
Försvinnande betesmarker på Tjörn

Anmäl dig till botanikdagarna!Årets växt 2013: Blåklint

Kärrnocka
Kärrnockan Tephroseris palustris 
är en mycket kraftig ettårig ört 
med en grov, ihålig stjälk. 

Den ibland meterhöga växten 
trivs på fuktig, störd mark vid 
sjöar och vattendrag, gärna vid 
den blå bården mellan vassarna 

och land som skapas av de 
betande kreaturen. Kärrnockan 
är mycket sällsynt och har sin 
enda aktuella förekomst vid 
Levrasjön i nordöstra Skåne. 

Kärrnockan klassas som 
akut hotad och ett särskilt 

åtgärdsprogram har tagits 
fram. Det är mycket viktigt att 
markerna hålls öppna och att 
betes djuren fortsätter trampa 
runt kring Levrasjön. 
foto: Margareta Edqvist,  
17 juni 2012.
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42  Späd ögontröst blommar 
tidigt på sommaren för 
att hinna sätta frö innan 

slåttern. Både den och den svenska 
ögontrösten för en tynande tillvaro på 
Gotland.

63  Blåklint har valts till Årets 
växt 2013. Hjälp oss att få en 
bild av blåklintens nuvarande 

situation i landet genom att rapportera in 
dina fynd. 

14 Sumpkäringtand bör vi nu kalla 
den växt som tidigare gick under 
namnet stor käringtand. Men 

det namnet var inte helt lyckat. Läs mer i 
bildtexten på sidan 22.

64 De populära Bota-
nikdagarna äger i 
år rum i Dalsland. 

Sveriges rikaste bestånd av 
den sällsynta uddbräknen 
utlovas, bland mycket annat. 
Anmäl dig från den 1 mars.

28  Misteln är en våra tidigaste vår-
växter. Redan i april öppnar sig 
de välluktande blommorna. De 

saftiga och klibbiga bären uppskattas av 
trastar och siden svansar. 
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foto: Jerry Skoglund

våra regionala föreningar
Föreningen Smålands flora bildades 1982, 
främst för att organisera den landskaps
inventering som hade startat några år tidi
gare. Verksamheten var i början nästan helt 
koncentrerad till inventeringsarbetet, men 

efterhand blev floraväkteriet 
en allt viktigare uppgift. 

Efter ett omfattande 
sammanställningsarbete 
var boken Smålands flora 
äntligen färdig 2007 och 
blev en stor försäljnings
succé.

Verksamheten har varit begränsad till års
mötena och De vilda blommornas dag, men 
nu när boken är färdig börjar vi så smått satsa 
på fler exkursioner och fundera på nya projekt. 

Parnassia
Vår medlemstidning heter Parnassia och ges 
ut två gånger per år. Här kan man läsa om allt 
botaniskt med småländsk anknytning. Spän
nande växtfynd och beskrivningar av vackra 
och intressanta platser att besöka är återkom
mande inslag. Skicka gärna in förslag på artik
lar till någon av redaktörerna. 

Som medlem får du 
•  möjlighet att träffa andra floravänner på 

årsmöte och exkursioner. 
• tidningen Parnassia två gånger om året. 
• tillfälle att lära dig mer om växter. 
•  stödja arbetet med att öka kunskapen 

kring vår flora.

Hör av dig!
Skicka ett meddelande till oss om du har 
någon fråga eller synpunkter och förslag på 
vår verksamhet, eller om du kanske har ett 
intressant växtfynd du vill berätta om!

Föreningen Smålands flora

Kontaktinformation
Ordförande  Margareta Edqvist  
(margareta.edqvist@telia.com)
Parnassia  Åke Widgren (cotula@gmail.com), 
Tomas Burén (tomas.buren@netatonce.net),  
Nicklas Strömberg (nicklas.stromberg@anthus.nu)
Smålands flora  Margareta Edqvist  
(margareta.edqvist@telia.com)

Hemsida www.smalandsflora.org

Medlemskap 100 kr per år. Plusgiro 66 29 273.

Vår medlems
tidning Parnas
sia innehåller 
spännande nyhe
ter om småländ
ska växter.

Lokalen för hästsvans
slinga Myrio phyllum 
hippuroides i Alster ån 
förevisades av Åke Wid
gren och Tomas Burén 
under en exkursion 2011.

i korth et – viktigt att veta

På den här sidan kommer vi framöver att pre
sentera alla de föreningar runt om i landet som 
är anslutna till Svenska Botaniska Föreningen. 
En förteckning över alla anslutna föreningar 
hittar du på SBF:s hemsida (www.sbf.c.se) 
under rubriken Information.
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 Artiklar Försvinnande bohuslänska hagmarker och deras  
växter Jonasson, I. 4

  Nya namn på nordiska växter. 4. Vallmoväxter– 
jungfrulinsväxter Karlsson, T. 14

  Misteln i Västerås Skoglund, J. 28

  Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i de  
gotländska ängena? Svensson, B. & Carlsson, B. 42

  Strigolaktoner – viktiga signalsubstanser inom och  
mellan växter Björn, L. O. 52

  Varför skrev inte Linné om insekternas roll som  
pollinatörer? Bohlin, A. 54

  Vriden ledtråd i fådd lilja Lidén, M. 58

 Föreningsnytt Ledare: Nytt år, nya aktiviteter 3

  Inventering av vita fläckar i Lule lappmark 61

  Inventeringsläger i Pite lappmark 61

  Botanikläger för unga i Halland 62

  Stipendier till Botanikdagarna 62

  Andersson, UB: Årets växt 2013 – blåklint 63

  Fjällmosskurs i Jämtland 63

  Välkomna till Botanikdagarna i Dalsland! 64 

Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän, southwestern Sweden. Jonasson; p. 4. • Novelties in the 
flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae. Karlsson; p. 14. • Strong increase of Viscum album at its 
northern Swedish limit. Skoglund; p. 28. • Protecting early-flowering Euphrasia on Gotland, southeast  
Sweden. Svensson & Carlsson; p. 42. • Strigolactones: Important signal substances within and between 
plants. Björn; p. 52 • Why did not Linnaeus write more on insects as pollinators. Bohlin; p. 54. • Twisted  
clue in gotten lily. Lidén; p. 58.  
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omslagsbild Välhäv
dade  betesmarker är en 
försvinnande naturtyp. 
Ingemar Jonasson har 
inventerat några av de 
kvarvarande på Tjörn. 
Se vidare sid. 4.
foto Ingemar Jonasson, 
Härön NV 4 juli 2012.
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Som du säkert redan 
upptäckt har SBT fått 
ett nytt utseende. En 
modernare och mer 
lättläst layout, med 
lite större fokus på bil-
der och grafik, hoppas 
vi ska göra tidskriften 
attraktiv för ännu fler intresserade bota-
nister runtom i landet. Hör gärna av dig till 
redaktionen (bengt.carlsson@sbf.c.se) med 
både ris och ros. Och gärna med förslag på 
nya artiklar!

Föreningen söker för närvarande en 
redaktör till en helt ny tidning för alla som 
vill läsa och lära om våra vilda växter. En 
tidning som vi hoppas ska sprida ännu mer 
kunskap om vår rika växtvärld och locka 
allt fler till botanikens värld. Tidningen ska 
komplettera SBT och alla medlemmar kom-
mer tills vidare att få båda tidskrifterna till 
samma avgift.

Nytt år och nya aktiviteter. Ja, nya och nya. 
Vissa populära inslag har funnits med under 
många år. Botanikdagarna med besök i något 
av våra 25 landskap startade redan 1979. De 
vilda blommornas dag är inne på sitt tolfte 
år och de årliga föreningskonferenserna – 
som samlar deltagare från hela landet – har 
funnits med under ännu längre tid. 

Förra året ordnade vi för första gången 
ett ungdomsläger. Det 
blev så uppskattat att 
det blir ett nytt läger i 
Halland i sommar.

Men även om en 
hel del går i gamla 
spår så är ändå varje 
exkursion, resa eller 

konferens en ny upplevelse där vi fylls med 
nya intryck och träffar nya människor. 

Flera av våra medlemmar är trogna följe-
slagare, medan andra aldrig deltagit. Varför 
inte pröva på något nytt i år?
• Föreningskonferens i Uppsala: 9–10 mars  

(se nr 6/2012; det är inte för sent att anmäla sig!)
• De vilda blommornas dag: 16 juni 
• Ungdomsläger i Halland: 14–18 juni  

(se sid. 62)
• Botanikdagarna i Dalsland: 26–30 juni  

(se sid. 64)
• Botanisk resa till franska Alperna: 4–11 juli  

(se nr 6/2012; redan fullbokad)
• Inventering av vita fläckar i Lule lappmark: 7–12 juli 

(se sid. 61).

Mer information om vår verksamhet finns 
på vår hemsida (www.sbf.c.se) eller lämnas av 
Maria Redin på kansliet (tel. 018–471 28 91). 

Lär känna våra säll
synta fjällväxter är en 
nyutkommen bok som 
getts ut av SBF och 
Floraväktarna med 
stöd från WWF. I 
boken beskrivs på 136 
bildrika sidor fjällens 
alla rödlistade arter. 
Vi hoppas boken ska 
öka nyfikenheten hos 

fjällvandraren och stimulera rapporteringen 
av fjällvärldens växter. 

Du som är intresserad av boken kan nu 
beställa den till Floraväktarnas specialpris: 
60 kr + frakt. Beställ från Maria på kansliet 
(018-471 28 91, sbf@sbf.c.se).

God fortsättning på det nya året!
margareta edqvist

Nytt år och nya aktiviteter
  ledare
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D
e bohuslänska naturbetesmarkerna växer igen och 
håller på att försvinna. Det är en av anledningarna till 
att jag sommaren 2012 inventerade 14 olika hagmar-
ker på Tjörn och att den här artikeln blev skriven. Jag 

Försvinnande bohus-
länska hagmarker och 
deras växter
INGEMAR JONASSON

Våra naturbetesmarker 

med sin rika flora är 

en starkt hotad natur-

typ. Ingemar Jonasson 

har inventerat de fina 

hagmarker som ännu 

finns kvar på Tjörn.



5Jonasson: Hagmarker i Bohuslän

figur 1. De välbetade strand
ängarna vid Morik har de 
senaste åren hållits öppna 
av hästar. Förgrundens 
vildkapri fol Lonicera pericly
menum förekommer i de flesta 
bohuslänska betesmarker och 
är för övrigt också Bohusläns 
landskapsväxt.
foto Ingemar Jonasson, 30 juni 
2012.
The wellgrazed seashore 
pastures at Morik on the island of 
Tjörn in Bohuslän are nowadays 
grazed by horses.

var också intresserad av att se hur hagmarker av olika typ och 
hävd skiljer sig åt i artantal och vegetationens sammansättning. 
Urvalet av hagmarker gjordes därför så att marker med olika 
hävd och utseende kom med i inventeringen. Den gav mig också 
ett tillfälle att på nytt besöka dessa favoritmarker, nu i långsamt 
tempo och med nya ögon.

Hagmarkerna besöktes tre gånger under sommaren, i maj, juli 
och september. Resultatet redovisas i tabell 1 på sidan 11.  Det jag 
beskriver i artikeln har sin utgångspunkt på Tjörn, men kan gälla 
för hela det bohuslänska kustlandet där förhållandena är ungefär 
likvärdiga. Bohusläns inland visar delvis upp andra mönster, men 
minskningen av hagmark är lika stor eller större här än i kust-
landet.



6 Svensk Botanisk Tidskrift 107:1 (2013)

Den hemskaste öken
Under 1700-talet utgjordes huvuddelen av betesmarkerna av de 
olika hemmanens utmark. I Bohuslän bestod dessa utmarker av 
kala bergområden mellan de olika byarnas inägor. Den skog som 
en gång funnits hade avverkats under tidigare århundraden. 

Linné och Pehr Kalm reste på 1700-talet genom Bohusläns 
kustland och besökte även Tjörn, och förundrades då av den 
nästan totala frånvaron av skog. Byarnas betesdjur vaktades 
av pojkar, kanske också flickor, så kallade hôlingar. Närmare 
inägorna fanns mindre kalv- och hästhagar.

I mitten av 1800-talet delades utmarkerna upp mellan byarnas 
gårdar vid det laga skiftet, och man fick de beteshagar som till 
form och storlek finns kvar ännu i dag. I Bohuslän begränsas de 
av de typiska enstensgärdsgårdar, ”haggårdar”, som i rät linje 

figur 2. Det övre fotot tog 
Mårten Sjöbeck i Haketorp 
på Tjörn försommaren 1931. 
Sjöbecks egen text till fotot: 
I fågelflyktlinjen från Atlanten 
ligger Tjörn. Mera än någon 
annan svensk landsdel har 
denna ö kommit att behärskas av 
ett nordatlantiskt kynne.

Det magnifika fotot är inte bara 
en vacker bild av ett numera 
försvunnet landskap, utan ger 
också en god skildring av topo
grafin på Tjörn – och övriga 
kustbandet i Bohuslän – och 
den tidens jordbrukslandskap.

Ön består till sin huvuddel 
av kraftiga bergmassiv med 
mellanliggande, sedimentfyllda 
sprickdalar. Bergen är nästan 
helt kala efter århundraden av 
skogsavverkning och hårt bete. 
Bruknings enheterna är mycket 
små, med till exempel vete, 
vallväxter och ärtor och bönor 
i den större dalgången och 
råg och potatis på de lättare 
jordarna i förgrunden. 

I mitten syns en Lformad 
hagmark med tunt jordtäcke 
och hällmark mot dalsidan och 
för övrigt berg. I förgrunden 
bergig betesmark med av 
boskapen tuktade tuvor av 
ljung och gräs. 

Lägg märke till de typiska 
enstensgärdsgårdarna, de 
flesta lagda i samband med 
laga skiftet.

Den undre bilden visar 
samma vy den 10 september 
2012. Stengärdsgården är i 
stort sett det enda som är sig 
likt från Sjöbecks foto. Nästan 
varje sten ligger på samma 
plats som den en gång fick på 
1800talet.
foto: Mårten Sjöbeck (ovan), 
Ingemar Jonasson. (nedan)
The top photo was taken by 
Mårten Sjöbeck in 1931 and 
shows the heavily utilized 19th 
century landscape still in place. 
The bottom photo – taken from 
the same spot in 2012 – reveals 
a much changed scenery.
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med viss möda klättrar upp och ner för bergen, så som lant-
mätarna en gång ritade ut dem på skifteskartorna.

