jämförelsen av loka-
lerna. Koordinaterna ligger generellt på en nog-
grannhet mellan 10 och 100 meter i Artportalen, 
men ges här med en noggrannhet på 100 meter.

Nya taxa och lokaler
Equisetum hyemale skavfräken. KH Mörrum 500 m N om 
Persakvarn, V om Mörrumsån (62325 14347) översilad 
skogsslänt 2003 IB & ÅW; KK Augerum Norra Flymen 
(62465 14971) ängs- och betesmark med kärr, skogs-
dungar, bergknallar och åkerlyckor 2011 KP.
Botrychium matricariifolium rutlåsbräken. KK Tving Blå-
ningsmåla, Finnamaden (62513 14772) 1 ex i ädellövskog 
med alm 2011 LGO.
Polypodium interjectum × vulgare hybridstensöta. Ny för 
Blekinge – KK Tjurkö Herrgården (62219 14884) sten-
brott, på skrotsten 2010 BN & GO (LD, !ELj).

Asplenium septentrionale × trichomanes gaffelbräken × 
svartbräken. RO BräkneHoby, Näsudden (62336 14621) 
1997 BN (tidigare uppgiven från lokalen 1983).
Matteuccia struthiopteris strutbräken. SÖ Mjällby Häl-
levik nära hamnen (62100 14311) 2007 BN; KH Asarum 
Södra Hoka, 250 m V om Mieån (62368 14403) ev. för-
vildad 2009 IB; Öjavad (62391 14351) rikligt förvildad 
på f.d. banvallsslänt 2008 ÅW; Elleholm Nabben (62251 
14347) 2007 BN.
Dryopteris cristata granbräken. KH Ringamåla Store 
Mosse (62490 14463) enstaka–sparsam 1995 IB; RO 
BräkneHoby Hässeldalen, 700 m Ö om Klingsmåla 
(62403 14540) 1982 BN.

Dryopteris dilatata × expansa lundbräken × nordbräken. 
Ny för Blekinge. – KH Åryd 600 m SV om Bökelångens 
nordostände (62363 14525) blandskog nära sjöstrand 
1984 LF (LD, !TTy; sporer helt aborterade, morfologiskt 
intermediär).
Pilularia globulifera klotgräs. Klotgräs var tidigare funnen 
endast i Ronneby och Karlskrona kommuner, men är nu 
även funnen på ett par lokaler i Olofströms kommun. – 
OL Jämshög Tuesjöns norra strand (62429 14135) 2006 
BN (ej funnen 2009 BN & GO); Kyrkhult Västra Hul-
tasjön (62467 14159) rikligt men ej heltäckande utbredd 
i större delen av sjön 2010 ÅW, IB & LMö; RO Edestad 
Edestad våtmark (62326 14725) uppdämd våtmark på f.d. 
åker, rikligt 2011 ÅW; Hjortsberga Stubbetorpsdammen, 
N om Edestad (62335 14737) grustäktsdamm, ca 10 revor 
i driften 2011 ÅW; KK Augerum/Lösen Holkasjön (62352 
14962) 2008 LMö (!ÅW), ca 6 m2 2009 ÅW, (62350 
14961) stora förekomster både i nordvästra och södra delen 
av sjön 2009 LMö & ÅW; Sillhövda Ältens nordspets, på 
en liten udde (62622 14825) svagt beteshävdad strand vid 
oligotrof sjö 2011 ÅW & LMö.

Abies balsamea balsamgran. Ny för Blekinge. – OL Jäms
hög 50 m Ö om Stubbatorpet (62486 14140) 2007 BN & 
GO (LD, !TTy), Stubbatorpet (62486 14139) nära hus 
2011 BN, ME & MA.
Abies bornmuelleriana. Ny för Blekinge. – SÖ Sölvesborg, 
1 km SV om Kopannan (62163 14240) 2007 BN & GO 
(LD, !TTy); RO Backaryd Västra Skörje (62501 14583) 
2008 BN & GO (LD, !TTy); BräkneHoby Vångsö (62253 
14570) 2011 BN & GO; KK Jämjö Hagbo (62298 15061) 
skogsdunge 2010 BN & GO (LD, !TTy).

Abies concolor coloradogran. SÖ Gammalstorp Möllebjörke 
(62244 14279, 62243 14279) kvarstående 2004 BN & 
GO (LD, !TTy).

Tabell 2. Signaturer för uppgiftslämnare och determinatörer.

CA Crister Albinsson
UBA Ulla-Britt Andersson
GA Gillis Aronsson
MA Mora Aronsson
LB Lotta Bergström
IB Ivar Björegren
TB Tomas Burén
JEd Jan Edelsjö
ME Margareta Edqvist
JE Joakim Ekman
UE Urban Emanuelsson
LFn Lars Franzén
LF Lars Fröberg
IGN Ingrid Grahn-Nilsson
TG Thomas Gunnarsson
DG David Göransson
BH Bengt Hallberg
GH Gunnar Hallin
JH Joakim Hemberg (Anders- 
 son)
BI Bengt Ignell

JTJ Jan Thomas Johansson
ÅJ Åke ”Molle” Johansson
BK Bo Karlsson
ThK Thomas Karlsson
AK Anna Knöppel
ELj Erik Ljungstrand
NL Niklas Lönnell
LMö Lars Möller
BM Bertil Möllerström
BN Bengt Nilsson
ON Owe Nilsson
TN Tommy Nilsson
NN Nadja Niordson
LGO Lars-Göran Olsén
GO Gunnar Olsson
MO Marianne Olsson
JOP Jan-Olof Petersson
KP Kjell Petersson
UR Ulf Ryde
LMR Linda-Marie Rännbäck
SS Sam Skällberg

VS Viveka Strand
LS Lennart Sundh
AS Anders Svensson
JS Jonny Svensson
RS Roland Svensson
SSv Sven Svensson
ÅS Åke Svensson
HT Hans Thulin
TTy Torbjörn Tyler
TV Thomas Vestman
EW Elma & Torgny von  
 Wachenfeldt
BGW Bengt-Gunnar Walde
HW Henrik Wegnelius
GW Göran Wendt
ÅW Åke Widgren
CW Charlotte Wigermo
HWz Håkan Wittzell
TW Torborg Woxenius
RÅ Richard Åkesson
AÖ Arne Östsjö 
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Abies grandis kustgran. OL Jämshög 100 m SO om Kom-
perskulla (62416 14282) fröplantor 2004, 2007 BN & 
GO (LD, !TTy); Vitavatten (62416 14159) fröplantor 
2008 BN & GO; KH Mörrum Galleryda (62301 14311) 
kvarstående 2004 BN & GO (LD, !TTy); RO Backaryd 
Skörje, 800 m. SSV om Abborrmåla (62502 14584) 
fröplantor 2007 BN & GO (LD, !TTy), (62501 14583) 
förvildad 2008 BN & GO (LD, !TTy), kvarstående i en 
före detta försöksodling som är lämnad åt sitt öde 2011 
BN, ME & MA; BräkneHoby i samhället (62344 14570) 
kvarstående 2004 BN & GO (LD, !TTy); KK Nättraby 
Agdatorp (62310 14813) kvarstående 2004 BN & GO 
(LD, !TTy).
Abies homolepis nikkogran. Ny för Blekinge. – KK Nätt
raby Agdatorp (62310 14813) kvarstående 2005 BN & 
GO (LD, !TTy).
Abies lasiocarpa berggran. Ny för Blekinge. – KK Tving 
Gröngölsmåla (62480 14719) kvarstående 2004 BN & 
GO (LD, !TTy).
Abies lowiana oregongran. Ny för Blekinge. – OL Jämshög 
Norra Näbbeboda (62441 14194) kvarstående 2004 BN & 
GO (LD, !TTy); RO BräkneHoby Åbacka (62430 14591) 
förvildad 2004 BN & GO (LD, !TTy), (62430 14592) 
2011 BN, ME & MA.
Abies nordmanniana nordmannsgran. Ny för Blekinge. 
– OL Jämshög 900 m Ö om Brokamåla (62431 14180) 

skogsbryn mot hästhage 2003 BN & GO; KH Hällaryd 
150 m SO om Hoka (62303 14437) kvarstående 2007 
BN & GO; Mörrum NO om plantskola (62283 14337) 
blandskog 2010 BN & GO; RO Backaryd Västra Skörje 
(62501 14583) 2008 BN & GO; KK Kristianopel Skäg-
geryd (62383 15091) kvarstående 2005 BN & GO; alla 
LD, !TTy.
Abies procera kaskadgran. OL Jämshög Röshult (62417 
14284) kvarstående 2004; KK Nättraby Agdatorp (62310 
14813) kvarstående 2004, 2005; båda BN & GO (LD, 
!TTy).
Larix kaempferi japansk lärk. Ny för Blekinge. – SÖ Gam
malstorp Jockarp (62184 14249) blandskog 2005, 2012 
BN & GO (LD); OL Jämshög Röshult (62417 14284) 
kvarstående 2004 BN & GO (LD, !TTy); KK Augerum 
Brunsmo (62501 14976) kvarstående i betesmark 2005, 
2012 BN (LD).
Picea engelmannii engelmannsgran. Ny för Blekinge. –  
RO BräkneHoby Bårkullen, Sjöarp (62341 14612) förvil-
dad 2007 BN & GO (LD, !TTy).
Picea glauca vitgran (figur 2). Ny för Blekinge. – SÖ Gam
malstorp runt kyrkan (62206 14269) 2010–12 BN & GO 
(LD); KH Asarum Furubodavägen, N om Kattkroken 
(62323 14376) kvarstående, ett träd 2008 BN & GO (LD, 
!TTy), 2010 BH; Karlshamn Stärnö (62255 14405) 2004 
BN & GO.
Picea ×lutzii hybridgran. Ny för Blekinge. –  KH Asarum 
Kattkroken (62320 14377) 2008 BN & GO (LD, !TTy); 
Karlshamn f.d. Stärnö gård (62257 14405) kvarstående 
2007 BN, ÅS & CW (LD, !TTy), övergiven park (62256 
14405) kvarstående 2011 BN, ME & MA.
Picea mariana svartgran. Ny för Blekinge. – OL Kyrkhult 
Brännarebygden (62501 14205) 25-årig plantering, 2011 
IB (LD, !TTy); RO BräkneHoby Sjöarp , Bårkullen 
(62341 14612) 2007 BN & GO, 2009 BN & AS (S).
Picea omorika serbgran. Ny för Blekinge. – RO Backaryd 
Skörje, 800 m SSV om Abborramåla (62502 14584) kvar-
stående 2007 BN & GO (LD, !TTy), (62501 14584) kvar-
stående i en före detta försöksodling 2011 BN, ME & MA.
Picea orientalis orientgran. Ny för Blekinge. – OL Jämshög 
N om Vitavatten (62414 14161) 2008 BN & GO (LD, 
!TTy); RO Backaryd Bårkullen (62341 14612) 2008 BN 
& GO (LD, !TTy); Skörje, 800 m SSV om Abborramåla 
(62501 14585) kvarstående 2004 BN & GO (LD, !TTy), 
(62501 14583) 2008 BN, ÅS & CW (LD, !TTy), (62501 
14584) kvarstående i en före detta försöksodling 2011 BN, 
ME & MA; BräkneHoby Bårkullen (62341 14612) 2009 
BN & AS (S).
Picea sitchensis sitkagran. Ny för Blekinge. – OL Jämshög 
N om Vitavatten (62414 14161) kvarstående 2008 BN 
& GO (LD, !TTy); Kyrkhult 200 m S om Lilla Ulvsjön 
(62500 14190) kvarstående 2008 BN & GO (LD, !TTy); 
550 m NO om Eksjögylet (62528 14191) blandskogsbryn 
2011 BN & GO; KH Mörrum Ljungsled, NO om plant-
skola (62283 14338) skogsdunge 2010 BN & GO (LD, 
!TTy); RO Backaryd Skörje, 800 m SSV om Abborramåla  
(62502 14584) kvarstående 2004, 2007 BN & GO (LD, 
!TTy), (62501 14583) kvarstående 2008 BN & GO (LD, 
!TTy), (62501 14584) kvarstående i en före detta försöks-

Figur 2. Kvist av vitgran Picea glauca. Vitgran skiljer 
sig från vanlig gran på de blågröna barren och de 
mindre kottarna. Foto: Bengt Nilsson.
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odling 2011 BN, ME & MA; KK Sillhövda Hagalund 
(62506 14836) granskogsbryn 2011 BN & GO.
Pinus banksiana banksianatall. Ny för Blekinge. – KK 
Sturkö Frändatorp (62206 14935) kvarstående 2008 BN & 
GO, 2011 BN, ME & MA (LD, !TTy).
Pinus cembra cembratall. Ny för Blekinge. – KH Karls
hamn f.d. Stärnö gård (62257 14406) i lövskogsdunge 
2007 BN, ÅS & CW (LD, !TTy), (62256 14405) kvarstå-
ende i övergiven park 2011 BN, ME & MA (LD, !TTy); 
KK Lösen precis V om kyrkan (62298 14925) förvildad i 
bokskog 2003 NN gm LF (LD, !TTy).
Pinus contorta contortatall. KH Karlshamn f.d. Stärnö 
gård (RN 62257 14405) i lövskogsdunge 2007 BN, GO, 
ÅS & CW (LD, !TTy; ’troligen rätt, men kan inte verifiera 
denna utan kottar’); RO Öljehult N om Stora Galtsjön, ca 
500 m ONO om sjöns västra spets (62506 14487) plante-
rat mindre, ca 30-årigt bestånd, 2005 ÅW (!LF).
Pinus mugo ssp. uncinata fransk bergtall. Ny för Blekinge. 
– KH Karlshamn f.d. Stärnö gård (62256 14404) 2005 
BN, ÅS & CW (LD, !TTy).
Pinus strobus weymouthtall. OL Jämshög Holje park, 
N om Vattenverket (62381 14208), S om Vattenverket 
(62379 14208) båda 2002 IB, 2012 BN & GO (LD, !LF); 
KH Karlshamn Stärnö (62277 14424) 2007 BN & GO.
Pseudotsuga menziesii douglasgran. RO Listerby Gömar-
ken, 300 m NV om Gö (62228 14690) ett stort träd vid 
stig i ekskog 2006 ÅW (LD); KK Jämjö Hagbo (62298 
15061) skogsdunge 2010 BN & GO (LD).
Pseudotsuga menziesii ssp. glaucescens blå douglasgran. Ny 
för Blekinge. – KH Karlshamn f.d. Stärnö gård (62256 
14404) i lövskogsbryn 2005, 2007 BN, ÅS & CW (LD, 
!TTy).
Pseudotsuga menziesii ssp. menziesii grön douglasgran. 
Ny för Blekinge. – KH Asarum Kattkroken (62323 
14376) kvarstående 2008 BN & GO; Åryd Märserum 
(62311 14526) kvarstående 2005 BN & GO; RO Ronneby 
Angelskog, ca 500 m NO om soptippen (62289 14698) 
bergbrant/sluttning 2004 ÅW; KK Karlskrona 100 m NO 
om Lorentsberg (62297 14878) medelålders träd i ekskog 
2005 ÅW; Nättraby Ekebacken (62319 14832) kvarstå-
ende 2004 BN; alla LD, !TTy.
Tsuga canadensis hemlock. Ny för Blekinge. – RO Backa
ryd Skörje (62501 14583) kvarstående 2008 BN & GO 
(LD, !TTy), (62501 14584) kvarstående i en före detta för-
söksodling 2011 BN, ME & MA, SV om Gullidal, 94 m S 
skogsbilvägkors (62501 14583) nedliggande med klenare 
stam 2011 AS & BN (herb. AS).
Tsuga heterophylla jättehemlock. Ny för Blekinge. – RO 
Backaryd Skörje (62501 14584) kvarstående 2007 BN & 
GO (LD, !TTy).
Chamaecyparis lawsoniana ädelcypress. OL Kyrkhult For-
neboda (62486 14266) förvildad 2005 BN & GO (LD, 
!TTy); Hovmansbygd (62486 14292) förvildad 2005 BN 
& GO (LD, !TTy); KH Karlshamn Boön (62251 14413) 
2007, 2012 BN & GO (LD), 2011 BH; KK Karlskrona 
Saltö (62260 14850) kvarstående 2005 BN & GO (LD, 
!TTy); Nättraby Agdatorp (62310 14813) kvarstående 
2004 BN & GO (LD, !TTy); Tving Gröngölsmåla (62484 
14713) kvarstående 2006 BN & GO (LD, !TTy).

Juniperus squamata himalaja-en. KH Mörrum NO om 
plantskola (62283 14338) ruderatmark, SV om plantskola 
(62281 14336) ruderatmark, vägdike, båda 2010 BN & 
GO (LD, !TTy).
Juniperus virginiana blyertsen. Ny för Blekinge. – OL 
Kyrkhult Hemsjö (62446 14316) 2008 BN & GO (LD, 
!TTy), slänt, buskage, ganska nära hus 2011 BN, ME & 
MA, 53 m ONO föreningsstugan (62447 14316) kvarstå-
ende, steril 2011 AS & BN (herb. AS).
Thuja occidentalis tuja. OL Kyrkhult Hemsjö (62447 
14316) kvarstående 2008 BN & GO; KK Nättraby Agda-
torp (62310 14813) kvarstående 2004 BN & GO (LD, 
!TTy).
Populus ×canadensis kanadapoppel. RO Ronneby vid Måll-
sjön (62441 14698) skogsbryn 2010 BN (LD, !LF).
Populus nigra svartpoppel. KK Rödeby Bubbetorp avfalls-
anläggning (62346 14871) 2001 BN (S, !ThK); Sturkö 
Bredavik, ca 500 m SSV om Ronnenabben (62205 14933) 
planterad vid vägkant/gård 2004 LF, NN & TW (LD).
Populus trichocarpa jättepoppel. Ny för Blekinge. – SÖ 
Gammalstorp vid kyrkan (62206 14269) skogsbryn 2010 
BN & GO (LD, !LF); KH Elleholm Ljungsled (62281 
14336) kvarstående eller förvildad 2011 ME & MA 
(!ThK).
Salix daphnoides daggvide. KH Ringamåla Knaggalid 
(62436 14333) 2007 BN.
Salix dasyclados sammetsvide. KK Torhamn Långören, 
hamnen (62143 15009) vägkant 2004 NN (LD, !LF).
Salix ×ehrhartiana balsampil. Ny som aktuell för Ble-
kinge. – SÖ Gammalstorp Möllebjörke, Västra Orlundsån 
(62243 14279) 2008 BN (S, !ThK).
Salix fragilis knäckepil. SÖ Gammalstorp Möllebjörke, 
Västra Orlundsån (62243 14279) 2008 BN (S, !ThK).
Salix purpurea rödvide. KH Elleholm Ljungsled (62281 
14336) 2010 BN & GO.
Salix ×smithiana häckvide. KH Asarum NO om plant-
skola (62283 14380) 2010 BN & GO (LD, !ELj, LF); KK 
Torhamn Långören, nära fyren (62151 15010) invid byväg 
2006 BN, ÅS & CW (LD, !ThK, LF).
Juglans regia valnöt. KK Kristianopel 100 m NV om kyr-
kan (62366 15145) invid vägkant 2006 BN, ÅS & CW 
(LD, !LF).
Castanea sativa äkta kastanj. KH Asarum Strömma, köp-
centret vid Janneberg (62296 14405) ett grovstammigt 
träd, kvarstående 2009 AS & BN, 2010 IB, 2011 BH.
Ulmus minor ’Hoersholmiensis’ hörsholmsalm. KK Karls
krona Kungsholmen (62200 14865) 2008 BN, ÅS & CW.
Morus alba vitt mullbär. Ny för Blekinge. – SÖ Sölvesborg 
Falkvik (62124 14232) fröplanta i ligusterhäck 2011 BN.
Urtica dioica var. holosericea skogsnässla. KK Nättraby 
Skärva naturreservat, innanför p-plats (62309 14853) 
betad, gles ädellövskog ett bestånd 2006 BM & ÅW (LD, 
!LF; honexemplar; brännhår finns, men sitter relativt 
glest).

Aristolochia macrophylla pipranka. KH Karlshamn statio-
nen (62280 14418) kvarstående 2010 BN.
Aconogonon ×fennicum finnslide. Ny för Blekinge. – KK 
Kristianopel Björkelycke (62421 15134) 2007 BN, 100 m 
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N om Kristianopelvägen (62421 15134) intill laduvägg 
2007 NN (LD, !LF).
Bistorta officinalis stor ormrot. KK Jämjö Ekeryd (62335 
15051) förvildad 2008 BN & GO.
Fagopyrum esculentum bovete. RO BräkneHoby Havra-
lyckan (62337 14552) 2011 BN m.fl.
Fallopia baldschuanica bokharabinda. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljöstation (62158 14270) 2007 BN.
Fallopia sachalinensis jätteslide. SÖ Ysane Norjeboke 
(62216 14306) 2010 BN & GO.
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia strandpilört. KH 
Mörrum Perstorp (62291 14328) sop- och byggtipp 2009 
AS & BN; KK Hasslö Sandviken (62190 14786) 2010 KP.
Polygonum aviculare ssp. neglectum smal trampört. Tramp-
ört P. aviculare har sex underarter kända från Blekinge 
(Fröberg 2006), varav smal trampört nu är bekräftad från 
närmare 20 lokaler längs hela Blekingekusten och skärgår-
den, bl.a. funnen på några fågelskär (!ThK).
Rumex crispus var. oelandicus ölandsskräppa. Ny för Ble-
kinge; ölandsskräppa skiljer sig från vanlig krusskräppa 
var. crispus genom att ha mindre inre hylleblad. Materialet 
var delvis felbestämt till finnskräppa R. pseudonatronatus 
(se ”Rättelser och tillägg”). Exemplaren liknar visserligen 
finnskräppa, med de relativt långsmala bladen och de inre 
hyllebladen som saknar eller endast har en liten, rundad 
knöl, men även krusskräppa kan i sällsynta fall sakna knöl; 
vidare är de nedre bladen ej så uttalat långsträckta som hos 
typisk finnskräppa (ca 6–7 ggr. så långa som breda) med 
avrundad till brett kilformad bas, och nötterna är mörk-
bruna som hos krusskräppa (blad normalt mer än 8 ggr. så 
långa som breda med smalt kilformad bas och ljusbruna 
nötter hos finnskräppa). – KH Asarum Kofsa nabbe, NO-
sidan (62250 14375) klippstrand vid havet 2007 ÅW (LD, 
!S. Snogerup); KK Kristianopel Kristianopel, vid ringmu-
ren (62362 15148) stenig havsstrand 2005 ÅW (LD, !LF), 
hamnen söderut (62361 15148) blockig havsstrand, ca 
50 överblommade ex 2007 AS (herb. AS, !LF); Torhamn 
Sandhamn, S om hamnen (62180 15032) havsstrand 2005 
ÅW (2 ex: LD, !S. Snogerup; ’lik ”var. oelandicus” men 
med knöl på 2–3 hylleblad o. dessa i formen mer lika var. 
crispus’; LD, !LF); Utklippan, Södraskär (62026 14934) 
klippig havsstrand 2005 ÅW (LD, !S. Snogerup; ’lik plan-
tor beskrivna som var. oelandicus Hyl., men med 3 knölar’; 
Utlängan, ca 300 m NO om fyren (62097 14992) grusig/ 
sandig havsstrand 2005 ÅW (LD, !S. Snogerup; ’form lik 
var. oelandicus’).
Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius tandad tomtskräppa. 
SÖ Gammalstorp Hinnedal (62237 14244) 2000 BN 
(LD, !S. Snogerup); OL Jämshög Mossadammarna (62334 
14207) 2007 BN (LD, !S. Snogerup); KH Mörrum Pers-
torp (62291 14324) sop- och byggtipp 2009 AS & BN; 
RO BräkneHoby 100 m NV om kyrkan (62383 14572) 
2007 BN (LD, !S. Snogerup); Ronneby Angelskog (62284 
14695) sop- och byggtipp 2009 AS & BN.
Rumex obtusifolius ssp. sylvestris slät tomtskräppa. SÖ 
Gammalstorp Hagstad (62237 14274) 2000 BN; Söl
vesborg Gummarp, 500 m NNV om Hulta gård (62172 
14255) 2007 BN (LD, !S. Snogerup); KK Ramdala Seno-
ren, Torp (62210 14968) 2010 BN & KP.

Rumex obtusifolius ssp. transiens mellantomtskräppa. RO 
BräkneHoby Ramsjömåla (62418 14571) 2010 BN & 
GO; KK Kristianopel Brömsebro (62411 15120) 2010 
BN; Rödeby Bubbetorp, äldre del österut (62345 14870) 
schaktmassor 2007 BN m.fl.
Rumex sanguineus skogsskräppa. KH Karlshamn strax 
NO om Väggaskolan (62267 14421) bokskogsrest mellan 
skolgård och gata 2011 CA; KK Tving Lindet, 100 m SO 
om Kvarngölen (62486 14702) vägkant 2011 BN & GO.

Atriplex calotheca × longipes ssp. longipes flikmålla × 
skaftmålla. SÖ Ysane Norje havsbad (62225 14347) sand-
strand 2004 ÅW (LD, !LF); KK Sturkö Kråkan (62188 
14897) grusig, tånggödslad havsstrand 2004 ÅW (LD, 
!LF).
Atriplex glabriuscula broskmålla. KK Tjurkö Tjurkö herr-
gård (62218 14881) 2003 ME.

Atriplex cf. glabriuscula × prostrata broskmålla × spjut-
målla. Ny för Blekinge. – KK Tjurkö Herrgården, hamnen 
(62225 14885) havsstrand, klappersten 2003 NN (LD, 
!LF; ’förblad nedtill med svampvävnad’).
Atriplex hortensis trädgårdsmålla. SÖ Sölvesborg Sölve mil-
jöstation (RN 62159 14270) soptipp 2011 BN.
Beta vulgaris var. altissima sockerbeta. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 
2011 BN; KH Elleholm (62268 14334) 1995 BN; Mör
rum Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2010 BN.
Beta vulgaris  var. rapacea foderbeta. Ny för Blekinge. – 
SÖ Ysane Norgesund (62221 14299) 1990 BN.
Beta vulgaris var. vulgaris rödbeta. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljöstation (62159 14270) soptipp 2003 BN; KH Mör
rum Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2007 BN.
Chenopodium botrys ekmålla. Ny för Blekinge. – RO Ron
neby Angelskog (62288 14692) sop- och byggtipp 2006 
BN (S, !ThK).
Chenopodium foliosum bärmålla. Ny som aktuell för 
Blekinge. – OL Jämshög Olofström, Hobyvägen (62405 
14206) uppkommen efter fällning av en gammal cypress 
2009, 2010 IB (!BN); KH Mörrum Perstorp (62292 
14328) sop- och byggtipp 2008 BN, 2009 AS & BN (LD, 
!TTy); RO Ronneby Angelskog (62285 14695) 2008 BN.
Salsola kali sodaört. SÖ Mjällby Kålleviken (62155 
14326) 2008 BN; 450 m V om Spraglehall (62147 14337) 
havsstrand 2011 BN.

Amaranthus caudatus rävsvans. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62145 14224) 2010 BN; Sölve miljöstation (62159 14270) 
jordhögar 2011 BN.

Amaranthus hybridus grönamarant/toppamarant. SÖ 
Mjällby Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 2008 
BN (S, !ThK); KK Lösen nya kyrkogården vid kyrkan 
(RN62298 14927) ogräs i utkanten av gravområdet 2003 
NN (LD, !LF; ’inga utvecklade honblommor’).
Amaranthus hybridus ssp. hypochondriacus toppamarant. 
SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14268) soptipp 
2004 BN (LD, S, !ThK), (62158 14270) 2007 BN, (62159 
14270) 2010 BN, ÅS & CW; KK Rödeby Bubbetorp 
(62346 14879) avfallsanläggning 2000, 2006, 2008 BN 
(S, !ThK).
Amaranthus hybridus ssp. powellii grönamarant. SÖ Söl
vesborg 800 m V om Sölvesborgs slott (62149 14239) 2000 
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BN (S); Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 2006 
BN (LD, S); KH Mörrum Perstorp (62295 14328, 62292 
14328) sop- och byggtipp 2006, 2008 Bengt Nilsson (S); 
RO Ronneby Angelskog (62287 14693) sop- och byggtipp 
2007 BN (S); KK Karlskrona Torskors (62320 14888) 
byggtipp 2003 BN (LD); alla !ThK.
Mirabilis jalapa underblomma. SÖ Sölvesborg Sölve mil-
jöstation (RN 62159 14270) komposthögar 2011 BN; RO 
Ronneby Hultatippen (62321 14679) på jord- och kom-
posthögar 2003 JE m.fl. (S).
Phytolacca acinosa kermesbär. SÖ Sölvesborg Svartaled 
(62145 14227) jordtipp 2011 BN; KH Asarum Tostarp 
(62332 14389) 2010 BN & GO; Mörrum Perstorp (62292 
14328) sop- och byggtipp 2009 AS & BN; RO Bräkne
Hoby Kartaby (62416 14616) 2007 BN; Ronneby Kartaby 
(62416 14623) utkast 2010, 2011 KP; KK Jämjö S om 
Klakebäcksvägen (62293 15039) 2009 BN.
Tetragonia tetragonoides nyzeeländsk spenat. KK Rödeby 
Bubbetorps gård (62329 14888) förvildad i vägkant 2011 
LF (LD).
Montia fontana källört. SÖ Mjällby Kålleviken (62151 
14328) 2009 BN; OL Kyrkhult Björkefall 200 m S om 
fyrvägskorsning (62517 14240) enstaka plantor, dikat 
samma sommar IB; Skälmershult (62524 14164) 2010 IB; 
KH Ringamåla Norra Älmta (62425 14431) igenväxande 
ängs- och hagmark 2011 BN; RO Listerby Sörkåsa (62267 
14736) översilad slänt nära stranden 2004 ÅW & NN 
(LD, !LF).
Portulaca oleracea ssp. oleracea vildportlak. KK Rödeby 
Bubbetorp avfallsanläggning (62349 14874) på deponiav-
delning 2007 BN, ÅS & CW (LD, !LF).
Portulaca oleracea ssp. sativa trädgårdsportlak (figur 3). Ny 
för Blekinge. – SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 
14270) 2010, 2011 BN, ÅS & CW; KH Mörrum Perstorp 
(62291 14324) sop- och byggtipp 2010 BN. 
Talinum paniculatum bärnstensvippa. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 
2010 BN, ÅS & CW (LD, det. TTy; S), 2011 BN (LD).

Atocion armeria rosenglim. KH Mörrum Perstorp (62292 
14324) 2010 BN.
Dianthus armeria knippnejlika. SÖ Mjällby Siretorp 
(62135 14262) vägkant 2011 BN & GO; OL Jämshög 
Olofström, 390 m V om norra avfarten från väg 121 mot 
Nyteboda (62404 14199) i kanten av planlagd industri-
tomt 2011 IB (LD); Kyrkhult Snöfleboda, vid trevägs-
korsningen Isaksmålavägen-Snöflebodavägen (62452 
14212) vägkant, troligen spridd till platsen med täckjord i 
samband med ombyggnad av bro 2011 IB; KH Karlshamn 
Karlshamn (62281 14415) 2008 AK; RO BräkneHoby 
Blåberget (62368 14608) 2007, 2010 BN & GO; Angel-
skog, skogsbryn mot deponi (62285 14696) 2006, 2010 
BN.
Illecebrum verticillatum glimmerört. RO Eringsboda 
Lyrydsdal (62545 14662) 2010 BN.
Scleranthus annuus × perennis grönknavel × vitknavel. KK 
Jämjö 600 m VNV om Hallby (62277 15052) 2007 BN (S, 
!ThK); Torhamn Hallby (62272 15052) 2007 BN.
Spergula arvensis ssp. arvensis sydspärgel. RO Bräkne
Hoby Havralyckan (62337 14552) trädesåker 2011; KK 
Jämjö Norra Binga (62316 15047) åker 2010; båda BN & 
GO (LD, !LF).
Stellaria longifolia skogsstjärnblomma. OL Kyrkhult Skäl-
mershult (62525 14167) 2011 IB.
Stellaria neglecta bokarv. Bokarv har blivit funnen på 
åtskilliga lokaler sedan den förra inventeringen, och är nu 
känd på ett 30-tal lokaler i 14 inventeringsrutor. Detta 
beror delvis på att den tidigare varit förbisedd; den inven-
teras bäst under en kort period på försommaren då den är 
i blom. Dessutom behövde den bara noteras en gång per 
ruta vid den vid förra inventeringen.
Viscaria alpina fjällnejlika. KK Torhamn Intaget (62278 
15056) 2007 BN; Långenabben, 1 km VSV triangelpunkt 
12,2 m (62236 15049) hällmark 2007 ÅW, BN & NN; 
Stenerydstorp (62236 15040) 2007 BN.
Nymphaea alba ssp. candida nordnäckros. OL Kyrkhult 
Mulatorp, västsidan av Hejsjön (62552 14189) oligotrof 

Figur 3. Trädgårdsportlak 
Portulaca oleracea ssp. 
sativa är kraftigare och 
mer upprättväxande än 
sin släkting vildportlak ssp. 
oleracea. Foto: Bengt Nilsson.
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sjö 2003 ÅW & LMö (LD, !BM; osäker bestämning ’pol-
len nästan slätt, absolut inga taggar, men också mycket få 
vårtor’); KK Rödeby Mossjön (62399 14893) ÅW & LMö 
2011 (LD, !BM). 
Ceratophyllum submersum vårtsärv. Ny för Blekinge 
(bofast). Arten var tidigare endast känd från Landskrona 
i Skåne, men är sedan slutet av 1900-talet på spridning i 
södra Sverige. – RO Förkärla Vambåsa våtmark (62282 
14779) anlagt grunt vatten, rikligt i hela våtmarken 2009 
ÅW (LD, !LF), 2010 ÅW m.fl.; KK Lösen Öljersjö våt-
mark, norra delen (62290 14935) anlagd våtmark på f.d. 
åker, med betad strand, rikligt 2011 ÅW (LD, !LF).