Det kala bohuslänska jordbrukslandskapet utnyttjades hårt av 
en växande befolkning. Av utomstående fick bohuslänningarna 
höra att landskapet var fult. Hävdatecknare och andra använ-
der ord som ”naket”,”ohyggligt”, ”den hemskaste öken”. Detta 
bidrog säkerligen till den olyckliga kampanj för barrskogsplan-
tering i hagmarkerna som började i slutet av 1800-talet i skogs-
vårdsstyrelsens och hushållningssällskapets regi, och som fick så 
stor genomslagskraft.

Ännu långt fram på 1900-talet behöll dock Bohuslän sitt 
nästan helt öppna utseende. Mårten Sjöbecks foto från 1931 visar 
tydligt detta (figur 2). Värdeomdömena om landskapet ändras nu. 
Sjöbeck skriver i sin bok Bohuslän: ”Landskapets kalhet är dess 
skönhet” och ”Måtte granplanterarna gå förbi dessa klassiskt 
skurna berg”. Konstnärer strömmar till Bohuslän i stora skaror 
för att måla ”de blå bergen” och ”det speciella ljuset”. Tor Bjur-
ström, lärare på konstskolan Valand skriver: ”Världens vackraste 
landskap i sitt slag”.

Omkring 1960 börjar den stora landskapsomvandlingen. De så 
typiska småbruken börjar läggas ner, så småningom i allt snabb-
are takt, och landskapet växer igen. I mitten av 1950-talet hade 
Tjörn 550 småbruk som lämnade mjölk till mejeriet. I dag åter-
står två.  Deras brukare är i pensionsåldern, och man kan nästan 
inte tala om någon enda kvarvarande heltidsjordbrukare på ön. 

Naturbetesmarkerna är av tre slag
Naturbetesmarkerna är huvudsakligen av tre slag: hagmarker i 
eller invid berg, hagar som innehåller havsstrandängar och öar 
eller holmar.

De flesta är av det första slaget. Dessa betesmarker, ofta starkt 
kuperade, är en blandning av berg, hällmark, öppna gräsytor och 
rishedar. Inslaget av fukt- och våtmarker är betydande. Denna 
mosaik innehåller en lång rad biotoper med olika växter, bero-
ende på jordmån, markfuktighet och belägenhet i terrängen. 

Där hagmarkerna går ner till havet utökas antalet biotoper 
med dem som ingår i havsstränder. De bohuslänska havssträn-
derna rymmer en rad olika växtmiljöer. Det finns klipp-, block-, 
grus-, sand- och lerstränder, till exempel. De hagmarker som når 
ner till havsstränderna har ofta högst antal växtarter.

Det finns relativt många öar och holmar som ännu betas. 
Fårbete på holmar ger ofta ett tilltalande betesresultat. De 
bohuslänska hagarna var långt fram på 1900-talet trädlösa, eller 
med få träd, förutom de barrträdsdungar som var ett resultat 
av planteringskampanjen. Under de senaste femtio åren har de 
flesta hagarna vuxit igen med träd eller buskar, men det finns 

” Måtte granplanterarna 
gå förbi dessa klassiskt 
skurna berg.”
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fortfarande hagmarker som är nästan trädfria. Holmar och öar 
växer igen långsamt eller inte alls på grund av det utsatta läget. 

Hagmarkerna i Bohusläns kustland är landskaps- och vegeta-
tionsmässigt besläktade med dem som finns i de övriga nord-
västatlantiska kustområdena. Redan Mårten Sjöbeck såg detta 
vid sitt besök på Tjörn. Se texten till hans foto från Haketorp i 
figur 2! I tabell 1 har därför ett antal västliga växter tagits med.

Vinnare och förlorare
Väl hävdade hagmarker hör till artrikaste i landet. Den art-
rikaste hagen i min inventering (med 239 kärlväxter) är en liten 
halvö (Kuballe, nr 1 i tabell 1) med många olika biotoper: berg, 
hällmark, ängsmarker, fuktmarker och en havsstrandäng. Det är 

figur 3. Ljungögontröst, 
spenslig ullört, slåttergubbe 
och granspira (Euphrasia 
micrantha, Logfia minima, 
Arnica montana, Pedicula
ris sylvatica) är fyra betes
marksväxter som minskar 
snabbt i Bohuslän. 

Ljungögontröst har minskat 
från 400 lokaler i mitten av 
1900talet, enligt Fries’ båda 
bohusfloror från den tiden, till 
73 lokaler enligt den nyut
komna bohusfloran. 

Motsvarande siffror för de 
övriga arterna är: spenslig ullört 
264 → 55, slåttergubbe 592 
→ 348 och granspira 420 → 
278.
foto: Ingemar Jonasson.
Euphrasia micrantha, Logfia 
minima, Arnica montana and 
Pedicularis sylvatica are four 
species that are decreasing 
rapidly in Bohuslän together with 
with the old, traditionally used 
outfield pastures they belong to.
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svårt att jämföra denna siffra med naturbetesmarker i andra delar 
av landet – det finns få sådana uppgifter – men den bör vara hög 
med tanke på det stora antalet biotoper. 

Hagmarken vid Pilane gravfält på ön inrymmer nära 300 
växter, enligt den mångåriga inventering jag gjort, och då har 
området ändå ingen havsstrand. Enligt min erfarenhet missar 
man många arter vid en inventering som bara omfattar ett år, och 
sifferuppgifterna i tabell 1 bör förmodligen justeras uppåt en hel 
del. Det går nog att hitta hagar i Bohuslän med mellan 300 och 
400 arter.

I takt med det minskande betestrycket har det också skett 
stora och snabba förändringar i växtsamhällena. Exempel på 

figur 4. Vildkaprifol, sötbjörn
bär, klockljung och bohus
marrisp (Lonicera periclyme
num, Rubus plicatus, Erica 
tetralix, Limonium humile) är 
fyra betesmarksväxter som 
har ökat eller har oförändrad 
frekvens. 

Högvuxna, robusta arter 
klarar igenväxningen mycket 
bättre än låga arter och utgör 
själva en del av igenväxningen. 
Bohusmarrisp växer i allmänhet 
i en gränszon mellan öppet 
vatten och strand, där konkur
rensen är mindre.
foto: Ingemar Jonasson.
Lonicera periclymenum, Rubus 
plicatus, Erica tetralix and Limo
nium humile are four species 
that increase on most old pas
tures that nowadays are being 
overgrown.
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snabbt minskande västliga betesmarksarter är ljungögontröst, 
slåttergubbe, granspira och spenslig ullört (figur 3), medan 
vildkaprifol, sötbjörnbär, klockljung och bohusmarrisp har ökat 
eller behållit sin tidigare frekvens (figur 4). Backtimjan Thymus 
serpyllum har aldrig varit någon vanlig art i Bohuslän – den når 
sin nordvästgräns i landet här – men har haft ganska många och 
individrika förekomster på Tjörn. Den hör numera till de allra 
snabbast minskande arterna här och är på väg att försvinna till-
sammans med de hagmarker där den hör hemma.

Hagmarken i Balkeröd (nr 12 i tabell 1) är ett bra exempel 
på hur snabbt en naturbetesmark förändras och degenererar 
när hävden upphör. För tio år sedan var den en välbetad, artrik 
hage med bland annat gott om Nordstedts maskros Taraxacum 
nordstedtii, en ädelmaskros med höga krav på kortbetad mark. 
Vid inventeringen 2012 hittades bara ett exemplar av denna art, 
långt och blekt och stående på tå för att få så mycket ljus som 
möjligt. 

KOMMENTARER TILL TABELL 1
De olika hagmarkerna i tabell 1 är ordnade efter det totala anta-
let växter i fallande skala. De två hagmarkerna som ligger i topp 
är väl betade hagar med lång och obruten hävd. De omfattar 
många biotoper, bland annat havsstränder av olika typ. I botten 
av tabellen finns två hagmarker av hedtyp med måttlig hävd 
och tunt och magert jordtäcke. I botten hittar man också den 
ovan nämnda hagmarken i Balkeröd, tidigare ett objekt av hög 
klass.

Uppgifterna om vilka arter som bör betecknas som betes-
gynnade har hämtats ur Ekstam & Forsheds ”Om hävden 
upphör”, där dessa betecknas som ”Gräsmarksart som i lång tid 
haft sin populationstyngdpunkt i gamla typer av betesmarker”. 
Av sådana arter förekommer vitklöver Trifolium repens, knägräs 
Danthonia decumbens, höstfibbla Leontodon autumnalis, pillerstarr 
Carex pilulifera, vårstarr C. caryophyllea,  sandkrassing Tees dalia 
nudicaulis, knippfryle Luzula campestris och sandmaskrosor 
Taraxa cum sect. Erythrosperma i nästan alla de betade hagar som 
ingår i inventeringen. Saltmålla Atriplex pedunculata, ljungögon-
tröst, granspira, kattfot Antennaria dioica, kustgentiana Gentia
nella baltica, backtimjan och slåttergubbe är exempel på arter 
som i Bohuslän nästan helt är beroende av bete.

Fjällkåpa Alchemilla alpina förekommer i tre av hagarna och 
fjällnejlika Viscaria alpina i en. Båda arterna finns på flera ställen 
på Tjörn och har även förekomster på andra ställen i Bohuslän. 
Förekomsterna kan tolkas som att Bohuslän i växtgeografiskt 
hänseende kan ses som en sydöstlig del av det norska kustlandet, 
där också de här arterna förekommer.
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Tabell 1. Fjorton hagmarker på Tjörn. Uppgifterna om vilka arter som bör betecknas som betesgynnade har 
hämtats ur Ekstam & Forshed (1992).
Fourteen pastures with different management histories on the island of Tjörn, Bohuslän, that were inventoried in 2012.

Namn

Koordi- 
nater 

(RT90) S
to

rl
ek

 (
ha

)

Biotoper Hävd A
nt

al
 a

rt
er

 
(d

är
av

 b
et

es
-

gy
nn

ad
e)

Sydvästliga arter
Notervärda 
övriga arter

1 Kuballe 
halvö

643410
125300

4,5 hällmark, berg, 
ängspartier, våtmarker, 
havsstrandäng

väl 
betad

239
(29)

vildkaprifol, rotfibbla, 
sandkrassing, vårtåtel, 
sötbjörnbär, sylnarv

orustbjörnbär, 
saltmålla, smal 
käringtand, 
bohusmarrisp

2 Morik 
strand
ängar

643430
124958

3 hällmark, berg, 
ängspartier, våtmarker, 
havsstrandäng

väl 
betad

233
(30)

vildkaprifol, rotfibbla, 
sandkrassing, vårtåtel, 
sötbjörnbär, sylnarv

bohusmarrisp

3 Grinneröd 643830
125106

4 hällmark, berg, ängs
partier, våtmarker

väl 
betad

196
(19)

vildkaprifol, rotfibbla, 
sandkrassing, vårtåtel, 
sötbjörnbär

fjällkåpa,  
backtimjan, 

4 Häle 643728
125140

2 hällmark, berg, ängs
partier, våtmarker

väl 
betad

161
(16)

vildkaprifol, rotfibbla, 
vårtåtel, spenslig ullört, 
sötbjörnbär

fjällkåpa

5 Rössel
dalen

643602
124986

2 hällmark, berg, ängs
partier, våtmarker

väl 
betad

147
(13)

klockljung, rotfibbla, hed
säv, granspira, sandkras
sing, slåttergubbe, vårtåtel, 
sötbjörnbär

fjällnejlika

6 Björhol
men NV

644466
124668

1,5 hällmark, berg, 
ängsfragment, rished, 
våtmarker, havsstrand

ej 
betad 
på 10 

år

143
(12)

klockljung, vildkaprifol, rot
fibbla, bäcknate, dvärglin, 
sandkrassing, sötbjörnbär

marrisp, 
strandbeta,

7 Lilla 
Vrångs
holmen

643400
124730

3 hällmark, berg, 
ängsfragment, rished, 
våtmarker, havsstrand

ej 
betad 
på ca 
75 år

142
(15)

klockljung, rotfibbla, 
hedsäv, sylnarv, vårtåtel, 
dvärglin, sötbjörnbär

strandkämpar, 
strandbeta, 
bohusmarrisp

8 Tolleby 643444
125130

0,5 ängsparti, hällmark, 
berg, våtmark

svagt 
betad

141
(8)

klockljung, vildkaprifol, 
rotfibbla, slåttergubbe, 
vårtåtel, sötbjörnbär

fjällkåpa,  
kambräken

9 Morik 
berg

643402
124904

3 rikare berg, hällmark, 
rished, gräshed, ängs
fragment, havsstrand

obetad 
2012

133
(15)

vildkaprifol, rotfibbla, 
hedsäv, sandkrassing, 
sötbjörnbär, sylnarv

spirbjörnbär

10 Härön
NÖ

644144
124630

4 rikare berg, hällmark, 
rished, ängsfragment, 
våtmarker, havsstrand

måttligt 
betad

124
(16)

klockljung, rotfibbla, vild
kaprifol, granspira, hedsäv, 
vårtåtel, sandkrassing, 
sötbjörnbär

11 Ävja 644430
125994

1 hällmark, berg, ängs
partier,

åter
upp
taget 
bete

116
(10)

vildkaprifol, rotfibbla, sand
krassing, sötbjörnbär

12 Balkeröd 643998
125940

4 hällmark, berg, ängs
partier, våtmark

ej 
betad 
på 10 

år

115
(4)

klockljung, rotfibbla, sand
krassing, sötbjörnbär

13 Härön S 644094
124534

2 hällmark,berg, rished, 
ängsfragment, våt
marker

måttligt 
betad

71
(6)

klockljung, vildkaprifol, 
rotfibbla, hedsäv, ljung
ögontröst

14 Härön NV 644174
124570

4 hällmark, berg, 
ängsfragment, rished,  
våtmarker

måttligt 
betad

67
(4)

klockljung, vildkaprifol, 
hedsäv, vårtåtel, bäcknate
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Framtiden
Framtiden för de bohuslänska hagmarkerna ser mörk ut. Det 
som trots allt finns kvar i dag är spillror av det som fanns för 
bara femtio år sedan. De bästa vårdarna av dessa inbjudande och 
blomsterrika marker – småbrukarna och deras betesdjur – blir 
bara färre och färre. Om utvecklingen fortsätter som hittills är 
nog de flesta hagmarkerna borta om tjugo år. Det finns reservat 
som innefattar flera av de finaste hagarna, men även dessa reser-
vat är beroende av betesdjur.

figur 5. En typisk bohuslänsk 
hagmark i berg nära kusten. 
Det här slaget av betesmark 
har emellertid minskat starkt, 
och förekommer numera näs
tan bara i reservat. – Härön S 
(lokal nr 13 i tabell 1).
foto: Ingemar Jonasson, 29 juli 
2007.
Speciesrich outfield pastures 
like this on Härön were once a 
common sight in Bohuslän but 
are nowadays found almost only 
in nature reserves.
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De flesta av lantbrukarna är själva medvetna om sina markers 
värde och brukar också vara intresserade om man berättar om de 
speciella växter eller det värde som finns i deras hagar. I slutän-
dan är det emellertid andra saker som avgör om de ska fortsätta 
sin verksamhet eller inte.

Många är oroade och många arbetar även aktivt för att bevara 
de här naturbetesmarkerna. Inom Tjörns naturskyddsförening 
har till exempel en hagmarksgrupp under mer än tjugo år träget 
och målmedvetet arbetat med röjningsarbete i igenväxande 
hagar. Man har också aktivt hjälpt till med att skaffa betesdjur 
och på flera sätt försökt påverka kommunens politiker för posi-
tiva insatser (figur 6).

Skogsvårdsstyrelsen, tillsammans med hushållningssällska-
pet, lyckades få en stor del av de bohuslänska småbrukarna att 
plantera igen delar av sina hagmarker med barrskog med början 
i senare delen av 1800-talet och fortsättning långt in på 1900-
talet. Kanske skulle man studera vad som gjorde den kampanjen 
så framgångsrik och starta en ny kampanj för att öppna upp de 
igenvuxna, eller åtminstone rädda kvar de återstående hag-
markerna. För som Mårten Sjöbeck skrev tidigt på 1900-talet: 
”Kulturlandskapet är vårt främsta fornminne”.  

Citerad litteratur
Blomgren, E., Falk, E., & Herloff, B. 

(red.) 2011: Bohusläns flora. – Fören-
ingen Bohusläns flora.

Ekstam, U. & Forshed, N. 1992: Om 
hävden upphör. – Naturvårdsverket.

Sjöbeck, M. 1932: Bohuslän och Göteborg. 
– Seelig.

figur 6. Fotot med den vackra 
kon av Blonderas är taget i 
hagmark nr 3, Grinneröd. Jag 
ramade in bilden tillsammans 
med texten ”Hej Politikerna! Ni 
har väl inte glömt oss? Tjörns 
kvarvarande landskaps vårdare”, 
och vidarebefordrade den till 
kommunhuset med ett önske
mål om att den skulle sättas 
upp i politikernas kafferum. 

Här har jag fotograferat 
inramningen i ett litet bestånd 
med Jungfru Marie nycklar.
foto: Ingemar Jonasson.
This picture was part of an effort 
to persuade the local politicians 
to better preserve the remaining 
pastures on Tjörn.

Ingemar Jonasson är en numera 
pensionerad grundskollärare som 
ägnar en stor del av sin tid åt 
Bohusläns växter. Som omväxling 
studerar Ingemar lökväxter på mer 
exotiska bredd grader.

Adress: Berglärkan 55,  
426 69 Västra Frölunda
Epost: ingemar@berglarkan.se

Jonasson, I. 2013: Försvin
nande bohuslänska hag
marker och deras växter. 
[Disappearing seminatural grass
lands in Bohuslän, southwestern 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
107: 4–13.

The province of Bohuslän, SW 
Sweden, was formerly known 
for its barren appearance caused 
by a heavy pressure from the 
inhabitants and their grazing 
animals. Nowadays, the land-
scape is being rapidly overgrown 
or reforested and most remain-

ing pastures are to be found in 
nature reserves. 

Fourteen outfield pastures 
(area 0.5–4.5 ha) covering a range 
of vegetation types and man-
agement histories on the island 
of Tjörn in S Bohuslän were 
inventoried in 2012.
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P
resentationen av nyheter i den 
nordiska kärlväxtfloran – nyfynd, 
nya svenska eller vetenskapliga 
namn, eller ändringar i status – 

fortsätter här med ranunkelväxter, sten-
bräckeväxter, ärtväxter och småfamiljer som 
kommer nära dessa i systemet. De tidigare 
artiklarna (Karlsson 2012 a, b, c) finns i när-
mast föregående häften av SBT.

De flesta för Sverige nya växterna är till-
fälliga. Detta har inte påpekats i varje enskilt 
fall. Däremot har det angivits om en ny växt 
uppträder som bofast. Lokaluppgifter ges 
för att styrka nyfynd, men det finns ingen 
ambition att nämna samtliga kända uppgif-
ter eller att ange primäruppgift.

Papaveraceae – vallmoväxter
Jordröksväxter Fumariaceae har inkluderats i 
vallmoväxter Papaveraceae. De båda familjerna är 
systergrupper; både var för sig och sammanslagna 
utgör de naturliga (monofyletiska) enheter. Ur fylo-
genetisk synpunkt är det alltså lika korrekt att slå 
samman dem som att behålla dem separat. I det nya 
kärlväxtsystemet (Bremer m.fl. 2009) rekommende-
ras sammanslagning i fall som detta, eftersom man 
strävar efter ett måttligt antal familjer.
Corydalis angustifolia × solida smal nunneört × stor 

nunneört. Ett fynd i Upl Husby-Sjutolft socken, 
Ekolsunds slottspark, 1 ex. 2003 tillsammans med 
C. angustifolia, har publicerats tidigare (Svenson 
2003). Belägg av hybriden, bestämt av Magnus 
Lidén, finns i S.

Corydalis aurea småblommig nunneört, en ett årig 
prydnadsväxt från Nordamerika med gula blom-
mor och långa, knottriga kapslar, är funnen som 
tillfällig i Oslo i Norge (Lid & Lid 2005).

Corydalis bracteata kanariegul nunneört bör betrak-
tas som bofast på sin lokal i Upl Vallentuna, där 
den är sedd sedan tidigt 1970-tal.

Corydalis linstowiana linstownunneört är en tvåårig, 
blåblommig, sommarblommande art från sydväs-
tra Kina, som odlas till prydnad. Den påträffades 
i det fria av Erik Ljungstrand i slutet av septem-
ber 2009 i Gunnilse grusgrop i BhG Nödinge. 
Bestämningen har bekräftats av Magnus Lidén.

Corydalis solida. Det svenska namnet stor nunne ört 
övergår till artnivån och sammanskrivs till stor
nunneört (jämför smånunneört för C. intermedia); om 
man vill specificera subsp. solida använder man det 
svenska namnet vanlig stornunneört.

Dicentra eximia furirhjärta utgår. Den har rappor-
terats från Vrm Karlskoga (Milberg 1992), men 
uppvisade belägg har varit D. formosa, och furir-
hjärtat finns inte med i den färdiga Karlskoga-
floran (Nilsson 2008). För uppgifter i Artportalen 
(access 2012-12-15) saknas belägg.

Dicranostigma leptopodum klasevallmo är (hos oss) 
ettårig, har bladrosett, glest fåbladig stjälk, 
tillspetsade knoppar, smal skida och gula blom-
mor. Den kommer från Kina, odlas som prydnad 
och blev funnen 2011 av Anders Svenson på bar 
jord vid Bergianska trädgården i Upl Stockholm. 
Belägg i S. – Det svenska namnet på släktet 
Dicranostigma är klasevallmor.

Eschscholzia lobbii är spensligare än sömntuta 
E. californica och har betydligt mindre och blekare 
blommor, som sitter på långa skaft direkt från 
bladrosetten. Jörgen Josefsson påträffade den 
2002 på Tranås soptipp i SmI Säby (belägg i S), 
och Åke Svensson och Charlotte Wigermo fann 
den 2011 i Sk Simrishamn (belägg i LD och S). Av 
följearterna att döma ingår växten i påsfrö med 
blandade sommarblommor. Den är inhemsk i 
Kalifornien. Ett lämpligt svenskt namn kan vara 
dvärgsömntuta. – Torbjörn Tyler klarlade växtens 
rätta identitet.

Fumaria kralikii uppträdde 1867–75 som ogräs i 
Lund (belägg i LD), möjligen efter tidigare odling 
i Botaniska trädgården. Uppgiften har tidigare 
publicerats hos Hylander (1971) och Lidén (2001), 
som på grund av omständigheterna inte accepte-
rade arten som vildväxande; den godtogs dock i 
Floran i Skåne (Tyler m.fl. 2007). – Arten kommer 

Genomgången av namnändringar i kärlväxtfloran under det senaste 

decenniet har nu hunnit fram till de tvåhjärtbladiga växterna.

Nya namn på nordiska växter
4. Vallmoväxter–jungfrulins växter

THOMAS KARLSSON
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från östra Medelhavsområdet, har smalflikiga 
blad, små blommor på krökta blomskaft och 
klotrund frukt. Som svenskt namn föreslås turkisk 
jordrök.

Fumaria muralis. Det svenska namnet kustjordrök 
övergår till artnivån; subsp. boroei får heta vanlig 
kustjordrök.

Fumaria muralis subsp. muralis, murjordrök, har 
vuxit som ogräs i Botaniska trädgården i Sk Lund 
sedan 2008 (belägg samlade av Torbjörn Tyler och 
Håkan Wittzell i LD).

Macleaya vippvallmor. Den oftast påträffade vipp-
vallmon är hybridvippvallmo M. ×kewensis (M. cor
data × microcarpa). Stamarterna odlas också. 
Vippvallmo M. cordata har 22–32 ståndare och 
4–6 fröämnen i varje fruktämne, medan kinesisk 
vippvallmo M. microcarpa har 8–12 ståndare och 
ett enda fröämne. Hybriden har 13–17 ståndare 
och 2–4 fröämnen. Den utvecklar, till skillnad 
från arterna, inga mogna frukter.

[Macleaya cordata vippvallmo. En uppgift om 
denna art i Floran i Skåne (Tyler m.fl. 2007) gäller 
kinesisk vippvallmo (se nedan), och en invente-
ringsrapport från Upl Harg 2004 (Jonsell 2010, 
med reservation för bestämningen) grundas enligt 
belägg i UPS på hybridvippvallmo M. ×kewensis. 
Vippvallmo är alltså fortfarande inte säkert känd 
från Sverige.]

Macleaya microcarpa kinesisk vippvallmo har inte 
tidigare rapporterats som vildväxande. Ett belägg 
(nu i S) insamlades i Sk Håslöv 2004 av Åke 
Svensson.

Papaver cambricum är det rätta namnet för engelsk 
vallmo (tidigare Meconopsis cambrica) (figur 2). 
Den har förts till Meconopsis eftersom den har ett 
distinkt stift med märke i toppen (Papaver har en 
flat märkesskiva med radierande märken). Onto-
genetiska och anatomiska studier har emellertid 
visat att stiftet hos M. cambrica har utvecklats 
sekundärt från en märkesskiva – alltså ett fall av 
konvergens. Att engelsk vallmo tillhör Papaver 
styrks av DNA-studier (Kadereit m.fl. 2011).

Papaver lapponicum talviksvallmo. De nordnorska 
populationerna överensstämmer molekylärt med 
P. lapponicum subsp. lapponicum från Kolahalvön 
och de morfologiska skillnaderna är små. Under-
arten kvaenangense upprätthålles därför inte (Lid 
& Lid 2005, Solstad 2009).

Papaver radicatum fjällvallmo (figur 1). I de klassiska 
studierna av Nordhagen (1932) och Knaben 
(1959a, b) sågs fjällvallmons under arter som 
relikter som överlevt den senaste nedisningen. 
Undersökningar med isozymteknik (Solstad m.fl. 
2003) visade dock ingen genetisk skillnad, och 
i DNA-studier (AFLP; Solstad 2009) stämde 

figur 1. Fjällvallmo Papaver radicatum är en nordisk endem. Den delades tidigare i 13 underarter med 
förekomst i skilda fjällområden. Olikheterna är obetydliga och det anses nu inte motiverat att särskilja de 
olika fjällvallmorna med namn. De har troligen uppkommit av en slump när små bestånd isolerats från 
varann efter att den senaste landisen smält bort. – Torne lappmark, Jukkasjärvi, Nissun tjårro, stenig fjällhed 
29 juli 2011. foto: Åke Svensson.
Papaver radicatum, a Nordic endemic with much local variation.
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sydnorsk och isländsk fjällvallmo helt överens, 
medan nordnorsk fjällvallmo avvek något. 

Morfologiska skillnader mellan populationer 
existerar, men de har troligen uppkommit av en 
slump i småbestånd som blivit isolerade från var-
ann efter att den senaste landisen smält bort. Om 
de hade haft en längre historia borde de ha varit 
genetiskt mera olika. 

Preliminärt sammanfattar Elven (i Lid & Lid 
2005) därför alla underarter utom en som subsp. 
radicatum. Undantaget är laestadiusvallmo subsp. 
laestadianum, som har ett avvikande kromosomtal 
(oktoploid med 2n = 56; övriga är dekaploider med 
2n = 70). Även detta är en svag skillnad, eftersom 
olika kromosomtal inom arten är vanligt i denna 
del av släktet. – P. radicatum subsp. radicatum över-
tar namnet lappvallmo från subsp. ovatilobum.

Papaver setiferum jättevallmo (tidigare P. pseudo
orientale). Namnändringen beror på att epitetet 

pseudoorientale användes redan 1898 för hybriden 
P. orientale × lateritium (Goldblatt 2011); det 
är alltså inte tillgängligt för jättevallmo, som 
beskrevs som art av Goldblatt (1974).