Adonis vernalis våradonis. Ny för Blekinge. – KK Auge
rum Bromåla biotopskyddsområde (62417 14948) förvil-
dad fröplanta 2011 KP.

Anemone hupehensis höstanemon. KH Mörrum Faråkra 
(62365 14351) skogsbilvägskant 2010 BN (LD, !LF); RO 
Ronneby Hulta (62311 14691) 2010 BN.
Clematis tangutica gullklematis. KK Karlskrona Trossö 
(62259 14869) 1996 BN & NN.
Clematis vitalba skogsklematis. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljöstation (62159 14270) 2008 BN, 2010 BN, ÅS & 
CW; Sölvesborg (62135 14235) 2008 AK; KH Mörrum 
Perstorp (62292 14327) sop- och byggtipp 2011 BN; KK 
Karlskrona Saltö (62265 14853) ruderatmark 2010 KP.
Consolida ajacis romersk riddarsporre. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljöstation (62159 14268) soptipp 2003, 2004 BN (LD, 
!LF).
Helleborus foetidus klockjulros (figur 4). Ny för Blekinge. 

– SÖ Mjällby Mjällby (62135 14295) förvildad i lövdunge 

Figur 4. Klockjulros Hel
leborus foetidus, som är 
ny för Blekinge, känns 
bland annat igen på de 
gröna hyllebladen som 
är brunröda i toppen. 
Foto Lillemor Bonde.
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2011 BN (LD); OL Kyrkhult 300 m S om Hemsjö gamla 
station (62445 14319) en planta i blom 2010 IB (foto, !LF).
Nigella damascena jungfrun i det gröna. SÖ Sölvesborg 
Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 2003 BN.
Pulsatilla vernalis mosippa. Denna art har gått tillbaka 
generellt i Sverige och har bara ett par aktuella lokaler 
vid Nättraby Skillinge och Augerum Bromåla (förvildad 
från inplantering); vid Tving Alnaryd är den senast sedd 
2007.
Ranunculus aquatilis var. diffusus grodmöja. SÖ Mjällby 
Kråkenabben (62090 14320) 2010 BN; Sölvesborg Char-
lottendal (62157 14250) grävd damm, rikligt 2008 ÅW & 
BN (LD, !LF).
Ranunculus circinatus hjulmöja. RO BräkneHoby Smy-
gen (62257 14575) havsvik/lagun 2009 ÅW (LD, !LF); 
Vångsö, det östra sundet mellan fastlandet och ön, 600 
m Ö om bron (62248 14571) på sumpig botten 2007 
LF (LD); Ronneby Angelskog (62280 14694) 2007 BN 
& ÅW (LD); KK Karlskrona Skönstavik, badplats (RN 
62300 14875) grunt brackvatten 2004 ÅW (!LF), (62303 
14873) stranddrift 2011 ÅW; Östra Hästö (62285 14892) 
brackvatten 2010 ÅW (LD, !LF); Lösen Verkö, Torpviken 
(62286 14945) brackvattenvik 1997 ÅW (!LF).
Ranunculus lingua sjöranunkel. RO BräkneHoby Sörsjö-
maden och mader vid Nässjön 4 km Ö om Bräkne-Hoby 
(62335 14621) enstaka 1991 LFn; KK Rödeby 6 km V 
om Flymen, N om Strömsberg (62455 14906) våtmark, 
enstaka 1991 LFn.
Ranunculus polyanthemos backsmörblomma. KK Rödeby 
Mästaremåla (62459 14910) 2011 KP; Torhamn Kug-
gaskär, västdelen (62131 14987) ohävdad, torr skärgårdsö, 
20 m2 stort bestånd 2006 ÅW (LD, !LF).
Ranunculus sardous sydsmörblomma. KH Mörrum Mör-
rumsåns mynning (62257 14344) exponerad jord nära 
åkanten 2011 JTJ.
Thalictrum simplex ssp. tenuifolium smalruta. RO Lis
terby Gö, V om Smalasunds utlopp ur Bredasund (62232 
14699) flertalig med bl.a. ängsskära 2007 LGO, lokalen 

innehåller även mellanformer samt vanlig backruta 2008 
ÅW (LD, !LF).
Paeonia lactiflora luktpion. SÖ Sölvesborg 600 m NNO 
om Grönadal (61158 14221) ruderatmark 2005 BN (LD, 
!LF); KH Asarum V om Tostarp (RN 62331 14387) jord-
högar 2011 BN.

Akebia quinata fembladig akebia (figur 5). Ny för Blekinge. 
– SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) 2011 BN 
(LD, !LF).
Berberis candidula silverberberis. Ny för Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Falkvik, 200 m SSV om Solbacken (62129 
14232) förvildad i skogsdunge 2006, 2011 BN (LD, !LF; 
S, !ThK).
Berberis julianae långbladig berberis. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg Solbacken (62130 14235) kvarstående på 
ödetomt 2006 BN (LD; S, !ThK); KH Karlshamn Bel-
levueparken (62278 14409) kvarstående i häck 2004 NN 
(S).
Epimedium sp. sockblommor. Ny för Blekinge. – KK 
Nättraby Nättraby (62302 14833) förvildad på gräsmark 
vid åkant 2011 BN & GO (LD).
Meconopsis cambrica engelsk vallmo. KH Asarum Tostarp 
(62332 14388) 2010 BH; Faråkra (62365 14351) 2010 BN 
& GO; Mörrum Mörrum (62280 14321) förvildad 2006 
BN & GO; RO Öljehult Bälganet (62516 14521) vägkant 
2011 BN & GO.
Papaver atlanticum atlasvallmo. SÖ Sölvesborg Falkvik 
(62124 14232) förvildad 1985 BN.
Adlumia fungosa adlumia. Ny för Blekinge. – KK Sturkö 
Frändatorp (62202 14935) förvildad i vägkant 2004 NN 
(S, !ThK), vid ladugård 2009 BN (LD, !TTy).
Ceratocapnos claviculata klängnunneört. SÖ Mjällby 
Istaby (62107 14275) 2008 BN & ÅW; Ö om Rökegården 
(62127 14264) 2007 BN; Sölve (62142 14252, 62146 
14261, 62153 14268) 2008, 2009, 2010 BN & GO (LD); 
KH Karlshamn Surbrunnsparken, ca 100 m OSO om 
Kyrkogatans mynning i Eriks Dahlbergsvägen (RN 62276 
14418) vid häll i ek–tallskog 2005, 2011 CA.

Figur 5. Honblomma av 
fembladig akebia Akebia qui
nata som hittades 2011 vid 
Sölvetippen. Det är första 
fyndet i Blekinge Foto: Kjell 
Petersson.
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Lamprocapnos spectabilis löjtnantshjärta. OL Kyrkhult 
Kyrkhult (62483 14244) trädgårdsrester 2010 IB.
Alyssum alyssoides grådådra. RO Ronneby ca 100 m Ö om 
Ronneby kyrka (62316 14673) mellan storgatsten i kanten 
av trottoar 2009 IB.

Arabis hirsuta lundtrav. SÖ Sölvesborg Östra Näsnabben 
(62111 14241) betad strandäng 2010 BN (LD, !LF).
Brassica nigra svartsenap. KK Sturkö Skällenäs, ca 75 m 
SSO om naturminne (ek; 62214 14944) åker i träda 2007 
TW & NN (LD, !LF; 1,5 till mer än 2 m höga ex).
Brassica oleracea kål. SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation 
(62159 14270) 2008 BN (LD, !S. Snogerup).
Brassica rapa ssp. oleifera rybs. SÖ Sölvesborg hamnen 
(62140 14238) 1981 BN (!S. Snogerup).
Camelina sativa oljedådra. KK Rödeby Bubbetorp (62348 
14875) sop- och byggtipp 1998 BN (LD, !LF).
Cardamine impatiens lundbräsma. SÖ Gammalstorp 
Värhult (62294 14245) vägkant/bryn 2011 BN; Mjällby 
Listershuvud (62113 14356) 2010 BN; KH Asarum 
Strömma (62297 14405) 2010 BH; Hällaryd 500 m SO 
om Svartasjön (62378 14483) allmän–riklig 1994 IB; 
Farslycke (62350 14444) 2 plantor i norra vägkanten 2009 
GH; Åryd 500 m Ö om Svartasjön (62321 14485) ett tio-
tal ex 2010 JH; RO BräkneHoby Blåberget (62370 14610) 
enstaka–sparsam 2002 IB.
Cardaria draba välsk krassing. KK Karlskrona Oljeham-
nen (62268 14872) 2010 KP; Tjurkö Herrgårdsviken i N 
(62225 14987) 1 dm djupt vatten 2004 UR (herb. UR).
Cochlearia officinalis ssp. anglica engelsk skörbjuggsört. SÖ 
Sölvesborg innersta Sandholmen (62115 14223) 2010 BN 
(LD, !LF); Månsaholm (62118 14215) strand 2010 BN 
(LD, !LF).
Diplotaxis tenuifolia sandsenap. SÖ Mjällby Hanö (62094 
14397) 2009 BN & GO, S om hamnen (62093 14396) 
flera ex 2010 ÅW; Sölvesborg Blåklockan (62137 14233) 
2010 BN, Svarta Led (62146 14227) 2010 BN; Sölve 

(62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; Sölve miljöstation 
(62158 14268) kompostjordhög 2004 AS & BN; KH 
Asarum Tostarp (62332 14389) 2010 BN & GO; Mör
rum Perstorp (62291 14325) sop- och byggtipp 2010 BN; 
RO Edestad Angelskog (62290 14697) 2008 BN; KK 
Karlskrona SV om Gullberna park (62289 14891) 2010 
KP; Torskors (62314 14896) jord- och stentipp 2011 KP; 
Vämö, Hästövägen GC-väg (62277 14881) 2010 KP; 
Lösen Verkö, NO om Bergudden (62271 14893) 2010 KP.
Eruca vesicaria ssp. sativa senapskål. KK Karlskrona södra 
Långö (62272 14860) 2010 KP.
Erysimum strictum bergkårel. SÖ Gammalstorp Kylinge 
(62296 14259) 2010 IB; KH Elleholm Elleholms stenbrott 
(62269 14332) 2011 BN; RO Backaryd Lilla Rävsmåla 
(62578 14585) jordhög 2011 BN & GO; Edestad Ang-
elskog (62290 14695) 2007 BN; Ronneby Yttre Steköns 
södra del (62258 14666) 4 ex 2006 ÅW; KK Hasslö Asla 
(62186 14764) skärgårdsö 2011 IB.
Iberis amara blomsteriberis. KH Asarum 500 m S om trav-
bana (62327 14391) 2007 BN (S, !ThK).
Iberis umbellata roseniberis. KH Mörrum Perstorp (62292 
14324) sop- och byggtipp 2008 BN.
Lepidium neglectum rundkrassing. Ny som aktuell för Ble-
kinge. – SÖ Gammalstorp Kylinge (62302 14257) mellan 
liten grusväg och växthus 2010 LS (herb. ELj, !ELj).
Lepidium virginicum virginiakrassing (figur 6). SÖ Sölves
borg Sölve miljöstation (62158 14270) på komposthögar och 
på plan, sandig mark omkring 2006 BN, NN & KP, 2007 
BN, 2008 BN, 2010 BN, ÅS & CW (LD, !LF; S, !ThK).
Lunaria rediviva månviol. Ny för Blekinge. – SÖ Sölves
borg 500 m NV om kyrkan (62149 14243) förvildad 1998, 
2012 BN (LD, !LF); KK Lösen Fäjö (62276 14925) förvil-
dad i vägdike 2010 KP.
Neslia paniculata korndådra. Denna art har gått kraftigt 
tillbaka i Sverige under senare år, och är bara funnen på 3 
lokaler i Blekinge efter 2006, nämligen Hällaryd Kroksjö-
måla 2007, Backaryd Rävsmåla 2010 och Eringsboda 2010.

Figur 6. Virginiakras-
sing Lepidium virgini
cum känns igen på de 
sågade bladen och 
blommorna med små 
men välutvecklade, vita 
kronblad. Foto: Bengt 
Nilsson.
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Rorippa ×armoracioides vägfräne. OL Kyrkhult Mörka-
måla, 100 m SSV om korsningen med vägar mot Mörka-
måla, Kopparemåla och Lilla Brödhult (62454 14273) 
hagmark nära gård, rikligt på begränsad yta 1980 ÅJ (LD, 
!B. Jonsell); RO Ronneby Droppemåla (62277 14673) 
hästhage, 15 000 ex 2011 BN (LD).
Sinapis alba ssp. alba vitsenap. KH Mörrum Perstorp 
(62295 14328) 2007 BN (LD, !S. Snogerup); RO Ronneby 
Angelskogstippen (62289 14695) på återfylld deponi 2009 
BN (LD, !LF).
Subularia aquatica sylört. KH Ringamåla Åkeholm, Mör-
rumsån N om bron (62412 14343) 1993 BH; KK Tving 
Kroppasjön (62515 14804) fläckvis kring ön 2008 LMö 
& ÅW; Stora Skälen (62505 14749) strandkant i SV 1997 
LMö & ÅW.
Reseda alba vitreseda. KK Rödeby Bubbetorp (62348 
14875) sop- och byggtipp 2001 BN (LD).
Reseda lutea gulreseda. KK Karlskrona Torskors byggtipp 
(62331 14895) jord- och stentipp 2011 KP.
Reseda luteola färgreseda. SÖ Sölvesborg Gummarp (62172 
14255) 2007 BN; KK Rödeby Bubbetorp (62349 14874, 
62348 14875) komposterat organiskt avfall 2007 BN m.fl., 
2008 BN.
Reseda odorata luktreseda. RO BräkneHoby Smygen 
(62257 14572) kvarstående eller förvildad på vildtomt 
nära fritidshus 2011 CA.
Drosera anglica × rotundifolia storsileshår × rundsileshår. 
KK Jämjö ”Medelhavet” (62270 15040) strand, vattenfyllt 
f.d. grustag 2010 BN (LD, !LF).
Hylotelephium ewersii mongoliskt fetblad. RO Bräkne
Hoby 350 m SO om Biskopsmåla (62261 14570) sprickor i 
berghäll 2011 CA.
Phedimus ellacombianus japanskt fetblad. Ny för Blekinge. 

– KK Kristianopel väg Fågelmara – Fågelmara gård, vid 
avtaget mot Norra Femmeryd (62344 15107) stengärds-
gård 2007 NN (LD, !TB).
Sedum sexangulare kantig fetknopp. KK Karlskrona Gull-
berna norra, kulle mellan järnvägen och Lyckebyvägen 
(62305 14893) gammal husgrund 2007 NN (LD, !TB).
Astilbe ×arendsii astilbe. Ny för Blekinge. – KK Rödeby 
Bubbetorp avfallsanläggning (62349 14874) 2008 BN 
(LD; S, !ThK).
Bergenia cordifolia hjärtbergenia (figur 7). Ny för Blekinge. 

– KH Mörrum Perstorp (62291 14324) sop- och byggtipp 
2010 BN (finns i odling).
Heuchera sp. alunrot. OL Kyrkhult Kyrkhult (62478 
14252) förvildad 2008 BN & GO; KH Mörrum Perstorp 
(62292 14328) sop- och byggtipp 2011 BN; KK Jämjö 
Hagbo (62298 15061) utkast 2010 BN & KP.
Heuchera sanguinea blodalunrot. KH Asarum 500 m S 
om travbana (62327 14391) 2007 BN (S, !ThK); Ö om 
Tostarp (62332 14389) utplanad jordtipp 2011 BN (LD, 
!LF).
Rodgersia sp. rodgersior. Ny för Blekinge. – KK Jämjö S 
om Klakebäcksvägen (62290 15035) 2009 BN.
Saxifraga tridactylites grusbräcka. SÖ Sölvesborg Falkvik 
(62127 14230) 2010 BN; N om Grönadal (62157 14225) 
2010 BN.

Deutzia crenata strävdeutzia. Ny för Blekinge. – OL Kyrk
hult Hörnsjön (62500 14263) vägkant 2011 BN & GO 
(LD, !ThK); KH Elleholm N om Elleholms kyrkogård 
(62280 14338) lövskog 1998 NN (S, !ThK).
Hydrangea arborescens vidjehortensia. Ny för Blekinge. – 
KH Elleholm Ljungsled, SV om plantskola (62281 14336) 
kvarstående i bryn 2010 BN & GO (S, !ThK).
Philadelphus coronarius doftschersmin. SÖ Sölvesborg 500 
m N om Grönadal (62158 14224) skogsbryn 2006, 2011 
BN (LD, S, !ThK); RO BräkneHoby Ramsjömåla (62419 
14571) ödetomt 2010 BN (S, !ThK).
Philadelphus lewisii gordonschersmin. Ny för Blekinge. – 
KH Asarum Pernilshoka (62386 14407) skogsbryn 2011 
BN (LD, !ThK).
Philadelphus pubescens kungsschersmin. Ny för Blekinge. –  
KK Karlskrona Bergåsa, N om korsningen Skyttevägen × 
Idrottsvägen (62287 14873) 2011 HWz (LD, S, !ThK).
Philadelphus ×virginalis kameliaschersmin. Ny för Ble-
kinge. –  KH Karlshamn Stärnö (62256 14405) 2007 BN 
& GO (LD, !ThK).
Ribes ×pallidum survinbär. RO BräkneHoby Blåberget 
(62368 14609) ädellövskog 2003 NN (LD, !LF).
Alchemilla micans glansdaggkåpa. OL Kyrkhult Käringa-
hejan norrut, väg/kraftledning Ö om Ebbemåla (62494 
14304) 2007 JEd & NL.
Alchemilla mollis jättedaggkåpa. KH Elleholm 200 m N 
om kyrkogården (62280 14339) ruderatmark 2011 BN & 
GO.
Amelanchier alnifolia sen häggmispel. KH Karlshamn 
Pengaberget, vattentornet (62277 14421) hällmark, snår 
2004 ÅW, BN & NN (LD, !LF).
Amelanchier lamarckii kopparröd häggmispel. SÖ Sölves
borg 400 m VSV om varvet (62127 14233) förvildad i 
blandskog 1984, 1991 BN; RO Ronneby Djupafors (62346 
14671) 1990-talet BN; båda LD, !LF.
Aruncus dioicus plymspirea. OL Kyrkhult Slagesnäs (62481 
14214) förvildad 2010 IB; RO Ronneby Bredåkra (62363 
14658) 2009 BN & GO; KK Jämjö Ekeryd (62335 15051) 
kvarstående 2008 BN & GO.

Aronia melanocarpa svartaronia. Ny för Blekinge. – KH 
Elleholm Ljungsled, plantskola (62281 14336) kvarstående 
i övergiven odling 2011 JE m.fl.
Cotoneaster adpressus mattoxbär. Ny för Blekinge. – SÖ 
Mjällby Spraglehall, 200 m N om Krokås (62145 14345) 
betesmark 2006 LB, BN (S, !ThK).
Cotoneaster dielsianus rosenoxbär. RO BräkneHoby ca 
200 m N om Krokskvarn (62285 14598) lövskog vid stig, 
stor buske 2005 ÅW (LD, !LF); KK Jämjö Hagbo (62298 
15061) skogsdunge 2010 BN & GO (LD, !LF).
Crataegus flabellata var. grayana häckhagtorn. SÖ Mjällby 
800 m NV om Nogersunds hamn (62098 14317) busk-
mark 2000 BN (LD, !LF); Gammalstorp Värhult (62311 
14248) vägkant 2011 BN (LD, !LF); RO Hjortsberga 
Djurtorp (62313 14754) 2000 BN.
Fragaria viridis backsmultron. SÖ Sölvesborg Ynde (62172 
14223) 1980, (62173 14224) 2010 BN.
Holodiscus discolor vippspirea. RO BräkneHoby Klings-
måla (62401 14533) vägkant 2011 BN & GO.
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Kerria japonica kerria. Ny för Blekinge. – SÖ Mjällby Krå-
kenabben (62092 14325) 2000 BN; Lösen kyrkogården 
(62298 14927) utkast i kompost 1997 NN (S).
Malus toringo var. sargentii bukettapel. Ny för Blekinge. 

– KK Augerum Älmteryds naturreservat (62384 14973) 
betesäng 2010 KP (LD, !LF).
Potentilla anglica revig blodrot. SÖ Mjällby NO om 
Nogersund (62093 14335) betesmark, ca 3000 ex 2011 
BN & ÅW.
Prunus cf. domestica × spinosa plommon/krikon × slån. 
RO Öljehult 250 m NNO om triangelpunkten (110,4) i 
Risansmåla (62482 14565) buskrik äng 1985, 1987 LF 
(LD).
Prunus laurocerasus lagerhägg. SÖ Mjällby Djupekås 
(62130 14347) förvildad i tallskog 2011 BN; KH Asarum 
NV om Svängsta (62381 14352) förvildad 2008 BN & 
GO; KK Karlskrona Studentviken (62240 14868) 2007 
BN.
Prunus mahaleb vejksel. SÖ Sölvesborg Charlottendal, 
miljödamm SSV om gården (62156 14250, 62157 14250) 
kvarstående 2000–10 BN.
Prunus serotina glanshägg. OL Jämshög Holje park, S om 
Vattenverket (62379 14208) 2002 IB; KK Lösen Ringö, ca 

100 m S om Verköleden (62291 14905) vägkant 2005 NN 
(LD, !LF).
Prunus virginiana virginiahägg. KK Lösen Ringö, ca 100 
m S om Verköleden (62291 14905) vägkant 2006 NN 
(LD, !LF).
Pyracantha sp. eldtornar. SÖ Mjällby Lörbyskog (62171 
14320) f.d. grustäkt, en förvildad buske 2007 ÅW & BN; 
KK Jämjö Jämjö vattentorn (62296 15020) 2011 BN & 
KP (LD); Lösen 2 km VNV om kyrkan (62292 14908) 
kvarstående samt förvildad i buskmark 2007 BN (LD).
Rosa villosa ssp. villosa plommonros. RO Ronneby Ron-
neby brunn (62297 14680) 1997 BN (finns i odling).
Rosa nitida dockros. KK Rödeby Bubbetorp avfallsanlägg-
ning (62348 14875) på deponiavdelning 2007 BN, ÅS & 
CW (LD, !LF).
Rosa majalis kanelros. KH Asarum Strömma (62300 
14406) blandskog 2011 BN; KK Karlskrona Rosenholm, 
Mariedal, 400 m N om Mossen (62309 14879) 2011 KP.
Rosa majalis var. majalis äkta kanelros. KK Tving Alnaryd, 
Lillån (62473 14776) strand vid liten å 2007 ÅW m.fl. 
(LD, !LF), biotopskyddsområde (62473 14777) flera små 
bestånd på åns södra sida 2010 JH.
Rosa pimpinellifolia pimpinellros. OL Kyrkhult Farabols 
nabbe, Linön (62568 14200) vid torpruin 2010 IB.
Rubus odoratus rosenhallon. SÖ Gammalstorp Bjäraryd 
(62256 14252) 2001 BN; KH Asarum Tostarp (62327 
14392) 2010 BN; RO BräkneHoby Ramsjömåla (62419 
14571) ödetomt 2010 BN & GO (LD, !LF); Öljehult Bäl-
ganet (62516 14521) vägkant 2011 BN & GO.
Rubus allanderi Allanders björnbär. Nybeskriven art 
som endast finns i östra Blekinge och Kalmar län. Arten 
uppgavs som provisorisk i Fröberg (2006), men den där 
angivna lokalen är tveksam (T. Burén i brev). Allanders 
björnbär är nu känd från åtskilliga lokaler i sydöstra Ble-
kinge (mellan Listerby och Lösen socknar), samt i trakten 
kring Kalmar; den är vanlig bl.a. på Aspö. För en presenta-
tion av arten med lokaler, se Burén (2009). Se även ”Rät-
telser och tillägg”.
Rubus aureolus gyllenbjörnbär. Ny för Blekinge; uppgiven 
som tvivelaktig i Fröberg (2006). Arten uppgavs även av 
Holmgren (1942), men uppgifterna där motsvaras av den 
nyligen beskrivna blekingebjörnbär R. hylanderi. – KK 
Torhamn Steneryd, 300 m in på väg mot Truseryd (62216 
15019) infarten till ruderatmark, vägkant 2007 TB & NN, 
2008 BN & ÅS (båda LD, !TB); Truseryd, 50 m NO om 
östligaste gården (62201 15041) sydöstra vägkanten av 
landsvägen 2007 TB & NN (LD, !TB), 2008 TB m.fl.
Rubus fasciculatus knippbjörnbär. RO Edestad 300 m VSV 
om kyrkan (62320 14720) 2008 TB & ÅW; Gärestad, 
just S om tunneln under E22 (62308 14707) 2008 TB & 
ÅW; SO om Ronneby, 200 m SO om Kapakulle (62300 
14691) 2008 TB & ÅW (S, OHN); KK Jämjö 300 m SO 
om Lyckebäckarna (62256 15022) gles ekskog 1996 ÅW 
(LD, !A. Pedersen); Hallarum 500 m Ö om vägen Jämjö–
Torhamn (62271 15023) 2008 TB (S, OHN); Häljarums 
naturreservat (62283 15032) 1997 BN; Sturkö Skällenäs 
(62204 14944) 2003 ME; Torhamn Sandhamn (62185 
15027) NN 2007 (LD, !TB), 2008 TB m.fl.

Figur 7. Hjärtbergenia Bergenia cordifolia har blad 
med rundad till hjärtlik bas och mer rundade kron-
blad än den snarlika bergenian B. crassifolia. Foto: 
Bengt Nilsson.
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Rubus lidforssii bornholmsbjörnbär. Denna art har genom 
Tomas Buréns specialinventering blivit funnen på flera 
lokaler i sydöstra Blekinge, mellan Brömsebro och Lis-
terby, med ett par västliga utpostlokaler vid Åryd Guövik.
Rubus pruinosus hallonbjörnbär. Namnet används här som 
ett samlingsnamn för hybrider mellan olika krypbjörn-
bär och hallon (jfr Ryde 2009). Materialet från Blekinge 
överensstämmer inte med typmaterialet från Örö i Mis-
terhults skärgård. – SÖ Gammalstorp 50 m N om Ryedals 
gård (RN 62230 14267) 2007 BN (LD, !TB); Mjällby 
Listershuvud (62120 14352) betesmark 2011 BN (!TB); 
KH Karlshamn Stärnö (62251 14401) 2003 BN (LD, !A. 
Oredsson); KK Karlskrona Saltö badplats (62264 14850) 
2008 UR (2n = ca 35, bestämt med flödescytometri); Kris
tianopel 200 m S om Anderstorp (62351 15100) vägkant 
2007 NN (LD, !TB), 2008 BN; Lösen Lyckå slottsruin – 
Lyckebyån (62295 14905) markväg 2003 NN (LD, !TB); 
Ramdala västra Möcklö (62255 14973) vägkant 2007 NN 
(LD, !TB); Sturkö Bredavik, 200 m S om Ronnenabben 
(Gisegården; 62208 14935) västra sidan av en stenmur, där 
talldungen börjar i söder 1997 TW (LD, !A. Pedersen).
Rubus walsemannii polabiskt björnbär. Denna art har 
genom Tomas Buréns specialinventering blivit funnen på 
många lokaler i östra Blekinge, mellan Kristianopel och 
Jämjö, med enstaka fynd västerut till Tjurkö Herrgården 
och Karlskrona Bryggarberget.
Rubus laciniatus flikbjörnbär. SÖ Sölvesborg Sölve (62158 
14270) 2007 BN, 2010 BN, ÅS & CW; Sölvedeponin 
(62140 14260) soptipp 2011 BN & GO; Falkvik (62124 
14232) 1999 BN; OL Jämshög Baggeboda (62395 14174) 
vägkant 2008 ÅW; Kyrkhult Mörbohult (62492 14290) 
2008 BN; RO BräkneHoby vid Kroksjön (62297 14584) 
2007 BN; Edestad Angelskog (62290 14695) 2007 BN; 
Ronneby Svensjön, halvö i sydvästra delen (62416 14647) 
granskog 2011 BN & GO; KK Augerum Torskors indu-
striområde (62330 14899) jord- och byggtipp 2011 KP; 
Jämjö Hagbo (62297 15061) 2010 BN; Ramdala västra 
Möcklö (62255 14973) vägkant 2007 NN (LD, !TB); 
Rödeby Bubbetorp (62350 14874) sop- och byggtipp på 
äldre kompost 2011 BN.
Rubus lindebergii klobjörnbär. SÖ Mjällby Krokås, Sprag-
lehalls naturreservat (62145 14345) strandområde, snår 
2001 HT; vägen mot Kråkenabb (62092 14324), Noger-
sund–Hällevik (62099 14325), Östra Bolsabacksvägen 
(62128 14318) alla 2011 BN (!TB); Ysane Norje (62214 
14294) 1997 ME, V om Truckvägen (62214 14294) 2010 
JOP.
Rubus sulcatus surbjörnbär. KK Tving Alnaryd, 200 m 
OSO om Brinkaberg, vid Nättrabyån (62483 14767) 
strandskog 2010 ÅW (LD, !LF), Lillån (62473 14777) 
bäckravin, biotopskyddsområde 2007 NN & ÅW (LD, !A. 
Oredsson, LF), spridda bestånd intill ån 2010 JH, 260 m 
OSO om Brinkaberg (62483 14767) rikligt spridd längs 
en flera hundra m lång sträcka av ån 2010 ÅW (LD), 290 
m ONO om Brinkaberg (62485 14767) 2011 ÅW, 350 m 
NO om Brinkaberg (62486 14768) rikligt 2010 ÅW, 420 
m Ö om Elineberg (62488 14768) 2011 ÅW, 1000 m SV 
om Gnetteryds stutar (62498 14769) 2011 ÅW.
Sanguisorba minor ssp. polygama vingpimpinell. OL 
Jämshög Jämshög (62352 14212) 2010 IB; KK Karlskrona 

Sjukhusområdet (62284 14876) p-plats, vägkanter m.m. 
2011 IB.
Sorbus mougeotii häckoxel. KK Hasslö Hallarna (62212 
14785) skogsdunge 2005 NN (LD, !LF).
Spiraea ×arguta brudspirea. SÖ Sölvesborg Sölve (62159 
14263) 1996 BN.
Spiraea japonica ´Anthony Watereŕ  praktspirea. KH 
Elleholm Lönnhem, mittför Ljungsleds plantskola (62281 
14336) kvarstående i övergiven odling 2011 JE m.fl.; KK 
Lösen Verkö (62262 14899) 2010 KP.
Spiraea ×macrothyrsa storspirea. SÖ Sölvesborg 500 m 
N om Grönadal (62158 14224) 2006 BN (S, !ThK); KK 
Lösen Lyckeby, skogsremsa mot E22 (62305 14911) fuktig 
lövskog, skuggigt 2005 NN (LD, !LF)
Spiraea ×vanhouttei bukettspirea. KH Elleholm 200 m N 
om Elleholms kyrkogård (62280 14339) 2011 BN & GO 
(LD, !LF).
Stephanandra incisa stefanandra. KH Asarum Elsebråne 
(62378 14432) 2008 BN & GO (LD, !TTy).
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria liten getväppling. KH 
Hällaryd Tärnö, NO-delen (62217 14483) ruderatyta, vid 
raserat fort 2005 ÅW m.fl. (LD, !LF); KK Sturkö N om 
Gisegården (62208 14935) 1985 TW (LD, !LF).
Galega officinalis getruta. RO Ronneby Hultatippen 
(62320 14679) jordhög 2010 BN (LD, !LF).
Laburnum alpinum alpgullregn. KH Elleholm kyrko-
gården (62280 14339) ruderatmark 2011 BN (LD, !LF); 
Mörrum Perstorp (62291 14325) jordhög 2010 BN (LD, 
!LF); RO Hjortsberga Djurtorp (62313 14754) ruderat-
mark 2008 BN (LD, !LF); Johannishus (62332 14760) 
2008 AK.
Laburnum anagyroides sydgullregn. SÖ Sölvesborg N om 
hamnen (62144 14243) 1990-talet BN; RO Hjortsberga 
Djurtorp (62313 14754) ruderatmark 2008 BN; båda LD, 
!LF.
Lathyrus odoratus luktärt. KH Mörrum Perstorp (62291 
14324) 2010; KK Kristianopel vid kyrkan (62362 15147) 
ruderatmark 2011; Rödeby Bubbetorp (62350 14874) sop- 
och byggtipp på äldre kompost 2011; alla BN.
Lathyrus palustris kärrvial. RO Listerby Smalasundsudden 
(62232 14699) strandkärr 2011 KP; KK Sturkö Ryamad 
(62198 14929) betad strandäng, 100 ex 2011 HW.
Lathyrus tuberosus knölvial. KH Mörrum Persgårds ålder-
domshem (62292 14338) 1999 LMR (utgången 2007 BN 
& GO).
Lotus corniculatus var. sativus foderkäringtand. KK Ram
dala Torstävarondellen (RN62285 14946) 2005 NN (LD, 
!P. Lassen).
Lupinus luteus gullupin. RO BräkneHoby Havralyckan 
(62337 14552) trädesåker 2011 BN & GO (LD, !LF).
Lupinus ×regalis regnbågslupin. Ny för Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Yndegården (62175 14231) 2009 BN (LD, 
!TTy); RO Edestad Listerby, Tvingkrysset (62303 14733) 
2009 BN & GO (LD, !TTy); Ronneby Hasselstad (62376 
14655) 2009 BN & GO (LD, !TTy).
Ononis spinosa ssp. spinosa busktörne. SÖ Sölvesborg Präst-
holmen (62133 14216) 2010 BN.
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Phaseolus vulgaris böna. SÖ Sölvesborg Sölve (62159 
14270) 2010 BN, ÅS & CW.
Pisum sativum var. arvense foderärt. SÖ Sölvesborg Falkvik 
(62124 14232) 2006 BN; KH Hällaryd Kroksjömåla 
(62357 14458) 2010 BN.
Securigera varia rosenkronill (figur 8). Ny som aktuell för 
Blekinge. – SÖ Sölvesborg Yndegården vandrarhem (62161 
14227) förvildad 1992 BN, 2010 BN; RO BräkneHoby 
350 m SO om Biskopsmåla (62261 14570) sprickor i berg-
häll 2011 CA.
Trifolium resupinatum var. resupinatum liten doftklöver. 
Ny som aktuell för Blekinge. – KK Ramdala Berntorp 
(62283 14967) förvildad från gröngödselodling 2000 BN 
(!P. Lassen). 
Trifolium striatum strimklöver. OL Jämshög Holje park, N 
om Vattenverket (62381 14208) 2002 IB; KK Ramdala 
Berntorp (62283 14967) ruderat 2000 BN.
Vicia lutea gulvicker. Ny för Blekinge. – KH Hällaryd 
Dala, 700 m SV om Tokaryd (62283 14445) ruderatmark 
2007, 2010 BN (LD, !P. Lassen).
Vicia sylvatica skogsvicker. OL Jämshög Nytebodavägen 
(62464 14138) vägkant 2011 IB.
Vicia villosa luddvicker/kvarnvicker. SÖ Sölvesborg Gum-
marp (62171 14255) 2007 BN (ej funnen 2010 BN & GO).
Vicia villosa ssp. varia kvarnvicker. SÖ Sölvesborg S om 
Ytterhamnen (62118 14231) tillfällig på utfyllnad 1994 
BN (LD, !P. Lassen; frö från lokalen insått i BN:s trädgård, 
varifrån belägg samlades 1998).
Vicia villosa ssp. villosa luddvicker. SÖ Mjällby 600 m 
V–VNV om Östragården (62128 14214) åkerkant 2005 
BN (LD, !P. Lassen); RO Edestad Angelskogs avfallsan-

läggning (62289 14695) 2009 AS & BN (LD, !TTy); KK 
Kristianopel Avaskär (62371 15143) ruderatmark, jordhög 
2010 BN (LD, !P. Lassen).
Wisteria sinensis blåregn. Ny för Blekinge och Sverige. 