Berberidaceae – berberisväxter
Berberis aggregata pärlberberis, tidigare funnen på ett 

par lokaler i Danmark och Norge, är nu påträffad i 
Sverige. Martin Sjödahl fann år 2000 en kvarstå-
ende buske i en ödeträdgård på Arrheniusgatan 
i Klm Kalmar (belägg i S). Den kinesiska arten 
har små, tjocka, helbräddade blad som smalnar 
av mera jämnt mot skaftet än hos häckberberis 
B. thunbergii. Blommorna sitter i korta men rikt 
sammansatta ställningar.

Berberis julianae långbladig berberis, med 6–8 cm 
långa, vintergröna, lansettlika, vasst sågade 
blad, är funnen kvarstående på en ödetomt vid 

figur 2. Engelsk vallmo Papaver cambricum avvi
ker från våra andra Papaverarter genom att ha ett 
distinkt stift med ett märke i toppen. På grund av 
denna egenskap fördes arten tidigare till det asia
tiska släktet Meconopsis, men stiftet hos engelsk 
vallmo har i själva verket utvecklats sekundärt från 
en märkesskiva. Konvergent utveckling har alltså 
i detta fall lett till felaktig systematik. – Blekinge, 
Mörrum, Stensnäs, vägkant 3 juni 2012. 
foto: Åke Svensson.
Papaver cambricum was formerly misplaced in the 
genus Meconopsis.
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Solbacken i Bl Sölvesborg i mars 2006 (Bengt 
Nilsson, belägg i S). Den kommer från Kina.

Berberis koreana koreansk berberis liknar berbe-
ris B. vulgaris, men taggarna är utvecklade till 
små stjälkomfattande blad. Som namnen anger 
kommer den från Korea; den noterades 1993 av 
Tommy Nilsson i en ödeträdgård i Mögleryd i SmI 
Stenberga. Belägg finns i Emådalens herbarium.

Ranunculaceae – ranunkelväxter
Aconitum lycoctonum. Som svenskt namn på den 

tidigare namnlösa arten föreslås vargstormhatt. 
Epitetet lycoctonum betyder varggift.

Aconitum lycoctonum subsp. lasiostomum, en öst-
europeisk underart, anges vara funnen i Norge  
(He Ringsaker; Lid & Lid 2005). Den har smal 
hjälm liksom nordisk stormhatt subsp. septentrio
nale, men blommorna är gula.

Actaea cordifolia spjutsilverax blev funnen som 
tillfälligt förvildad 1996 av Bert Borgström på 
skräpmark vid Nyhaga i Ög Väversunda (belägg 
i S). Arten kommer från östra USA och odlas till 
prydnad. – Silveraxen räknades tidigare till släktet 
Cimicifuga, som skildes från trolldruvor Actaea 
på att frukten är en torr baljkapsel (trolldruvor 
har bär). Men analyser av morfologi och DNA-
data visar att Actaea bara är en specialiserad gren 
inom Cimicifuga (Compton m.fl. 1998). De båda 
släktena bör därför slås samman, och det gällande 
släktnamnet är då Actaea.

Actaea racemosa läkesilverax, från östra Nordame-
rika, skiljer sig från föregående genom att bladen 
är mera findelade, uddbladet har killik (ej hjärtlik) 
bas, varje blomma har ett stödblad (inte tre) och 
fröna är släta (ej fjälliga). Det första fyndet gjordes 
1993 av Mora Aronsson vid Linvävartorpet i Upl 
Solna (Jonsell 2010). Arten har sedan rapporterats 
från Sk (Tyler m.fl. 2007) och Nrk (Lindström 
2002, belägg i S) samt från Norge (Lid & Lid 
2005).

Actaea rubra amerikansk trolldruva är förvildad och 
bofast i Norrbotten (Stenberg 2010).

Actaea spicata svart trolldruva (tidigare trolldruva). 
Det svenska namnet har ändrats för att undvika 
oklarheter.

Anemonastrum narcissiflorum narcissanemon (tidigare 
Anemone narcissiflora). Narcissanemonen står när-
mare blåsippor Hepatica än de egentliga sipporna 
i släktet Anemone (Meyer m.fl. 2010). Om man vill 
behålla blåsippor Hepatica skilt från sippor Ane
mone är det därför nödvändigt att skilja ut även 
narcissanemoner på släktesnivå (Raus i Greuter & 
Raab-Straube 2011). – Det svenska släktnamnet 
blir narcissanemoner.

Anemone multifida flikanemon är en nordamerikansk 
släkting till tovsippa A. sylvestris; den liknar 
tovsippa men är starkare hårig, har flikigare blad 

och vanligen färgade blommor. Arten odlas till 
prydnad och är tagen förvildad 2002 av Roger 
Karlsson på en jordhög i Klm Västervik (Tallskärs-
gatan 6). Belägg, bestämt av Thomas Karlsson, 
finns i OHN. Fyndet har publicerats i Smålands 
flora (Edqvist & Karlsson 2007).

[Anemone rivularis bäckanemon är rapporterad på 
Artportalen (som Anemone; access 2012-12-14) 
från botaniska trädgården i Upl Uppsala. Enligt 
uppgiftslämnaren bör den dock inte räknas som 
vildväxande.]

Anemone trifolia trillingsippa uppträder som träd-
gårdsogräs i Upl Uppsala sedan åtminstone 2003 
(Rolf Santesson, belägg i UPS, Jonsell 2010; Rolf 
Santesson muntligt 2012). Den har troligen kom-
mit in med julrosor från Slovenien.

Anemonella thalictroides sippruta utgår; uppgiften 
beror på felbestämning av Isopyrum thalictroides. 
Se närmare under denna!

Clematis alpina. Det svenska namnet alpklematis 
knyts till artnivån, och subsp. alpina markeras 
med namnet äkta alpklematis.

Clematis ×jackmanii jackmanklematis har rappor-
terats från Öl Torslunda 2008 (Lissbeth Bringer 
enligt Artportalen 2012-12-15), Vrm Karlskoga 
2010 (Owe Nilsson, belägg i S), Upl Bro 1999 
(Kerstin Frostberg enligt Jonsell 2010) och Rasbo 
2008 (Anders Svenson, belägg i S). Jackman-
klematisen är en trädgårdshybrid, där bland 
annat italiensk klematis C. viticella ingår. Den har 
stora (mer än decimeterbreda), violetta, öppna 
blommor.

Clematis potaninii stjärnklematis kommer från 
norra och centrala Kina. Blommorna är vita och 
vidöppna, med sex hylleblad, och småbladen är 
ganska djupt sågade. Den är funnen i en nypon-
häck på Utterbäcksvägen 10 i Vrm Karlskoga, 
dit den fröspritts från grannträdgården (Nilsson 
2008; belägg från 2004 i S).

Clematis potaninii × vitalba stjärnklematis × italiensk 
klematis är funnen 2010 av Crister Albinsson på 
renen till Möllstorpsgatan i Färjestaden, Öl Tors-
lunda (belägg i S). En trädgårdshybrid, som är lik 
skogsklematis C. vitalba men har sextaliga, större 
blommor. Sorten ’Summer Snow’, som odlas ofta, 
hör till denna hybrid.

Coptidium lapponicum lappranunkel (tidigare Ranun
culus lapponicus), C. pallasii glansranunkel (tidigare 
R. pallasii) och C. ×spitsbergense spetsbergsranunkel 
(tidigare R. ×spitsbergensis). Skäl för namnbytena 
anges under Ranunculus.

Ficaria verna svalört (tidigare Ranunculus ficaria) 
(figur 3). Se nedan under Ranunculus. – Under-
arternas namn blir F. verna subsp. fertilis och 
F. verna subsp. verna (stor svalört respektive  
vanlig svalört).
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Halerpestes cymbalaria bohusranunkel (tidigare 
Ranunculus cymbalaria) (figur 4). Namnändringen 
motiveras under Ranunculus.

Isopyrum thalictroides vitsippsruta finns bofast i Sve-
rige, i Minnebergsparken i Upl Bromma, men den 
har länge gått under namnet Anemo nella thalictroi
des (en helt annan art, nu Thalict rum thalictroides). 
Felbestämningen upptäcktes av Erik Ljungstrand. 
Belägg, samlat av Joakim Ekman, finns i S.

Leptopyrum fumarioides ranunkelruta är en liten, 
ettårig ört från Sibirien och östra Asien med 
jordrökslika blad och små gula blommor. År 
2011 växte den på en avplanad yta i utkanten av 
Bergianska trädgårdens område i Upl Stockholm. 
Belägg i S, samlat av Anders Svenson. – Det 
svenska namnet på släktet är ranunkelrutor.

Nigella orientalis jungfruparasoll, en ettårig, gulblom-
mig prydnadsväxt från sydvästra Asien, är funnen 
tillfälligt förvildad i Sk Stora Råby 1998 (Tyler 
m.fl. 2007) och Sm Säby 2000 (Jörgen Josefsson, 
belägg i S).

Pulsatilla. Det svenska släktnamnet ändras till 
pulsatillor.

Pulsatilla vulgaris. Det svenska namnet backsippa 
övergår till artnivån; subsp. vulgaris får heta vanlig 
backsippa.

Ranunculus. Det svenska namnet ändras till ranunk
ler. – Detta mångformiga släkte har ofta delats 
upp i mindre enheter baserat på morfologiska 
karaktärer och/eller kromosomtal. Molekylära 
undersökningar (t.ex. Emadzade m.fl. 2010) har 
bekräftat att släktet i den gamla, vida meningen 
är parafyletiskt. I den nordiska floran måste 
följande släkten urskiljas: Coptidium lappranunker, 
Ficaria svalörter och Halerpestes bohusranunkler. 
Däremot är vatten möjorna Ranunculus sect. 
Batrachium, som kanske ter sig väl så avvikande, 
väl integrerat i Ranunculus i snäv mening och bör 
alltså inte separeras som eget släkte. Isranunkeln 
R. glacialis är också en äkta Ranunculus och tillhör 
inte det utomeuropeiska släktet Beckwithia.

Ranunculus acris subsp. borealis och dess varieteter 
var. borealis, var. pumilus och var. villosus se R. sub
borealis.

Ranunculus auricomus majsmörblomma uppfattas 
numera som ett aggregat av apomiktiska småarter 
(t.ex. Ericsson 1992) och bör betecknas som 
Ranunculus auricomus agg.

Ranunculus cassubicus lundsmörblomma är ett annat 
sådant aggregat; det bör betecknas R. cassubicus 
agg. Det omfattar i Norden bara tio beskrivna 

figur 3. Svalört Ficaria verna är en i stora delar 
av landet vanlig och påfallande art, för vilken det 
vetenskapliga namnet bör ändras. I svenska floror 
har den i regel förts till släktet ranunkler Ranuncu
lus. – Gotland, Grötlingbo 27 april 2012. 
foto: Marita Westerlind.
In Swedish botanical literature Ficaria verna has 
usually been classified in the genus Ranunculus.
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småarter, av vilka två är inhemska i Sverige: R. ela
tior och R. imitans.

Ranunculus cymbalaria se Halerpestes cymbalaria.
Ranunculus fallax mellansmörblomma omfattar 

småarter som på ett eller annat sätt står mellan 
majsmörblomma R. auricomus agg. och lund-
smörblomma R. cassubicus agg., och bör betecknas 
R. fallax agg. I Finland är mellan smörblommorna 
artrika, men i Sverige förs bara två beskrivna små-
arter hit: R. platycolpoides och R. uplandicus.

Ranunculus ficaria se Ficaria verna.
Ranunculus hyperboreus. Det svenska namnet jord

ranunkel övergår till artnivån; subsp. hyperboreus 
får heta vanlig jordranunkel.

Ranunculus lapponicus se Coptidium lapponicum.
Ranunculus monophyllus slidsmörblomma är ett 

aggregat som omfattar åtta beskrivna småarter 
i Norden; det bör betecknas R. monophyllus agg. 
Den enda beskrivna svenska småarten heter 
R. neumanii.

Ranunculus pallasii och R. ×spitsbergensis se Coptidium.
Ranunculus subborealis nordsmörblomma (tidigare 

R. acris subsp. borealis) (figur 5). Den nordliga och 
västliga rasgruppen av smörblomma R. acris (i vid 
mening) betraktas ofta som en egen art, R. sub
borealis (t.ex. Elven 2007a, Hoffmann m.fl. 2010), 
vilket accepteras här.

De tidigare varieteterna inom R. acris subsp. 
borealis taxeras upp till underarter under R. sub
borealis: liten nordsmörblomma R. subborealis 
subsp. pumilus (tidigare R. acris var. pumilus), äkta 
nordsmörblomma R. borealis subsp. subborealis 
(tidigare R. acris var. borealis) och raggsmör-
blomma R. subborealis subsp. villosus (tidigare 
R. acris var. villosus).

Reidar Elven (i Lid & Lid 2005) påpekar att det i 
Norge finns få mellanformer mellan smörblomma 
R. acris och nordsmörblomma R. sub borealis, 
medan det är gott om mellanformer mellan liten 
nordsmörblomma, äkta nordsmörblomma och 
raggsmörblomma. – Ett rikt material från Nb har 
enligt Stenberg (2010) förts till raggsmörblomma 

av Reidar Elven, och denna får därmed anses vara 
påvisad som ursprunglig i Sverige.

Thalictrum lucidum glansruta är funnen i Sverige: år 
2002 i Gideåberg i Ång Grundsunda (Mascher 
2003), samt år 2003 på Haraholmen i Nb Piteå 
(Ahlm 2004). I båda fallen har glansrutan kommit 
in med timmer från Baltikum, där den växer spon-
tant. Belägg för båda fynden finns i S.

Thalictrum venulosum vägruta. Denna ganska små-
vuxna ruta från norra Nordamerika påminner i 
bladform något om kustruta T. minus. Material 
som insamlats 2004 i Nb Tärendö har förts till 
denna art av Reidar Elven. Bestämningen är dock 
inte säker då exemplaret inte har blommor eller 
frukter; flera närstående arter finns. Uppgiften 
har publicerats av Stenberg (2009) och arten fick 
då också svenskt namn. Växten fanns rikligt kvar 
ännu 2011 (Mora Aronsson). – Ett fullständigt 
belägg är mycket önskvärt. Tills vidare får uppgif-
ten betraktas som osäker.