– KH Karlshamn järnvägsstationen (62280 14417) berg-
vägg mot och på bangård 2011 CA (herb. CA, !ThK, ELj). 
Oxalis corniculata krypoxalis. RO Edestad Angelskogs-
tippen (62290 14696) deponi 2011 BN.
Oxalis dillenii prärieoxalis. RO Ronneby SV om Mållsjön 
(62440 14692) brandplats 2010 BN & GO.
Geranium bohemicum svedjenäva. Ny som aktuell för 
Blekinge. – RO Ronneby Möljeryd, Gammelstorp (62442 
14703) brandfläck, 1 ex 2009 BI (första fyndet av arten i 
Blekinge sedan 1926; borta 2010 BN).
Geranium ×magnificum kungsnäva. SÖ Sölvesborg 1,2 km 
V om Sölvedal (62144 14256) 2007 BN (S, !ThK); OL 
Kyrkhult Hörnsjön (62500 14263) vägkant 2011 BN & 
GO (LD, !LF).
Geranium pratense ängsnäva. SÖ Mjällby Östra Torsö 
(62085 14279) havsstrand 2011 BN (LD, !LF); KK 
Karlskrona V om Torskors industriområde (62332 14895) 
jord- och stentipp 2011 KP; Rödeby Bubbetorp, äldre del 
österut (62346 14871) schaktmassor 2007 BN m.fl., 2008 
BN (LD, !TTy).
Pelargonium ×hortorum pelargon. Ny för Blekinge. – KH 
Mörrum Ljungsled (62283 14338) utkast 2010 BN & GO; 
KK Rödeby Bubbetorp avfallsanläggning (62350 14874) 
på deponiavdelning 2006 BN (LD).
Linum usitatissimum lin. OL Kyrkhult Kyrkhult (62479 
14239) jordhög 2011 IB; KK Kristianopel SV om Stens-
borg (62361 15134) gräsmark 2011 BN.

Figur 8. Den vackra rosenkronillen Securigera varia vid Ynde vandrarhem. Foto: Bengt Nilsson.
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Radiola linoides dvärglin. Denna art hade tidigare aktuella 
lokaler framförallt i sydöstra Blekinge; den är nyfunnen 
vid Sölvesborgs skjutbana (ny för Sölvesborgs kommun), 
samt i Öljehult Ebbemåla och Kyrkhult Farabol och Käl-
leboda.
Euphorbia epithymoides gulltörel. OL Jämshög Olofström, 
Kyrkhultsvägen (62400 14205) 2011 IB; KK Hasslö 
Tången (62196 14778) 2010 IB; Karlskrona Kungsholmen 
(62200 14864) 2011 BN, KP & TW; Lösen Verkö (62262 
14899) 2010 KP.
Citrus sinensis apelsin. Ny för Blekinge. – KH Mörrum 
Perstorp (62292 14328, 62295 14328) 2007 BN (S); KK 
Rödeby Bubbetorp (62349 14875) sop- och byggtipp, på 
kompost 2011 BN & KP.
Polygala amarella rosettjungfrulin. SÖ Mjällby Djupekås 
hamn (62162 14324) 2008 TG, UBA & JOP.
Polygala vulgaris ssp. collina backjungfrulin. Detta är en 
småvuxen variant av jungfrulin som växer i torrängar 
och kring berghällar; den är i landet endast känd från 
Blekinge (jfr. Fröberg 2006). – KK Ramdala NO om 
Runstensfjärden (62260 14973) 2011 TW m.fl. (LD, !LF); 
Runstensfjärdens norra sida (62257 14967) 2011 KP m.fl. 
(LD, !LF).
Acer saccharinum silverlönn. SÖ Sölvesborg Sölve, vid 
korsningen Sölvevägen–Industrivägen (62153 14263) 
löv dunge, kvarstående vid övergiven plantering 2011 JE 
(herb. JE).
Impatiens nolitangere springkorn. KK Rödeby Bubbetorp 
(62349 14873) 2009 BN.
Celastrus orbiculatus japansk träddödare. Ny för Blekinge. 

– KH Karlshamn strax N om järnvägsstationen (62280 
14417) kvarstående eller förvildad på bergvägg mot ban-
gård 2011 CA (LD, !LF).
Euonymus alatus vingbenved. Ny för Blekinge. – KH 
Mörrum SV om plantskola (62281 14336) kvarstående i 
skogsbryn 2010 BN (LD, !LF).
Euonymus latifolius storbladig benved. KH Asarum 
Strömma, lövskog 2005 NN (LD, !LF).
Buxus sempervirens buxbom. KH Mörrum Ljungsled 
(62283 14338) utkast 2010 BN & GO.
Pachysandra terminalis skugg-gröna. Ny för Blekinge. – 
KK Jämjö Hagbo (62298 15061) utkast 2010 BN & KP. 
Parthenocissus inserta vildvin. OL Kyrkhult Hemsjö, 200 
m SV om valvbron över Mörrumsån (62450 14317) utkast 
vid vägkant mot odling 1992 ÅJ (LD).
Parthenocissus quinquefolia klättervildvin. SÖ Ysane Puka-
vik (62265 14293) 1995 BN. 
Vitis vinifera vinranka. SÖ Sölvesborg Falkvik (62124 
14232) 2007 BN; Sölve (62158 14269) 2010 BN, ÅS & 
CW; Tredenborg (62117 14225) 1978 BN; Ynde (62174 
14224) 2010 BN.
Tilia platyphyllos bohuslind. KH Asarum Strömma 
(62296 14406) 2010 BH. 
Tilia ×europaea parklind. RO Ronneby 1,6 km NV om 
Kallinge kyrka (62361 14669) 1991 BN. 
Abutilon theophrasti lindmalva. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62146 14227) 2009 BN; KH Mörrum Perstorp (62291 
14324) 2008 BN; Råå (62336 14388) jordhög vid grävd 

damm 2008 ÅW (LD, !LF); RO Edestad Angelskog 
(62288 14695) 2007, (62290 14696) 2009 båda BN.
Hibiscus trionum timvisare. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62145 14224) jordhög 2010 BN (LD, !LF).
Malope trifida praktmalva (figur 9). KK Sturkö Bredavik 
(62209 14926) strandkompost, sannolikt förvildad 2011 
HW (foto, !LF).
Malva alcea rosenmalva. SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation 
(62158 14268) jordplan 2004 AS & BN, (62158 14270) 
2010 BN, ÅS & CW; OL Jämshög Olofström (62392 
14205) 2008 TG, UBA & JOP; Snatteboda (62374 14218) 
komposteringsanläggning 2011 IB; RO Ronneby Ekenäs 
(62269 14675) snår längs gångväg i fritidsbebyggelse 2011 
CA; KK Karlskrona Backabo, Rosenholmsvägen (62308 
14886) 2010 KP.
Malva alcea × moschata rosenmalva × myskmalva. SÖ 
Sölvesborg Sölve (62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; KH 
Karlshamn NO om Munkahus (62267 14403) 2010 BN; 
Mörrum Perstorp (62291 14325) 2010 BN; KK Karls
krona Skönstavik (62304 14874) trädgårdsflykting i skogs-
bryn 1996 NN (LD, !LF).
Malva pusilla vit kattost. KK Sturkö 550 m NNO om Ryd 
(62198 14926) 2009 BN; Tving Bråstorp (62403 14799) 
2008–11 KP.
Malva sylvestris ssp. mauritiana stor rödmalva. SÖ Sölves
borg Falkvik (62124 14232) 2000 BN; KH Mörrum 
Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2009 AS & BN, 
2010 BN. 
Elaeagnus commutata silverbuske. RO Ronneby Kallinge, 
Gråalsvägen (62347 14677) skogsbryn, rikligt förvildad 
genom rotskott 2011 BH.
Hypericum calycinum prakthyperikum. RO Ronneby Ang-
elskog (RN: 62285 14695) soptipp, 1 ex 2002 NN (LD, 
!N. Robson; jfr Fröberg 2010).
Hypericum humifusum dvärgjohannesört. Denna art 
uppträder ofta obeständigt på sina lokaler; den har dock 
bibehållit sitt tidigare utbredningsområde på Sturkö och 
Senoren i östra Blekinge, samt är nu även återfunnen på 
Ryssberget i Gammalstorp socken. – SÖ Gammalstorp 1 
km S om Värhult (62297 14248) skogsbilväg, 3 ex 2011 
BN (återfynd av gammal lokal).
Hypericum montanum bergjohannesört. KK Torhamn 
750 m ONO om Björkhaga (62305 15071) 2010 BN & 
GO.
Viola hirta × odorata buskviol. Ny som aktuell för Ble-
kinge. – KK Lösen Lyckå slottsruin (62294 14904) torr-
backe, öppet och soligt 2006 NN (O, !T. Marcussen).
Viola rupestris sandviol. SÖ Mjällby Östra Näsnabben 
(62107 14242) 2010 BN. 
Tamarix sp. tamarisker. Ny för Blekinge. – KH Mörrum 
Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2009 AS & BN 
(ej blommande); RO Ronneby Hultatippen (62320 14679) 
2007 BN (S).
Bryonia dioica röd hundrova. KK Karlskrona Sjukhusom-
rådet (62284 14876) p-plats, vägkanter m.m. 2011 IB.
Cucumis melo melon. RO Ronneby Hulta (62311 14691) 
2009 BN.
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Cucurbita maxima jättepumpa. SÖ Sölvesborg Sölve miljö-
station (62159 14270) komposthögar 2011 BN; RO Ede
stad Angelskogstippen (62288 14695) 2010 BN.
Cucurbita pepo pumpa. RO Ronneby Hultatippen (62321 
14680) trädgårdstipp 2011 BN; KK Kristianopel (62370 
15145) 2010 BN.
Cuphea ×purpurea eldflugeblomster (figur 10). Ny för Ble-
kinge och Sverige (publ. i Karlsson 2010). – KK Rödeby 
Bubbetorps avfallsanläggning, NV-delen (62349 14874) 
komposterat organiskt avfall 2007 BN m.fl. (S, det. ThK)
Callistemon citrinus lampborste. Ny för Blekinge och 
Sverige. – KK Rödeby Bubbetorp (62350 14874) sop- och 
byggtipp 2008 BN (S).
Circaea lutetiana stor häxört. KH Mörrum Jössa (62295 
14358) 2011 IB; RO BräkneHoby 300 m V om Kalvö 
(62266 14572) tämligen allmän 1996 IB.
Clarkia amoena atlasblomma (figur 11). Ny för Blekinge. 

– KK Sturkö Bredavik (62209 14927) strandkompost, san-
nolikt förvildad på ganska stor yta 2011 HW (foto, !LF).
Epilobium adenocaulon × obscurum amerikansk dunört × 
mörk dunört. KK Jämjö Hallarna (62251 15012) dike i 
betesmark 2007 ÅW (LD, !S. Snogerup).
Epilobium lamyi grå dunört. SÖ Mjällby Klockskog 
(62166 14302) invid miljödamm 2009 BN & ÅW (LD, 

!LF); Sölvesborg Gummarp, 500 m NNV om Hulta gård 
(62172 14255) 2007 BN (LD, !S. Snogerup); RO Ede
stad Edestads våtmark (62326 14725) våtmarkskant, f.d. 
åker 2008 ÅW (LD, !LF); KK Ramdala S om Solåkra 
(62241 14975) åker 2009 ÅW & UE (LD, !LF); Torhamn 
Konungshamn, ca 200 m SV om Bredäng (62251 15060) 
jordhög 2007 ÅW & NN (LD, !LF).
Epilobium parviflorum luddunört. SÖ Mjällby Nogersund 
(62086 14328) dike 2011 BN.
Fuchsia ×hybrida fuchsia. KK Rödeby Bubbetorp (62349 
14874) 2008 BN.
Oenothera casimiri baltiskt nattljus. Nybeskriven art, 
som förmodligen uppkommit från hybriden O. biennis × 
rubricaulis, med O. biennis som moder (jfr. Rostański & 
Karlsson 2010). – RO Ronneby norra infarten till Ron-
neby (62300 14704) 1994 BN (LD, !K. Rostański); Hulta-
tippen (62321 14679) 2006 BN (LD, !K. Rostański); KK 
Jämjö Häljarum, ca 1 km SO om östra vägskälet (62288 
15033) 1994, 1996 ÅW (LD, !K. Rostański).
Oenothera ×fallax mellannattljus. KK Rödeby Bubbe-
torpstippen (62348 14873) avfallsdeponi 2002 NN (S, !K. 
Rostański).
Oenothera rubricaulis pricknattljus. SÖ Gammalstorp 100 
m SV om Ryedals gård (62229 14268) 2007 BN (LD, !K. 

Figur 9. Praktmalva Malope trifida förvildad på utkast nära stranden på Sturkö. Foto: Henrik Wegnelius.
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Rostański); KK Sillhövda Holmsjö station (62549 14837) 
banvallen, på grus 2007 NN (LD, !LF).
Oenothera rubricauloides pipnattljus. Nybeskriven art, 
som förmodligen uppkommit från hybriden O. rubricaulis 
× biennis med O. rubricaulis som moder (jfr. Rostański 
& Karlsson 2010); ny för Blekinge. – RO Ronneby Hulta, 
400 m NO om Hultagölen (62315 14689) trädgård 2000 
BN (S, !K. Rostański).
Myriophyllum sibiricum knoppslinga. RO BräkneHoby 
Smygen (62257 14575) havsvik/lagun 2009 ÅW (LD, !S. 
Ericsson).
Myriophyllum verticillatum kransslinga. SÖ Mjällby Kål-
leviken (62151 14328) 2008 BN; Sölvesborg Sissebäcks 
mynning (62154 14216) brackvatten 2007 ÅW (LD, !S. 
Ericsson); KH Hällaryd Siggarpsån, ca 600 m SO om 
Boddestorp (62275 14480) näringsrik, mindre å 2007 ÅW 
(LD, !S. Ericsson); KK Karlskrona Vedebybäcks mynning 
(62295 14895) brackvatten 2006 ÅW (LD, !S. Ericsson); 
Lösen Lyckebyån, N om bron i Lyckeby (62293 14905) 
eutrof å 2006 ÅW (LD, !S. Ericsson); 
Cornus mas körsbärskornell. Ny för Blekinge. – SÖ Sölves
borg Sölve, 1,4 km S om Hulta gård (62154 14258) 1991 
BN, (62154 14263) 2011 BN, ME & MA.
Cornus sanguinea skogskornell. SÖ Mjällby SO om 
Hjärta halla (62113 14271) skogsbryn 2011 BN; Sölvesborg 
Ljungalyckan (62132 14226) vägslänt 2011 BN; Sölves-
borg norr, rastplats E22 (62157 14230) 2009 TG & UBA; 
OL Kyrkhult Åmma naturreservat (62526 14297) 2010 
IB; KK Lösen Lyckå, NV om Lyckeby (62292 14908) 
2007, 2008 BN; Nättraby Skärva (62302 14856) 2010 KP.
Hedera hibernica storbladig murgröna. SÖ Ysane 100 m Ö 
om kyrkan (62186 14282) förvildad i och invid lövdunge 
2007 BN, ÅS & CW (LD, !LF, TTy; jfr. Jonsell & Jonsell 
2010).
Ammi majus slöjsilja. Ny för Blekinge. – KK Ramdala 
Torsnäs, Njords väg 7 (62273 14940) rabattogräs 1993 
NN (S, !ThK; jfr Fröberg 2010b).
Angelica archangelica kvanne. KK Hasslö Sandviken 
(62187 14786) 2010 IB.
Angelica archangelica ssp. archangelica fjällkvanne. SÖ 
Ysane Norje badplats (62210 14306) sandig havsstrand 
2000 ÅW (LD, !LF).
Apium inundatum krypfloka. Denna art hade tidigare 
aktuella lokaler kring Nässjön och Vierydsåns utlopp i 
Ronneby kommun, samt i Jämshög socken nära Skåne-
gränsen, men är nu även återfunnen på åtskilliga lokaler 
vid Öllesjöarna.– OL Jämshög Gillesjöns norra del (62413 
14153) 165 ex 2010 BN & IB; KH Hällaryd Norra Ölle-
sjön, sydvästligaste viken (62349 14482) 2008, 2010–11, 
SO-delen (62350 14483) 2010–11, alla BN & GO; Södra 
Öllesjön, 100 m O–SO om Björkenäs gård (62349 14479) 
125 ex 2008, 150 m S–SSV om Björkenäs gård (62348 
14478) flera tusen ex 2008, 200 m SO om Björkenäs gård 
(62348 14480) 2008, 2011, 350 m SO om Björkenäs gård 
(62347 14481) 2008, 2011, S om Lyckön (62340 14484) 
35 ex 2008, S–SV om Björkenäsön (62338 14480) 2008, 
2011, SO om Björkenäsön (62341 14484) 13 ex 2008 
alla BN & GO; Åryd Södra Öllesjön, SO om Planthagen 
(62343 14487) 6 ex 2008, SV Planthagen (62343 14485) 
200 ex 2008 båda BN & GO. – Krypfloka är utan fram-

gång eftersökt på gamla lokaler vid KH Asarum/Hällaryd 
Hemsjön och Svartasjön, samt KK Ramdala Åbyån vid 
Säby bro.
Berula erecta bäckmärke. SÖ Mjällby S om Djupekås 
(62160 14325); Nogersund (62085 14328, 62086 14328) 
dike, båda 2011 BN; Sölvesborg Sissebäck (62159 14219); 
Ynde (62166 14222) båda 2010 BN.
Coriandrum sativum koriander. Ny för Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) jordhögar 
2011 BN (LD, !LF).
Daucus carota ssp. sativus morot. KH Mörrum Perstorp 
(62291 14324) 2008, 2010 BN; RO Edestad Angelskogs 
avfallsanläggning (62289 14695) 2009 AS & BN; Hul-
tatippen (62320 14679) 2010 BN; Södra Långgöl (62464 
14658) kvarstående 2007 BN, ÅS & CW; KK Karlskrona 
Gullberna (62297 14890) 1996 BN & NN.
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium vit björnloka. 
OL Kyrkhult Kyrkhult, S om skolan (62476 14245) 2009 
IB, BN (LD, !LF).
Laserpitium latifolium spenört. KH Ringamåla Ire natur-
reservat (62477 14417) 2004 BN, 2011 KP.
Levisticum officinale libbsticka. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62146 14227) jordhög 2011 BN.
Oenanthe aquatica vattenstäkra. SÖ Mjällby Gramma-
hagen (62094 14257) 2010 BN.

Figur 10. Eldflugeblomster Cuphea ×purpurea är ny 
för Blekinge och Sverige. Foto: Bengt Nilsson.
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Oenanthe lachenalii smalstäkra. RO Ronneby Karön, östra 
delen (62266 14680) strandängsyta, 7 ex 2007 SSv & ÅW.
Sium latifolium vattenmärke. KH Asarum Åkeholm 
(62409 14342) åstrand 2011 BN; Elleholm 650 m SSV om 
Elleholms gård (62256 14343) vassbälte på blöt åmad 2011 
CA; RO Förkärla Vambåsa våtmark (62279 14779) 2011 
ÅW m.fl.
Chimaphila umbellata ryl. Detta är en art som successivt 
går tillbaka i Blekinge, även på lokaler som till synes är 
intakta. –  RO Backaryd Lilla Rävsmåla (62576 14585) 
2009 KP (utgången 2010; täckt av en granrishög).
Moneses uniflora ögonpyrola. RO Ronneby Gammelstorp 
(62443 14707) barrskog 2009 BN (några hundra meter 
från den tidigare kända lokalen).
Rhododendron sp. rododendron. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62144 14227) 2010 BN; Sölve, 230 m SSO om motor-
vägsviadukten (62157 14263) 2009 AS & BN (herb. AS); 
KK Karlskrona Torskors (62330 14898) utkast i jord- och 
stentipp 2011 KP.
Rhododendron catawbiense parkrododendron. KH Karls
hamn f.d. Stärnö gård (62257 14406) kvarstående 2005 
BN, ÅS & CW (LD, !TTy), 2011 BH.
Anagallis minima knutört. RO Backaryd ca 1,5 km Ö 
om Gökadal (62539 14619) 2008–11 BN & GO, (62539 
14618) 2006, 2010–11 BN, (62540 14619) 2008 TG, 
UBA & JOP; KK Jämjö “Medelhavet”, SV om Målen 
(62270 15040) 2008 TG, UBA & JOP, 2010–11 BN; 
Övraboda (62415 15049) 2010 KP.
Androsace septentrionalis grusviva. KK Ramdala Trumme-
näs golfbana, vid maskinhallarna (62260 14959) ruderat 
på sandhögar, 2010 TW (LD, !LF).

Primula ×polyantha (P. veris × vulgaris) trädgårdsviva. 
Detta är en grupp hybrider där gullviva P. veris och jord-
viva P. vulgaris ingår. – KK Augerum Ekbacken, NO om 
Flymen (62465 14974) förvildad 1994 KP.
Primula ×pruhoniciana violviva. KH Elleholm Nabben 
(62251 14347) 2007 BN.
Centaurium erythraea flockarun. SÖ Sölvesborg Ynde 
skjutbana (62165 14236) 2006, 2010 BN (LD).
Gentianella baltica kustgentiana.OL Jämshög Boa mark 
(62364 14284) troligen utgången (senast sedd 2004 IB).
Gentianella campestris fältgentiana.KK Ramdala Skrävle 
(62412 15021) troligen utgången (senast sedd 2008 KP).
Sherardia arvensis åkermadd. Denna art har gått tillbaka 
kraftigt i landet och är senast sedd i Blekinge 2002 vid 
BräkneHoby S om Rörvik.
Gilia gilior. Av detta släkte är två arter funna i Blekinge, 
nämligen fjädergilia G. achilleifolia och bollgilia G. capi
tata (Fröberg 2006). Båda arterna är mycket variabla, 
men kan skiljas på att bollgilia har mer el. mindre halv-
klotformiga blomsamlingar med många blommor, samt 
utskjutande ståndare (färre blommor i en mer oregelbun-
den samling, samt ej utskjutande ståndare hos fjädergilia). 
Följande kollekter har kontrollerats (bestämningar i stort 
oförändrade jämfört med Fröberg 2006):
Gilia achilleifolia fjädergilia. SÖ Sölvesborg Sölve mil-
jöstation (62159 14268) soptipp 2003 BN (LD, osäker 
bestämning; !LF); KK Rödeby Bubbetorp (62346 14879) 
sop- och byggtipp 1996, 1997 BN (LD, !LF).
Gilia capitata bollgilia. KK Sturkö Gäddlyckevägen 
(62200 14946) jordhög vid vägkant 2003 NN (LD, !LF).

Figur 11. Atlas-
blomma Clarkia 
amoena har nyli-
gen hittats i ett 
utkast på Sturkö 
(på samma plats 
som praktmalvan i 
figur 9). 

Atlasblomman 
har fyr taliga blom-
mor som sina 
släktingar dun-
örterna Epilobium, 
men blommorna 
är större och fruk-
terna inte så lång-
smala. Foto: Henrik 
Wegnelius.
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Phlox paniculata höstflox. SÖ Sölvesborg Sölve miljösta-
tion (62159 14270) komposthögar 2011 BN; OL Kyrkhult 
Vilshult, Nordpolen (62492 14169) betesmark 2011 IB; 
KH Hällaryd Kopprarps kvarn (62319 14455) väkant 
2011 BN; KK Sillhövda Sjunnamåla (62630 14830) förvil-
dad 2008 BN (LD, !TTy).
Phlox subulata mossflox. KK Kristianopel Fågelmara, 300 
m SV om f.d. vattentorn (62369 15090) 2010 BN.
Cuscuta epithymum ljungsnärja. Denna art är senast sedd 
vid Sölvesborg Tredenborg 2011 och vid Sturkö Skällenäs 
2010.
Dichondra argentea silvernjurvinda. Ny för Blekinge. – 
KH Mörrum Perstorp (62291 14324) 2009 AS & BN.
Ipomoea purpurea purpurvinda. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62145 14224) i och omkring stora grushögar 2010 BN 
(LD); Sölvedeponin (62159 14270) soptipp 2011 BN; KH 
Mörrum Perstorp (62291 14325) jordhög 2010 BN (LD, 
!LF).
Phacelia tanacetifolia honungsfacelia. SÖ Sölvesborg i 
rondellen i västra delen av gamla genomfartsleden (62145 
14229) insådd och kvarstående 1995 BN & LF (LD); N 
om kyrkogården (62150 14243) 1995 BN; Sölvedeponin 
(62159 14270) 2011 BN;  KK Fridlevstad Bottnanstorp 
(62407 14834) 2007 BN.
Brunnera macrophylla kaukasisk förgätmigej. Ny för Ble-
kinge. – OL Jämshög Sjöhaga (62413 14179) 2007 BN 
& GO; KH Asarum 700 m V om Froarp (62327 14402) 
förvildad 2010 BN & GO.
Heliotropium europaeum ogräsheliotrop. Ny för Blekinge. 

– SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) soptipp 
2011 BN (LD, !LF).
Lithospermum arvense sminkrot. KK Tving Bråstorp, ca 
200 m V om Ekbacken (62405 14801) 2011 JH.
Lithospermum officinale stenfrö. Denna art får numera 
betraktas som utgången i Blekinge (senast sedd 1982 vid 
Sölvesborg Falkvik och 1989 vid Augerum Kummeln).
Pulmonaria affinis fransk lungört. KH Mörrum Åkeholm 
(62384 14351) ruderatmark, vägkant 2010 BN (LD, !LF); 
RO Listerby (RN 62288 14747) förvildad på grässluttning 
och i vägdike utanför tomt 2007 BN, ÅS & CW (LD, 
!LF).
Pulmonaria officinalis fläcklungört. KH Elleholm Nabben, 
1,5 km SSO om kyrkan (62250 14346) förvildad i skogs-
bryn 2000 BN (LD, !LF); Karlshamn Strömma, på en ö i 
Mieån (62300 14407) lund 2000 BN (LD, !LF).
Glandularia ×hybrida trädgårdsverbena. Ny för Blekinge. 

– SÖ Sölvesborg Sölve (62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW 
(S). 
Verbena bonariensis jätteverbena. KH Asarum Tostarp 
(62328 14392) 2008 BN & GO, (62327 14393) 2010 BH; 
Karlshamn NO om Munkahus (62267 14403) 2010 BN 
& GO.
Verbena hastata blåverbena. OL Jämshög Ljungryda 
(62333 14202) på plan mark på f.d. grustag 2006 BN, ÅS 
& CW (LD, !LF; S, !ThK); KH Mörrum Perstorp (62292 
14328) 2008 BN (LD, !TTy; S, !ThK), (62291 14324) 
jordhög 2010 BN (LD, !LF); RO Backaryd Skärvgöl 
(62466 14649) 2007 BN.

Verbena officinalis järnört. SÖ Sölvesborg SO om Siesjö 
(62159 14224) ruderatmark 2005, 2006 BN (LD); KK 
Kristianopel Kristianopel (62365 15147) 2010 BN & KP.
Verbena rigida violverbena. KK Karlskrona Skönstavik 
(62304 14874) trädgårdsflykting i skogsbryn 1996 NN 
(LD, !LF).
Callitriche cophocarpa sommarlånke. Tidigare var sommar-
lånke endast bekräftad från norra och mellersta delarna av 
Blekinge, men nu är den även funnen på ett par kustnära 
lokaler (Hällaryd Siggarpsån och Lösen dike nära Lillån).
Callitriche palustris smålånke. KK Hasslö Asla (62186 
14764) skärgårdsö 2011 IB (LD, !ÅW, LF).
Agastache foeniculum anisisop. Ny för Blekinge. – KH 
Mörrum Perstorp (62292 14328) 2008 BN (S, !ThK).
Agastache rugosa koreansk anisisop. SÖ Sölvesborg Bilprov-
ningen (62155 14258) 2006 BN; hamnen 62143 14242) 
2000 BN (S, !ThK); RO Ronneby Hultatippen (62321 
14679) 2004 (S, !ThK), 2006 BN (LD), 2008, 2009 AS 
& BN.
Ajuga pyramidalis × reptans blåsuga × revsuga. Ny som 
aktuell för Blekinge. – RO Ronneby Djupafors pappers-
bruk (62338 14670) 1997 BN (känd sedan 1920; lokal nu 
troligen förstörd).