Trollius asiaticus orange smörbollar är funnen som 
kvarstående, troligen sedan plantering på 1930-
talet, i Ekolsunds slottspark i Husby-Sjutolft 
socken i Upl; belägg i S, samlat av Anders Svenson 
2008. Arten har även noterats som tillfälligt 
förvildad i Tromsø i Norge (Alm m.fl. 2004). 
Arten hör hemma i östra Europa och Asien. Den 
har halvöppna blommor och honungsblad som 
är längre än ståndarna, men som inte sticker ut 
utanför hyllebladen.

figur 4. Bohusranunkel Halerpestes cymbalaria är 
den enda nordiska representanten för sitt släkte, 
som tidigare inkluderades i Ranunculus. – Bohus
län, Tjärnö, Nordkoster, Valnäs tjärne 16 juli 2006.
foto: Thomas Gunnarsson.
Halerpestes (or, formerly, Ranunculus) cymbalaria is 
not native, but well established, in Norden. It was pre
sumably introduced with ballast from North America.
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Platanaceae – platanväxter
Platanus ×hispanica platan har påträffats på fyllnads-

jord i Sk Oxie av Åke Svensson 2001 (belägg i S). 
Uppgiften har publicerats av Tyler m.fl. (2007). – 
Platanens blad är lönnlika; de är som unga täckta 
av brunaktiga förgrenade hår (några brukar sitta 
kvar i nervvinklarna på undersidan även på fullt 
utvecklade blad). Det svenska namnet på släktet 
är plataner.

Gunneraceae – gunneraväxter
Gunnera magellanica krypgunnera räknas som etable-

rad på sin enda svenska lokal i Klm Oskarshamn 
(Edqvist & Karlsson 2007).

Paeoniaceae – pionväxter
Paeonia anomala sibirisk pion, från nordöstra Europa 

och norra Asien, har smalflikiga blad (men 
flikarna är minst 3 mm breda) samt ensamma röda 
blommor; foderbladen har en liten spets och fruk-
ten är oftast kal. Anders Svenson fann den 2008 
på utkast vid Hällekis i Vg Medelplana; belägg i 

S. Uppgiften publicerades av Herloff (2009). – En 
tidigare uppgift från Vrm Karlskoga (Milberg 
1992) kan diskuteras (Nilsson 2008).

Paeonia ×hybrida herrgårdspion är en i odling upp-
kommen hybrid mellan sibirisk pion P. anomala 
och dillpion P. tenuifolia. Den är mycket lik sibi-
risk pion men är pollensteril, foderbladen saknar 
udd och frukten är alltid hårig. Herrgårdspionen 
är noterad på åtta platser i Vrm Karlskoga (Nils-
son 2008) samt från Upl Björklinge och Österåker 
(Jonsell 2010); belägg från båda landskapen finns 
i S.

Paeonia tenuifolia dillpion kommer från sydöstra 
Europa och Kaukasus. Den är funnen 2005 av 
Owe Nilsson på gammalt utkast vid Hugstret i 
Vrm Hagfors (belägg i S). – Dillpionen har mycket 
smalflikiga blad (flikar högst 2 mm breda).

Hamamelidaceae – trollhasselväxter
Hamamelis trollhasslar är ett i Nordens flora nytt 

släkte; även familjen är ny. Ett till arten obestämt 
belägg finns i LD, samlat 2005 av Bengt Nilsson 
och Charlotte Wigermo som kvarstående i en 
nedlagd plantskola i Sk Brunnby.

Parrotia persica papegojbuske kommer från Iran och 
odlas till prydnad. Bladen är ganska lika dem hos 
trollhassel, men blommorna bildar små runda 
huvuden, omgivna av brunludna knoppfjäll. Kron-
blad saknas men ståndar knapparna är intensivt 
röda. Papegojbusken blev funnen 2005 av Jan-Erik 
Hederås som kvarstående i Sk Helsingborg (Tyler 
m.fl. 2007; belägg i S). – Det svenska namnet på 
släktet är papegojbuskar.

Grossulariaceae – ripsväxter
Ribes glandulosum dvärgrips odlas och förvildas i Fin-

land (Hämet-Ahti m.fl. 2005). Den påminner om 

figur 5. De brett och grunt flikiga bladen särskil
jer nordsmörblomma Ranuculus subborealis från 
smörblomma R. acris. Nordsmörblomman har tre 
raser i Norden; på bilden liten nordsmörblomma 
R. subborealis subsp. pumilus. – Lule lappmark, 
Jokkmokk, utmed leden nordöst om Staddatjåkkå, 
fjällhed med myrinslag 20 juli 2012. 
foto: Åke Svensson.
Ranunculus subborealis subsp. pumilus is closely 
related to R. acris.
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vinbär men har glandelhåriga frukter, skunklukt 
och nedliggande växtsätt.

Ribes petraeum × spicatum finns med i en tidigare 
förteckning (Karlsson 1998), men det är en lapsus 
(= R. ×pallidum).

Ribes spicatum. Det svenska namnet skogsvinbär över-
går till artnivån; subsp. spicatum får heta vanligt 
skogsvinbär.

Saxifragaceae – stenbräckeväxter
Astilbe thunbergii höstastilbe. En prydnadsväxt från 

Japan, funnen 2008 av Owe Nilsson på kyrko-
gårdskompost i Vrm Karlskoga (belägg i S). Arten 
är vitblommig och småbladen är avrundade eller 
hjärtlika vid basen (ej killika som hos silverastilbe 
A. japonica).

Astilboides tabularis parasollblad är ganska storväxt 
och har långskaftade, sköldlika blad som är grunt 
loberade med fint naggad kant. Arten kommer 
från östra Asien och påträffades på Annelunds-
tippen i Upl Litslena 2004 (vegetativt belägg 
samlat av Anders Svenson i S; bestämning Håkan 
Andersson och Owe Rosengren). Fyndet har 
publicerats i Upplands flora (Jonsell 2010). – Det 
finns även ett danskt fynd, från Fyn (Tranberg 
2008).

Micranthes rosettbräckor. Släktet Saxifraga i vid 
mening är inte monofyletiskt utan består av två 
vitt skilda grupper. Saxifraga i snäv mening, dit 
de flesta nordiska arterna hör, har en isolerad 
ställning, medan Micranthes (fem arter hos oss) 
hör närmare samman med familjens övriga släk-
ten. Micranthes karakteriseras av blad rosett och 
bladlös stängel, men det finns också skillnader i 
pollen- och fröskalsstruktur samt i fröämnenas 
byggnad. Utklyvningen stöds av omfattande 
molekylära data (Soltis m.fl. 2001). 

De fem nordiska arterna är följande: grodd-
bräcka Micranthes foliolosa (tidigare Saxifraga folio
losa), styvbräcka M. hieraciifolia (tidigare S. hiera
ciifolia), fjällbräcka M. nivalis (tidigare S. nivalis), 
stjärnbräcka M. stellaris (tidigare S. stellaris) och 
spädbräcka M. tenuis (tidigare S. tenuis).

Rodgersia aesculifolia kastanjerodgersia är påträffad i 
Sverige, dels som kvarstående i ohävdad park i Sk 
Lund 2007 av Åke Svensson (belägg i LD, bestämt 
av Torbjörn Tyler), dels på utkast i Vg Medelplana 
2008 (belägg i S, samlat av Anders Svenson). Det 
senare fyndet publi cerades av Herloff (2009). – 
Alla småblad utgår från samma punkt (bladet är 
alltså fingrat) och småbladen är inte loberade i 
spetsen (som hos bronsrodgersia R. podophylla).

Rodgersia pinnata fingerrodgersia, från norra Kina, 
är funnen dels 2002, en liten planta i skogskant 
nära radhusområde i Klm Kläckeberga (Martin 
Sjödahl, belägg i S), dels 2005 på fyllnadsjord i Upl 
Danmark (Håkan Andersson, Anders Svenson). 

Fynden publicerades i Smålands flora (Edqvist & 
Karlsson 2007) respektive Upplands flora (Jonsell 
2010). – Hos denna art sitter småbladen fästade 
en bit ifrån varandra på bladskaftet (bladet är 
alltså inte regelbundet fingrat).

Saxifraga adscendens klippbräcka. Den vitblommiga 
f. adscendens kan specificeras som vit klippbräcka, 
medan den svavelgula f. lutea får heta gul klipp
bräcka.

Saxifraga ×arendsii × granulata rosenbräcka × man-
delblomma. Denna hybrid, som inte tycks vara 
noterad tidigare, upptäcktes 2005 från tåget av 
Åke Rühling i SmI Eksjö; belägg, insamlade av 
Allan Karlsson, finns i OHN. Fyndet har publi-
cerats i Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007), 
och där finns även en karakteristik.

Saxifraga cuneifolia slöjbräcka är en småvuxen, 
mattbildande art med skaftade blad i täta 
rosetter. Den påminner något om porslins bräcka 
S. ×urbium, men den är mindre och bladskivorna 
är nästan cirkelrunda med några naggtänder i 
toppen. Arten hör hemma i Mellan europas bergs-
trakter och odlas i stenpartier och sten murar 
till prydnad. Den togs i Bassarås i SmI Lidhult 
år 1990 av Jan-Erik Hederås och Bo Magnusson 
men blev korrekt bestämd först 2004 (Edqvist 
& Karlsson 2007). Ett andra fynd gjorde Anders 
Svenson 1997 i Ekolsunds slottspark i Upl Hus-
by-Sjutolft (Svenson 2003); här fanns ett tiotal 
blommande skott på mossklädda stenar i bäck. – 
Det finns belägg för båda fynden i S.

Saxifraga foliolosa och hieraciifolia se Micranthes.
Saxifraga hirculus myrbräcka. Lågväxta, ofta enblom-

miga, mera tuvade nordliga plantor med kala 
basalblad har skilts ut som subsp. compacta, som 
här får namnet liten myrbräcka. Denna underart 
finns i Norden på Island och Svalbard. Fastlandets 
subsp. hirculus kan specificeras som stor myrbräcka. 
– Se Hedberg (1992).

Saxifraga nivalis se Micranthes.
Saxifraga platysepala trådbräcka (tidigare S. flagellaris 

subsp. platysepala). Trådbräckan uppfattas numera 
som en egen art (Lid & Lid 2005, Elven 2007 och 
senare); S. flagellaris i snäv mening finns inte i 
Norden.

Saxifraga stellaris och tenuis se Micranthes.

Crassulaceae – fetbladsväxter
Crassula. Ettåriga Crassula-arter med fyrtaliga 

blommor har tidigare skilts ut som släktet Tillaea 
(typiska Crassula-arter är perenner med fem-
taliga blommor). Molekylärbiologiska studier 
har dock visat att Tillaea inte går att upprätthålla 
(Mort m.fl. 2009). – Fyrling bör därför benämnas 
Crassula aquatica (tidigare Tillaea aquatica), och 
mosskrassula bör heta Crassula tillaea (tidigare 
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Tillaea muscosa). – Det svenska namnet på släktet 
Crassula måste bli krassulor.

Crassula helmsii sydfyrling är en akvarieväxt från 
Nya Zeeland och Australien. Den har naturali-
serats i Danmark (Møn); i Centraleuropa är den 
invasiv (Brok & Bürger 2009). Arten är större och 
grenigare än fyrling C. aquatica och har skaftade 
blommor.

Hylotelephium cauticola liten kärleksört påminner 
närmast om cirkelfetblad H. anacampseros eller 
mongoliskt fetblad H. ewersii men har skaftade, 
motsatta blad. Arten blev funnen 2003 på sop-
tippen vid Moskogen i Klm Ljungby (Niordson 
2004; belägg i S, bestämt av Tomas Burén). Dess 
hemland är Japan.

Hylotelephium sieboldii japansk kärleksört är funnen i 
Sk (Tyler m.fl. 2007). Den kommer från Japan och 

de oskaftade, cirkelrunda bladen sitter i tretaliga 
kransar.

Jovibarba se Sempervivum.
Kalanchoë blossfeldiana våreld. Denna välkända kruk-

växt från Madagaskar är bland annat funnen på 
utkast i Klm Oskarshamn 1999 och Ljungby 2004 
(Edqvist & Karlsson 2007). – Svenskt släktes-
namn är kalankoer.

Phedimus ellacombianus japanskt fetblad kommer 
från Japan och Korea och odlas till prydnad. 
Arten liknar kamtjatkafetblad P. kamtschaticus 
men har ljusare gröna, breda, ofta motsatta blad 
(Burén 2000). Den är noterad av Tomas Burén på 
minst sex platser i östra Småland (Klm; Edqvist & 
Karlsson 2007) och är säkerligen förbisedd och 
rapporterad under andra artnamn.

Phedimus stoloniferus persiskt fetblad är tidigare 
känd från Norge men finns även i vårt land. Det 
första fyndet gjorde Anders Svenson 2003 vid 
Farsta gård i Srm Brännkyrka (belägg hos finna-
ren, granskat av Tomas Burén; senare insamlingar 
i S). Första publicerade fynd är Klm Ljungby 350 
m O–ONO kyrkan, gräsmatta, 2005 (Tomas 
Burén & Crister Albinsson; Edqvist & Karlsson 
2007).

Rhodiola rosea rosenrot. Underarterna (subsp. arctica 
och subsp. rosea) utgår; de anses alltför dåligt 
skilda för att kunna upprätthållas (Lid & Lid 
2005, Elven 2007 och senare).

Sedum sarmentosum löparfetblad är en ostasiatisk, 
gulblommig, krypande art med motsatta eller 
kransställda blad. Per Wahlén fann den 2004 på 
Skedalatippen i Hl Snöstorp (belägg i S, samlat 
2004 av Anders Svenson).

Sedum spathulifolium kalifornisk fetknopp, från väs-
tra Nordamerika, har gula blommor och gråvita, 
spadlika blad i tät rosett. Den är funnen på Fyn i 
Danmark (Tranberg 2007).

figur 6. Ett säkert kännetecken på sumpkäringtand 
Lotus pedunculatus är att foderbladen är starkt 
utböjda i knopp. Det tidigare svenska namnet, stor 
käringtand, är vilseledande, eftersom det finns 
en ras av käringtand som är väl så storvuxen och 
dessutom betydligt vanligare: foderkäringtand 
L. corni culatus var. sativus. – Danmark, Jylland, 
Arrild, Hønning plantage, invid damm 30 juni 2012.
foto: Åke Svensson.
The calyx teeth of Lotus pedunculatus are recurved in 
bud. This will at once distinguish it from tall variants of 
the more common L. corniculatus.
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Sempervivum globiferum hammarbytaklök (tidigare 
Jovibarba globifera). Släktet Jovibarba urskiljs inte 
längre.

Sempervivum marmoreum marmortaklök är naturali-
serad i klippvegetation i Finland (U Siuntio) sedan 
1934 (Piirainen 2007). Kronbladen är djuprosa 
med breda vita kanter.

Tillaea se Crassula.

Haloragaceae – slingeväxter
Myriophyllum aquaticum storslinga är en sydameri-

kansk art som används som akvarieväxt; i vår 
världsdel har den naturaliserats norrut till 
England, Holland och Tyskland. I Norden är 
den funnen år 2000 i en damm på havsstranden 
på södra Falster i Danmark (belägg i Atlas Flora 
Danica-herbariet i C, bestämt av Stefan Ericsson). 
Fyndet har publicerats i Flora Nordica (Ericsson 
2010). – Bladen påminner om fågelfjädrar (de är 
skaftade).

Myriophyllum hippuroides hästsvansslinga påträffades 
redan 1986 i Blomstermåla i Sm Ålem av Göran 
Wendt. Belägget, som så småningom hamnade 
i S, blev dock inte rätt bestämt förrän Stefan 
Ericsson fann det 2008. Vid besök samma år 
återsågs slingan i stor mängd i ett lugnvatten i ån 
(Ericsson 2009). Arten bör betraktas som bofast. 
Den är grov och flerårig; de ur vattnet uppstick-
ande blomställningarna är verkligen hästsvanslika, 
med mycket framträdande, grunt sågade (men ej 
flikiga) stödblad. Hästsvansslingan kommer från 
västra Nordamerika och används som akvarie-
växt.

Vitaceae – vinrankeväxter
[Parthenocissus inserta är det korrekta namnet på vild-

vin (Pringle 2010). Namnet P. vitacea, som används 
t.ex. hos Aldén & Ryman (2009) och Stace (2010), 
är en senare synonym.] 

Fabaceae – ärtväxter
Acmispon subpinnatus chileväppling (tidigare Aniso

lotus subpinnatus). Släktet Anisolotus har omvär-
derats och är nu ett undersläkte inom Acmispon 
(Sokoloff 2000).

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla mångbladig 
getväppling, en upprätt, grovvuxen ras från 
Östersjöns sydkust, finns i S från Sk Falsterbo 
1929, Öl Borgholm (hamnen) 1911 och Södra 
Möckleby (Degerhamn) 1903, samt Gtl Tingstäde 
(vid kyrkan) 1914 och Visby (Snäckgärdet) 1903; 
samtliga belägg har bestämts av Raino Lampinen 
1988. Förekomsten i Borgholm var förmodligen 
tillfällig. Vid Tingstäde angavs den från ”grushög 
vid fästningen”; i övrigt vet vi ingenting. Tills 
vidare får underarten betraktas som tillfällig. Den 
borde dock efterforskas.

Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria övertar namnet 
liten getväppling från var. vulneraria; som nytt 
namn på denna senare föreslås backgetväppling.

Astragalus alpinus var. arcticus mörk fjällvedel (tidi-
gare A. alpinus subsp. arcticus). Elven (2007b) har 
utrett att epitetet arcticus inte är användbart på 
underarts nivå för denna växt. Sondén beskrev 
den 1907 som Astragalus alpinus f. arctica och cite-
rade material i Riksmuseet. Växten ombenämn-
des till A. alpinus var. arcticus av Lindman (1918) 
och detta namn är regelrätt. Senare publicerade 
Lindman kombinationen som underart (Lindman 
1926), men baserade sig då på en art beskriven av 
Bunge, A. arcticus. Det är en helt annan växt och 
Bunges artnamn är dessutom en ogiltig, senare 
homonym. Problemet löses enklast genom att 
betrakta den nordiska växten som en varietet: 
A. alpinus var. arcticus, vilket också passar bättre i 
det globala variationsmönstret.

Astragalus scorpioides. Det svenska namnet kvarnvedel 
föreslås. Det är bildat efter det norska møllemjelt.

Chamaecytisus hirsutus luddginst (tidigare C. triflorus). 
Namnet C. hirsutus är det tidigare men det har 
varit omtvistat vad det avser. Enligt typifiering 
hos Cristofolini & Jarvis (1991) tillhör namnet den 
hos oss funna arten.

Cullen americanum är det korrekta namnet (ej C. ame
ricana).

Galega ×hartlandii trädgårdsgetruta är en trädgårds-
hybrid mellan getruta G. officinalis och foder-
getruta G. orientalis. Den har blivit funnen som 
kvarstående i Norge (Ak Skedsmo 1999; Lid & Lid 
2005).

[Glycyrrhiza glabra lakritsrot publicerades från Skåne 
av Tyler m.fl. (2007), men belägget, som finns i S, 
har ombestämts till getruta Galega officinalis.]

Hippocrepis emerus gulkronill representeras som 
spontan på Öland och Gotland av subsp. emerus. 
På vägrenar till Kungsängsleden i Upl Gottsunda 
insåddes subsp. emeroides 1982 (Nilsson 1994). Väx-
ten har etablerat sig där och är i stark spridning 
(Jonsell 2010); den får alltså betraktas som bofast. 
– Som svenskt namn på subsp. emeroides föreslås 
sydkronill; subsp. emerus kan specificeras som äkta 
gulkronill.

Indigofera heterantha rosenindigo förevisades 2003 
av Per Wahlén i Hultabo i Hl Tönnersjö. Det finns 
belägg i S, samlat av Anders Svenson. Rosen-
indigo kommer från Himalaya och är en liten 
buske med violetta blommor i långskaftade klasar 
i bladvecken. Bladen är parbladiga med uddblad; 
småbladen är många och små. Hela växten är 
klädd av tilltryckta hår som i stark förstoring 
visar sig vara fästa på mitten. – Svenskt namn på 
Indigofera är indigosläktet.

Lathyrus angulatus fick i Medelpads flora (Lidberg & 
Lindström 2010) det svenska namnet vinklad vial, 
vilket här modifieras till vinkelvial.
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Lathyrus laevigatus guldärt är en storvuxen släkting 
till gökärt L. linifolius med först ljusgula, sedan 
guldgula till orange blommor. Den kommer från 
centrala och östra Europa men odlas någon gång 
som prydnadsväxt. Möjligen har den kommit in 
med ungerskt solrosfrö till Norhagen i SmI Lemn-
hult, där Tommy Merkert och Inger Lundström 
upptäckte den i ett trädgårdsland 2002 (belägg 
från 2005 i S). Fyndet har publicerats i Smålands 
flora (Edqvist & Karlsson 2007).

Lathyrus rotundifolius subsp. rotundifolius är anträffad 
i Sk (Tyler m.fl. 2007; bestämd av Per Lassen). 
Som svenskt namn för arten L. rotundifolius 
föreslås rundvial; subsp. rotundifolius får heta äkta 
rundvial. Den skiljer sig från praktvial subsp. mini
atus (funnen på Öl) genom att vara spädare och ha 
mindre blommor i fåblommigare klasar.

Lotus pedunculatus (figur 6). Som svenskt namn på 
arten föreslås sumpkäringtand; subsp. pedunculatus 
får heta äkta sumpkäringtand. Det tidigare brukliga 
namnet stor käringtand leder till talrika förväx-
lingar med den allt vanligare, mycket storvuxna 
foderkäringtanden, L. corniculatus var. sativus.

[Lotus tenuis smal käringtand. Lid & Lid (2005) 
har namnet L. glaber på denna art, men det är 
inskrivet i nomenklaturkoden som ett förkastat 
namn (nomen rejiciendum) och kan inte användas 
(McNeill m.fl. 2006).]

Lupinus arboreus gul busklupin är funnen i Norge 
2003 (Bu Hurum: Tofte) inkommen med impor-
terat virke (Lid & Lid 2005). Det är en mycket 
storväxt, starkt grenig art med nedtill förvedad 
stjälk och gula blommor. Den är inte funnen i Sve-
rige men är en av stamarterna till regnbågslupin 
L. ×regalis.

Lupinus arcticus arktisk lupin är funnen förvildad på 
två platser på Island (Anonym 2008 och senare). 
Arten kommer från NV Nordamerika. Den är 
liksom sandlupin L. nootkatensis relativt liten och 
blåblommig men är mindre starkt hårig.

[Maackia amurensis maackia har noterats som kvar-
stående i Sk Helsingborg (Tyler m.fl. 2007), men 
trädet står i en hävdad del av en parkanläggning 
och bör betraktas som odlat.]

Medicago littoralis mattlusern är funnen i Sverige 
av Jan Edelsjö 2004 på en grushög på Annedals 
upplagsplats i Upl Bromma. Troligen är den 
inkommen med fågelfrö (Jonsell 2010). Henry 
Gudmundson samlade ett belägg som nu finns i 
S; Erik Emanuelsson har bekräftat bestämningen. 
– Arten kommer från Medelhavsområdet och är 
tidigare tagen i Finland.

Medicago sativa. Som svenskt namn på den tidigare 
namnlösa arten föreslås foderlusern.

Medicago sativa subsp. glomerata kvarnlusern rappor-
teras som tillfälligt inkommen i Norge (Lid & Lid 
2005). Den är gulblommig men har spiralvriden 
balja som blålusern subsp. sativa.

Melilotus albus × altissimus vit × stor sötväppling har 
angivits från Sk Svalöv 1936 (Tyler m.fl. 2007), men 
bestämningen har inte specialistbekräftats, och 
tills vidare bör uppgiften betraktas som osäker.

Ononis spinosa. Som svenskt namn på artnivå föreslås 
åsnetörne. Det vetenskapliga namnet bygger på 
ordet onos, åsna, och antyder att växten bara duger 
som foder till åsnor. 

Ononis spinosa subsp. hircina stallört (tidigare 
O. spinosa subsp. arvensis). Namnet har ändrats 
eftersom epitetet hircina har prioritet på under-
artsnivå (Euro+Med 2006 och senare).

Ononis spinosa subsp. procurrens puktörne (tidigare 
O. spinosa subsp. maritima). Epitetet procurrens har 
prioritet på underartsnivå (Euro+Med 2006 och 
senare).

Oxytropis campestris. Det svenska namnet fältvedel 
knyts till artnivån, och subsp. campestris markeras 
med namnet vanlig fältvedel.

Robinia hispida rosenrobinia, en mindre, rödblom-
mig buske från sydöstra Nordamerika som för-
ökar sig med krypande jordstammar, har noterats 
som tillfälligt förvildad från Århus i Danmark 
(Pedersen & Hansen 1998).

Securigera securidaca sabelväppling är funnen 2010 
av Håkan Andersson på Kungsängens renings-
verk i Upl Uppsala (belägg i Anders Svensons 
herbarium). – Vivi Laurent (= Täckholm) samlade 
1917 en ärtväxt vid Villa Plania i Srm Nacka som 
kanske är denna art (belägg i S, bestämt av Erik 
Asplund), men exemplaret är vegetativt och 
namnet osäkert.

Senna marilandica. Det svenska namnet är amerikansk 
senna (Aldén & Ryman 2008).

Senna obtusifolia är funnen på flera platser i Norge 
(Melseth m.fl. 2007); den får det svenska namnet 
sojasenna, bildat efter det norska soyasenna. I den 
nämnda artikeln anges i förbigående att växten 
även är känd från Sverige; detta torde dock vara 
en missuppfattning.

Sesbania herbacea (tidigare S. exaltata). De båda nam-
nen anses nu vara synonyma.

Sophora japonica pagodträd, från Kina och Bortre 
Indien, har parbladiga blad med uddblad, och de 
vita blommorna sitter i klase i grenspetsarna. Till 
skillnad från robinia Robinia pseudo acacia har arten 
inga taggar vid bladfästena. Pagodträdet är funnet 
av Åke Svensson, Bengt Nilsson & Charlotte 
Wigermo år 2009 i Närlunda i Sk Helsingborg, 
kvarstående i vildpark planterad i slutet av 1970-
talet. Material finns i LD och S; bestämningen har 
verifierats av Torbjörn Tyler. – Svenskt släktnamn: 
soforor.

Thermopsis fabacea japansk lupinväppling. Material 
från två norska lokaler har förts till denna art (Lid 
& Lid 2005). Den kommer från Kamtjatka och 
Japan och har bredare småblad än lupinväppling 
T. montana.
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Trifolium microcephalum kalifornisk klöver är tidigare 
funnen i Norge. Men under arbetet med Smålands 
flora påträffades även ett svenskt belägg, samlat i 
SmI Nässjö vid elverket 1922 av Gustaf Haglund. 
Belägget finns i S och har artbestämts av Nils 
Blomgren.

Trifolium nigrescens. Det svenska namnet härmklöver 
övergår till arten; subsp. nigrescens får namnet liten 
härmklöver.

Trifolium squamosum har inte publicerats tidigare 
från Sverige, men i S finns det ett belägg från bar-
lasten i Gst Gävle 1884 samlat av Robert Hartman 
och korrekt bestämt av honom själv (bekräftat 
1922 av Tycho Vestergren).

Trifolium willdenovii (tidigare T. tridentatum). 
Arterna är numera sammanslagna.

Trigonella corniculata sabeltrigonella (tidigare 
T. balansae). Namnet T. corniculata typifierades i 
denna betydelse hos Greuter & Rechinger (1967) 
och har prioritet.

Vicia articulata spanskvicker är tidigare funnen i 
Finland, men det finns även ett herbarieark från 
Sverige, samlat vid Turbinen i Sk Malmö 1910 (E. 

von Feilitzen i S; Tyler m.fl. 2007). Bland europe-
iska arter är spanskvicker unik genom att den ena 
stipeln i ett par är liten och trådlik, den andra stor 
och handflikig. Blommorna sitter i långskaftade, 
fåblommiga (ofta bara enblommiga) klasar.