Ajuga reptans revsuga. OL Jämshög Fritzatorpet (62404 
14186) 2009 BN m.fl.; Olofströms byggtipp (62413 
14212) 2010 IB; Kyrkhult (62481 14242) trädgårdsrym-
ling 2010 IB; KK Sturkö Uttorps naturreservat (62173 
14925) förvildad 2011 KP; Torhamn Stora Roms naturre-
servat (62236 15008) förvildad i hagmark 2007 ÅW.
Glechoma hirsuta stor jordreva. Ny för Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) 2007 BN (S, 
!ThK).
Hyssopus officinalis isop. SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation 
(62159 14270) komposthögar 2011 BN; KH Mörrum 
Perstorp (62292 14328) 2009 BN.
Lamium maculatum rosenplister. Ny för Blekinge. – KK 
Lösen Lyckeby, nedströms vattenverket (62297 14908) 
åbrink 2007 NN (LD, !LF); Sturkö Bredavik (62209 
14926) strandkompost, sannolikt förvildad 2011 HW 
(foto, !LF).
Lavandula angustifolia lavendel. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; OL Jämshög Olof-
ström (62392 14205) 2008 TG, UBA & JOP; KH Mör
rum Ljungsled (62281 14336) 2010 BN & GO; KK Karls
krona Trossö (62259 14869) 1996 BN & NN.
Mentha longifolia × suaveolens äppelmynta. SÖ Sölvesborg 
Sölve miljöstation (62158 14268) jordhög, 2 ruggar 2004 
AS & BN (herb. AS, !ELj); OL Jämshög Olofström (62392 
14205) 2008 TG, UBA & JOP; RO Backaryd Skärvgöl 
(62466 14649) 2009 BN & GO (LD); Ronneby Hultatip-
pen (62320 14679) 2006 BN (S, !ThK).
Mentha spicata grönmynta. OL Kyrkhult S om Folkets hus 
(62472 14245) 2009 IB; KK Torhamn Orranäs, 1200 m V 
om Danörs nordspets (62287 15085) landsvägskant 1985 
LF (LD).
Nepeta ×faassenii kantnepeta. SÖ Sölvesborg SO om Siesjö 
(62158 14224) 2011 BN.
Nepeta racemosa bergnepeta. SÖ Sölvesborg Sölve (62158 
14270) 2010 BN, ÅS & CW, 2011 BN (LD); KH Mörrum 
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Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2009, jordhög 
2010 AS & BN (LD, !LF); RO Edestad Angelskogstippen 
(62290 14696) sop- och byggtipp 2011 BN.
Perovskia abrotanoides × atriplicifolia trädgårdsperovskia. 
Ny för Blekinge. – KK Rödeby Bubbetorp (62348 14875) 
kompost 2010 BN & KP (LD).
Salvia officinalis kryddsalvia. SÖ Sölvesborg Sölve miljösta-
tion (62159 14270) soptipp 2011 BN.
Satureja acinos harmynta. SÖ Sölvesborg Siesjö (62167 
14223) 1971 BN; KK Augerum Bromåla biotopskydd 
(Natura 2000-område; 62417 14984) 2008 KP (ej sedd 
2010).
Satureja calamintha stenkyndel. KH Mörrum Perstorp 
(62291 14324) sop- och byggtipp 2009 BN (LD, !TTy); 
KK Rödeby Bubbetorp (62350 14874) 2006 BN (LD, 
!LF), 2010 BN & KP. 
Stachys arvensis åkersyska. Åkersyska har sedan den förra 
inventeringen gått tillbaka kraftigt. Ogräsrika åkrar och 
trädgårdsland, där den trivs, har till stor del försvunnit 
från landskapet.
Stachys macrantha praktbetonika. KK Rödeby Ö om 
Strömsberg (62443 14905) utkast 2010 KP.
Stachys officinalis humlesuga. Ny för Blekinge. – RO Back
aryd Östra Skörje (62500 14586) förvildad på jordhög 
2007 BN & GO (LD).
Thymus vulgaris kryddtimjan. SÖ Sölvesborg Sölve miljö-
station (62158 14269) 2010 BN, ÅS & CW (LD).
Brugmansia sp. änglatrumpeter. Ny för Blekinge. – RO 
Ronneby Hultatippen (62321 14680) jordhögar 2010 BN 
(LD).
Nicotiana langsdorffii klocktobak. KK Rödeby Bubbetorp 
(62346 14879) sop- och byggtipp 2006 BN (S, !ThK).
Nicotiana ’Tinkerbell’. Ny för Blekinge. En sorts blomster-
tobak med kort kronpip och ett bräm som är limegrönt på 
utsidan men ljust brunrött på insidan; eventuellt hybrid 
mellan klocktobak N. langsdorffii och blomstertobak 
N. ×sanderae. – KH Mörrum Perstorp (62290 14324) 
sop- och byggtipp 2009 BN (S); RO Edestad Angelskog 
(62288 14695) sop- och byggtipp 2009 AS & BN; Hulta-
tippen (62321 14679) sop- och byggtipp 2006, 2007 BN 
(S, !ThK); KK Rödeby Bubbetorp (62349 14874) 2010 BN 
& KP (S).
Nicotiana ×sanderae blomstertobak. SÖ Sölvesborg Svarta 
Led (62144 14227) 2010 BN; KH Karlshamn Karlshamn 
(62271 14404) ruderatmark 2011 IB.
Nicotiana sylvestris narcisstobak. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62158 14270) 2008 BN; KH Mörrum Perstorp (62291 
14324) sop- och byggtipp 2011 BN; RO Ronneby Hulta-
tippen (62321 14680) trädgårdstipp 2010 BN (LD, !LF)
Nicotiana tabacum virginiatobak. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljö station (62159 14270) komposthögar 2011 BN. 
Physalis philadelphica tomatillo. KH Mörrum Perstorp 
(62292 14328) sop- och byggtipp, på jordhög 2010 BN 
(LD, !LF).
Scopolia carniolica dårört. Ny för Blekinge. – KH Elle
holm Nabben (62248 14346) inkommen i dike fyllt med 
tång 2007 BN 

Solanum aethiopicum röd aubergin. Ny för Blekinge. – RO 
Edestad Angelskogstippen (62288 14695/62289 14693) 
2010 BN (LD, S). 
Solanum chenopodioides filtnattskatta (figur 12). Ny för 
Blekinge. – SÖ Sölvesborg Furuboda ( 62130 14233) 2010 
BN (LD). 
Solanum laciniatum känguruäpple. KH Mörrum Perstorp 
(62290 14326) sop- och byggtipp 2006 BN (LD).
Solanum villosum ssp. miniatum röd nattskatta. Ny som 
aktuell för Blekinge. – RO Listerby vid kyrkan (62298 
14749) ruderatmark, på jordmassor från kyrkogården 1991 
KP (LD, !LF; numera vägområde, jordmassorna är bort-
schaktade).
Buddleja davidii syrenbuddleja. SÖ Sölvesborg Svarta 
Led (62145 14227) jordtipp 2011 BN; Sölve miljöstation 
(62159 14270) på komposthögar och på plan, sandig mark 
runtomkring 2006 BN, ÅS & CW (LD, !LF); KK Karls
krona Torskors industriområde (62331 14895) jord- och 
stentipp 2011 BN.
Cymbalaria muralis murreva. SÖ Sölvesborg Sölvedeponin 
(62159 14270) komposthögar 2011 BN; OL Kyrkhult 
Hemsjö (62447 14316) 2011 BN & GO.
Linaria purpurea purpursporre. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62158 14269) 2010 BN, ÅS & CW; RO Ronneby Angel-
skogstippen (62288 14692) 2006 BN (LD, !TTy; S, !ThK), 
(62285 14695) 2008 BN (LD, !TTy).
Penstemon digitalis fingerborgshatt. Ny för Blekinge och 
Sverige. – SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62158 14270) 
soptipp 2005 BN (S, !ThK).
Scrophularia vernalis vårflenört. KK Karlskrona Bergåsa, i 
hörnan Valhallavägen/ Bondegatan (62281 14870) tillfäl-
lig 1999 KP.
Verbascum blattaria sommarkungsljus. Ny som aktuell för 
Blekinge. – SÖ Sölvesborg Sölve (62159 14270) 2010 BN, 
ÅS & CW (S), 2011 BN (LD).
Verbascum lychnitis grenigt kungsljus. SÖ Sölvesborg Gum-
marp, Arne Karlssons trädgårdsmästeri (62175 14253) 
2006 EW; OL Kyrkhult Kåraboda (62536 14241) 2010 
IB (!BN; ej sedd 2011); KH Asarum Östra Dala (62286 
14448) vägslänt 2011 BN; Karlshamn Skogsborg (62269 
14425) 2007 BN (ej sedd 2010).
Verbascum nigrum × speciosum mörkt kungsljus × prakt-
kungsljus. SÖ Sölvesborg Falkvik (62124 14232) 1995 BN; 
KK Rödeby Bubbetorp avfallsanläggning (62346 14874) 
2007 BN (S, !ThK).
Verbascum phlomoides läkekungsljus. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62158 14272) 2008 BN; RO Edestad Angelskog (62288 
14695) 2008 BN.
Verbascum phoeniceum violkungsljus. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg Gummarp (62171 14255) 2010 BN (LD, 
S; vitblommig); Sölvedeponin (62159 14270) jordhögar 
2011 BN.
Verbascum speciosum praktkungsljus. SÖ Sölvesborg Falk-
vik (62124 14232) tomtmark 1999 BN (LD, !LF).
Veronica anagallisaquatica vattenveronika. SÖ Mjällby 
Fulasjödiket (62134 14262) 2008, (62130 14279) 2009 
BN & ÅW; Väster om Krokås (62142 14338) 2009 BN 
& ÅW.
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Veronica longifolia × spicata hällveronika. RO Bräkne
Hoby 350 m SO om Biskopsmåla (62261 14570) sprickor i 
berghäll 2011 CA.
Veronica polita glansveronika. KK Rödeby Bubbetorp 
avfallsanläggning (62345 14870) schaktmassor på äldre 
del av tippen 2007 BN m.fl. (LD, !LF).
Veronica triphyllos klibbveronika. SÖ Mjällby Istaby, 200 
m S och SV om Kolerakyrkogård (62106 14277, 62106 
14276) 2010, 2011 BN & GO; 300 m SV om Torsö läge 
(62090 14259) mer än 2000 ex 2008, 2011 BN & GO; 
KK Kristianopel 800 m V om kyrkan (62363 15138) 2008 
BN & GO (ej sedd 2011); 200 m S om Mastens festplats 
(62374 15141) 2005, 2011 BN & GO.
Euphrasia nemorosa × stricta grå ögontröst × vanlig ögon-
tröst. SÖ Gammalstorp Hinnedal (62217 14240) 1985 
BN (LD, !ThK).
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst. SÖ 
Sölvesborg S om Siesjöns sydspets (62160 14220) troligen 
utgången (senast sedd 2006 BN).
Melampyrum arvense pukvete. SÖ Sölvesborg Charlotten-
dal (62159 14248) 2010 BN.
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis äkta höskallra. OL Jäms
hög Ramnamåla (62411 14282) 2010 IB; RO Hjortsberga 
Sänneshults naturreservat, vid Listersjö-eken (62433 
14721) rikligt 2010 JH. 

Pinguicula vulgaris tätört. OL Kyrkhult Ö om Spinkasjön 
(62441 14289) 2010 IB; Skälmershult, vid Ulvshultsvägen 
(62524 14165) 2010 IB, 2011 BN.
Utricularia vulgaris vattenbläddra. SÖ Sölvesborg Siesjö 
(62169 14220) 1982 BN (LD, !G. Thor); KK Karlskrona 
Vämöparken, 200 m N om Krutviken (62281 14879) liten 
damm 2006 ÅW (LD, !LF).
Plantago media rödkämpar. KK Karlskrona Pantarholmen 
(62273 14866) 2010 KP.
Sambucus ebulus sommarfläder. KK Augerum 300 m SSV 
om Augerums begravningsplats (62311 14919) vägslänts-
fot vid åker 2011 KP.
Symphoricarpos ×chenaultii hybridsnöbär. SÖ Sölvesborg 
SO om Siesjö (62158 14224) 2011 BN; Sölvesborg (62143 
14237) 1994 BN; KH Karlshamn NO om Munkahus 
(62267 14403) 2010 BN.
Weigela prakttry. KH Asarum Elsebråne (62378 14432) 
2008 BN & GO (LD); Elleholm 200 m N om Elleholms 
kyrkogård (62280 14339) 2011 BN & GO (LD); RO 
Ronneby Bredåkra (62363 14658) 2009 BN & GO (LD); 
Hyndekulla (62337 14686) 2007 BN; KK Sturkö Breda-
vik (62209 14926) strandkompost, sannolikt förvildad 
2011 HW (foto, !LF).
Kolkwitzia amabilis paradisbuske. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; KH Mörrum Pers-

Figur 12. Filtnattskatta Solanum chenopodioides är större än vanlig nattskatta S. nigrum och har en täthårig 
stjälk. Första fyndet för Blekinge gjordes i Furuboda i Sölvesborg 2010. Foto: Bengt Nilsson.
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torp (62291 14324) sop- och byggtipp 2009 BN; RO 
Ronneby 300 m Ö om Bredåkra kyrka (62363 14658) 
2009 BN & GO (LD, !TTy); Kallinge, 400 m NNV om 
Hyndekulla gård (62337 14688) kvarstående i bryn 2007 
BN (LD, !TTy).
Centranthus ruber pipört. Ny för Blekinge. – SÖ Sölves
borg Sissebäck (62159 14223) 2010 BN.
Valeriana sambucifolia flädervänderot. SÖ Sölvesborg 
norra delen av Siesjö (62175 14224) 1971 BN, kvar 
åtminstone in på 1980-talet men nu utgången (lokalen 
numera uppodlad).
Dipsacus strigosus sträv kardvädd. SÖ Sölvesborg Sölve mil-
jöstation (62158 14268) jordplan 2004 AS & BN. 
Campanula medium mariaklocka. SÖ Sölvesborg 1 km SV 
om Sölve (62143 14257) 2003 BN; OL Jämshög Gränum 
(62325 14246) 1998 BN.
Ageratum houstonianum ageratum. SÖ Sölvesborg Sölve 
(62158 14270) 2008 BN; KH Mörrum Perstorp (62292 
14328) jordhög 2009, 2010 BN (LD, !LF); KK Rödeby 
Bubbetorp avfallsanläggning (62346 14879) 2006 BN 
(LD; S, !ThK).
Arctium cf. minus × tomentosum liten kardborre × ull-
kardborre. KH Mörrum Perstorp (62294 14324) sop- och 
byggtipp 2000 BN (LD, !LF).

Arctium nemorosum lundkardborre. SÖ Sölvesborg Ynde 
(62173 14222) 2010 BN. 
Arnoseris minima klubbfibbla. Denna art har försvunnit 
från många av sina lokaler efter den senaste inventeringen. 
De sandiga, magra åkrar, som den föredrar, läggs igen mer 
och mer eller gödslas och behandlas med gifter.

Artemisia abrotanum åbrodd. KK Kristianopel Stubbemåla 
(62391 15146) 2010 BN & GO.
Aster novaeangliae luktaster. KH Asarum Tostarp (62332 
14389) 2010 BH; RO Ronneby Kallinge (62353 14668) 
1998 BN.
Aster cf. ×salignus videaster. KK Nättraby Skavkulla 
(62270 14815) förvildad vid bryggan 1990 LF (LD).
Bidens cernua nickskära. KH Elleholm (62257 14340) 
2010 BN; Mörrum Stensnäs våtmark (62282 14322) 
anlagd våtmark/damm 2008 BN & ÅW; Skörsemo 
(62289 14297) 1982 BN; RO Ronneby Nässjön (62328 
14621) spridd 2009 ÅW & LMö.
Buphthalmum salicifolium ljusöga. SÖ Sölvesborg 400 m 
SSO om Siesjö (62159 14223) ruderatmark 2007 BN, ÅS 
& CW (LD, !TTy; S, !ThK).
Carduus acanthoides piggtistel. Ny som aktuell för Ble-
kinge. – OL Jämshög Olofström, 550 m Ö om kapellet, 
Busstorget (62394 14211) i sluttning ner mot ån 2007–09 
BN & GO, små plantor, minskande antal 2010 IB.
Cichorium intybus var. foliosum sallatscikoria. Ny för Ble-
kinge. – RO Ronneby Hultatippen (62321 14680) träd-
gårdstipp 2011 BN.
Coreopsis verticillata höstöga. OL Jämshög Olofström, ca 
400 m V om norra avfarten mot Nyteboda (62405 14199) 
dikeskant vid grusplan 2011 IB & ÅW (LD, !LF).
Cotula coronopifolia kotula. SÖ Sölvesborg Hermansheja 
(62124 14220) 5 ex, Rydslycka (62122 14222) 4 ex, båda 
2006 BN.

Crepis paludosa kärrfibbla. RO BräkneHoby 900 m NV 
om Rödbysjön (62377 14576) allmän–riklig 1996 IB.
Echinops bannaticus blå bolltistel. SÖ Gammalstorp Kulla 
(62278 1425578) 2007 BN; Värhult (62306 14248) väg-
kant 2011 BN; Sölvesborg Svarta Led (62146 14227) 2009 
BN; Valje (62151 14219) 2008 BN; OL Kyrkhult Hemsjö 
(62447 14316) ruderatmark 2011 BN.
Echinops sphaerocephalus bolltistel. KK Ramdala Björs-
torp, 200 m S om naturreservatet (62296 14963) förvildad 
i gräsmark, 5 ex 2007 NN & ÅW (LD, !LF).
Erigeron annuus ssp. strigosus vit sommarbinka. SÖ Söl
vesborg Gummarp, 500 m NNV om Hulta gård (62172 
14255) 2007 BN (S, !ThK).
Eupatorium purpureum rosenflockel. Ny för Blekinge. – 
KK Rödeby Bubbetorp (62349 14873) 2009 BN (S, !ThK).
Gaillardia ×grandiflora kokardblomster. Ny för Blekinge. 

– SÖ Mjällby Djupekås (62163 14320) vägkant 2011 BN.
Glebionis coronaria kranskrage. KK Jämjö Jämjö, 2,1 km 
Ö om kyrkan (62294 15037) jordhög 2007 BN & GO 
(LD); Kristianopel Avaskärs kapell (62371 15143) jordhög 
2005 NN (LD, !LF).
Helianthus pauciflorus höstsolros. RO Hjortsberga NV om 
Björkenäs (62332 14780) schaktmassor 2010 KP.
Helianthus ×laetiflorus präriesolros. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg Sölve (62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; 
OL Jämshög Olofström (62392 14205) 2008 TG, UBA & 
JOP; KH Mörrum Perstorp (62291 14325) jordhög 2006, 
2010 BN (LD, !LF); RO Ronneby Hasselstad (62385 
14663) förvildad i f.d. trädgård 2010 BN (LD, !LF); Hulta 
(62311 14691) jordtipp 2010 BN (LD, !LF); KK Rödeby 
Bubbetorp avfallsanläggning (62349 14874) 2007 BN (S, 
!ThK), (62350 14874) på deponiavdelning 2007 BN, ÅS 
& CW (LD, !LF).
Heliopsis helianthoides dagöga. KH Mörrum Perstorp 
(62291 14325) jordhög 2010 BN (LD, !LF).
Hieracium plumbeum blyfibbla (sect. Bifida). KH Asarum 
100 m S om Hjortabråne (62395 14341) vägkant 2004 BN 
(LD, !TTy); KK Tving 900 m VNV om Padderydnabb 
(62441 14750) vägkant 2004 BN (LD, !TTy).
Hieracium grandidens praktfibbla (sect. Hieracium). KK 
Augerum Mariefors, på östra stranden av Lyckebyån (RN 
62329 14924) 2008 BN & GO (LD, !TTy).
Hieracium variicolor kameleontfibbla (sect. Hieracium). 
OL Kyrkhult N om Svarta sjön (62585 14227) nedlagd 
grustäkt 2004 BN (LD, !TTy; ex ej helt typiskt).
Hieracium acrifolium (Dahlst.) Dahlst. (sect. Tridentata). 
KH Ringamåla Gislatorpet (62463 14331) vägkant 2011 
BN & GO (LD, !TN); RO Öljehult 300 m S om Bälganet 
(62507 14518) vägslänt 2004 BN (LD, !TN); KK Rödeby 
mellan Spjutsbygd och Stengöl (62425 14876) vägslänt 
2011 TN (LD); Sillhövda 850 m NO om Sofieberg (62585 
14862) vägslänt 2011 TN (LD); Tving Alnaryd, Lillån 
(62474 14776) grustag NN (LD, ! TN).
Hieracium canistrale Johanss. (sect. Tridentata). Ny för 
Blekinge. – KK Fridlevstad 400 m SO om Bostorp (62421 
14861) vägslänt 2011 TN (LD).
Hieracium griseellum Dahlst. ex Brenner (H. mixopolium 
(Dahlst.) Dahlst.; sect. Tridentata). Ny för Blekinge. – KK 
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Sillhövda 800 m SV om Sofieberg (62575 14848) vägslänt 
2011 TN (LD).
Hieracium obatrescens (Dahlst.) Dahlst. (sect. Tridentata). 
KH Asarum Hoka (62382 14405) vägkant 2011 BN & 
GO (LD, !TN); RO Öljehult S om Stora Galtsjön (62501 
14487) vägkant 2004 BN (LD, !TN; osäker bestämning).
Hieracium patagiarium (Johanss.ex Dahlst.) Dahlst. (sect. 
Tridentata). Ny för Blekinge. – KK Sillhövda 800 m SV 
om Sofieberg (62575 14848) vägslänt 2011 TN (LD).
Hieracium vaerendicum Johanss. (sect. Tridentata). KH 
Ringamåla Åkeholm (62409 14342) vägkant 2011 BN & 
GO (LD, !TN); RO BräkneHoby S om Bysjön (62282 
14576) vägkant 2011 BN (LD, !TN); KK Fridlevstad 200 
m NO om Kuleryd (62464 14857) vägslänt 2011 TN 
(LD); Tving Alnaryd (62499 14768) vägkant / f.d. banvall 
2011 ÅW (LD, !TN).
Hieracium diaphanoides klibbfibbla (sect. Vulgata). KH 
Ringamåla Skärhallajämn (62424 14416) vägkant 2004 
BN (LD, !TTy).
Hieracium impressiforme villandsfibbla (sect. Vulgata). 
OL Jämshög 200 m NV om Grodatorpet (62450 14139) 
vägkant 2004 BN (LD, !TTy); Ävegylet (62439 14153) i 
skogsbryn 2008 BN & GO (LD, !TTy).
Hieracium lepidiceps bärnstensfibbla (sect. Vulgata). Ny 
som aktuell för Blekinge. – OL Jämshög Ävegylet (62439 
14153) i skogsbryn 2008 BN & GO (LD, !TTy).
Hieracium luebeckii lübecksfibbla (sect. Vulgata). KH 
Asarum 500 m NNO om Hallandsboda (62427 14338) 
vägslänt 2004 BN (LD, !TTy); RO Hjortsberga kyrkogård 
(62331 14753) 2007 BN, ÅS & CW (LD, !TTy).
Inula helenium ålandsrot. KH Elleholm 200 m N om Elle-
holms kyrkogård (62280 14339) 2011 BN & GO.
Leucanthemella serotina oktoberkrage. Ny som aktuell 
för Blekinge. – KK Rödeby Bubbetorp avfallsanläggning 
(62346 14871/62349 14874) på deponiavdelning 2007 
BN m.fl. (LD, !TTy, LF).
Leucanthemum ×superbum jätteprästkrage. Ny för Ble-
kinge. – SÖ Mjällby Hanö (62091 14396) 2009 BN & 
GO; KH Mörrum Perstorp (62292 14328) sop- och bygg-
tipp 2010 BN; KK Rödeby Bubbetorps avfallsanläggning, 
NV-delen (62349 14874) komposterat organiskt avfall 
2007 BN m.fl. 
Osteospermum ecklonis stjärnöga. KK Rödeby Bubbetorp 
(62346 14879) sop- och byggtipp 1998 BN (LD, !LF).
Picris hieracioides bitterfibbla. Ny som aktuell för Blekinge. 

– SÖ Sölvesborg Sölvesborg (62135 14235) 2008 AK, f.d. 
glasbruket (62136 14236) 2010 BN, innerhamnen (62140 
14238) 2010 BN, stationen (62142 14239) spårområde 
2011 BN (LD); Sölve (62158 14269) 2010 BN, ÅS & CW.
Pilosella cymosa ssp. cymosa × officinarum kvastfibbla × 
gråfibbla. Ny för Blekinge. – RO Ronneby 1 km S om 
Ronneby Brunn (62292 14682) 2006 BN (LD, !TTy); KK 
Jämjö ”Medelhavet” (62270 15040) f.d. grustag, strand 
2010 BN (LD, !TTy).
Scorzonera hispanica svartrot. SÖ Sölvesborg Sölve (62152 
14266) 2010 BN; OL Kyrkhult Slagesnäs (62476 14208) 
2010 IB.
Senecio vernalis × vulgaris vårkorsört × korsört. Ny som 
aktuell för Blekinge. – SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation 

(62159 14270) på komposthögar och på plan, sandig mark 
runtomkring 2006 BN, ÅS & CW (LD, !LF).
Silybum marianum mariatistel. SÖ Sölvesborg Sölve 
miljöstation (62159 14270) komposthögar 2011 BN; RO 
Edestad Angelskogstippen (62288 14696) äldre deponi 
2011 BN.
Solidago gigantea × virgaurea höstgullris × gullris. Ny 
för Blekinge. – SÖ Sölvesborg 800 m Ö om Valjegården 
(62141 14227) 2006 BN (LD; S, !ThK).
Sonchus palustris strandmolke. RO Edestad NV om 
Gökalvs badplats (62242 14681) 2011 KP; KK Augerum 
Knösö Torpaviken (62285 14916) 2010 KP; Karlskrona 
Långö (62281 14862); Stakholmen (62262 14857); 
Strömshall (62314 14870), alla 2010 KP; Lösen Knipehall 
(62281 14923, 62279 14923); Knösö, Torpaviken (62280 
14914), södra Ringö (62279 14907); Verkö, 300 m S om 
Näsmarken (62264 14907); Ängholmen (62277 14905) 
alla 2010 KP; Rödeby Bubbetorps avfallsanläggning, längs 
körväg (62348 14874) jordblandat avfall 2007 BN m.fl., 
Bubbetorp (62350 14874) 2008 BN.
Tagetes patula sammetsblomster. Ny för Blekinge; kan 
eventuellt delvis motsvara sorter med hybridursprung. – 
SÖ Sölvesborg Sölve (62159 14270) 2010 BN, ÅS & CW; 
Sölve miljöstation (62158 14268) kompostjordhög 2004 
AS & BN; KH Mörrum Perstorp (62292 14328) sop- och 
byggtipp 2009, 2010 AS & BN; KK Rödeby Bubbetorp 
(62350 14874) 2008 BN.
Tagetes tenuifolia litet sammetsblomster. KH Mörrum 
Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp 2009 AS & 
BN; KK Torhamn Hästholmen, 2,3 km SV om färjeläget 
(62168 14974) 2010 BN & GO.
Tanacetum macrophyllum röllikekrage. OL Jämshög Boa-
fall (62356 14162) 2010 BN & GO; KH Asarum Tostarp 
(62327 14391) ruderatmark 2007 BN; Hällaryd 1,8 km S 
om kyrkan (62295 14466) förvildad i lövskog 2006 BN, 
2010 BN & GO (LD).
Tanacetum vulgare f. crispum munkrenfana. KH Mör
rum Svängsta, Faråkra (62366 14350) 2010 BN & GO; 
RO Hjortsberga NV om Björkenäs (62332 14780) 2010 
KP.
Taraxacum litorale liten kärrmaskros (sect. Borea). SÖ 
Mjällby Djupekås (62154 14325) havsstrandäng 5 ex 2009 
BN (LD, !HWz); Torsö (62086 14273) betad havsstrand-
äng 2010 BN (LD, !TN); Sölvesborg Östra Näsnabben 
(62105 14242) betad havsstrandäng 2010 BN (LD, !TN); 
RO Förkärla Almö naturreservat (62262 14782, 62245 
14778, 62242 14778), västsidan S om Slätthammar bad-
strand (62240 14778) alla havsstrandäng 2010 KP (LD, 
!TN), Betesholmen (62265 14780, 62264 14778) havs-
strandäng 2010 KP (LD, !TN); Hjortahammar gravfält 
(62272 14781, 62271 14784, 62269 14785) havsstrand 
2009 BN (LD, !TN); Listerby Bredasund (62241 14710) 
havsstrandäng 2010 KP (LD, !TN); Östanön utanför 
Jordö (62258 14758) havsstrandäng 2010 KP (LD, !TN); 
Ronneby Risanäshalvöns ostsida (62276 14665) havsstrand, 
övre del 2009 ÅW (LD, !TN); KK Ramdala Möcklö, N 
om bensinstationen (62259 14974) våt havsstrandäng 
2010 TW (LD, !TN); Sturkö Ryamad, i nordvästra hörnet 
(62197 14928) strandslåtteräng, från översvämningszonen 
2009, 2010 TW (LD, !TN).
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Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros (sect. Borea). 
KK Ramdala Möcklö, östra sidan av Sturkövägen, N om 
bensinmack (62259 14974) våt havsstrandäng 2010 TW 
(LD, !TN); Sillhövda Nävrasjö (62513 14853) ängsmark 
1991 KP (LD, !H. Øllgaard).
Taraxacum bracteatum tåtmaskros (sect. Celtica). SÖ 
Mjällby Torsö (62146 14338) betad havsstrandäng 2010 
BN (LD, !TN).
Taraxacum intercedens sumpmaskros (sect. Palustria). 
Sumpmaskros hade tidigare aktuella lokaler endast längs 
östkusten i Kristianopel socken, men är nu även funnen 
på Listerlandet vid Torsö (västlig utpostlokal), samt på 
Möcklö vid sydkusten. – SÖ Mjällby Torsö (62083 14274) 
betad havsstrandäng 2010 BN (LD, !TN); KK Kristian
opel Avaskär, 110 m Ö om f.d. Mastens festplats (62375 
15142), 120 m NO om f.d. Mastens festplats (62377 
15142), 200 m NNO om f.d. Mastens festplats (62378 
15142), 320 m NNO om f.d. Mastens festplats (62379 
15143) alla havsstrandäng 2011 ÅW, BN & KP (LD, !TN), 
Avaskär norra (62375 15143), Avaskär södra (62373 15145) 
båda 2010 ÅW (LD); Krogsnäs (62425 15148) havsstrand-
äng bland ormtunga, strandkämpar m.m. 2010 ÅW (LD, 
!TN); Olsäng, 250 m N om Famnavedsnacken (62306 
15108) havsstrandäng 2010 ÅW (LD, !TN); Stålemara, 
100 m N om Boabäckens mynning (62325 15122), 240 
m NV om Kläppen (62323 15121) båda 2011 ÅW; Trol-
leboda, 240 m SV om Riddaren (62405 15154) 2011 ÅW, 
BN & KP, 330 m SV om Riddaren (62405 15154) 2011 
ÅW, BN & KP (LD); Ramdala Runstensfjärdens nordsida, 
270 m VSV om vikens spets (62258 14969) havsstrandäng 
2009, 2011 ÅW, BN & KP (LD, !TN), (62258 14970) 
havsstrandäng 2009 ÅW m.fl. (LD, !TN).
Taraxacum ancistrolobum rundmaskros (sect. Ruderalia). 
SÖ Mjällby Grammahagen (62095 14306) 2007 BN (LD, 
!H. Øllgaard).
Taraxacum dilatatum spårmaskros (sect. Ruderalia). SÖ 
Mjällby Kråkenabb (62085 14321) betad havsstrandäng 
2010 BN (LD, !TN).
Taraxacum piceatum narrmaskros (sect. Ruderalia). KK 
Sturkö Ekenäs, vid Rya mad (62186 14932) betad havs-
strandäng. 2010 TW (LD, !TN).
Taraxacum planum plattmaskros (sect. Ruderalia). SÖ 
Mjällby Grammahagen (62095 14306) 2007 BN (LD, !H. 
Øllgaard).
Taraxacum tenebricans hjulmaskros (sect. Ruderalia). 
RO Förkärla Vambåsa naturreservat, södra delen (62271 
14783) havsstrandäng 2010 KP (LD, !TN); KK Ramdala 
Lillö (62245 14988) havsstrandäng, övre delen 2009 ÅW 
m.fl. (LD, !TN).
Telekia speciosa strålöga. OL Kyrkhult 1 km SSO om 
Hemsjö (62432 14327) 2009 IB; Slagesnäs (62481 14214) 
förvildad 2010 IB; KH Asarum Tostarp (62327 14392) 
2010 BN & GO; RO Ronneby Bussemåla (62285 14669) 
vägslänt 2011 BN.
Xanthium spinosum tistelgullfrö. KH Mörrum Perstorp 
(62291 14325) jordhög 2010 BN (LD, !LF).
Xerochrysum bracteatum jätteeternell. Ny för Blekinge. 
– KK Rödeby Bubbetorp (62350 14874) 2009 BN (LD, 
!TTy).