Vicia cretica, från östra Medelhavsområdet, upp-
trädde 1953 i Norge (Ho Kvam), införd med malm 
från Turkiet (Lid & Lid 2005). Den har fåpariga 
blad och fåblommiga klasar på långa skaft; 
blommorna är gulaktiga med röd spets. – Svenskt 
namn kretavicker efter det norska kretavikke.

Vicia grandiflora storvicker var tidigare känd från 
Oslo i Norge, men ett riktigt bestämt svenskt 
belägg har nu upptäckts: SmI Jönköping, Tullhus-
gården 1896 (Hilding i Jönköpings läns museum). 
Det rör sig om en ettårig art som liknar gulvicker 
V. lutea men har ännu större, blekgula blommor. 
Den hör hemma i Mellaneuropa, sydöstra Europa 
och sydvästra Asien.

Vicia pannonica subsp. pannonica ungersk vicker och 
subsp. striata strimvicker. Båda dessa under arter 
anses bofasta i Sk (Tyler m.fl. 2007).

figur 7. Backjungfrulin Polygala vulgaris subsp. 
collina är mera nedliggande, spädare och 
småblommigare än vanligt jungfrulin subsp. vul
garis, och har rosa, blekblå eller någon gång vita 
blommor. De sidoställda blombladen är cilierade. 
I Sverige är den hittills bara känd från sydöstra 
Blekinge. – Blekinge, Ramdala, Långanäs 20 juni 
2010. 
foto: Åke Widgren.
In Sweden Polygala vulgaris subsp. collina is only 
known from the southeasternmost corner (eastern 
part of the province Blekinge), but it is probably much 
overlooked.
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Vicia sativa. Som svenskt namn på den tidigare 
namnlösa arten föreslås åkervicker; motsvarande 
norska namn är åkervikke (Lid & Lid 2005). – Av 
underarterna – som behåller sina svenska namn – 
är fodervicker subsp. sativa en gammal åkergröda, 
liten sommarvicker subsp. nigra en kustbunden 
torrbackeväxt och stor sommarvicker subsp. 
segetalis är vanlig som ogräs i åkerkanter.

Vicia villosa. Namnet luddvicker knyts till artnivån 
(arten var tidigare namnlös), och subsp. villosa får 
kallas vanlig luddvicker.

Vigna radiata mungböna finns i S från Torsnäs i Bl 
Ramdala, komposthög, samlad 2001 av Nadja 
Niordson. Belägget är vegetativt; det ser ut som 
sojaböna Glycine max men har smalare, spetsigare 
småblad.

Wisteria sinensis blåregn är en kinesisk buske med 
slingrande stam, parbladiga blad och blå blommor 
i hängande klasar. Crister Albinsson fann den 
kvarstående vid Bl Karlshamns järnvägsstation 
2011 (belägg i S). – Släktet kallas på svenska 
blåregnssläktet.

Polygalaceae – jungfrulinsväxter
Polygala serpyllifolia hedjungfrulin. Denna art är tidi-

gare känd från västra Danmark och västra Norge 
men blev 2012 funnen av Erik Ljung strand i ljung-
hed på Älgön i BhG Lycke, där den uppenbarligen 
är spontan (Ljungstrand 2012). Erik påvisade även 
ett äldre herbariebelägg av arten från Hl Varberg, 
och sannolikt återstår fler lokaler att upptäcka.

Polygala vulgaris subsp. collina backjungfrulin (figur 7) 
förekommer i sydöstligaste Blekinge och växer på 
betade naturliga torrängar (Fröberg 2006). Under-
arten har krypande stjälkar, kortare blad, små, vita 
till ljusblå blommor med smala och ofta cilierade 
vingar, samt frukter med smal hinnkant. Den är 
mellaneuropeisk men har även – med tvekan – 
rapporterats från Norge (Lid & Lid 2005).  

•  Tack till Thomas Gunnarsson, Åke Svensson, 
Marita Westerlind och Åke Widgren för vackra och 
värdefulla bilder!
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Misteln i Västerås
JERRY SKOGLUND

figur 1. Äppelträd med en eller 
flera mistlar är en vanlig syn i 
Västerås. Misteln är städsegrön 
och därför särskilt iögonfal
lande vintertid.
foto: Jerry Skoglund.
Misteltoeinfested apple trees 
are a common sight in the city of 
Västerås.

Under vårvintrarna 

på senare år har Jerry 

Skoglund inventerat 

mistlarna i Västerås. 

Misteln befinner sig 

här vid sin nordgräns 

men har trots detta 

ökat mycket kraftigt i 

antal under de senaste 

decennierna.

U
nder 1940- och 1950-talen inventerade Bertil Walldén 
misteln vid dess nordgräns i landet (Walldén 1961). De 
största och livskraftigaste bestånden återfanns på öar i 
Mälaren och på angränsande fastland, särskilt i Tidö-

området. De nordligaste mistlarna noterades i Västerås stad och 
dess närhet. År 1952 registrerades där 16 infekterade träd med 
totalt 139 mistlar. Omkring 1960 hade antalet stigit till 32 träd 
med 309 mistlar. 

Mistelbestånden i staden var alltså vid denna tid under 
expansion och förutspåddes fortsatt ökning. Under vårvintrarna 
2007–2009 har jag återinventerat mistelbestånden inom Väs-
terås stad. Mycket stora förändringar har skett.

Om misteln 
Misteln Viscum album är en art som i långa tider tilldragit sig 
människors intresse. Arten figurerar rikligt i mytologi och 
folktro och har tillskrivits helande och övernaturliga egenskaper 
(Tunón m.fl. 2005). 

Ur botanisk synvinkel är misteln en trädlevande, buskfor-
mad halvparasit (figur 1, 4). Den förlitar sig på värdträdet för sin 
försörjning av vatten och mineralämnen men har eget klorofyll 
och fotosyntes. Skottspetsarna delar sig gaffel grenigt och bildar 
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två nya leder per år (figur 3), vilket med tiden ger upphov till en 
karakteristisk klotform. Enskilda mistlar kan nå en diameter 
över en meter. I varje skottspets bildas årligen två motsatta blad 
vilka ersätter fjolårets. 

Misteln är skild könad, vilket medför ett visst spridnings-
problem – i varje fall beträffande långspridning – då både ett 
hon- och ett hanindivid måste etablera sig. 

Misteln anses insekts pollinerad, blomningen sker redan i 
mars–april. Vid lyckad pollinering bildar honexemplar vita bär 
(figur 3) vilka innehåller ett eller flera embryon. Spridningen sker 
med hjälp av fåglar, gärna trastar, som äter de klibbiga bären. 
Dessa är laxerande och passerar snabbt tarmkanalen varvid 
exkrementerna innehållande mistelembryon bildar långa klib-
biga trådar (figur 2), som lätt fastnar i grenverket. Bären behöver 
dock inte passera tarmkanalen för att gro. Ibland klibbar de fast 
på fågelns näbb och stryks av mot kvistar och grenar. 

Etableringen i nya områden är helt beroende av fåglar och att 
dessa får upp ögonen för den födoresurs som mistelbären utgör 
(Milberg & Tyrberg 1990). Vid lyckad groning etablerar plan-
tan en snyltrot (haustorium) i värdträdets ved och efter en tid 
utvecklas misteln. 

Trädslag som framgångsrikt invaderas av mistel i Västerås 
är exempelvis olika lindar Tilia, popplar Populus, aplar Malus, 
skogslönn Acer platanoides och rönn Sorbus aucuparia. Värdträden 
reagerar på ett mistelangrepp genom en hypertrofi (figur 5), en 
ansvällning av området där angreppet sker. 

figur 3. Mistel med bär. Varje 
led motsvaras av ett års tillväxt 
hos skottet, vilket gör det 
möjligt att bestämma åldern, 
åtminstone på yngre individ.
foto: Jerry Skoglund.
Mistletoe with berries. Each 
internode corresponds to one 
year´s growth, enabling an esti
mation of age.

figur 2. Mistelembryon häng
ande i en torr tråd av fågel
exkrement.
foto: Jerry Skoglund.
Mistletoe embryos hanging in a 
thread of bird excrement.
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Med tiden försvagas den angripna grenen utanför angrepps-
punkten på grund av uttorkning. Under sommaren slösar misteln 
nämligen med värdväxtens vatten genom att alltid ha klyvöpp-
ningarna öppna. 

Utbredning i Sverige förr och nu
De största och rikaste förekomsterna i landet sammanfaller 
geografiskt med de sommar varmaste områdena där tillgången 
på lämpliga värdträd är god. Mälardalen, särskilt de centrala och 
västra delarna, tillgodoser dessa villkor.

I övriga landet finns livskraftiga, men mindre, förekomster 
endast i östra Småland (Edqvist & Karlsson 2007). I övrigt rör 
det sig endast om strö förekomster, ibland inplanterade. Misteln 
har alltså sina rikaste förekomster vid sin nordgräns, ett relativt 
ovanligt förhållande. Den är fridlyst i hela landet och är Väst-
manlands landskapsväxt.

figur 4. Poppel med ungefär 
tjugo mistlar. – Branthovda, 
Västerås.
foto: Jerry Skoglund.
Poplar tree with c. 20 mistletoes, 
at Branthovda, Västerås.
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Historiskt, under varmare perioder, har misteln sannolikt 
varit spridd i hela södra Sverige och även Norge (Havsten 1957). 
Fynd av fossilt pollen har gjorts upp till norra Uppland (Can-
dolin & Ingmar 1963). För Västmanlands del stöder pollenfynd 
mistelns närvaro från 4700 till 100 år f. Kr (Welinder 1964). Efter 
denna tidpunkt blir pollenfynden glesare eller saknas helt. 

Almquist (1964) menade att misteln försvann helt ur vår flora 
på grund av klimatförsämring, men att den skulle ha återkommit 
under 1600-talet med importerade träd och buskar. Emellertid 
visar fynd av mistelpollen i torv i myrområdet Florarna i norra 
Uppland att arten levde där under bronsåldern och sannolikt 
även under vikingatid (Candolin & Ingmar 1963). 

Dagens mistelbestånd uppfattas i allmänhet som reliktföre-
komster (Björkman 1990) av en tidigare mer sammanhängande 
utbredning, vilket inte utesluter en viss påspädning via import 
av träd och buskar. Mälardalen hyser även i övrigt ett stort antal 
värmerelikter, särskilt bland insekterna. Fynd i Sverige av två till 
mistel bundna insektsarter, en bladloppa (Cacopsylla visci) och en 
skinnbagge (Pinalitus viscicola), stöder tanken att misteln är en 
värmerelikt (Struwe m.fl. 2009). Insekterna ifråga, som närmast 
återfinns på kontinenten, har sannolikt överlevt tillsammans 
med misteln sedan värmetiden.

Under långa perioder har misteln förmodligen varit missgyn-
nad på grund av klimatförsämring (Björkman 1990), eventuellt 
också på grund av den relativa trädlösheten i Mälardalen under 
1600- och 1700-talen (Malmgren 1982). Klimatet under ”lilla 
istiden” fram till 1700-talet och början av 1800-talet var ogynn-
samt för misteln. Till detta kommer misteltäkt som troligen 
pågått mycket länge. I början av 1900-talet såldes ännu mistlar 
på Fiskartorget i Västerås, inte enbart till jul utan hela året om 
(Johansson 1908). Trots mistelns fridlysning 1910 pågår mistel-
täkt i varierande grad fortfarande.

Misteln i Västeråstrakten
Under 1940- och 1950-talen inventerades mistelbestånden vid 
dess nordgräns i landet (Walldén 1961). De största och livskrafti-
gaste bestånden återfanns på öar i Mälaren och på angränsande 
fastland, särskilt i Tidöområdet. De nordligaste växande mist-
larna noterades i Västerås stad och dess närhet. År 1952 fanns det 
16 infekterade träd med totalt 139 mistlar i staden. Omkring 1960 
hade antalet stigit till 32 träd med 309 mistlar. Mistel bestånden 
i staden och i det övriga undersökningsområdet var alltså vid 
denna tid under expansion och förutspåddes en fortsatt ökning. 

Vad som är känt om mistelbeståndens utveckling i Väst-
manland har sammanställts av  Walldén (1955, 1961, 1970, 1971). 
Vidare har Malmgren (1982) sammanfattat viktiga noteringar 

figur 5. Ung mistel på lind 
med uppsvälld stam, en 
hypertrofi.
foto: Jerry Skoglund.
Young mistletoe on a branch of 
Tilia cordata with hypertrophy.
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om mistelförekomster och omständigheter av vikt för bestånds-
utvecklingen. Bilden som framträder är att misteln fanns spar-
samt under 1700- och 1800-talen för att sedan börja expandera 
under 1900-talet. Linné förevisades mistel i Västerås på hem-
vägen från sin öländska och gotländska resa 1741, men den hade 
hämtats från Fullerö strax utanför Västerås. I mitten av 1700-
talet fanns alltså mistel med säkerhet nära Västerås (Linnæus 
1745), men huruvida den fanns inne i staden är osäkert.

Inventeringen
För att få en uppfattning om mistelpopulationens nuvarande till-
stånd i Västerås påbörjade jag en systematisk inventering i staden 
vårvintern 2007. Räkningen fortsatte 2008 och slutfördes 2009. 

Den lämpligaste tiden att utföra mistelinventering är vårvin-
ter och tidig vår då trädkronorna är utan snö och innan löv-
sprickningen. Inventeringen inriktades i första hand på att räkna 
antal mistelbärande träd och antal mistlar per träd och att föra 
dessa till värdart eller släkte. Därutöver noterades värdträdens 
diameter 50 cm över markytan. I övrigt uppskattades mistelbus-
karnas diameter och vertikala utbredning i trädkronorna, det vill 
säga nivån för de högst och lägst växande individerna. Beträf-
fande mistlarnas storlek antecknades största vertikala mått i de 
fall misteln frångått sin klotform (jämför figur 1 och 6). 

Eftersom misteln tillväxer gaffelgrenigt med ett ledstycke per 
säsong (figur 3) kan man åldersbestämma enskilda mistelskott. 
Hos en del lågt växande individ räknades därför antal leder i ett 
försök att fastställa ett samband mellan mistlars storlek och 
ålder. Walldén (1961) uppgav som mest 27 leder för ett enskilt 
skott. Individets ålder kan emellertid vara åtskilligt högre 
eftersom mistelns sugrötter i värdträdets ved har förmåga att 
utveckla adventivskott om skotten skadas. Det händer att mis-
telskotten fryser eller torkar bort vissa år. Efter sådana episoder 
brukar nya skott, ofta i stort antal, visa sig efter några år.