Zinnia elegans zinnia (figur 13). Ny för Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 14270) 2010 BN, ÅS 
& CW (LD); KH Mörrum Perstorp (62292 14328) sop- 
och byggtipp 2008 BN (LD; S, !ThK).

Acorus calamus kalmus. KK Rödeby Bubbetorps avfallsan-
läggning, NV-delen (62350 14874) komposterat organiskt 
avfall 2007 BN m.fl.
Narthecium ossifragum myrlilja. OL Kyrkhult Leversjöns 
sydosthörn (62447 14236) flera dellokaler i kärret 2011 
IB; Skälmershult, 300 m N om Möllesjön (62523 14173) 
2011 IB; Södersjön, strand på östra sidan (62478 14250) 
mindre bestånd 2008 ÅW, LMö & IB.

Arum alpinum munkhätta. Ny för Blekinge. – OL Kyrk
hult Kyrkhult (62478 14254) förvildad 2008 BN & GO 
(finns i odling).
Lysichiton americanus skunkkalla. På dess tidigare kända 
lokal vid Jämshög Komperskulla observerades ca 150 ex 
2011. – RO Öljehult Bräkneån S om bron vid Hultalycke 
(62490 14529) en stor förvildad planta i strandskog 2009 
ÅW.
Zamioculcas zamiifolia garderobsblomma. Ny för Blekinge 
och Sverige. – SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 
14270) på komposthögar och på plan, sandig mark runt-
omkring 2006 BN, ÅS & CW (LD, !TTy), 2008 BN (S); 
KK Rödeby Bubbetorp (62349 14873) sop- och byggtipp 
2009 BN.
Lemna gibba kupandmat. KK Sturkö Danaflöt (62146 
14941) rikligt i hällkar 2006 ÅW; Torhamn Utlängan, 

“Södra Sanken” ca 240 m VNV om fyren (62094 14987) 
strandnära kärr med öppen vattenspegel 2011 ÅW.
Lemna trisulca korsandmat. RO BräkneHoby Järnaviks 
våtmark (62299 14529) ett drivande ex 2007 ÅW; KH 
Elleholm Elleholm (62275 14340) vattenfylld grustäkt, 
rikligt 2008 ÅW; KK Karlskrona Skönstavik, badplats 
(62303 14873) i stranddrift 2011 ÅW.
Butomus umbellatus blomvass. RO Ronneby Bondevägen 
(62311 14663) damm, 1 ex bland bredkaveldun, eventuellt 
inplanterad, 2009 ÅW.
Baldellia ranunculoides flocksvalting. Ny för Blekinge. – 
SÖ Mjällby Kålleviken (62151 14328) 2008 BN. 
Sagittaria sagittifolia pilblad. Tidigare fynd av pilblad 
i landskapet är belägna i sydvästra Blekinge (bl.a. myn-
ningen av Mörrumsån). Arten är även funnen i Mör-
rumsåns vattensystem i Småland (norra Åsnen; Karlsson 
& Edqvist 2007). – OL Kyrkhult Åmma, Mörrumsån 
(62509 14303, 62513 14302) åstrand 2011 IB.
Elodea canadensis vattenpest. SÖ Ysane Vesankanalen, 1 
km NV om kyrkan (62193 14272) grävd kanal 2011 BN 
& ÅW; OL Kyrkhult Farabol, Farabolsån (62570 14242) 
2010 IB; Mörrumsåns strand, Åmma naturreservat, 80 m 
N om gården (62525 14298) relativt rikligt i lugnvatten 
2010 ÅW.
Najas marina havsnajas. Västlig utpost i Blekinge. – SÖ 
Sölvesborg Sölvesborgsvikens inre del (62147 14254) 
brackvattenvik 2007 ÅW & BN (LD, !LF).
Potamogeton crispus krusnate. KH Åryd Norra Öllesjön 
(62351 14487) 2010, 2011 BN & GO (LD, !LF); KK 
Ramdala Berntorp våtmark (62288 14952) anlagd våt-
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mark 2011 ÅW; Sillhövda norra Sillhövden (62547 14839) 
eutrof vik 2010 ÅW & LMö (LD, !LF).
Potamogeton gramineus gräsnate. OL Kyrkhult Mörrums-
åns strand, Åmma naturreservat, 180 m N om gården 
(62526 14298) rikligt på sandbotten i grunt vatten 2010 
ÅW (LD, !LF), (62516 14301) 2011 IB.
Potamogeton obtusifolius trubbnate. SÖ Mjällby Fulasjö-
diket (62134 14262) 2008 BN; KH Asarum Kärrsjön 
(62404 14359) 2008 LMö & ÅW; Lilla Kroksjön (62365 
14411) oligotrof/mesotrof sjö 2009 ÅW & LMö; Råå, NV 
om Asarum (62336 14388) vattenfylld grustäkt 2008 ÅW, 
2011 IB; Hällaryd Södra Öllesjön, 350 m SO om Björke-
näs gård (62347 14481) drivande vid stranden i mesotrof 
sjö 2011 ÅW m.fl.; Mörrum Gisla Sträte (62315 14340) 
vattenfylld grustäkt 2008 ÅW;  RO Förkärla Vambåsa 
våtmark (62282 14779) 2010 BN m.fl.; KK Fridlevstad 
Nävrasjön (62497 14854) oligotrof sjö 2010 ÅW & LMö.
Potamogeton pectinatus borstnate. En avvikande form av 
borstnate med ovanligt breda blad har blivit funnen på 
några ställen (kallad var. zosteraceus i Blekingefloran); den 
har dock inte urskiljts som någon underart eller varietet 
(Preston 1995). – SÖ Ysane Östra Orlundsån, utanför 
mynningen (62251 14297) brackvatten 2008 ÅW & 
BN (LD, !LF); KH Mörrum Gallån, SO om mynningen 
(62265 14316) brackvatten 2008 ÅW & BN (LD, !LF).
Potamogeton praelongus långnate. SÖ Sölvesborg Siesjö, 
ostsidan (62164 14222, 62171 14220) eutrof sjö, spridd i 
olika delar av sjön 2009 ÅW, LMö & BN (LD, !LF).
Colchicum speciosum prakttidlösa. Ny för Blekinge. – KK 
Rödeby Bubbetorp (62346 14879) sop- och byggtipp 2001 
BN (LD; GB, !K. Persson).
Trillium sp. treblad. Ny för Blekinge. – RO Öljehult 
Hörnsjön (62493 14253) vägkant 2011 BN (finns i 
odling).
Gagea villosa luddvårlök. Återfunnen av Nadja Niordson 
2007 i en park i Karlskrona där den tidigare varit känd, 

men försvunnen sedan 1870-talet (Niordson 2007). Arten 
är sedd på lokalen i det närmaste årligen sedan dess.
Lilium lancifolium tigerlilja. SÖ Mjällby Djupekås hamn 
(62163 14324) 2008 TG, UBA & JOP.
Lilium martagon krollilja. OL Jämshög V om Holjeån 
(62392 14209) åslänt 2011 IB; Kyrkhult Fixatorpet (62461 
14156) förvildad 2008 BN & GO; KK Aspö Aspö (62199 
14845) 2007 BN; Nättraby Nättraby (62302 14833) för-
vildad 2011 BN & GO.
Tulipa tarda flocktulpan. Materialet från Karlskrona, 
liksom även övriga belägg från Skåne och Blekinge i LD, 
avviker från typisk flocktulpan på att bladen är blågröna, 
blommorna är genomgående ensamma och kalkbladen är 
enfärgat gula–ljusgula (hos flocktulpan skall bladen vara 
rent gröna, blommorna ofta fler än en och kalkbladen på 
insidan gulaktiga nedtill och vitaktiga upptill, samt ofta 
även med rödfärgning på utsidan). Materialet från Skåne 
och Blekinge liknar en sydeuropeisk underart av vildtul-
pan, Tulipa sylvestris ssp. australis, men gruppen behöver 
utredas närmare. – KK Karlskrona Karlskronas gästhamn 
(62266 14864) gräsmark vid cykelbana 2008 ÅW (LD, 
!LF).
Anacamptis morio göknycklar. KK Ramdala Björstorp 
(62293 14962) torräng 2006 TV.
Dactylorhiza incarnata ängsnycklar. SÖ Sölvesborg Söl-
vesborgs skjutbana (62166 14236) 2010 BN; Ö om Siesjö 
(62162 14224) 2011 BN; RO Backaryd Backaryd (62467 
14648) 1977 BN; Listerby Ö om Bakarebodaviken (62246 
14700) 2011 KP.
Epipactis helleborine skogsknipprot. OL Kyrkhult N om 
Brännarebygden (62510 14209) aldominerad lund 2011 
JH; KH Elleholm VNV om stenbrottet (62269 14328) 
2010 JH & DG; RO Hjortsberga Johannishus, 800 m S 
om skolan (62335 14757) blandskog (björk, ek, gran) på 
gammal åkermark 2011 JH; KK Jämjö S om Klakebäcks-
vägen (62290 15035) 2009 BN.

Figur 13. Zinnia Zinnia 
elegans har nyligen hittats 
vid Sölvetippen, första 
fyndet för Blekinge. Foto: 
Bengt Nilsson.
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Epipactis palustris kärrknipprot. KK Augerum Bromåla 
biotopskyddsområde (Natura-2000-område; 62415 
14945) ängs- och betesmark 2011 KP.
Listera cordata spindelblomster. RO Öljehult 300 m V om 
Skärva gård (62503 14524) enstaka–sparsam; 700 m Ö 
om Södre gyl (62535 14513) tämligen allmän, båda 1995 
IB.
Crocus etruscus toscanakrokus. Ny för Blekinge och Sve-
rige. – KK Karlskrona Torskors (62333 14898) förvildad 
på gräsmark 2011 BN & KP (LD, !TTy).
Crocus chrysanthus × biflorus (C. ×hybridus) hybridbägar-
krokus. Ny för Blekinge. – SÖ Mjällby Mjällby (62142 
14301) förvildad på jordhög 2011 BN (LD, !TTy).
Crocus speciosus höstkrokus. OL Kyrkhult Hemsjö (62447 
14316) blandskog 2011 BN & GO (LD, !TTy); KK Kris
tianopel Kristianopel (62368 15146) 2010 BN & KP.
Gladiolus ×hortulanus gladiol. Ny för Blekinge. – KH 
Mörrum Perstorp (62292 14328) sop- och byggtipp, på 
kompost 2011 BN.
Iris aphylla skomakariris. Ny för Blekinge (gammalt fynd). 

– KK Lösen ”vid Lyckeby, på en mindre mur i närheten 
av det s.k. slottet” början av 1800-talet, C.A. Aspegren 
(OHN, LD, UPS; !TTy).
Iris delavayi stor strandiris. Ny för Blekinge. – SÖ Söl
vesborg Sölve (62145 14257) ruderatmark 2007 BN (LD, 
!TTy).

Iris sanguinea violiris. Ny för Blekinge; möjligen hybrid 
med strandiris I. sibirica. – RO Ronneby 300 m Ö om 
Bredåkra kyrka (62363 14658) 2009 BN (S, !TTy).
Hosta funkior. SÖ Sölvesborg Ynde (62174 14224) 2010 
BN; OL Jämshög Olofström (62392 14205) 2008 TG, 
UBA & JOP; KH Asarum V om Tostarp (62331 14387) 
ruderatmark på jordhögar 2011 BN; Mörrum Perstorp 
(62292 14328) 2009 BN; RO Ronneby Ronneby brunn, 
norra delen (62302 14674) ädellövskog 2011 BK; KK 
Jämjö Hagbo (62298 15061) utkast 2010 BN & KP.
Hosta lancifolia höstfunkia. Ny för Blekinge. – KK 
Rödeby Bubbetorp avfallsanläggning (62350 14874) 2009 
BN (LD, !TTy).
Allium cepa var. cepa matlök. KK Sturkö Frändatorp 
(62206 14926) kvarstående 1998 BN.
Allium sphaerocephalon klotlök. Ny för Blekinge. – RO 
Ronneby Hulta (62315 14689) förvildad 2001 BN (finns 
i odling). 
Allium ursinum ramslök. SÖ Mjällby Björkenabben 
(62081 14289) 2010 BN; Sölvesborg Tivoli (62153 14242) 
förvildad 2007 BN, ÅS & CW.
Galanthus nivalis f. pleniflorus snödroppe med fyllda 
blommor. SÖ Gammalstorp Gammalstorp (62206 
14226) lövdunge 2010 BN (LD, !TTy); Ramdala Tors-
näs (62270 14941) strandäng, krikonsnår 2001 NN (S, 
!TTy).

Figur 14. Fylld påsklilja Narcissus pseudonarcissus 
var. plenus har hittats väl etablerad i Komperskulla, 
i nordvästra Blekinge. Foto: Bengt Nilsson.
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Galanthus plicatus × nivalis (G. ×valentinei) veckad 
snödroppe × snödroppe. Ny för Blekinge. – SÖ Mjällby 
Mjällby (62142 14301) förvildad i lövdunge 2011 BN (LD, 
!TTy).
Hippeastrum ×hortorum amaryllis. KK Rödeby Bubbetorp 
(62350 14874) ruderatmark på kompost 2011 BN.
Narcissus pseudonarcissus var. plenus fylld påsklilja (figur 
14). Ny för Blekinge (bofast). – OL Jämshög Komperskulla 
(62417 14281) 2011 BN & GO; RO Backaryd Båtmans-
torpet (62462 14648) skogsbryn (LD, !TTy); Hammar-
gärdet (62423 14692) skogsbryn, båda 2010 BN & GO 
(LD, !TTy).
Narcissus pseudonarcissus var. pseudonarcissus liten påsk-
lilja. SÖ Ysane Ekliden (62200 14293) tallskog 2010 BN 
(LD, !TTy).
Narcissus ×incomparabilis stjärnnarciss. SÖ Mjällby Lör-
byskog (62178 14322) tallskog, förvildad 2010 BN & GO 
(LD, !TTy); Sölvesborg SO om Siesjö (62158 14224) 2007 
BN; OL Jämshög SV om f.d. stationen (62355 14205) 
förvildad 2008 BN & GO; KK Kristianopel Kristianopel 
(62364 15141) åkerkant, förvildad 2010 BN & GO (LD, 
!TTy); Nättraby Nättraby (62302 14833) förvildad 2011 
BN & GO. 
Hyacinthoides hispanica × nonscripta spansk × engelsk 
klockhyacint. Ny för Blekinge. – KK Ramdala Lillö 
(62245 14989) förvildad i lövskog 2009 BN & GO (LD, 
!TTy).
Muscari neglectum mörk pärlhyacint. Ny för Blekinge. – 
SÖ Sölvesborg 500 m N om Grönadal (62158 14224) 2007 
BN (S).
Ornithogalum divergens spärrmorgonstjärna. KH Karls
hamn Karlshamn (62290 14414) förvildad 1990 BN.
Scilla amoena tuvig blåstjärna. SÖ Sölvesborg Svarta Led, 
150 m V om rondellen (62146 14227) förvildad 2008 BN, 
2009 AS & BN.
Scilla bifolia tidig blåstjärna. OL Jämshög Jämshög (62353 
14214) 2011 IB; KH Ringamåla Ringamåla (62457 
14379) förvildad 2008 BN; KK Augerum Torskors (62332 
14895) förvildad 2011 BN & KP.
Scilla mischtschenkoana persisk blåstjärna. Ny för Blekinge 
(rosablommig form). – KK Augerum Torskors (62333 
14898) förvildad 2011 BN & KP. 
Maianthemum stellatum stjärnrams. OL Jämshög Gränum 
(62326 14243) förvildad 1996 BN (finns i odling).
Phoenix dactylifera dadelpalm. KH Mörrum Perstorp 
(62287 14326) 2008 BN (LD, !TTy).
Canna ×generalis kanna. KH Mörrum Perstorp (62292 
14324) 2008 BN.
Tradescantia virginiana tremastarblomma. SÖ Sölvesborg 
Sölve miljöstation (62159 14270) komposthögar 2011 BN.
Juncus articulatus cf. var. hylandri stortåg. Ny för Blekinge 
(bofast). Detta är en varietet som avviker från vanlig ryltåg 
var. articulatus genom att vara mer högvuxen, ej tuvad och 
ha styvare blad, samt en större blomställning med många, 
fåblommiga huvuden; kapslarna har en mer eller mindre 
jämnt avsmalnande, ej tydligt avsatt spets (Hämet-Ahti 
1966). Materialet från Lyckebyån är i stort sett typiskt, 
men avviker genom att ha något för många blommor i 
huvudena, samt en tydligare avsatt kapselspets. Tidigare 

endast känd från Kalmar län och norrut längs ostkusten i 
Sverige, samt i Finland och Baltikum. – KK Lösen Lyck-
ebyåns mynning (62294 14905) åmynning/bräckt vatten, 
rikligt 2009 ÅW (LD, !LF; huvuden med 4–8 blommor).
Juncus ensifolius svärdtåg. Ny för Blekinge. – OL Jämshög 
Olofström, ca 400 m V om avfart mot Nyteboda (62405 
14199) nyplanerat industriområde, vid litet dike 2011 IB 
(LD).
Blysmus compressus plattsäv. SÖ Mjällby Kråkenabben 
(62093 14320) 2010 BN; KK Ramdala Runstensfjärden 
(62258 14970) 2009 BN.
Carex acutiformis brunstarr. KH Mörrum N om Stensnäs 
(62281 14321) kärr 2011 BN.
Carex dioica nålstarr. OL Jämshög Alltidhult (62393 
14160) 2010 IB; Kyrkhult Rönhult (62530 14147) 2010 IB 
(både han- och honblommor); Springarekärret, 300 m SO 
om Grytsjögyl (62569 14209) 2006 BN (S, !ThK).
Carex flava knagglestarr. SÖ Sölvesborg SO om Siesjö 
(62160 14220) slåtteräng 2011 BN & SS.
Carex magellanica sumpstarr. OL Kyrkhult Rönhult 
(62530 14147) 2010 IB; Springarekärret, 300 m SO om 
Grytsjögyl (62569 14209) 2006 BN (LD).
Carex nigra var. recta tuvad hundstarr. RO Ronneby Lis-
tersjön (norra halvan), Långemaden (62430 14716) 2002 
LMö & ÅW.
Carex otrubae blankstarr. SÖ Mjällby Nogersund (62085 
14328) dike 2011 BN; KK Hasslö Hasslö kalv (62199 
14775) 2010 IB.
Carex paniculata vippstarr. SÖ Mjällby Nogersund (62085 
14328) dike 2011 BN.
Carex pauciflora taggstarr. OL Kyrkhult göl S om Brän-
narebygden (62497 14205) på gungfly i den västra delen 
2009 IB; S om Skälmershult (62503 14159) 100-tal ex 
2010 IB; KH Ringamåla Kuttegyl, Ö om Dannemark 
(62443 14432) 2000 IB.
Carex pseudocyperus slokstarr. KH Karlshamn Stärnö, 
Västra Hålavik (62237 14395) 2009 JS; Åryd Halahult, 
Halasjön (62412 14513) 3 tuvor i alkärr 2008 LMö & ÅW.
Carex rostrata × vesicaria flaskstarr × blåsstarr. OL Jäms
hög Orlunden, västsidan vid kraftledning (62374 14257) 
oligotrof sjöstrand 2006 ÅW & LMö (LD, !LF, P. Lassen).
Carex sylvatica skogsstarr. KK Karlskrona Galgamarken 
(62277 14873) 2008 BN.
Carex vaginata slidstarr. KK Tving Alnaryds naturreservat 
(62464 14766) sparsamt längs ån 2010 JH.
Cladium mariscus ag. Arten var tidigare endast funnen i 
södra och mellersta Blekinge. – RO Öljehult Stora Galt-
sjön (62506 14483) ett 50 m långt bälte på västra sidan 
2007 ÅW & LMö.
Cyperus eragrostis blekag. KH Mörrum Perstorp (62291 
14324) sop- och byggtipp 2009 AS & BN (LD, !TTy).
Eleocharis acicularis nålsäv. KH Asarum Långasjön, i 
söder (62340 144133) 2009 LMö & ÅW; Mörrum Gall-
åns nedre del (62269 14316) liten å, brackvatten 2008 
ÅW, BN  & GO (LD, !LF); RO Ronneby Mållsjön (62440 
14695, 62440 14693) strand, grunt vatten 2010 BN & 
GO (LD, !LF); KK Hasslö S om Sandvikens badplats 
(62187 14786) madmark 2011 IB.
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Eriophorum gracile kärrull. OL Jämshög S om Bytaremåla-
vägen (62432 14240) 2011 IB; Kyrkhult Falsehult (62553 
14212) kärr 2011 BN; KH Asarum Långasjöns västsida, 
vid Flykärret (62351 14404) sjöstrand, flertalig 2009 ÅW 
LMö (LD, !LF), Långasjöns östsida (62349 14408) sjö-
strand, enstaka 2009 ÅW & LMö (LD, !LF).
Trichophorum alpinum snip. OL Kyrkhult Rönhult (62530 
14147) 2010 IB.
Trichophorum cespitosum tuvsäv. OL Kyrkhult Skälmers-
hult (62528 14168) 2011 IB; RO Öljehult 4 km NV om 
Backaryd, Gatmyren (62488 14562) enstaka 1991 LFn. 
Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp. Denna 
art hade tidigare aktuella fynd endast i Karlshamns kom-
mun, samt i Färskejön i Karlskrona kommun, men är nu 
även funnen på ett flertal lokaler i västligaste Blekinge. – 
SÖ Gammalstorp Grundsjön (62258 14241) oligotrof sjö, 
spridda ex (både i Skåne och Blekinge) 2009 LMö, BN & 
ÅW (LD, !LF); OL Kyrkhult Spinkasjön (62441 14288) 
oligotrof sjö 2010 ÅW, LMö & IB (LD, !LF); Östra Hul-
tasjön, södra delen (62460 14163) insjö 2010 BN (LD, 
!LF), norra delen (62466 14162) 2010 IB (!LF); RO Ölje
hult Lilla Galtsjön (62500 14487, 62499 14486) rikligt 
vid badplatsen 2007 LMö & ÅW (LD, !LF). 
Sparganium angustifolium × gramineum plattbladig igel-
knopp × flotagräs. Ny för Blekinge. – KH Åryd nordost-

änden av Ällsjön (62484 14501) näringsfattig sjö 1982 LF 
(LD, !LF).
Sparganium emersum × gramineum igelknopp × flotagräs. 
OL Kyrkhult Hörnsjön (62496 14260) oligotrof sjö 2010 
ÅW, LMö & IB (LD, !LF); Leversjön (62447 14235) oli-
gotrof sjö 2009 ÅW, LMö & IB (LD, !LF); Lilla Fallsjön 
(62551 14219, 62551 14218) insjö 2010 BN & IB (LD, 
!LF); Östra Hultasjön (62460 14163) insjö 2010 BN (LD, 
!LF); KH Ringamåla Älmtasjön (62423 14442) 2007 ÅW 
& LMö (LD, !LF); Öjasjön, nordostdelen (62455 14336) 
oligo–mesotrof sjö 2010 ÅW & LMö (LD, !LF).
Sparganium erectum ssp. erectum sotigelknopp. SÖ Sölves
borg Sissebäck, 25 m S om E22 (62158 14219) näringsrik 
bäck 2008 BN (LD, !ÅW); Ysane Vesankanalen, vid bron 
Gammalstorp–Ysane (62193 14271) näringsrik kanal 
(dike) 2008 BN (LD, !ÅW); KH Ringamåla 100 m S 
om Hemsjön (62461 14432) 2006 BN & GO (S, !ThK); 
RO BräkneHoby Bräkneån, nedströms Mörtströmmen 
(62281 14567) näringsrik å, spridda mindre bestånd 
kring bryggor och båtplatser 2008 ÅW (LD); Ronneby 
Vierydsån, östra sidan, ca 300 m V om Hjälmseryd (62289 
14601) 2009 BN & GO (LD, !ÅW); Öljehult Bräkneån, 
Bälganet (62513 14520) rikligt 2010 ÅW & BN (herb. 
ÅW).
Sparganium erectum ssp. erectum × ssp. microcarpum 
sotigelknopp × vanlig storigelknopp. Ny för Blekinge och 
Sverige. Exemplaren har endast ett fåtal frukter utveck-
lade i varje honhuvud, samt även enstaka hanblommor 
i dessa. På senare år har sotigelknopp, vanlig storigel-
knopp och glansigelknopp tagits upp som separata arter 
(jfr. Widgren 2009), och en nedsatt fertilitet hos deras 
hybrider talar för en sådan behandling. – SÖ Sölvesborg 
200–400 m NNO om Siesjöns nordostände (62176 14221, 
62178 14222) näringsrikt dike (gränsbäck till Skåne) 2011 
ÅW & BN (LD, !L. Pihlajaniemi).
Sparganium erectum ssp. microcarpum × ssp. neglectum 
vanlig storigelknopp × glansigelknopp. Ny för Blekinge 
och Sverige (presenterad med foto från Silletorpsån i 
Widgren 2010). Exemplaren har endast ett fåtal frukter 
utvecklade i varje honhuvud. – KH Åryd V om Dallheja-
berg (62314 14534) näringsrikt dike; RO Listerby Lister-
byån, N om E22 vid Listerby (62303 14747) näringsrik 
å; Ronneby Sörbybäcken (62341 14660) näringsrik bäck; 
KK Karlskrona Ekebergs industriområde, vid Råbergs bil 
(62301 14894) näringsrikt dike; Silletorpsån vid Rosen-
holm (62326 14879) näringsrik å; Ramdala Åbyån, mel-
lan Säby och Åby (62269 14986) näringsrik å; alla 2011 
ÅW (LD, !L. Pihlajaniemi).
Sparganium erectum ssp. neglectum glansigelknopp (figur 
15). Tidigare endast känd från en lokal i Blekinge. Glans-
igelknopp har specialinventerats 2006–09 av Åke Wid-
gren och är nu känd från drygt 30 lokaler i främst länets 
kustbygd. För en närmare presentation av underarten och 
dess förekomst, se Widgren (2009).
Sparganium erectum ssp. oocarpum klotigelknopp. Ny för 
Blekinge (bofast). Detta är den sällsyntaste underarten 
av storigelknopp S. erectum, tidigare endast känd från 
Skåne och på en lokal i Uppland. Klotigelknopp anses 
av många ha uppstått genom hybridisering mellan sot-
igelknopp ssp. erectum och glansigelknopp ssp. neglectum 
(Widgren 2009). Materialet från Siggarpsån har nedsatt 

Figur 15. Glansigelknopp Sparganium erectum ssp. 
neglectum. var tidigare känd från bara en lokal men 
har nu hittats på över trettio. Den har relativt 
stora, långsprötade frukter. Foto: Åke Widgren.
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pollenfertilitet, vilket talar för ett hybridursprung. – KH 
Hällaryd Siggarpsån, 400 m NO om Siggarp (62290 
14473) näringsrik å, 100-tals ex. 2008, 2009 ÅW (LD), 
(62294 14469 – 62296 14468) spridda bestånd på en ca 
250 m lång sträcka, 2011 ÅW, (62292 14478 – 62293 
14470) spridda bestånd på en ca 200 m lång sträcka, svag 
fruktsättning i området 2011 ÅW, 250 m V om Nytäppet 
(62275 14480) 2011 ÅW m.fl; RO Ronneby Vierydsån, 
östra sidan, ca 600 m SSV om Krokskvarn (62276 14596) 
2009 BN & GO (LD, !ÅW); KK Sillhövda Kroksjön, 190 
m N om Bockön (62534 14863) samlat bestånd på ca 100 
m2 2010 ÅW & LMö (LD); Kristianopel Brömsebäck 
(62438 15149) näringsrik å 2009, 2010 ÅW.
Typha angustifolia × latifolia smalkaveldun × bredkavel-
dun. KH Hällaryd Siggarpsån, ca 200 m NNV om utlop-
pet (62274 14480) näringsrik mindre å 2007 ÅW (LD, 
!LF; pediceller 1,4 mm).
Anisantha sterilis sandlosta. OL Kyrkhult Kullan (62482 
14178) 2010 IB; Kyrkhult, Ringvägen 6 (62482 14245) 
alldeles vid sidan av garaget vid asfaltkanten 2009 IB; KH 
Hällaryd Tärnö, nordöstra delen (62220 14485) 2010 
IB; Åryd Tjärö vandrarhem (62273 14529) sandig rabatt 
2008 ÅW, BN m.fl.; RO Listerby Listerby (62301 14758) 
2005 BN.
Brachypodium sylvaticum lundskafting. SÖ Mjällby Lörby-
skog (62185 14328) tämligen allmän 2010 IB; KK Tving 
Alnaryds naturreservat (62464 14766) sparsamt längs 
Nättrabyån 2010 JH; Lillån, 5 km NNV om Tving kyrka 
(62473 14775) litet bestånd 2005 GA; Lillån, biotop-
skyddsområde (62473 14777) förekommer ganska rikligt, 
framförallt söder om ån 2010 JH; N om Alnaryds natur-
reservat vid Nättrabyån (62467 14766) ganska rikligt, 
spridd över ca 2000 m2 2010 JH.
Bromopsis benekenii strävlosta. Ny för Blekinge (bofast). – 
SÖ Mjällby Listershuvud, 400 m Ö om triangelpunkten 
(62120 14356) kalkrik ädellövskog, 2 dellokaler ca 100 m 
från varandra, med bestånd på ca 10 × 20 m och 3 × 3 m 
2007 JS (LD, !LF), 2010, 2011 BN, GO & ÅW.
Catabrosa aquatica källgräs. SÖ Sölvesborg Sölvediket 
(62151 14263) övergött dike, inom 30 m2 2009 ÅW & BN, 
2010, 2011 BN (LD).
Digitaria sanguinalis blodhirs. SÖ Sölvesborg Svarta Led 
(62145 14224) i och omkring stora grushögar 2010 BN 
(LD), f.d. glasbruket (62135 14236) utfyllnad 2011 BN.
Echinochloa esculenta japansk hönshirs. KH Mörrum Pers-
torp (62288 14326) 2007 BN. 
Fargesia spathacea (F. nitida) glansbambu (figur 16). Ny 
för Blekinge; arten blommade i Storbritannien 1993 efter 
att ha varit steril sedan mycket länge och har därefter 
blommat även på andra håll i Europa och Nordamerika 
(Saarela 2007).  – SÖ Ysane 100 m Ö om kyrkan (62186 
14282) förvildad i och invid lövdunge 2007 BN, ÅS & 
CW (LD, !LF; S).
Festuca rubra ssp. juncea daggsvingel. SÖ Mjällby NV 
om Hörby (62139 14285) vägkant vid landsväg 1990 
EW (LD, !LF: bladtvärsnitt utan sklerenkymvävnad på 
översidan).
Glyceria notata skånskt mannagräs. SÖ Mjällby Istaby, 
800 m SO om Hjärthalla (62107 14275) i grävd damm 
2008 BN, GO & ÅW (LD).

Hordeum jubatum ekorrkorn. KH Asarum Tostarp (62327 
14393) ruderatmark 2007, (62328 14392) 2008 båda BN 
& GO.
Miscanthus sp. miskantusar. OL Jämshög Olofström, ca 
400 m V om norra avfarten mot Nyteboda (62404 14199) 
grusplan, på jordhögar 2011 ÅW & IB (LD, !LF); KK 
Torhamn Sandhamn (62184 15030) ruderatmark i bryn 
2011 BN & GO (LD). 
Molinia caerulea ssp. arundinacea jättetåtel. Ny för Ble-Ny för Ble-
kinge. – RO Ronneby Hultatippen (62320 14679) 2006 
BN (S, !ThK), 2008 AS & BN.
Panicum capillare buketthirs. SÖ Sölvesborg hamnen 
(62137 14238) 2010 BN; KH Mörrum Perstorp (62291 
14324) jordhög 2010 BN (LD, !LF); RO Edestad Ang-
elskogstippen (62288 14695) 2010 BN; Ronneby N om 
stadshuset (62319 14670) vägkant 2011 BN.
Pennisetum villosum dunborstgräs. Ny för Blekinge. – KK 
Rödeby Bubbetorp avfallsanläggning (62346 14879) 2006 
BN (S, !ThK).
Poa chaixii parkgröe. OL Kyrkhult Ringvägen 6 (62482 
14245) 2009 IB; KH Karlshamn Stärnö (62256 14396) 
2011 BN, ME & MA; KK Fridlevstad Bredabäck (62433 
14862) 2011 JH.

Figur 16. Glansbambu Fargesia spathacea har hittats 
förvildad i en lövdunge i Ysane i sydvästligaste Ble-
kinge. Den snarlika bergbambu F. murieliae skiljer 
sig på att bladspetsarna är trådlikt utdragna. Foto: 
Bengt Nilsson.
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Poa pratensis ssp. subcaerulea silvergröe. Ny som aktuell 
för Blekinge. – KK Ramdala Senoren, västra stranden 
av Sörevik (62215 14976) torr lundmark 1993 TW (LD, 
!LF).
Setaria italica kolvhirs. SÖ Sölvesborg f.d. glasbruket 
(62135 14236) utfyllnad 2011 BN; OL Kyrkhult Kyrkhult, 
Ringvägen 6 (62482 14245) fågelspridd i trädgård 2009 
IB (LD, !LF). 
Setaria pumila grå kavelhirs. SÖ Gammalstorp Kylinge 
(62302 14257) i majsodling 2010 LS (herb. LS); KH 
Karlshamn NO om Munkahus (62267 14403) 2010 BN, 
(62271 14404) ruderatmark 2011 IB; KK Hasslö V om 
Båtvarvet (62191 14792) 2010 IB; Torhamn Klakebäcks-
vägen (62243 15093) 2007 BN. 
Sorghum bicolor durra. Ny för Blekinge. – RO Edestad 
Angelskogs avfallsanläggning (62289 14696) 2009 AS & 
BN (LD, S).
Vulpia bromoides ekorrsvingel. KK Tjurkö  Herrgårds-
viken (62223 14886) strandområde 2003 HT; Tjurkö-
stugan, Målen (62212 14881) 2009 VS; Västra Gårda, 
90 m SO om Laxskärsklipporna (62203 14869) 2004 
HW.
Vulpia myuros råttsvingel. OL Jämshög Boa golfbana 
p-plats (62317 14255) 2009 IB; KH Hällaryd Hällaryd 
(62292 14452) 2009 BN; Tokaryd (62292 14452) 2007, 
2010 BN & GO (LD; ej sedd 2011); Karlshamn Karls-
hamn (62281 14415) 2008 AK; KK Aspö Aspö kyrkogård 
(62205 14822) parkeringsplats/sandig grusplan 2011 ÅW 
& TB; Sturkö Ryd (62197 14926) 2005 BN. 
Zea mays majs. SÖ Sölvesborg Sölve miljöstation (62159 
14270) på ny kompost 2010 BN, ÅS & CW; RO Ronneby 
Hultatippen (62321 14679) 2009 BN.

Rättelser och tillägg
Sid. 6 [rättelse]: ”Denna bok tillägnas Hans Wachtmeister 
(1913–1995)”
Sid. 99 [tillägg till taxa som har ökat]: ”Epilobium adeno
caulon amerikansk dunört V (In)”
Sid. 143: [Tjärö hör till Karlshamns kommun]
Sid. 185 (Fig. 133) [rättelse]: ”... manuskommentarer till 
publikation i Botaniska Notiser, inför publicerandet av 
hans Blekingeflora.”
Sid. 232: Pinus strobus weymouthtall. Materialet från 
Lösen V om kyrkan (korrigerad koordinat: 3F5i 4825) 
är ombestämt till cembratall P. cembra av TTy (se under 
”Nya taxa och lokaler”).
Sid. 232: Pseudotsuga menziesii douglasgran. Materialet 
från Ronneby Angelskog, Karlskrona Lorentsberg och 
Nättraby Ekebacken är bestämt till grön douglasgran 
P. menziesii ssp. menziesii av TTy (se under ”Nya taxa och 
lokaler”).
Sid. 258: Rumex pseudonatronatus finnskräppa. Materialet 
från Sölvesborg Valje och Listerby Göudde är ombestämt 
till vanlig krusskräppa R. crispus var. crispus av LF. Materi-
alet från Kristianopel ringmuren och Torhamn Sandhamn 
är ombestämt till ölandsskräppa R. crispus var. oelandicus 
av LF (se under ”Nya taxa och lokaler”).

Sid. 270: Dorotheanthus bellidiformis stor doroteablomma. 
Materialet från Rödeby Bubbetorp är ombestämt till 
stjärnöga Osteospermum ecklonis av LF (se under ”Nya taxa 
och lokaler”).
Sid. 362: Amelanchier laevis kal häggmispel. Materia-
let från Sölvesborg varvet är ombestämt till kopparröd 
häggmispel A. lamarckii av LF (se under ”Nya taxa och 
lokaler”).
Sid. 395: Rubus pruinosus hallonbjörnbär. Materialet 
från Sturkö Bredavik, 1 km in på gamla riksvägen är 
ombestämt till blåhallon × hallon Rubus caesius × idaeus 
av TB.
Sid. 396: Rubus allanderi Allanders björnbär. Materialet 
från Rödeby Hollstorp är bestämt till Rubus sp. av TB 
(”sannolikt inte R. allanderi, men arttillhörighet osäker”).
Sid. 451: Hypericum cf. forrestii buskhyperikum. Materia-
let från Ronneby Angelskog är ombestämt till prakthype-
rikum Hypericum calycinum av N. Robson (se under ”Nya 
taxa och lokaler”).
Sid. 484: Bupleurum tenuissimum strandnål. – Markering 
av aktuellt fynd i inventeringsruta 3E5i på utbrednings-
kartan är felaktig (avser 3F5i).
Sid. 530: Pulmonaria affinis fransk lungört. Materialet 
från Elleholm Nabben är ombestämt till fläcklungört 
Pulmonaria officinalis av LF (se under ”Nya taxa och 
lokaler”).
Sid. 635: Petasites spurius spjutskråp. Populationen från 
Mjällby Sandvikens badplats uppvisade en intressant 
variation när den blommade 2006. Två bestånd hittades 
intill varandra, ett honligt (korgar med enbart honblom-
mor) och ett tvåkönat (korgar med en central hanblomma 
omgiven av många honblommr). Se beskrivningen av 
könsfördelningen hos pestskråp i Kers (1991), där fyra 
olika typer redovisas.
Sid. 738: Sparganium emersum × gramineum igelknopp 
× flotagräs. Materialet från Åryd Ällsjön är ombestämt 
till plattbladig igelknopp × flotagräs Sparganium angus
tifolium × gramineum av LF (se under ”Nya taxa och 
lokaler”).
Sid. 778: Viola collina bergviol. Materialet från Lösen 
Lyckeby betraktas som tvivelaktigt av Marcussen (2010) 
p.g.a. eventuell etikettförväxling.  SBT.

•  Alla inventerare tackas för de fantastiska inven-
teringsaktiviteterna som fortsatt även efter florans 
utgivning. Dessutom tackas Thomas Karlsson 
och Torbjörn Tyler för kontrollbestämning av 
ett stort material av olika växtgrupper; Torbjörn 
har även bidragit med uppgifter på lökväxter 
(Amaryllidaceae och Iridaceae) från sitt manus 
om dessa grupper för Flora Nordica och Thomas 
har lämnat värdefulla synpunkter på texten. Tack 
även till Tommy Nilsson och Tomas Burén som 
har bestämt maskrosor och styvfibblor respektive 
krypbjörnbär.
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I present new taxa and new localities of rare taxa 
for the province of Blekinge, SE Sweden, as well as 
corrections and other additions to the latest flora 
of the province (Fröberg 2006). The records are 
based on reports to ‘The Species Gateway’ (www.
artportalen.se), and on specimens collected by 
botanists in the province. 

A total of 131 taxa are reported as new to 
Blekinge, of which eight are new to Sweden. New 
resident taxa include Baldellia ranunculoides, Bromop-
sis benekenii, Ceratophyllum submersum, Juncus articu-
latus ssp. hylandri, Rumex crispus var. oelandicus and 
Sparganium erectum ssp. oocarpum. The material of 
Rumex pseudonatronatus, which was reported earlier, 
has been redetermined to R. crispus. The present 
status is given for 15 red-listed species. Further-
more, some species of Hieracium, Rubus, Sparganium 
and Taraxacum have been investigated in detail. A 
large number of casuals are reported, both escapes 
from gardens and in refuse tips, and relics in aban-
doned gardens and parks.
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Johan Ernst Palmér (1863–1946) var en av de 
stora utforskarna av Bohusläns kärlväxtflora. 
Ganska litet finns dock skrivet om honom. Här 
ges några skärvor av hans liv och en aning om de 
vedermödor det inneburit att få fram dem.

BIRGITTA HERLOFF

Jakten på ett foto
I Bohusläns flora som utkom i september i fjol 
(Blomgren m.fl. 2011; se sid. 125!), finns Johan 
Ernst Palmér med bland de tidigare utforskarna. 
Det var jag som skrev kapitlet om utforsknings-
historien och visst fanns det tillräckligt, om än 
knapphändigt, med uppgifter om Palmér i den lit-
teratur jag gått igenom. Men vi hittade ingen bild 
av honom någonstans.

I jakten på ett foto grävde vi oss allt djupare 
i arkiven och lade bit för bit till Palmérs liv. Vi 
började känna den ömhet för de döda som Kerstin 
Ekman uttryckte i TV-programmet Babel, våren 
2011, i en intervju angående den nyutkomna 
boken Se blomman, som hon skrivit tillsammans 
med Gunnar Eriksson: 

Det är viktigt för mig, för när det gäller männis-
kor och vad människor har sysslat med, så känner 
jag ofta ömhet för de döda. Jag vet att jag kom-
mer att tillhöra dem och de glöms. Glömskan 
slukar oss bakifrån på nåt sätt och så länge vi kan 
hålla kvar de här människorna och deras sysslor 
så har jag velat göra det i den lilla mån jag kan.

Jägarna
Vi som grävde i Palmérs liv och letade efter ett 
foto var Britt Jakobsson och jag. Vi var arbets-
kamrater på 1960-talet och återknöt kontakten 
på 1990-talet då vi träffades på en botanisk stads-
vandring ledd av Erik Ljungstrand. Därefter träf-
fades vi några somrar på Vrångö i Göteborgs södra 
skärgård där Britt hyrde en stuga och där jag till-
sammans med några botanistvänner inventerade 
för Västergötlands flora (Bertilsson m.fl. 2002). I 
övrigt skrev vi julkort till varandra. För några år 

sedan skrev Britt: ”Jag har börjat släktforska – det 
är jätteroligt”. 

Utöver utforskningskapitlet ansvarade jag 
bland annat också för Bohusläns floras ”gubblista”, 
en förteckning med kortfattade personuppgifter 
för de närmare 900 personer som nämndes i växt-
förteckningen. Jag hade länge känt ett stort och 
akut behov av släktforskningshjälp. Så jag slängde 
mig på telefonen till Britt och visst! – hon ställde 
gärna upp och tyckte att det skulle bli roligt. Och 
roligt har det varit!

Fotot
Som sagt, något foto på Palmér fanns inte i den 
botaniska litteraturen, inte i nekrologerna i Göte-
borgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs-
Posten eller Svenska Dagbladet, inte på Bohusläns 
museum i Uddevalla eller något annat museum 
som Britt kontaktade, inte i Ikonoteket på Bergi-
anska i Stockholm som jag besökte, inte i Alnarp, 

Johan Ernst Palmér

Figur 1. Johan Ernst Palmér utanför Maj Johannes-
sons barndomshem. Foto: Maj Johannesson.
Johan Ernst Palmér (1863–1946).
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där Palmér utbildade sig till agronom, inte i pass-
journaler på Landsarkivet. 

Avlägsna släktingar fanns men vi bedömde att 
de skulle vara svåra att leta fram och beslöt att 
vänta med det om inget annat lyckades. Palmér 
hade bott den största och senare delen av sitt liv i 
Högås i Bohuslän och i Ör i Dalsland. 

Hembygdsföreningar kanske? Jag ringde till 
Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsför-
ening. Där hänvisades jag till Ulla Grahm. Hon 
hade för sig att hon i en pärm i församlingshem-
met sett en gruppbild där Palmér var med. Jag fick 
ett mail där Ulla berättade att gruppbilden var 
tagen av Palmér och att han alltså inte själv fanns 
med på fotot.

Via Dalslands museum och släktforsknings-
arkiv (där det inte fanns något foto på Palmér) fick 
jag tips på några personer att kontakta. De flesta 
visste ingenting men Kerstin Ljungqvist i Dals 
Rostock kunde berätta att huset, Stora Linde, där 
Palmér bott, stod och förföll och att det på vinden 
fanns en mängd pressade rosor och fröpåsar. Inom 
parentes kan nämnas att Kerstin har en örtagård i 
Dals Rostock och har skrivit en mycket vacker och 
innehållsrik bok, Nyttans växter. Jag fick också 
veta att Stora Linde numera ägdes av Kristian 
Söderlund och att huset var obebott. Jag ringde 
och ringde men fick inte fatt på honom.

Samtidigt letade Britt längs ungefär samma 
vägar som jag. Hon var nog lite envetnare och 
hade dessutom tur. Av arkivarie Kjell Åberg i 
Melleruds kommun fick hon tipset att kontakta 
87-årige Olle Ljung som i sin tur tipsade om Maj 
Johannesson, som i sin ungdom bott granne med 
Palmér. Maj trodde att hon hade ett foto någon-
stans och bekräftade efter någon dag att det hade 
hon! Fotot kom med posten och kan beskådas i 
Bohusläns flora och i denna artikel (figur 1). Han 
var en riktigt stilig karl, Johan Ernst Palmér.

Vi kände oss oerhört nöjda och lyckliga över att 
äntligen ha en bild av Palmér. Men Britt hade bli-
vit Palmérbiten och fortsatte sitt letande i arkiven. 
Så småningom bestämde hon sig för att utnyttja 
materialet till ett arbete inom ramen för en släkt-
forskarkurs vid Mittuniversitetet i Härnösand. 
Mycket av det som nedan berättas om honom har 
Britt letat fram.

Palmérs släkt
Johan Ernst Palmér, som kallades Ernst, föddes 
den 5 januari 1863, som näst äldst i en syskonskara 
på tio i Sigelhult i Bäve socken i Bohuslän. Hans 
far var hemmansägaren Elias Andersson och hans 
mor Anna Catrina, född Forshäll. Ernst bytte ut 
namnet Andersson mot Palmér i samband med att 
han hösten 1881 började i ett läroverk i Göteborg. 
Sannolikt inspirerades Ernst till namnbytet av 
sina två farbröder, prästen Johannes och urmaka-
ren Martin, vilka hade tagit namnet Palmér.

Ernsts syskon var, i kronologisk ordning, Maria 
Charlotta, som dog innan hon fyllt två år; Hilma 
Eleonora, som gifte sig och flyttade till Uddevalla; 
Carl Anton, som for till Amerika vid 21 års ålder; 
Olga Amalia, som blev bageriidkerska; Olof Ferdi-
nand, som blev trädgårdsarbetare, senare intagen 
på sinnessjukhus i Uddevalla; Alfred Efraim, som 
blev hemmansägare i Esperud; Anna Emilia, som 
gifte sig och var bosatt i Esperud; Ellen Maria, 
som tog över barndomshemmet Sigelhult som 
hemmansägare och slutligen den yngste i syskon-
skaran – 24 år yngre än Ernst – John Andreas, 
som gick i storebrors fotspår och bytte ut namnet 
Andersson mot Palmér och blev föreståndare för 
frökontrollen i Örebro.

År 1889 gifte sig Ernst Palmér med Amalia 
Bernhardina Larsson, född 1865 i Göteborg. 
Efter sex år utdömde Göteborgs Domkapitel på 
Palmérs begäran skillnad i äktenskapet mellan 
makarna. Palmér hävdade att ”hustrun av ondska 
och motvilja öfvergifvit och förlupit sin man samt 
rest utrikes i afsigt att ej mera blifva och bo med 
honom”. Vad hustrun hade för uppfattning om sin 
make förtäljer inte historien. Amalia Bernhardina 
flyttade till Amerika 1895. Några barn fanns inte 
i äktenskapet. 

År 1899 ingick Palmér sitt andra äktenskap 
som denna gång skulle vara livet ut. Hustrun var 
Marika Charlotta Augusta Mörner (1877–1954). 
Även detta äktenskap var barnlöst.

Palmérs skolgång
Vid fjorton års ålder, 1877, skrevs Johan Ernst 
Andersson in i Uddevalla lägre elementärläroverk 
och avgick därifrån vårterminen 1881 för att ingå 
i Götheborgs högre allmänna läroverk (Hvitfeldt-
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ska). I Uddevalla hade Ernst mycket goda betyg i 
naturlära, latin och kristendom och slätstrukna 
betyg i övriga ämnen. Året i Göteborg, femte klas-
sen, gick betydligt sämre. Hans insigter i kristen-
dom var nu underkända, liksom i tyska, historia/
geografi och matematik. Hans flit var godkänd i 
alla ämnen utom gymnastik. Från att i kristen-
dom erhållit AB i insikter och A i flit i Uddevalla 
fick han i samma ämne C i insikter och B i flit i 
Göteborg. En sådan försämring på ett år får en att 
undra kring eventuella skillnader i kunskapskrav 
mellan de båda läroverken. 

Uppenbarligen utgjorde inte kunskaperna från 
Uddevalla en tillräcklig grund i Göteborg. Eller 
hade Ernst svårigheter att anpassa sig i Göteborg? 
Hände något i hans liv det året? Men därefter gick 
det bättre. Han for till Alnarps lantbruksinstitut 
och var färdig agronom 1884.

Palmérs yrkesliv
Från 1885 var Ernst Palmér bosatt i Göteborg och 
kallade sig nu handlande. Inkomsterna var till en 
början blygsamma. Enligt 1889 års taxeringslängd 
var agronom Johan Ernst Palmérs inkomst av 
tjänst 800 kronor. År 1893 hade de stigit till 2200 
kr och kom nu från både tjänst och rörelse.

År 1896 startade Palmér tillsammans med 
Henric Christian Kindberg firman Fröodlingens 
Fröhandel, belägen på Södra vägen 16 i Göteborg 
med kontor på Drottninggatan 20. 

H. C. Kindberg (1855–1922) var en av stiftarna 
av Botaniska Föreningen i Göteborg. Han var i 
likhet med Palmér en flitig och kunnig amatörbo-

tanist och i de offentliga svenska herbarierna finns 
över 600 växter från Bohuslän som han pressat. 
Dessutom finns i herbariet i Göteborg närmare 
1000 ark från västgötadelen av Göteborg och en 
hel del från andra landskap i Sverige och Norge. 
Kindberg kom som yngling till Göteborg där han 
först var inköpschef varefter han var innehavare 
av flera olika firmor. Utöver fröhandeln hade han 
bland annat en affischeringsfirma, en konserv-
fabrik och ett åkeri- och transportbolag.

Fröodlingens Fröhandel försålde ”under garanti 
med ersättningsskyldighet undersökta, omsorgs-
fullt rengjorda och sorterade spannmåls- och 
frösorter af såväl svensk som utländsk produk-
tion”. Företaget blev snabbt mycket framgångsrikt 
och redan år 1900 var Palmérs inkomster uppe i 
10 000 kronor (motsvarande cirka 500 000 kronor 
i dagens penningvärde). Efter åtta år som fröhand-
lare fick Palmér ett erbjudande om att bli chef för 
Allmänna Svenska Utsädes AB i Svalöv. Kindberg 
betalade 50 000 kronor (motsvarande 2,6 miljoner 
kronor) till Palmér för att överta firmanamnet. 
Kindberg ombildade Fröodlingens Fröhandel 
till ett aktiebolag som gick i konkurs 1913, efter 
en lång rad dåliga år som han försökte klara med 
hjälp av tvivelaktiga växelaffärer.

Makarna Palmér flyttade till Svalöv 1906 men 
stannade bara två år. Kanske kan den relativt 
korta vistelsen ha något samband med att initia-
tivtagaren till bildandet av Sveriges Utsädesfören-
ing och Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget 
i Svalöv, godsägaren Birger Johannes Laurentius 
Welinder (1855–1936), strax före julafton 1907 

Figur 2. Anställda hos paret Pal-
mér på Tånga i Högås socken med 
Marika Palmér i bakgrunden. Foto: 
Ernst Palmér 1920. 
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flydde till Tyskland efter trassliga affärer. Han 
anklagades av Skånes Enskilda bank för bedrägeri 
på grund av aktier som inte var ordentligt regist-
rerade. Han var en synnerligen driftig man men 
en dålig ekonom och den stora förmögenhet som 
hans hustru medförde vid giftermålet förbrukades 
helt på hans affärer (Olsson 2001).

Fantasin skenar iväg. Slutade Palmér på Svalöv 
för att han på något sätt var inblandad i affärerna, 
för att bolagets framtid var osäker, för att stäm-
ningen på bolaget var orolig och olustig, för att 
han hade tröttnat på jobbet eller kanske för att 
makarna längtade tillbaka till Västkusten? Vi 
inbillar oss i alla fall att det kunde vara skönt att 
dra sig tillbaka från affärslivets påfrestningar.

Från hösten 1908 ägnade sig makarna Palmér 
åt lantbruk. Palmér ansökte hos Domänstyrelsen 
1907 om att få arrendera gården Tånga i Högås 
socken i Bohuslän. I hans skrivelser fanns detal-
jerade planer på att skapa en mönstergård. Bland 
annat behövde flera byggnader rustas upp eller 
ersättas och markerna borde dikas ut. Bland argu-
menten fanns att bra bostäder borde finnas för 
att kunna anställa dugliga personer till djurens 
skötsel. Det behövdes 9000 kronor och ansökan 
beviljades. Så vitt vi vet fullföljdes planerna. Bland 
annat anlade han stora fruktodlingar. 

Tånga var ett kronohemman från 1600-talet 
där en kapten för Lane kompani hade sitt boställe. 
Före Palmér hade Carl Gabriel Tauson (1834–
1907) varit arrendator på Tånga – också han 
amatörbotanist med ett femtiotal herbarieark från 
Bohuslän, bland annat från Högås. Efter Palmérs 
tid på Tånga arrenderades gården av Erik Karl 
August Settergren (1893–1981) som var son till 
distriktsveterinären och amatörbotanisten Carl 
Vilhelm Settergren (1863–1954), också han med 
ett femtiotal herbarieark från Bohuslän! 

Makarna Palmér var välbeställda på Tånga. År 
1920 hade de en statkarl, två drängar, en hushål-
lerska, en tjänarinna och två pigor anställda (figur 
2). Mangårdsbyggnaden från slutet av 1800-talet 
är numera totalrenoverad (figur 3) och bebos idag 
av Ingela Grytfors med familj som driver Hafsten 
SweCamp Resort.

År 1928, efter tjugo års tid på Tånga och då 
Palmér blev pensionär, flyttade makarna till Stora 

Linde i Örs socken i Dalsland där de stannade 
livet ut. Marikas brorson Carl Christer Alexan-
der Mörner (1915–1998) flyttade även han in på 
Stora Linde. Gården hade någon gång under åren 
1927–28 köpts av Christers far bankkamrer Karl 
Hjalmar Stellan Mörner (1885–1957) – möjligen 
kan det vara den Stellan Mörner som bidragit till 
de offentliga herbarierna med två pressade växter 
från Bohuslän. Även här var Palmér arrendator – 
inte godsägare som uppgetts i en del källor. 

På gården Stora Linde var makarnas ekonomi 
inte lika god. Ernst Palmér avled den 6 april 1946. 
Vid bouppteckningen i september uppgick till-
gångarna till 3809 kronor. Vid dödsfallet fanns 
kontant 94 kronor. Utöver möbler, porslin och 
dylikt fanns en boksamling med hyllor värderad till 
100 kronor, en växtsamling (25 kronor) och diverse 
priser och silverpokaler (200 kronor). Jordbruks-
inventarierna, värderade till 2250 kronor, omfat-
tade fyra kor, en kviga, fyrtio höns, en bristfällig 
trilla och en räfsa. Skulderna uppgick till 4023 
kronor. Det uppstod alltså en brist på 214 kronor.

Hustrun Marika avled åtta år efter Ernst, den 
13 juni 1954. Även då översteg skulderna (8733 
kronor) tillgångarna (6557 kronor). Även nu fanns 
fyra kor och en kviga på gården samt cirka fyrtio 
höns med tillägget gamla. Efter Marikas död 
bodde hennes brorson kvar på Stora Linde och var 
på slutet ägare till gården. Stora Linde är numera 
obebodd, igenvuxen och förfallen (figur 4) – den 
nuvarande ägaren köpte egendomen för markens 
och skogens skull.

Figur 3. Tånga i Högås socken 2011. Makarna Pal-
mérs gamla hus är numera totalrenoverat. Foto: 
Britt Jacobsson 2011. 
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Botanisten Palmér
Palmér gav 1927 ut Bohusläns flora. Förteckning 
över Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och 
kärlkryptogamer på eget förlag. Han hade då bota-
niserat i Bohuslän under minst femtio år. Den 
första växt han pressat som finns i de offentliga 
herbarierna, är tagen 1876. Då var han tretton år 
gammal och sedan fortsatte han nästan till livets 
slut. Under 1800-talet samlade han ett fåtal växter 
om året och inte alla år. År 1900 tog samlandet 
fart för att mattas av på 1930-talet. 

Hela 4344 växter från landskapet Bohuslän 
har han bidragit med till de offentliga herbari-
erna i Sverige. Av dessa är ett sextiotal nyfynd för 
Bohuslän. Växterna är tagna i 72 av Bohusläns 79 
socknar men han har besökt samtliga. Han kon-
staterar i inledningen till sin flora: ”Jag har emel-
lertid genomströvat alla socknar i flera riktningar, 
och i många trakter har jag besökt varje gård. 
Nästan alla öar har jag besökt”. Han höll sig också 
mycket hemomkring – på ungefär en fjärdedel av 
växtetiketterna anges lokalen Tånga, Högås. 

I herbariet i Göteborg finns också växter sam-
lade i andra landskap. Från Skåne finns ett hund-
ratal ark från det tid han studerade eller arbetade 
där. Från västgötadelen av Göteborg finns ungefär 
fyrahundra ark och ett tjugotal från övriga Väster-
götland. Från tiden i Dalsland finns ett sjuttiotal 
ark och om resor till Öland, Småland, Halland, 
Östergötland, Värmland, Uppland, Dalarna, 
Norge och Tyskland vittnar ett mindre antal pres-
sade växter. Hur många ark från andra landskap 

än Bohuslän som kan finnas i övriga offentliga 
herbarier vet vi inte, men av hans bohuslänska 
ark finns 59 procent i Göteborg och 23 procent i 
Stockholm. Nog av sifferexercis – det är bara att 
konstatera att Palmér var en storsamlare!

Sju år innan Palmérs flora utkom hade arbe-
tet med en bohuslänsk flora inletts i Botaniska 
Föreningen i Göteborg. Den drivande kraften i 
arbetet, Elias Harald Fries (1878–1963), ansåg 
Palmérs flora vara otillförlitlig: ”Tyvärr ha i denna 
insmugit sig många missvisande eller direkt felak-
tiga uppgifter, vilket minskat dess användbarhet” 
(Fries 1945, 1971).

Jag har varken tid eller kunskaper nog för att 
leta efter missvisande eller felaktiga uppgifter i 
Palmérs flora. Ett par exempel ges emellertid i 
Fries. Angående kantlök anges: ”Allium senescens: 
”Sanne: Pjexe röd o. Toröd vid Dalslandsgränsen 
[Palmér], men här har arten förmodligen aldrig 
blivit funnen”. Man kan undra hur Fries kunde 
förmoda det. Kantlöken finns i Dalsland alldeles 
innanför Bohusläns gräns. Det hade varit roligt 
att hitta den i Sanne socken men under vår inven-
tering har den förgäves eftersökts. Angående 
svavelsippa anges: ”Anemone nemorosa × ranun
culoides uppgives i [Palmér] från Morlanda och 
beläggsex. finnas i Hb. G., enl. av J.E.P. skriven 
etikett insamlade av G. Sanne. Emellertid för-
nekar Sanne på det bestämdaste, att han funnit 
denna hybrid; ej heller har han lämnat J.E.P. några 
Anemone-ex”.

Må så vara att Palmérs flora kan ha innehållit 
felaktigheter men man måste ändå tillerkänna 
honom en stor betydelse för Bohusläns utfors-
kande. Hans flora omfattar 1658 taxa och ibland 
finns i de kortfattade texterna upplysningar om 
i vilken miljö man kan finna en växt, något som 
helt saknas i Fries flora. Ibland ger Palmér per-
sonliga reflektioner om en växts skönhet, ökning, 
minskning, möjliga spridningssätt med mera. 
Ibland ger han intressanta kommentarer, som 
till exempel om idegran Taxus baccata: ”För en 
mansålder sedan användes barlindens grenar till 
beklädnad av likrum och vandrade man flera mil 
för att hämta sådana”.

Utöver sin flora har Palmér författat ett par 
artiklar publicerade i Svensk Botanisk Tidskrift, 

Figur 4. Stora Linde, där Palmér bodde mot slutet 
av sitt liv, ligger numera öde. Foto: Evastina Blomgren 
2011. 
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en om havtorn Hippophaë rhamnoides och en om 
backtimjan Thymus serpyllum. I Sveriges natur har 
han skrivit om Bohuslänska växter som behöfva 
skydd. Sin flora avslutar han också med ett avsnitt 
betitlat Var aktsam mot naturen! där han bland 
annat skriver: 

Men våra örtartade växter äro, utom för de lösa 
djuren, ofta utsatta för hänsynslösa plundringar 
av såväl botanister som tillfälliga besökande, sär-
skilt badgäster. Dessa senare, av vilka man borde 
vänta bättre förstånd, äro kanske de, som göra 
största skadan, särskilt i skärgården. ––– Och 
till sist vädjar jag till alla, såväl till växtsamlaren 
som till andra att vara skonsam mot naturen. 
Avbryt aldrig av okynne grenar eller toppar från 
träden, avplocka icke onödigtvis blommorna och 
gör så litet ont som möjligt vid Edra strövtåg i 
skog och mark. I Bohuslän är vegetationen utsatt 
för fårs och kreaturs plundringar, därföre bör 
den förnuftiga människan vara så mycket mera 
skonsam mot det som av djuren lämnas kvar. 
Njut av naturen och växtvärlden vid Edra besök, 
men bliv ingen plundrare.

Ett år efter det att Palmérs flora blivit utgiven 
anslog Botaniska Föreningen i Göteborg 100 
kronor såsom bidrag till inköp av Palmérs bohus-
länska herbarium för Botaniska trädgårdens 
räkning (numera finns det i herbariet i Göte-
borg). Han fortsatte ju att samla växter och en 
växtsamling värderad till 25 kronor fanns med i 
bouppteckningen. Kanske det är denna samling 
som omnämns av Suneson (1966): ”… fil. stud. Ulf 
Waller, nu ägare till Palmérs herbarium …”. Detta 
spår har vi inte följt. Enligt Lars Arvidsson avled 
folkskollärare Ulf H:son Waller av ett blixtned-
slag på en golfbana någonstans i Afrika.

Palmér blev tidigt, i mars 1920, invald i 
Botaniska Föreningen i Göteborg (som bildades 
i december 1919) på förslag av apotekare Axel 
Leopold Julius Liljedahl (1875–1956). Palmér var 
medlem endast några få år, till januari 1924. Det 
verkar dock som om en stor del av hans vänner 
och bekanta var botanister.

Besök i Ör
När Bohusläns flora lyckligen höll på att tryckas 
sommaren 2011 fick vi näsan över vattnet och 
hade tid för en Dalslandsresa. Den 22 augusti for 

Evastina Blomgren, Britt Jakobsson och jag till 
Örs socken. Vi hälsade på Maj Johannesson i hen-
nes hus, såg också hennes barndomshem där Pal-
mér varit flitig gäst, lämnade tillbaka hennes foto 
av Palmér och fägnades med kaffe, goda smörgåsar 
och rulltårta. Maj var sjutton år när Palmér dog. 
Hon visade födelsedagspresenter som hon fått av 
honom, bland annat ett par silverpokaler och en 
medalj (figur 5).

Den nuvarande ägaren av Stora Linde, Kristian 
Söderlund, slöt upp (Britt hade lyckats få tag på 
honom per telefon) och vi begav oss till Palmérs 
gamla hus längs en brant, smal väg. Huset låg 
mycket vackert på västra sidan av Örsjön, som 
skymtade bakom gamla äppelträd och sly. Man 
fick plöja sig igenom högt gräs och nässlor för 
att komma in i huset. Halva farstugolvet var 
uppruttet men i övrigt gick det bra att gå runt i 
de två våningarna. Mängder av skräp, som inte 
sålts på auktionen fanns där: på bottenvåningen 
skruttiga möbler, gammalt porslin, en rostig 
honungsslunga, ett ordensband hängande på en 
vägg – Palmér var riddare av Vasaorden. (Ett rum 
var dock hyggligt möblerat eftersom det fungerade 
som bostad i en film som spelades in i det vilda 
Dalsland.) 

Övervåningen var intressantare: otroliga mäng-
der av gråpapper, ett par gamla dammiga växt-
pressar, en försvarlig bunt halvt söndervittrade 
pressade rosor, en låda med etiketterade glasrör 
innehållande frön, gamla floror, bland annat hans 

Figur 5. Silverpokal med inskriptionen ”Utsädes-
utställningen 1915” och en medalj med texten 
”Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap. 
Till minne af hundraårig verksamhet 1914”. Foto: 
Evastina Blomgren 2011.
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egen, och böcker om pomologi, trädgårdsskötsel 
med mera. De pressade rosorna får sin förklaring i 
Palmérs flora: 

Rosa. Av detta släkte har jag under många år 
gjort betydande insamlingar och hade tänkt att 
lämna en förteckning häröver. Då emellertid 
under senare år betydliga förändringar av de 
gamla namnen ägt rum, finner jag det därföre nu 
vara omöjligt. Jag inskränker mig därföre endast 
till att lämna en förteckning över de allmänt 
erkända arternas förekomst. 

Maj har berättat att familjen Palmér hade det 
knapert (då är det praktiskt att ge bort sina silver-
pokaler i present!) och att Marikas brorson sålde 
äpplen på torget. Även på Stora Linde hade Pal-
mér nämligen anlagt en fruktodling. 

Ernst var en mycket bestämd och ganska krä-
vande man, medan hustrun Marika var av det 
mera väna slaget. Hon var en duktig pianist och 
spelade underbar klassisk musik. Men Ernst gil-
lade inte pianospelandet, så hon fick nog passa på 
när Ernst var ute och botaniserade. Pianot står 
numera i Majs hus. 

Ernst var inte särskilt pratsam av sig men alltid 
mycket vänlig. Men då och då förekom bjudningar 
där Maj och hennes familj deltog och då var det 
mera fart på honom. I övrigt omfattade paret Pal-
mérs bekantskapskrets bland annat Carl Gabriel 
Tausons son Karl Gomer Nikolaus Tauson (1882–
1957), som flyttat till Ör omkring 1910.

Den 17 september gjorde Britt åter en tur till 
Ör och tittade runt på Stora Linde. Hon tog med 
sig äpplen därifrån till Botaniska trädgården i 
Göteborg, där man varje höst kan få sina äpplen 
och päron bestämda av expertis: ”Två damer stu-
derade ivrigt äpplena från Stora Linde. De slog i 
sina böcker, kliade sig i huvudet, skar med vassa 
knivar i äpplena och smakade med värsta kän-
narmin. Till slut sa de att detta var nog Palmérs 
alldeles egna framodlade sort. Så vi döpte den till-
sammans till Palmérs Picus Pomona”.  SBT.

•  Stort tack till Britt Jakobsson för en enastående 
arbetsinsats. För synpunkter på texten tack till 
henne samt till Evastina Blomgren, Eva Falk, Erik 
Ljungstrand, Eva Andersson och Gunilla Tochter-
mann.
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Gotlandsbotanisten och ornitologen Jörgen 
Petersson beskriver här i ord och bild de mycket 
stora och unika naturvärdena på nordligaste 
Gotland. Naturvärden som nu hotas av exploa
tering för kalkbrytning.

JÖRGEN PETERSSON

D
et mosaiklandskap av naturtyper, som 
finns på den nordligaste delen av Gotlands 
huvudö, har visat sig innehålla internatio-

nellt unika värden. Området som berörs (figur 2) 
kan i grova drag sägas omfatta markerna mellan 
Kappelshamnsviken i väster och landsvägen mel-
lan Lärbro och Fårösund i söder. I öster ansluter 
Fårösundet och i norr Östersjön. Här innefattar 
jag även de delar av reservatet Bräntings haid som 
finns söder om landsvägen samt reservaten Sig-
fride som ansluter mot sydväst och Bluttmo–Gil-
darshagen mot öster. 

De socknar som berörs är Lärbro i sydväst, 
Rute i sydost, Bunge i ost och Fleringe i norr och 
nordväst. Arean är cirka 110 kvadratkilometer 
eller 11 000 hektar inklusive träsken (sjöar). Cen-
tralt dominerar Bästeträsk, som är öns största sjö 
och reservvattentäkt för Gotland. 

Större delen av området utgör riksintresse 
för naturvård och dess skogar omfattas till stor 
del av åtgärdsprogrammet för kalktallskogar 
(Nitare 2009). Här finns nio områden utsedda 
av regeringen inom EU:s nätverk Natura 2000 
(Hoburgsmyr, Mölnermyr, Rutemyr, Bräntings 

Unik natur eller kalkbrott på 
norra Gotland?

Figur 1. Källmyr kring en stor källa vid littorina-
vallen i södra delen av Bästeträskreservatet, 

alldeles intill Nordkalks föreslagna täktområde. 
Risken att närbelägna våtmarker som denna 

kommer att dräneras måste anses betydande. 
Foto: Jörgen Petersson, 13 juli 2009.
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haid, Gildarshagen, Vitärtskällan, Hässleänget, 
Bästeträsk, Kölningsträsk; sammanlagt 3448 
hektar) och fyra övriga naturreservat (Sigfride, 
Grodde, Horsan, Gotlandskusten; sammanlagt 
492 hektar). Inom området finns därmed 3940 
hektar skyddad natur, vilket motsvarar knappt 36 
procent av arealen. 

Områdets centrala delar har av Naturvårds-
verket föreslagits som en kommande nationalpark 
beroende på dess höga naturvärden. Dessa fakta 
utgör bakgrunden till de miljörättsliga tvister som 
behandlats i miljödomstolarna under senare år (se 
mer nedan).

Historiskt har landskapet brukats med ett 
extensivt skogsbruk och bete på utmarkerna, 
huvudsakligen med får. Endast i Fleringedalen 
finns mer omfattande åker arealer (gulmarkerade 
på kartan i figur 2). 

I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering 
(Martinsson & Nordin 1992) har 5735 hektar 
undersökts, varav 3684 hektar bedömdes i klass 2, 
den näst högsta. Huvuddelen av klass 2 bestod av 
tidigare betade utmarker, där betet upphört men 
igenväxningen ännu inte tagit fart tack vare den 
tunna jordmånen. För dessa marker bör betet sna-
rast återinföras innan de växer igen ytterligare. 

Figur 2. Karta över nordöstligaste Gotland. Naturreservat markeras med röd ram, Natura 2000-områ-
den med svart eller röd ram och snedstreckning. Nordkalks sökta Bungetäkt markeras i mörkblått, den 
mörkblå linjen anger Nordkalks planerade transportband och väg. SMA:s sökta utvidgning av täkten vid 
Stucks anges inom streckad mörkblå linje.
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Kalkbrytning hotar våtmarkerna
Kalken i berggrunden utnyttjades tidigare för 
kalkbränning och små täkter med närliggande 
ugnar finns i skogarna. Större täktverksamhet 
fanns senare vid Ar i norr och Bläse i nordväst. 
Under modern tid har de stora kalkbrotten vid 
Storugns i Lärbro (Nordkalk) och Stucks i Bunge 
(Svenska Mineral, SMA) dominerat industriellt. 
Både till volym och areal har brytningen snabbt 
accelererat under senare år. 

Bolagen har ansökt om utvidgning av sin verk-
samhet (SMA) och nyetablering av täkter (Nord-
kalk). Kalkindustrin har tidigare varit lokaliserad 
till områdets kustnära ytterkanter, men i och med 
Nordkalks planer på ett nytt brott vid Ducker i 
Bunge (blåmarkerat område i figur 2) kan mer 
jungfruliga och centralt placerade marker i områ-
det påverkas, vilket även innefattar två Natura 
2000-områden (Bräntings haid och Bästeträsk), 
som direkt gränsar till den föreslagna täkten. 

Vatten rinner här från Bräntings haid genom 
täktområdet mot Bästeträsk och en uppenbar risk 
finns för att rikkärren i söder dräneras eller däms 
upp och att  ytvattenflöden och vatten ur källor 
norr om täkten försvinner. 

Gotlands Botaniska Förening gjorde därför en 
inventering av de orkidéer som växer i de närlig-
gande rikkärren i de båda Natura 2000-områdena. 

Gränsen för inventeringen gick 300 meter från 
brottets kant, det avstånd inom vilket Nordkalk 
anser att en avsänkning av grundvattnet kan ske 
(andra geologer befarar en större avsänkning). 

Resultatet ger vid handen att det 2011 fanns 
drygt 7000 stänglar av orkidéer i rikkärren inom 
området (tabell 1). Dessutom fanns det naturligt-
vis många andra orkidéer som inte är direkt våt-
marksberoende på de torrare markerna i området.

En rik mosaik av olika miljöer
De miljötyper som finns i detta landskap är främst 
gles hällmarkstallskog på kalk omväxlande med 
kalkgläntor, alvarmarker, vätar, agmyrar, rikkärr 
och öppna träsk (sjöar). På många platser breder 
plana kalkhällar ut sig över rätt stora ytor, vilka 
ofta hyser karstlika sprickor och abrupt kan avslu-
tas av klintar mot lägre liggande marker. 

Mindre vattendrag passerar området främst 
från söder mot norr. De håller gott om vatten 
under vintern, men kan torka ut sommartid. En 
del av dessa försörjer Bästeträsk vars vatten i stort 
sett är drickbart utan rening.

Sällsynta skalbaggar och andra djur
Den glesa, solbelysta tallskogen innehåller många 
äldre träd och gott om död ved. Veden är substrat 
för sällsynta skalbaggars larver och sekundärt 

Tabell 1. Antal orkidéstänglar funna 2011 i rikkärr i två Natura 2000-områden inom 300 meter från 
Nordkalks planerade täkt vid Ducker i Bunge.

Bästeträsk Bräntings haid Summa

Salepsrot Anacamptis pyramidalis 13 10 23
Blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta 45 66 111
Ängsnycklar D. incarnata var. incarnata 56 89 145
Ängs-/vaxnycklar D. incarnata var. i. /o. 0 7 7
Vaxnycklar D. incarnata var. ochroleuca 1 15 16
Skogsnycklar D. maculata ssp. fuchsii 62 0 62
Sumpnycklar D. traunsteineri 106 6 112
Purpurknipprot Epipactis atrorubens 159 40 199
Skogsknipprot E. helleborine 1 0 1
Kärrknipprot E. palustris 1355 481 1836
Brudsporre Gymnadenia conopsea 567 1127 1694
Brud-/luktsporre G. c. /o. 17 5 22
Luktsporre G. odoratissima 570 2275 2845
Tvåblad Listera ovata 9 0 9
Nattviol Platanthera bifolia 0 3 3
Grönvit nattviol P. chlorantha 10 20 30
Summa 2971 4144 7115
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Figur 3. Några karakteristiska djur som lever i Bästeträskområdet: a) apollofjäril, troligen nykläckt hane, 
b) hårig dolkstekel, c) svartfläckig blåvinge, d) spillkråkspar vid sitt bohål, e) havsörn och f) nattskärra. 
Samtliga utom spillkråkan är upptagna på rödlistan i kategorin nära hotad (NT). Foto: Jörgen Petersson.
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utnyttjas larvgångarna av exempelvis rovsteklar. 
Bland de mer intressanta skalbaggarna märks tall-
barkbagge Bothrideres contractus (EN)1, gulfläckig 
praktbagge Buprestis novemmaculata (VU) och 
hårig blombock Pedostrangalia pubescens (VU) 
(Jansson 2005, Bohman & Franc 2010), samt 
bland steklarna den fridlysta hårig dolkstekel Sco
lia hirta (NT, figur 3). 

I en remissversion till ett åtgärdsprogram för 
skalbaggar på äldre tallved (Wikars 2008) anges 
följande:

 Norra Gotland utmärker sig utan tvivel, vid 
sidan av Gotska Sandön, som ett av de vik-
tigaste områdena för tallevande skalbaggar i 
landet. I detta område finns flera tusen hektar 
sammanhängande gles äldre tallskog av natio-
nalparkskvalitet i socknarna Bunge, Rute och 
Fleringe. Tyvärr hotas en stor del av kärnområ-
dena med äldre tallskog av planerade storskaliga 
kalkstensbrytningar. 

Liknande åsikter framförs av skalbaggsexperten 
Bengt Ehnström i den miljökonsekvensbeskriv-
ning som togs fram av Nordkalk inför de första 
förhandlingarna i Miljödomstolen. Han framhål-
ler där också områdets värde ur ett internationellt 
perspektiv: 

Vi måste värdera kalkhälltallskogarna på Got-
land ej enbart ur ett svenskt perspektiv utan 
även ur ett internationellt perspektiv genom den 
artrikedom och det inslag av rödlistade arter av 
tall-levande skalbaggar som vi möter på norra 
Gotland. Även naturtypen är unik för hela norra 
Europa och man måste förmodligen gå ner till 
Sydeuropa för att finna samma naturtyp.  

Den goda larvförekomsten i träden blir mat för 
hackspettar, där kanske spillkråkan Dryocopus 
martius (FD2, figur 3) är mest typisk. När spill-

1 Den svenska rödlistan fastställs av Naturvårdsverket 
vart femte år, nu senast år 2010 (Gärdenfors 2010). 
Här ingår arter som minskar påtagligt eller är väldigt 
sällsynta och som i värsta fall riskerar att försvinna 
som naturligt förekommande i Sverige. De olika kate-
gorierna för rödlistning är efter stigande risk följande: 
Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), 
Akut hotad (CR) och Regionalt utdöd (RE). 
2 EU:s fågeldirektiv (FD) och art- och habitatdirektiv 
(AHD) ligger till grund för nätverket Natura 2000, 
där Sverige genom att avsätta tillräckligt stora mark-

kråkan huggit ut sitt bo kan även pärluggla Aego
lius funereus (FD) och skogsduva Columba oenas 
föda upp sina ungar i bra skydd under kommande 
år. Äldre, grova tallar ger stöd för de risbon som 
både havsörn Haliaeetus albicilla (NT FD, figur 
3) och kungsörn Aquila chrysaetos (NT FD) byg-
ger. Örnarna kan ofta ses segla över skog, alvar och 
kust på jakt efter något byte. Kungsörn är föremål 
för ett åtgärdsprogram initierat av Naturvårdsver-
ket (Hjernquist 2011).

I den glesa skogen finns gläntor med tunt jord-
täcke, där det är gott om fetknoppar Sedum och 
backtimjan Thymus serpyllum. Här flyger rikligt 
med apollofjäril Parnassius apollo (NT AHD, 
figur 3) och svartfläckig blåvinge Maculinea arion 
(NT AHD, figur 3) under soliga sommardagar. 
Fynd finns också av snedstreckad lövmätare Sco
pula virgulata (VU), som i Sverige bara finns på 
Gotland. Från dessa öppna platser i skogen hörs 
under ljumma försommarnätter även nattskärrans 
Caprimulgus europaeus (NT FD, figur 3) surrande, 
och under sensommaren ses familjegrupper av 
trädlärka Lullula arborea (FD). 

områden skall för framtiden säkerställa skyddet av de i 
direktiven ingående arterna och habitaten (Cederberg 
& Löfroth 2000, Croneborg 2005).

Figur 4. Tovsippan blommar i hällmarksskogen från 
slutet av maj. Foto: Jörgen Petersson.



PETERSSON

112 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:2 (2012)

Torr hällmarksskog
Bland de sällsyntare växterna kan man i häll-
marksskogen finna tovsippa Anemone sylvestris 
(NT, figur 4), nipsippa Pulsatilla patens (NT 
AHD, figur 5), bergjohannesört Hypericum mon
tanum (NT, figur 10), ryl Chimaphila umbellata 
(EN, figur 5), timjansnyltrot Orobanche alba 
(NT), röd skogslilja Cephalanthera rubra (VU) 
och alpnycklar Orchis spitzelii (VU, figur 5). Nip-
sippan ingår i ett åtgärdsprogram (Lindell 2007). 

I den så kallade Ojnareskogen där Nordkalks 
föreslagna täkt ligger, gjordes en inventering av 
svampar i september 2011 (Jeppson 2011). Vid 
besöket hittades 14 rödlistade arter, där de säll-
syntaste var sträv jordstjärna Geastrum berkeleyi 
(EN), svartnande fingersvamp Ramaria broomei 
(EN) och Cortinarius russeoides, en nybeskriven 

art utan svenskt namn, som tidigare räknades in 
under odörspindling C. mussivus (VU). 

På en glänta upp mot Stucks kalkbrott finns 
ett bra bestånd av raggarv Cerastium brachypeta
lum (EN), som tillsammans med rylen hotas av 
en utvidgad täkt. Inom ett område nordväst om 
Bäste träsk finns även vit skogslilja Cephalan thera 
longifolia och dess hybrid med den röda (figur 6). 

Sällsynt har också fagerrönn Sorbus meinichii 
(VU AHD) och hasselsnok Coronella austriaca 
(VU AHD) hittats på några platser.

Kalkfuktängar och vätar
Strödda i detta glesa skogslandskap finns fukti-
gare svackor, där kalkfuktängar och vätar utbildas 
med vatten under vintern och torrare förhållan-
den under sommaren. I de grusiga eller mer leriga 

Figur 5. Nipsippa, alpnycklar 
och ryl hör till de sällsyntare 
växterna i områdets häll-
markstallskogar. Foto: Jörgen 
Petersson.
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kanterna står ibland kalknarv Arenaria gothica 
(VU), gotlandssolvända Fumana procumbens 
(NT), småtörel Euphorbia exigua (VU) och mjuk-
dån Galeopsis ladanum (NT). I närheten ses även 
svärdkrissla Inula ensifolia (VU) och salepsrot 
Anacamptis pyramidalis (NT). 

Det är också i denna miljö som de med Öland 
gemensamma endemerna äkta vätfibbla Pilosella 
cymosa ssp. gotlandica var. gotlandica och gaffel-
fibbla Pilosella dichotoma (EN, figur 6) trivs. Gaf-
felfibblan växer oftast något torrare i närheten av 
älväxingtuvor Sesleria uliginosa än sin släkting, 
som står på kalkslam i stort sett fri från annan 
växtlighet. 

Kalkfuktängarna domineras, förutom av blå-
tåtel Molinia caerulea och älväxing, nästan överallt 
av ängsstarr Carex hostiana (NT). I denna biotop 

hittas också orkidéerna ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata var. incarnata, vaxnycklar D. i. var. ochro
leuca, blodnycklar D. i. var. cruenta, kärrknipprot 
Epipactis palustris och brudsporre Gymnadenia 
conopsea. Bland maskrosorna kan man under sen-
våren finna sumpmaskros Taraxacum intercedens 
(EN), kalkmaskros T. decolorans (NT) och saffrans-
maskros T. crocinum (NT). På krisslor Inula lever 
rostsköldbaggen Cassida ferruginea (VU), som setts 
på västsidan av Bästeträsk (Wanntorp 2010).

Kalkhällar
På de plana kalkhällarna växer mest skorplavar 
ofta överströdda med i kanterna avancerande små 
”mossöar”, där gul, vit och stor fetknopp (Sedum 
acre, album och rupestre) kan slå rot (figur 7). 
På våren lyser här de vita blommorna hos vårarv 

Figur 6. Den vackra orkidén till vänster är 
den sällsynta korsningen mellan röd och 
vit skogslilja. Gaffelfibblan till höger är en 
art som i hela världen bara finns på Öland 
och Gotland. Foto: Jörgen Petersson.
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Cerastium semidecandrum, alvararv C. pumilum 
och grusbräcka Saxifraga tridactylites. Något 
senare på året syns de gula blommorna av den 
platt till marken växande gotlandssolvändan 
(figur 8), som ofta får fäste i någon spricksträng. 

Nere i de större sprickor som korsar hällarna 
är miljön fuktigare vilket tillåter små träd att 
överleva som till exempel oxel Sorbus intermedia, 
finnoxel S. hybrida och ask Fraxinus excelsior 
(VU). Andra arter här är murruta Asplenium 
rutamuraria och kalksvartbräken A. trichomanes 
ssp. quadrivalens. Förvånansvärt ofta står blåsip-
por Hepatica nobilis nere i sprickornas botten. 

Om hällarna avslutas av klintar kan den säll-
synta falsk guldskivlav Psora testacea (VU) växa i 
branten. Den finns ganska rikligt både väster och 
öster om Mölnerbäcken i Fleringe, där Nordkalk 
planerar att passera med både transportband och 
väg mellan Bungetäkten och hamnen vid Storugns. 

Andra lavar i liknade biotoper finns i den 
föreslagna utvidgningen av brottet vid Stucks, där 
öländsk tegellav Psora vallesiaca (EN) och röd 
guldskivlav Protoblastenica cyclospora (EN) har 

noterats på kalkblock. För öländsk tegellav finns 
ett åtgärdsprogram (Westberg m.fl. 2007).

Bäckar och myrmarker
I Mölnerbäcken kan man hitta pipstäkra Oenan
the fistulosa (EN) och den för ön unika gotlands-
snoken Natrix natrix ssp. gotlandica (NT), vilken 
enligt en del forskare bör få status som egen art. 
Bäcken avvattnar Mölnermyr i söder, en myr som 
får sitt vatten från närliggande källmyrar. 

Källorna är startpunkten för områdets små 
vattendrag och bildar en typ av rikkärr som har 
en unik flora och som ingår i ett åtgärdsprogram 
(Sundberg 2006). Dominerande och typisk växt 
är axag Schoenus ferrugineus, på vars tuvor den 
halvparasitiska bruna ögontrösten Euphrasia salis
burgensis var. schoenicola (NT, figur 9) trivs. Den 
har blivit kvar efter den senaste istiden i det kyliga 
källvattnet och skiljt ut sig från den närbesläktade 
fjällväxten lappögontröst E. s. var. salisburgensis 
till denna för Gotland nu unika växt. En annan 
relikt från kallare förhållanden i samma miljö är 
fjälltätört Pinguicula alpina. 

Figur 7. Mosskuddar med vit fetknopp på de plana kalkhällarna söder om Stucks kalkbrott. I bakgrunden 
ses bland annat tulkört och överblommad alvargräslök. Foto: Jörgen Petersson, 13 juli 2009.
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Några orkidéer, förutom de tidigare nämnda i 
kalkfuktängarna, som trivs i källmyrar är sump-
nycklar Dactylorhiza majalis ssp. traunsteineri och 
luktsporre Gymnadenia odoratissima (NT, figur 9). 

I det rinnande vattnet som kommer från käl-
lorna ses källnaten Potamogeton coloratus (VU) 
med sina bruna, tunna blad. Här återfinns även 
några snäckor, till exempel kalkkärrgrynsnäcka 
Vertigo geyeri (NT AHD) (Proschwitz 1998), en 
art som ingår i åtgärdsprogrammet för rikkärr. 

Mölnermyr domineras av knappag Schoenus 
nigricans längs kanterna och ag Cladium mariscus 
centralt. I tallsumpskog i agmyrkanter är loppstarr 
Carex pulicaris (VU) rätt vanligt förekommande. 
Vid en annan agmyr i närheten växer den hotade 
orkidén kärrnycklar Anacamptis palustris (EN). 

Ängshök Circus pygargus (EN FD), som även 
den är föremål för ett åtgärdsprogram (Rodebrand 
2011), häckar i några agmyrar i området, men 
jagar över öppnare och torrare marker i omgiv-
ningarna. Från flera myrar hörs tranans Grus 
grus (FD) rop under våren. I agmyrar med öppna 
vattenspeglar kan man fortfarande få närkontakt 

med blodiglar Hirudo medicinalis (AHD) om 
man vadar ut barbent i vattnet. 

Våtmarkerna inklusive de tidvis vattenfyllda 
vätarna upptas med 1752 hektar i våtmarks-
inventeringen (Martinsson 1997), varav merpar-
ten, 1519 hektar, bedömdes tillhöra den högsta 
klassen. En komplettering gjordes i samband med 
åtgärdsprogrammet för rikkärr (Martinsson 2008).

Större öppna alvarmarker finns bland annat i 
väster vid Väderhajd och runt Källingmyr nära 
Storugns, Gajsthajd nordost om Bläse, runt Sände-
träsk, västerut från Hau och Stucks kalkbrott och 
vidare norr om Tvärlingsmyr i en båge mot sydväst 
bort mot Utoje samt på Bräntings haid. Även här 
återkommer arter som kalknarv, gotlandssolvända, 
svärdkrissla, äkta vätfibbla, gaffel fibbla, salepsrot 
och luktsporre samt honungsblomster Herminium 
monorchis (VU). De senare orkidéerna växer gärna 
i fuktigare kanter mot någon tallholme. Områdets 
alvarmark är inte lika sammanhängande som till 
exempel Stora alvaret på Öland utan mer utspridd 
i mosaik med andra miljötyper, men sammantaget 
blir arealen ändå omfattande.

Figur 8. Gotlandssolvändans blommor är öppna under bara några få morgontimmar innan kronbladen fal-
ler av. Foto: Jörgen Petersson.
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Figur 9. Luktsporre och brun ögontröst är två 
specialiteter för källmyrarna kring Bästeträsk. 
Foto: Jörgen Petersson.
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I de kalkmättade träsken finns rika bestånd av 
kransalger, sällsynt även havsnajas Najas marina. 
På Storholmen i Bästeträsk häckar ett stort antal 
ejdrar Somateria mollissima (NT), vilket är unikt 
för en sötvattenssjö. Vid sjöns stränder finns även 
drillsnäppa Actitis hypoleucos (NT) och i vattnet 
simmar bland annat bredkantad dykare Dytiscus 
latissimus (AHD), stensimpa Cottus gobio (AHD) 
och flodkräfta Astacus astacus (CR AHD). Tidi-
gare har pärlslinke Nitella tenuissima (RE) note-
rats i sjön, men den anses numera vara utgången. 

I ett sumpigt kärr nära Bästeträsk finns rikligt 
med orkidéer, bland annat gulyxne Liparis loeselii 
(VU AHD), som även den ingår i åtgärdspro-
grammet för rikkärr. Vid Ar finns ”locus clas-
sicus” för kalkkrassing Sisymbrium supinum (NT 
AHD), där den hittades av Johan Peter Falck år 
1759 (Linné 1761). Den finns ännu kvar väster 
om Ar nära Blå lagunen, en populär badplats i ett 
gammalt kalkbrott.

Hässlen, granskog, kuster
Sydväst om Bästeträsk ligger Hässleänget som 
ingår i EU:s nätverk Natura 2000. I hassellun-
darna som gett änget dess namn står det ovanliga 
gräset strävlosta Bromopsis benekenii (NT) och på 
de torrare backarna längre in hittas bland annat 
backklöver Trifolium montanum (NT), berg-
johannesört och korskovall Melampyrum crista
tum (NT) samt sällsynt östkustarv Cerastium 
subtetrandrum (NT). I de fuktigare delarna finns 
gott om orkidéer och i kanterna växer klasefibbla 
Crepis praemorsa (NT) och ängstoppklocka Cam
panula glomerata ssp. glomerata. 

Ängets fuktigare delar hyser Sveriges troligen 
rikaste lokal för den sällsynta större agatsnäckan 
Cochlicopa nitens (EN) (Proschwitz 1998). Även 
denna snäcka ingår i åtgärdsprogrammet för rik-
kärr. På de hamlade träden växer bland annat 
mörk lundlav Bacidia auerswaldii (EN) och frost-
fläck Arthonia zwackhii (EN). 

Lövdungar hittas också söder om Utoje i Fle-
ringe, där både strävlosta och skugglosta Bromop
sis ramosa (VU) noterats. I övrigt finns inga större 
bestånd av lövskog inom aktuellt område. 

Granskogar finns företrädda i sydost, särskilt i 
reservatet Bluttmo–Gildarshagen, där skogen betas 

och är rik på rödlistade lavar och svampar. Här 
växer också grova hasselbuketter på höga, troligen 
mycket gamla socklar. Trådbrosklav Ramalina 
thrausta (EN), ringlav Evernia divaricata (VU) 
(Johansson 1996) och cinnoberfläck Arthonia 
cinnabarina (EN) är exempel bland lavarna. 

Bland svamparna finns bland andra lammticka 
Albatrellus subrubescens (VU), bullspindling 
Cortinarius corrosus (VU), sotbandad spindling 
C. fuscoperonatus (VU) och violettrandig spind-
ling C. pseudoglaucopus (VU) tillsammans med 
tio andra rödlistade arter (alla NT). En av de 
senare är fager vaxskivling Hygrocybe aurantio
splendens, som ingår i ett åtgärdsprogram för 
svampar i ängs- och betesmarker (Jordal 2011).

Kusterna är mest steniga och i nordväst vid 
Svarven förekommer höga klintar med stup ned 
mot vattnet. Mot nordost härifrån ligger utbredda 
system av gamla strandvallar med kalk klapper, 
vilka har en gles växtlighet där till exempel 
alvarglim Silene uniflora ssp. petraea är vanlig. I 

Figur 10. Bergjohannesört nära Ojnaremyr.
Bergjohannesörten – som har gått starkt tillbaka 
på svenska fastlandet – har här på Gotland sin 
kanske största förekomst i landet. Foto: Jörgen 
Petersson.
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samma miljö öster om Ar kan man hitta tusentals 
exemplar av kalkdån Galeopsis angustifolia (EN). 

Norr om Ar ligger Falholmen, en ö som kan 
nås vid lågvatten. Det isolerade läget gör att ön är 
en bra häckningsplats för fåglar. Under de senaste 
åren har ungar noterats av exempelvis roskarl 
Arenaria interpres (VU) och småtärna Sternula 
albifrons (VU FD).

De mycket stora naturvärdena hotas
Området runt Bästeträsk är alltså mycket varierat, 
med en mycket lång rad sällsynta och hotade orga-
nismer ur olika grupper, varav ett stort antal är 
rödlistade i Sverige. Många återfinns även i EU:s 
fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. Priori-
terade naturtyper enligt det senare direktivet är 
mycket rikt företrädda i landskapet. Särskilt vik-
tiga är förekomsterna av
nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker 
(6280)  
gräsmarker på kalkhällar (6110) 
kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler; 6210) 
kalkkärr med gotlandsag (7210) 
uppspruckna kalkstenshällmarker (8240)  
västlig taiga (9010). 

Nu hotas områdets stora naturvärden av de kalk-
täkter som är planerade men ännu inte fått laglig 
möjlighet att brytas. För Nordkalks täkt vid 
Ducker i Bunge gav Miljödomstolen tillstånd för 
två provbrott, men senare avslag på själva täkten. 

Efter överklagande till Miljööverdomstolen gavs 
tillåtlighet för verksamheten, men med en brask-
lapp rörande villkor för påverkan på de närlig-
gande områdena för Natura 2000. 

Högsta domstolen tog ej upp fallet, vilket åter-
fördes till Miljödomstolen för avgörande av vill-
kor och åtgärder från bolagets sida att ej påverka 
Natura 2000-områdena. Miljödomstolens dom 
blev att ansökan avslogs på grund av bristande 
faktauppgifter. Målet är nu av bolaget överklagat 
till Mark- och miljö överdomstolen för ytterligare 
en omgång. 

SMA har ansökt om utvidgning av sin täkt vid 
Stucks. Miljödomstolen gav bolaget tillstånd med 
förbehåll rörande villkor och påverkan på omgi-
vande miljöer inklusive Bästeträsk Natura 2000. 
Domstolen ställde sig till exempel tveksam till 
bolagets förslag att flytta kalkblocken med öländsk 
tegellav och röd guldskivlav. Miljööverdomstolen 
godtog senare inte bolagets förslag på villkor och 
idéer för skydd av omgivande marker och stoppade 
verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen ska 
pröva domen och avgöra frågan om tillstånd. 

I dessa miljömål ställs alltså stora naturvärden 
mot kortsiktig täktverksamhet som kommer att 
påverka den värdefulla naturen inom området 
inklusive Natura 2000-områdena. Hur dessa mål 
slutligen avgörs kan bli vägledande för liknande 
fall i framtiden. Vi får hoppas att den miljörätts-
liga lagstiftning vi har i Sverige kan sätta stopp för 

Figur 11. Ett som-
marregn har över-
svämmat hällmarken 
norr om Tvärlings-
myr. Foto: Jörgen 
Petersson, 21 juni 
2009.
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bolagens exploateringsplaner i detta unika natur-
område. En nationalpark vore ett långt bättre 
alternativ än djupa sår i detta landskap.

❧
De nordöstra delarna av Gotlands huvudö är som 
framgått väl värda ett besök av naturälskaren. Den 
mosaik av naturtyper som här breder ut sig ger 
underlag för en stor variation och därmed en rike-
dom av sällsynta arter inom flera organismgrupper. 
Särskilt insektsfaunan är rik med många unika 
arter som främst utnyttjar de glesa tallskogarna. 
De internationellt unika alvarmarkerna är omfat-
tande, med flera för landet och världen sällsynta 
växter, till exempel kalknarv och gaffelfibbla. 

Beskrivningar till de olika Natura 2000-områ-
dena finns på hemsidan för Länsstyrelsen i Got-
lands län. Flera av de trevligaste lokalerna för 
kärlväxter beskrivs utförligt i Gotlands flora – en 
guide (Petersson & Ingmansson 2007).  SBT.

•  Tack till Magnus Martinsson och Stellan Hed-
gren för hjälp med arealuppgifter och kartor samt 
till Bo Göran Johansson för synpunkter på texten!

Citerad litteratur
Bohman, P. & Franc, N. 2010. Skalbaggar på död tall 

2009 – en inventering på norra och mellersta Gotland. 
– Rapporter om natur och miljö, nr 2010: 1. Länsstyrel-
sen i Gotlands län.

Cederberg, B. & Löfroth, M. (red.) 2000. Svenska djur 
och växter i det europeiska nätverket Natura 2000. – 
ArtDatabanken

Croneborg, H. 2005. Natura 2000 i svensk naturvård. – 
Fauna och Flora 100(1): 10–15.

Elmqvist, H. 2001. Inventering 2001 av fjärilar på Brän-
tings haid och Mallgårds haid. – Livsmiljö enheten, 
Rapport nr 5 2002. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Gärdenfors, U. (red.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. 
– ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hjernquist, M. 2011. Åtgärdsprogram för kungsörn 
2011–2015 (Aquila chrysaetos). – Rapport 6430. 
Naturvårdsverket.

Jansson, N. 2005. Vedskalbaggar i fem talldominerande 
områden på Gotland. – Rapporter om natur och miljö 

– nr 2005: 1. Länsstyrelsen i Gotlands län.
Jeppson, M. 2011. Rödlistade svampar i Ojnareskogen. – 

Rindi 31: 60–65.
Johansson, P. 1996. Ringlav och trädbrosklav på Gotland. 

– Livsmiljöenheten, rapport nr 7 1996. Länsstyrelsen i 
Gotlands län. 

Jordal, J. B. 2011. Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och 
betesmarker 2011–2015. – Rapport 6423. Naturvårds-
verket.

Linné, C. von 1761. Floræ Suecicæ Novitiæ. (I Fauna 
Suecica, ed. 2). – Stockholm. 

Marklund, S. 2001. Inventering 2001 av vedlevande 
skalbaggar på Bräntings haid och Mallgårds haid. – 
Livsmiljöenheten, Rapport nr 4 2002. Länsstyrelsen i 
Gotlands län.

Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. – Livsmiljöen-
heten, Rapport nr 8 1997. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Martinsson, M 2008. Rikkärr på Gotland. – Rapporter 
om natur och miljö nr 2008: 2. Länsstyrelsen i Got-
lands län.

Martinsson, M. & Nordin, M. 1992. Ängs- och hagmar-
ker på Gotland. Del 2, Norra Gotland. – Naturvårds-
enheten, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Nitare, J. 2009. Åtgärdsprogram för kalktallskogar 2009–
13. – Rapport 5967. Naturvårdsverket.

Petersson, J. & Ingmansson G. 2007. Gotlands flora – en 
guide. – Gotlands Botaniska Förening, Visby.

Proschwitz, T. von 1998. Miljöövervakningsstudier av 
landlevande snäckor på Gotland. – Livsmiljöenheten, 
rapport nr 6 1998. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Rodebrand, S. 2011. Åtgärdsprogram för ängshök 2011–
2015. – Rapport 6465. Naturvårdsverket.

Sundberg, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av 
rikkärr inklusive arterna gulyxne Liparis loeselii, kalk-
kärrgrynsnäckla Vertigo geyeri och större agatsnäcka 
Cochlicopa nitens. – Rapport 5601. Naturvårdsverket.

Wanntorp, H.-E. 2010. Inventering av sköldbaggar på 
krisslor 2009 och 2010. – Rapporter om natur och 
miljö nr 2010: 19. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Westberg, M., Fröberg, L. & Arup, U. 2007. Åtgärdspro-
gram för bevarande av öländsk tegellav (Psora valle
siaca). – Rapport 5673. Naturvårdsverket. 

Wikars, L.-O. 2008. Åtgärdsprogram för skalbaggar på 
äldre tallved. – Naturvårdsverket, remissversion.

Petersson, J. 2012. Unik natur eller kalkbrott på 
norra Gotland? [The unique fauna and flora of the 
Bästeträsk area on Gotland.] – Svensk Bot. Tidskr. 
106: 107–119. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The unique biodiversity of the Bästeträsk area on 
N Gotland, Sweden, is presented. The area encom-
passes a small-scale mosaic of open calcareous 
woodland, alvars, grasslands and fens with many 
red-listed species. The central part of the area is 
now threatened by open-pit mining for limestone.

Jörgen Petersson ägnar 
numera nästan all sin tid 
åt den gotländska naturen, 
både växter och djur. Han 
är ordförande i Gotlands 
Botaniska Förening och 
skriver just nu på artdelen 
av den kommande Got-
landsfloran.

Adress: Humlegårdsvägen 18, 621 46 Visby 
E-post: jorgen-petersson@telia.com



120 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 106:2 (2012)

En av våra vackraste maskrosor, cyanmaskrosen, 
är vanlig i delar av Götaland och väl värd att 
känna till. Hans Rydberg beskriver arten i ord 
och bild.

Text och foto: HANS RYDBERG

C
yanmaskrosen Taraxacum cyanolepis hör 
till sektionen Taraxacum, ogräsmaskrosor. 
Som synes har ogräsmaskrosorna åter bytt 

namn. Tidigare hette sektionen Ruderalia. För-
hoppningsvis har vi nu nått stabilitet i det veten-
skapliga namnet för denna sektion. 

Cyanmaskrosen beskrevs tidigt, redan i början 
av förra seklet (Dahlstedt 1911), då för övrigt 
många av våra vanligaste maskrosor blev giltigt 
beskrivna. Typen för arten finns på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm (S), insamlad vid Öster-
plana på Kinnekulle i Västergötland av K. Stéen-
hoff redan 1908 (Lundevall & Øllgaard 1999).

Lätt att känna igen
Cyanmaskrosen är lätt att känna igen och lära sig. 
Mest iögonfallande är de rätt utstående, vackert 
blåvioletta yttre holkfjällen (figur 1), vilka fram-
träder särskilt tydligt i mulet väder eller regn då 

korgarna är hopslagna. Det finns visserligen andra 
arter med mer eller mindre purpurfärgade holk-
fjäll, men dessa är i regel inte lika intensivt färgade 
och arterna har dessutom andra bladkaraktärer.

Bladen hos cyanmaskrosen är ljust blå-är ljust blå-ljust blå-
gröna eller grågröna; ljusare gröna än de flesta 
andra maskrosor. Bladskaften är nedtill och på 
undersidan gröna–grönvita, har smala vingar och 
en huvudnerv som är grön eller ibland brunfärgad 
mot spetsen. Ändfliken är ganska liten, kort, med 
konvexa sidor och ger ett knubbigt intryck. 

Sidoflikarna är korta, konvexa på både över- 
och underkanten och slutar i en mycket kort, 
avrundad spets. Formen kan liknas vid näbben 
hos en lunnefågel (figur 2). Sidoflikarna är hel-
bräddade eller ibland med små tänder på överkan-
ten. Interlobierna är korta, vingade och som regel 
utan tjärfläckar.

Korgarna hos cyanmaskrosen är 45–55 mm 
breda. De inre blommorna har ofta röda spet-
sar (figur 1), märkena är gröna och med pollen. 
Holken är ganska mörk och de yttre holkfjällen 
kraglika (i en regelbunden krans), rätt utstående, 
11–13 mm långa, cirka 3 mm breda, vackert blå–
blåvioletta, senare rödvioletta och utan eller med 
mycket svagt utbildad hinnkant.

Figur 1. Cyanmaskrosens korg har 
typiska yttre holkfjäll. Notera även 
de rödspetsade tänderna hos de 
inre blommorna. – Stenåsen, Dala, 
Väster götland 2011.
The capitulum of Taraxacum cyanolepis 
has bluish outer involucral bracts.

Cyanmaskrosen – en skönhet i gräsmattan
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Cyanmaskrosen kan ibland likna vissa modi-
fikationer av den vanliga men ytterst variabla 
narrmaskrosen T. piceatum som också har purpur-
färgade yttre holkfjäll, men dessa sitter på olika 
höjd och är i regel inte lika starkt blåfärgade. 
Bladen är mörkare gröna och sidoflikarna som 
regel mer utdragna utan konvex underkant. 

En annan möjlig förväxlingsart är kortbladig 
maskros T. curtifrons som är beskriven från Dan-
mark (Øllgaard 1978). Denna är mycket sällsynt 
och i Sverige blott känd från ett gammalt fynd i 
Skåne. Denna art har också ljusa blad med gröna 
skaft och ibland purpurfärgade ytterholkfjäll, 
men sidoloberna är spetsigare och deras överkant 
ofta rak eller bara svagt konvex. Interlobier sak-
nas och vinkeln mellan två sidolober är smalt 
V-formad. 

Även skålmaskrosen T. floccosum har starkt fär-
gade ytterholkfjäll. Denna har emellertid en helt 
annan bladform än cyanmaskros samt betydligt 
bredare, oftast snett uppåtriktade ytterholkfjäll.

Växer överallt
Cyanmaskrosen växer i skiftande miljöer och 
tycks inte ha några speciella krav. I Artportalen 
finns den rapporterad från vallar, väg- och stig-
kanter, på ruderatmark, lövskog, ekhagar, kalk-
brott, gräsmattor, gårdsplaner, dikeskanter, före 
detta åkrar, fuktängar, strandängar, gödslade 
betesmarker och naturbetesmarker – ja, i princip 
överallt där det kan växa maskrosor. På flera håll 
har jag sett den växa i nysådda gräsmattor, men 
inte i närheten och det är inte uteslutet att den 
kan komma in som ogräs i gräsfröblandningar.

Vanligast i sydvästra Sverige
Cyanmaskrosen är en vittspridd art som tycks 
finnas över större delen av Europa inklusive de 
baltiska och nordiska länderna utom Island. I 
Sverige är arten mer eller mindre vanlig inom ett 
begränsat område som omfattar Västergötland, 
Bohuslän, Dalsland samt delar av Småland och 
Östergötland. 

Vanligast tycks den vara på Västgötaslätten där 
man kan se den nästan överallt och i Bohuslän, 
där den under landskapsflorainventeringen note-
rades på 145 lokaler (Blomgren m.fl. 2011). 

I övrigt är den rätt sällsynt och ofta enstaka. I 
Uppland finns bara tre nutida fynd (Jonsell 2010) 
och i Sörmland är den känd från fem lokaler. 
Norrut förekommer den upp till Medelpad, vari-
från det finns ett över hundra år gammalt fynd. 
Däremot finns recenta fynd från Hälsingland. 

Inga rapporter finns från Blekinge, Öland och 
Gotland, men här är den sannolikt bara förbisedd. 
Inte heller har den rapporterats från Västmanland 
och Gästrikland – men dessa landskap är generellt 
dåligt undersökta med avseende på maskrosor. 
Över landet är det ungefär lika många nutida fynd 
som historiska, de fördelar sig geografiskt också på 
likartat sätt. Detta tyder på att artens förekomst 
varit relativt konstant över tiden. 

❧
Titta gärna efter cyanmaskrosen i vår! Rapportera 
gärna fynd av den i Artportalen. Är du osäker på 
bestämningen skicka belägg eller lika gärna ett 

Figur 2. Typiskt exemplar av cyanmaskros. – 
Södermanland, Huddinge sn, Huddinge sjukhus i 
nysådd gräsmatta, 5 juni 1987. Leg. & det. Hans Ryd-
berg, conf. H. Øllgaard, coll. HRY-87114 (S).
Typical specimen of Taraxacum cyanolepis.
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foto av växten till mig (adress se nedan). Se till 
att få med både holkfjäll och blad, med skaften 
synliga.  SBT.
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The attractive dandelion Taraxacum cyanolepis is 
presented. It is easy to learn because of its typi-
cal bluish outer bracts and the light-green leaves 
with short lateral lobes with convex proximal and 
distal margins. The species is widespread in Europe 
but in Sweden common only in the provinces of 
Västergötland and Bohuslän.
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Ett antal nytillkomna alger i den senaste rödlis
tan får nu svenska namn. 

EVA WILLÉN & INGER WALLENTINUS

E
n sammanfattande genomgång av svenska 
namn på alger publicerades i SBT 2007, där 
även tillbakablickar gjordes på äldre namn-

sättningar som daterar sig ända till Linnés tid 
(Willén & Tolstoy 2007). 

I den artrika algflora som finns i vårt land där 
över 4500 arter bedöms förekomma, har bara 372 
arter hittills givits ett svenskt namn (om de nytill-
skott som anges nedan också inkluderas). Antalet 
namngivna släkten är 226. 

Rödalger, grönalger och brunalger är de grup-
per där svenska namn är vanligast. Dessa grupper 
präglas av många marina alger där de flesta är väl 
synliga vid våra kustområden (se t.ex. Tolstoy & 
Österlund 2003) 

Av mer sällsynt förekommande arter togs 34 
med i den rödlista som publicerades 2005. Dessa 
har alla sedermera fått ett svenskt namn. I den 
senast publicerade rödlistan finns ytterligare 20 

algarter medtagna, där tyvärr kunskapsbristen om 
utbredningen för merparten varit mycket stor och 
möjlighet till återfynd osäker (Gärdenfors 2010).  

I tabell 1 presenteras svenska namn på majori-
teten av dessa, men för sju arter har någon namn-
sättning inte gjorts än på grund av dålig kunskap 
om arternas karakteristika. 

Av de nedan upptagna arterna är alla marina 
utom Kumanoa globospora som finns i sötvattens-
miljö. Bland tusentrådingar – släktet Myrionema 

– finns en art i både bräckt och marin miljö, resten 
är enbart marina.

De presenterade namnen har diskuterats i 
ArtDatabankens algkommitté och godkänts av 
SBF:s Arbetsgrupp för svenska växtnamn (Bohlin 
2004). Samma typ av enhetlighet i namnens efter-
led mellan släkten som angivits i Willén och Tol-
stoy (2007) har eftersträvats liksom användandet 
av metaforiska namn.  SBT.

Figur 1. Detaljbild av en pärlbandsalg Batracho
spermum där pärlbandsstrukturen tydligt framgår. 
Pärlbandsalgerna är – trots sin gröna färg – röd-

alger. De finns bara i sötvattensmiljöer.  
Foto: Roland Bengtsson.

Druvgryn, spetsslick och vattensten 
– nya svenska namn på rödlistade alger
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Tabell 1. Släkten och nyligen rödlistade arter av alger som nu fått svenska namn. 
Swedish names for newly redlisted algae.

Rhodophyta  rödalger
Achrochaetium dumontiae slemsnärjepyssling
A. stilophorae vårttrasselpyssling
Choreonema thuretii gaffelkrasingkula
Halurus flosculosus ullig ledalg
Hydrolithon vattenstenar
H. cruciatum korsvattensten
Kumanoa globospora1 klotsporig pärlbandsalg
Lithothamnion fornicatum grenlänkad skorpalg
Ptilothamnion pluma fjäderdun

Chlorophyta grönalger
Cladophora vadorum spetsslick

Phaeophyceae brunalger
Botrytella reinboldii druvgryn
Delamarea attenuata småsnöre
Feldmannia globifera2 kulrandslick
Myriocladia tusengreningar
Myrionema tusentrådingar
Symphyocarpus strangulans brunplätt

1) Nu utbruten ur släktet Batrachospermum som på svenska 
kallas pärlbandsalger (se figur 1). I rödlistan 2010 står det 
äldre namnet Batrachospermum globosporum. 
2) Den avsedda arten heter Feldmannia globifera på latin, 
men i rödlistan 2010 felaktigt angiven som Feldmannia para
doxa, en sydlig art som inte förekommer i Sverige.

Eva Willén är ordförande i ArtDatabankens 
alg kommitté. Specialinrikning på mikroalger i söt-
vatten. 
eva.willen@slu.se

Inger Wallentinus är sekreterare i ArtData-
bankens algkommitté. Specialinriktning på makro-
alger i marin miljö.
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Stefan Ericsson har läst den nya bohusfloran 
och är imponerad.

STEFAN ERICSSON

B
ohuslän är spektakulärt. Detta vårt saltaste 
och klippigaste landskap besöks och älskas av 
många, inte minst av botanister. Sätter man 

kurs mot ett sådant landskap behöver man en god 
provinsflora, och nu är den här: Bohusläns flora, 
utgiven av Föreningen Bohusläns Flora under 
redaktion av Evastina Blomgren, Eva Falk och 
Birgitta Herloff. 

Den som botaniserat i Bohuslän har inte stått 
handfallen. Rustad med den 1971 utkomna andra 
upplagan av Harald Fries’ Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar klarade man sig 
rätt väl. Men Fries’ flora var både svårsmält och 
hade luckor, och provinsens egna botanister fann 
den efterhand alltmer omodern. Tanken väcktes 
därför att genomföra en ny, heltäckande inven-
tering av landskapets kärlväxter. År 1993 kunde 
man inte hålla sig längre: Föreningen Bohusläns 
Flora startades, med det enda syftet att åstad-
komma en ny bohusflora.

Totalinventering
Att den nya inventeringen måste utmynna i en 
geografiskt mer rättvisande bild av floran var klart. 
Man valde därför att ”totalinventera” landskapets 
282 rutor à fem gånger fem kilometer i RT90-
nätet, det vill säga bladen av den dåvarande Gula 
kartan. För varje ruta ansvarade inventerare som, 
förenklat uttryckt, hade i uppdrag att återfinna så 
många taxa som möjligt, och att koordinatsätta 
lokalerna. Landskapet indelades i elva distrikt 
vars ansvariga skulle samordna inventerarnas 
arbete.

Bohuslän är inget 
stort landskap, men 
den brutna topo-
grafin med klyftor, 
branter och öar, 
och stora kon-
traster över korta 
avstånd, krävde 
en stor arbetsinsats. 
Under 18 säsonger fram till 2009 då 
databasen stängdes, rapporterade över 200 perso-
ner tillsammans 541 279 växtfynd fördelade på 
2 187 taxa. Under tiden bokförde och koordinat-
satte arbetsgrupper alla äldre florauppgifter, till 
exempel 251 878 lokaluppgifter ur bak grunds-
materialet till Fries’ flora, 66 574 från litteraturen, 
och 72 887 från belägg i herbarierna. Utgående 
från en månadslön på 20 000 kr, beräknas det 
totala arbetet motsvara minst 30 miljoner kronor!

Floraprojektet har burit rikligt med frukt: 
1993 startade tidskriften Vrivrånge, som nu 
utkommit med 39 häften; 2006 utgav man den 
uppskattade guideboken Botaniska utflykter i 
Bohuslän (recension, se SBT nr 3/2006) som nu 
nytryckts. Och nu har vi även floran.

Mycket vacker bok
Bohusläns flora är inte bara ett faktaspäckat doku-
ment som gör livet lättare för fackbotanister, det 
är också en mycket vacker och välskriven bok, 
och en lättillgänglig inkörsport för den som vill 
förkovra sig i, eller är bara en gnutta intresserad 
av, Bohusläns växtlighet. Boken är rikligt försedd 
med bilder, och är snyggt layoutad. 

Upplägget liknar tidigare florors: kapitel om 
klimat och geologi följs av texter om växtmiljöer, 
växtgeografi, floraförändringar, utforskningshis-
toria och en projektbeskrivning. Men större delen 
omfattas av huvudnumret, den kartförsedda växt-
förteckningen. 

Några drag skiljer denna flora från andra. I en 
bakficka finns ett 32-sidigt häfte, Mina bohuslän
ska växter, en krysslista med uppgifter om frek-
vens och biotop, och utrymme för anteckningar. 

En välkommen 
bohusfloraOmslag Naj Fagerberg
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Vidare finns för de flesta taxa inte bara en karta, 
utan två: en visande lokaler registrerade under 
denna inventering, en visande äldre lokaler. Med 
hjälp av sunt förnuft och lite träning, kan man ur 
kartparen avläsa floraförändringar och bedöma 
skillnader i kunskap över tiden. Ett tredje drag är 
att inventerarna också tillåtits ta plats; i ett sär-
skilt kapitel presenteras de flitigaste medarbetarna 
ovanligt grundligt. Nyligen förklarade Evastina 
själv varför: ”Vi hade ett sånt sjå med att leta reda 
på data om tidigare botanister, så för att under-
lätta för framtida floraskrivare presenterade vi oss 
själva.” Ett gott initiativ!

Tre punkter
Floran är gedigen och välgjord, jag vill bara belysa 
tre punkter där man kunde gjort bättre. Den för-
sta gäller grundkartan, där det lilla formatet, den 
pastellartade färgskalan, och de rätt suddiga lin-
jerna inte ger rättvisa åt de exakta kartprickarna. 
När man nu samlat in koordinater för varje upp-
gift, är det tråkigt att bakgrunden gör det svårt 
att utröna var prickarna egentligen sitter, särskilt 
på kartor med många prickar. Det verkar som 
att man prioriterat skillnader i förekomst inom 
Bohuslän som helhet framför att ge information 
till botanisten i terrängen.

Den andra punkten gäller diskrepansen mellan 
rutsystemet och lokallistornas RT90-koordinater. 
En koppling finns, för rutornas gränser utgörs 
av 5 km-linjerna i RT90-nätet, men floran ger 
ingen ledning om detta. Svårigheterna förvärras 
av att nya kartor saknar de nu föråldrade rutbe-
teckningarna, och att RT90-nätet där knappt 
syns. På sidan 666 finns en karta visande rutornas 
beteckningar, men i vilken ruta ligger egentligen 
vårfingerörtens lokal på Kvarnberget i Morlanda, 
på sid. 315 angiven som ”645525 124418”? Om 5 
km-linjernas koordinater utsatts på den nämnda 
kartan hade svaret (8A1i) gått att finna, om än 
med lite pyssel. Koordinaterna verkar vara till för 
den som använder en digital karta eller den som 
med GPS söker i terrängen, inte för den som vill 
jämföra med inventeringsmetoden i samma bok!

Den tredje punkten förbryllar. Det gäller kapit-
let ”Växtgeografi”, där mycket av texten inte stäm-
mer med växtförteckningen. Jag kan till exempel 

inte se sambandet mellan utbredningen för de 
växter som på sid. 99 sägs karaktärisera Mellan-
bygden och kartans ”Mellanbygden” överst på 
samma sida. Jag kan heller inte heller se de på sid. 
107 nämnda utbredningsluckorna för brudbröd, 
backglim och sandrör. Flera liknande exempel 
finns. I ”Ursprung och invandring” på sid. 106 
kan jag inte förstå hur de arter som räknas upp 
som ”sydostliga” kan anses ha ”europeisk utbred-
ning i sydost” (jämför med utbredningskartor på 
sajten Virtuella floran). Jag håller det för troligt att 
de använda källorna är föråldrade; avsaknaden av 
en modern svensk växtgeografi är en stor brist. 

Botanik är kul!
Låt mig avsluta med en icke oviktig detalj som 
genomsyrar boken – övertygelsen om att botanik 
är roligt, manifesterad i kapitlet ”Så här roligt 
har vi haft”. Det finns till och med en CD-skiva 
av gruppen Öborna, Inbjudan till Bohuslän, som 
tagits fram speciellt för denna bok. Till sist vill jag 
fira att vi äntligen genombrutit könsvallen. Mig 
veterligt är det första gången redaktionen för en 
provinsflora består av tre kvinnor.

Ett spektakulärt landskap har fått en spektaku-
lär flora – vi tackar och bugar!  SBT.

Bohusläns flora
Evastina Blomgren, Eva Falk & Birgitta Herloff 
(red.) 2011. Föreningen Bohusläns Flora, Udde-
valla. 731 sidor, 1 bilaga. ISBN 978-91-633-8390-8.

Boken kan beställas från Föreningen Bohusläns 
Flora (bohusfloran.se). Pris 300 kr inklusive frakt. 

Enklast är att sätta in 300 kr på plusgiro 
70960-0. Lägg till 200 kr om du också vill ha Bota
niska utflykter i Bohuslän och ytterligare 50 kr för 
CD:n Inbjudan till Bohuslän. Glöm ej uppge adress.

Stefan Ericsson förestår Herbarium UME 
vid Umeå universitet. Han deltar inom Flora 
Nordica-projektet, sammanställer Sveriges bidrag 
till Atlas Florae Europaeae och är medlem i 
ArtDatabankens kärlväxtkommitté. Sedan över 
trettio år driver han också projektet Västerbot-
tens läns florainventering.

Adress: Herbarium UME, EMG, Umeå universitet, 
901 87 Umeå 
E-post: stefan.ericsson@emg.umu.se
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Förenings konferensen 2012

Vi var nästan 70 deltagare på SBF:s förenings
konferens i Uppsala den 3–4 mars. ”Floraväk
tarna 25 år” var temat.

BENGT CARLSSON

M
ed anledning av att Floraväktarna fyller 
25 år i år, inledde passande nog Torleif 
Ingelög, en av pionjärerna och tidigare chef 

för ArtDatabanken. Han levandegjorde händelse-
förloppet när floraväkteriet tog sina första stapp-
lande steg på Gotland 1987. Särskilt inriktade 
sig Torleif på att klargöra Nils Dahlbecks roll i 
detta arbete och hans enorma betydelse för svensk 
naturvård över huvud taget. (En utskrift av Tor-
leifs föredrag finns på www.sbf.c.se/floravaktarna.)

Mora Aronsson från ArtDatabanken tog över 
tråden och gav oss en exposé över hur floraväkte-
riet sakta har utvecklats från en ganska marginell 
verksamhet till dagens mycket betydelsefulla roll.

Om detta fortsatte Margareta Edqvist, som 
samordnar landets floraväktarverksamhet, att 
berätta. Floraväktarna lämnar årligen in omkring 
6000 rapporter från tusentals lokaler.

Per Flodin, länsstyrelsen i Sörmland, berättade 
om hur den ideella naturvården – ofta floraväk-
tare – på många håll har ett fruktbart samarbete 
med myndig heterna. 

Även Kill Persson, naturvårdskonsult från 
Halland, underströk vilken nytta myndigheterna 
i hans hemlän har av den erfarenhet och konti-
nuitet som floraväktare ofta ger. Han visade också 
några lyckade exempel på insatser, ofta med eldens 
hjälp, för att hjälpa hotade växter.

Några prov på imponerande insatser av 
enskilda floraväktare fick vi också: KjellArne 
Olsson, Åhus, har under tolv år följt gullstånds 
längs Helgeån i nordöstra Skåne. Arten uppvisar 
väldiga svängningar mellan åren beroende på dess 
känslighet för långvariga högvatten.

Arne Holmer, Pålsboda, gav oss en inblick i 
arbetet han lägger ner på mosipporna i Örebro län. 
Arne har framgångsrikt etablerat mosippan med 
hjälp av bränning och frösådd.

Mariell Vikström från länsstyrelsen i Norrbot-
ten berättade om länsstyrelsens arbete med att 
inventera ett antal mycket sällsynta fjällväxter.

På söndagen fick vi höra Bo Göran Johansson, 
Visby, beskriva de stora och unika naturvärdena i 
trakterna kring Bästeträsk på nordligaste Gotland 
(se artikel på sid. 107). Området är föreslaget som 
nationalpark, men starka kalkbrytningsintressen 
kan tyvärr stjälpa dessa planer.

Evastina Blomgren, Kungshamn, avslutade 
konferensen genom att berätta om floran i Bohus-
län och hur den förändrats under tiden mellan 
Harald Fries’ flora och den nyligen utkomna flo-
ran (se sid. 125). 

FÖRENINGSNYTT                    FÖRENINGSNYTT               FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Botanikläger för unga 16–20 juni

Ä
r du mellan 13 och 25 år och intresserad 
av växter? Spendera då några av de första 
sommar dagarna på natursköna Öland för 

att lära och ha kul! Kursen passar både nybörjare 
och fortsättare och innehåller alltifrån orkidé- 
och gräspass till alvarets ekologi och inventerings-
kunskap.

Kursen anordnas gemensamt av Svenska Bota-
niska Föreningen och Fältbiologerna.  

Anmäl dig genom att mejla till sbf@sbf.c.se 
(skriv ”Anmälan botanikläger” på ämnesraden). 
Ange namn, ålder, telefonnummer och mejladress. 

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. 
Sista anmälningsdag 15 maj.

Kursavgiften är 300 kr och betalas när din 
plats har bekräftats. Logi och resa från Kalmar 
ingår. Mat köper och lagar vi gemensamt. Böck-
erna vi använder oss av är Den nya nordiska floran 
och Svensk flora. Om hjälp med ytterligare rese-
kostnader eller lån av böcker behövs, kontakta  
johannayourstone@hotmail.com. 

Missa inte detta unika tillfälle att uppleva 
Ölands fantastiska flora under den första prun-
kande sommartiden!
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Två nya hedersmedlemmar

V id SBF:s årsmöte i Uppsala 3 mars kungjor-
des två nya hedersmedemmar i föreningen: 
Lena Jonsell och Roland Moberg, båda 

bosatta i Uppsala.
Lena Jonsell har genom sitt arbete som lek-

tor i botanik inspirerat otaliga studenter till att 
fortsätta på den botaniska banan. Hon är en av 
huvudförfattarna till de senaste upplagorna av 
Krok & Almquist, den flora som används på de 
flesta botanikutbildningar i Sverige. De senaste 

tjugo åren har Lena med aldrig sinande entusiasm 
lett arbetet med den nya upplandsfloran.

Roland Moberg har varit en föregångare inom 
utvecklingen av herberieverksamheten i Upp-
sala och var en av de första som arbetade för en 
dataläggning av herbarieinformation. Roland 
var ordförande i Svenska Botaniska Föreningen 
1993–2000. Under åren som ordförande påbör-
jade han en modernisering som lade grunden till 
den förening vi är i dag. 

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Inventeringsläger i Åsele lappmark

Den 22–28 juli anordnar Västerbottens 
läns Botaniska Förening ett inventerings-
läger i Åsele lappmark, med högkvarteret 

lokaliserat till Åsele. Alla är välkomna!

För mer information, kontakta Stefan Ericsson 
(stefan.ericsson@emg.umu.se eller tel. 076-821 42 
25). Information kommer också att läggas ut på 
VBF:s hemsida (www.sbf.c.se/vbf).

Hitta artrikaste kvadratmetern!

SSveriges stora botaniktävling” återkommer i 
år. Det gäller att hitta Sveriges mest artrika 
kvadratmeter. Det är elever på Lagmans-

gymnasiet i Vara som utmanar alla växtvänner 

runt om i landet att hitta platser som har fler kärl-
växter per kvadratmeter än dem som eleverna hit-
tat på Kinnekulle. Se mer på deras hemsida (www.
botaniktavling.se).

Finns ”vägfrost” i Sverige?

I mars–april varje år blommar dansk skörbjuggs-
ört Cochlearia danica i sådan mängd längs de 
brittiska vägarna att författaren Richard Mabey 

tycker att ett namnbyte vore på sin plats. 
I boken ”Weeds” (Profile books 2010) skriver 

han om den diskreta växtens nya vanor. Den 
har tidigare endast kunnat hittas på klippor och 
stränder längs kusten. Men av okänd anledning – 
Mabeys gissning är att fyllnadsmassor till järnvägs-
bankar har hämtats på havsstränder – fick växten 
i mitten av 1980-talet fäste längs järnvägarna och 
har sedan spridit sig snabbt även i vägnätet.

Kanske är det den grusiga miljön i kombina-
tion med bruket av vägsalt som gör vägkanterna 
lagom låtsasmaritima. Hursomhelst ser motorvä-
gar som M4 och M5 bitvis ut att vara kantade av 
rimfrost under blomningen. Mabey, som tycker 
att Danish scurvygrass förtjänar ett vänare namn, 
föreslår Wayfrost.

Efterlysning
Enligt Artportalen har dansk skörbjuggsört i vårt 
land – till skillnad från exempelvis gulkämpar 
och trift – ännu inte tagit steget från havssträn-
derna till vägkanterna. Men det finns anledning 
att hålla ögonen öppna, och att rapportera alla 
fynd till www.artportalen.se. Meddela gärna även 
notisförfattaren Mats Ottosson, som är frilans-
journalist och författare och intresserar sig för den 
biologiska mångfalden längs vägar och järnvägar 
och i andra infrastrukturbiotoper.

MATS OTTOSSON (mats@ottossonochottosson.se)

Skänkes
SBT 1910–1980 inkl register m.m. överlåtes 
gratis mot avhämtning i Nacka, Stockholm. 
Kontakta Börje Drakenberg (tel. 070-564 08 
13, e-post: borje.drakenberg@gmail.com).