Mistelbestånden idag
Totalt observerades 4561 mistlar i 887 träd. Ökningen av antalet 
mistlar är mycket påtaglig (tabell 1, figur 7, 8). Från 1952 till 2009 
ungefär 32-faldig, från 1960 15-faldig. För värdträdens del har 
ökningen varit ännu mer omfattande. Antalet infekterade träd 
1952 har ökat cirka 52 gånger till 2009, från 1960 27 gånger. 

Apel Malus domestica har flest infekterade träd och störst antal 
mistlar. Övriga apel arter (M. sylvestris m.fl.) är också i hög grad 
infekterade vilket gör Malus till det i särklass vanligaste mistel-
angripna släktet. Därefter kommer lindar, huvudsakligen park-
lind Tilia ×europaea, men även skogslind T. cordata och bohuslind 
T. platyphyllos förekommer. Popplar är det tredje största släktet 

figur 6. Äldre mistel i lind. 
Den klotrunda formen som 
kännetecknar yngre mistlar har 
förlorats.
foto: Jerry Skoglund
Old mistletoes often lose their 
spherical form.
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(Populus balsamifera, P. trichocarpa, P. tremula, P. nigra m.fl.), följt av 
lönnar (Acer platanoides, A. campestre, A. tataricum subsp. ginnala, 
A. saccharinum), oxlar (Sorbus aucuparia, S. sargentiana, S. inter
media, S. aria) och viden (Salix caprea, S. fragilis m.fl.). 

Övriga trädslag svarar för mindre än fem procent av värd-
träden. På grund av svårigheten att med säkerhet artbestämma 
vissa avlövade träd är totala antalet arter ungefärligt, men minst 
trettio värdarter har observerats. 

Några nytillkomna värdträd 
Flera nya värdarter noterades i denna undersökning jämfört 
med Walldéns (1961). Tre askträd, sannolikt mannaask Fraxinus 
ornus, med sammanlagt 86 mistlar hittades. Alla tre var ympade 
på annan stam. Den största mannaasken – i Västerås hamn nära 

tabell 1. Antal mistelbärande värdträd och antal mistlar på olika värdträd i Västerås stad 
1952, 1960 och 2009. Värdträden är ordnade efter antalet funna mistlar per art 2009. 
Number of host trees [“värdträd”] and Viscum album individuals [“mistlar”] on different host 
species in Västerås. Host species are ordered according to degree of infestation in 2009.

  1952 1960 2009

värd-
träd mistlar

värd-
träd mistlar

värd-
träd mistlar

Apel Malus domestica 1 1 3 6 241 1162

Lindar Tilia 1 1 12 38 157 1119

Popplar Populus 2 90 4 226 131 702

Rönn Sorbus aucuparia 7 37 8 32 100 433

Aplar (övr.) Malus other         42 334

Skogslönn Acer platanoides 4 7 4 5 110 328

Viden Salix         39 199

Hagtornar Crataegus         26 87

Mannaask Fraxinus ornus 3 86

Oxlar (övr.) Sorbus other 1 3 1 2 20 55

Lönnar (övr.) Acer other         8 28

Häggmisplar Amelanchier         3 14

Robinia Robinia pseudoacacia         1 6

Hägg Prunus padus         2 2

Päron Pyrus communis         1 2

Gråal Alnus incana         1 2

Vårtbjörk Betula pendula         1 1

Sötkörsbärbär Prunus avium         1 1

Summa 16 139 32 309 887 4561
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figur 7. Antal mistlar i Västerås tätort 1952, 
1959 och 2009. Kartan täcker en yta av 9 × 
10 km. Varje liten ruta på kartan motsvarar 500 
× 500 meter. Heldragen linje avser Västerås 
tätort idag, streckad linje 1960. Underlaget 
till kartorna 1952 och 1959 är hämtat från 
Walldén (1961).
Number of Viscum album individuals in the 
city of Västerås in 1952, 1959 and 2009. 
Each small square represents 500 × 500 m.

A. Antal mistlar 1952 B. Antal mistlar 1959

C. Antal mistlar 2009
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figur 8. Antal mistelbärande värdträd i Väs
terås tätort 1952, 1959 och 2009. Kartan 
täcker en yta av 9 × 10 km. Varje liten ruta på 
kartan motsvarar 500 × 500 meter. Heldragen 
linje avser Västerås tätort idag, streckad linje 
1960. Underlaget till kartorna 1952 och 1959 
är hämtat från Walldén (1961).
Number of host trees carrying Viscum album 
in the city of Västerås in 1952, 1959 and 
2009. Each small square represents 500 × 
500 m.

A. Antal värdträd 1952 B. Antal värdträd 1959

C. Antal värdträd 2009
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åmynningen – bar ensam 68 mistlar, samtliga ganska gula i fär-
gen. Både mistlar och trädet föreföll vara i dåligt skick. 

Vidare noterades en robinia Robinia pseudo acacia med 6 mistlar 
och tre häggmisplar Amelanchier med totalt 14 mistlar. Nya 
arter är också gråal Alnus incana, kastanje rönn Sorbus sargentiana, 
silverlönn Acer saccharinum och ginnalalönn Acer tataricum subsp. 
ginnala. Samtliga är dock kända i övriga Europa som värdar för 
mistel. Fler än femtio arter av värdträd har noterats i Tjeckien 
(Procházka 2004). Hassel Corylus avellana och klibbal Alnus 
glutinosa noterades som värdträd i Walldéns (1961) undersökning, 
dock inte inom Västerås stad. Inte heller i denna undersökning 
påträffades de som värdträd.

Mistelangreppens omfattning
Mistelangripna träd kan ha allt från en enstaka mistel till 
hundra tals. I 42 procent av de angripna träden noterades endast 
en mistel. Skillnaden mellan arterna är dock stor. Trettio procent 
av lindarna bar endast en mistel, mot 57 procent hos skogslönn. 

Hårt angripna träd, med 20 eller fler mistlar, utgjorde mindre 
än fem procent av alla noterade träd. Även här representerade 
lind och skogslönn ytterligheterna med sju  respektive två pro-
cent. Infekterade lindar är alltså ofta hårt angripna, skogslönnar 
relativt sällan.

Mistelns inverkan på värdträden  
Ibland framförs farhågor beträffande mistelns inverkan på värd-
trädens kondition. Exempel på försämrad tillväxt och till och 
med dödade träd finns (figur 9). Mistel angreppen måste dock bli 
omfattande och långvariga innan allvarliga skador uppstår. 

Tallmisteln Viscum album subsp. austriacum i Mellaneuropa 
förorsakar talldöd i relativt stor omfattning på grund av den 
vattenbrist den orsakar hos värdträden. Fenomenet är särskilt 
påtagligt under torra perioder (Dobbertin & Rigling 2006).

Spridning
Ungefär tjugo procent av de funna mistlarna växer i stadsdelar 
som tillkommit sedan 1960. Merparten av ökningen har således 
skett i de äldre stadsdelarna, företrädesvis i anslutning till de 
gamla förekomsterna i stadens södra och centrala delar (figur 7, 
8) vilka tjänat som spridningscentra. Generellt har värdträd i nya 
stadsdelar färre mistlar per träd.

Av den nuvarande utbredningen framgår att stora delar av 
Västerås stad hyser mistel, dock med varierande täthet. De 
av Walldén (1961) noterade mistelbärande träden har utgjort 
spridningscentra för mistelns fortsatta expansion vilket tydligt 
avspeglas i dagens utbredning. 

figur 9. Döende lind och 
mistlar efter långvarigt och hårt 
mistelangrepp. – Maria berget, 
Västerås, 2007.
foto: Jerry Skoglund.
Dying Tilia cordata  and Viscum 
album following a heavy infesta
tion of Viscum album, Maria
berget, Västerås, 2007.
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I Rudbecksparken (ruta G11) fanns till exempel under 1960-
talet en stor poppel med ungefär tvåhundra mistlar (Walldén 
1961, Jansson 1964) innan trädet fälldes (på 1970-talet?). Idag är 
parkens samtliga lindar – och en del andra träd – infekterade av 
mistel i stort antal. Också kring parken och i angränsande områ-
den återfinns mistel i individrika bestånd.

Den övervägande delen av mistelbärande träd återfinns i villa-
trädgårdar, därnäst i allmänna parker, gatuträd med mera.

Ett lokalt spridningsförlopp
Ibland är det möjligt att rekonstruera ett spridningsförlopp. I 
Hamre och Tall torpet finns längs Väderleksgatan (figur 7C, D17) 
en rad planterade parklindar, med en spridningsbild av mistel 
som antyder en förmodad spridningskälla (figur 10). Källan 
utgörs med största sannolikhet av två svårt angripna rönnar, 
planterade 1971 eller 1972, i en villaträdgård på en tvärgata, Norr-
skensgatan, 25–30 meter från närmaste lind i raden. Totalt bar 
rönnarna 67 mistlar år 2007, i storlek från diameter 5 cm till över 
90 cm med korta årsskott vilket resulterat i kompakta mistel-
buskar. 

Lindraden löper i östvästlig riktning och utgörs totalt av 39 
träd (nummer 1 är östligast, 39 västligast) sannolikt planterade 
1990. Fåglar har spritt mistelfrö i första hand till närmsta lind, 
nummer 11, där de flesta och även äldsta mistlarna finns (figur 
10), därnäst till grannträden på ömse sidor.   

Spridning norr om staden
Merparten av spridningen sker i mistlarnas närområde, under 
hundra meter, men ibland sker spridningen över kilometerlånga 
avstånd. År 1959 fanns i stadsdelen Hovdesta lund (figur 7B, J7) en 
utpostlokal, en rönn med en mistel, cirka 3 km från då närmast 
kända mistlar. På något kortare avstånd (ca 2,5 km) fanns förr en 
poppel med ett flertal mistlar i stadsdelen Lustigkulla (figur 7B, 
G9). Det trädet fälldes dock redan 1948, men kan möjligen ha 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
0
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Antal mistlar per träd

Trädnummer

figur 10. Lokal spridning 
längs en planterad rad 
av parklindar. Den troliga 
spridningskällan är två 
svårt angripna rönnar som 
står ungefär 30 meter vin
kelrätt från lind nummer 11 
i raden. Avståndet mellan 
lindarna är cirka 10 meter.
Dissemination of Viscum 
album along a row of Tilia 
×europaea from a source of 
two heavily infested Sorbus 
aucuparia, ca 30 m perpen
dicular from the nearest Tilia 
tree (no 11). Space between 
Tilia trees ca 10 m.
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utgjort spridningskällan. Den ensamma misteln i Hovdestalund 
förefaller dock inte ha gett upphov till några nya bestånd.

Spridningen norrut tilldrar sig särskilt intresse. I Västmanland 
påbörjades vintern 2009–2010 en inventering av mistel i länet. 
Bland annat har i Artportalen inrapporterats fynd från Skultuna 
cirka 8 km nordväst om närmsta fynd i Västerås, Rönnby. Likaså 
i Nedersta, nära Tortuna, finns en utpostlokal cirka 7 km nordost 
om Hök åsenlokalen. 

Under våren 2012 efterlyste Västmanlands Läns Tidning 
landskapets nordligaste mistel. Den nordligast inrapporterade 
växer i en rönn 250 meter öster om väg 56 längs avtagsvägen mot 
Vad, ungefär 11 km norr om Hökåsen (Östin 2012). Det är den i 
särklass nordligaste fyndplatsen. I själva verket hyser rönnen två 
mistlar, en relativt stor och en mindre, vilket sannolikt innebär 
att trädet infekterats två gånger. Troligen finns därför en eller 
flera okända spridningskällor på närmare håll.

Storleks- och åldersfördelning 
Medeldiametern hos mistelbuskarna är cirka 65–70 cm (figur 
11) och ungefär lika oavsett värdträdsart. De enskilda mistlarna 
behåller sin klotrunda form upp till cirka 100–120 cm, vilket 
motsvarar en ålder av ungefär 12–15 år hos de äldsta skotten. 
Sambandet mellan storlek och ålder är relativt rätlinjigt så långt, 
men mistlarnas form blir därefter alltmer långsträckt i vertikal-
led. En god uppskattning av enskilda mistlars ålder, vid räkning 
av leder, gäller alltså endast ganska unga individ. Ett ytterligare 
problem vid fastställande av verklig ålder utgörs av tiden mellan 
groning och till dess att första skottet visar sig. Detta uppges 
kunna dröja 3–4 år (Lindholm 2009).

Det enskilt största individet, 170 cm i vertikalled och 120 
cm i horisontalled, registrerades i en apel planterad 1952 i en 
villaträdgård på Branthovdagatan. Troligen var mistelns verkliga 
ålder cirka 40 år. Den hade ibland skattats vid juletid, vilket kan 
förklara varför det äldsta, men inte längsta, skottet endast hade 
15 leder. Inga fler mistlar fanns i trädet.

Det enskilt äldsta skottet, 27 leder, motsvarande 27 år, åter-
fanns i en apel planterad 1945 eller 1946 i en radhusträdgård på 
Knektgatan och bedömdes vara ett adventivskott. Mistelns 
verkliga åldern var sannolikt 40–50 år. 

Fördelningen  i höjded sträcker sig från ungefär en meter över 
marken upp till trädens högre delar, drygt tjugo meter för de 
resligaste träden, vanligen popplar. 

Temperaturens roll
Att antalet mistlar och antalet infekterade träd ökat kraftigt i 
Västerås stad är ställt utom allt tvivel. Den del av staden som 

figur 11. Antal mistlar per stor
leksklass och värdträdsart. 
Number of  Viscum album indi
viduals per size class and host 
species.
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utgjorde tätort under 1950-talet har upplevt en mycket kraftig 
ökning; därutöver har misteln spritt sig till nyuppförda stads-
delar i stor utsträckning och även utanför staden.

Bertil Walldén (1961) fick alltså rätt i sin förutsägelse att 
misteln skulle fortsätta att öka. Beträffande orsakerna kan man 
spekulera i flera tänkbara. Mycket talar för att den pågående 
temperaturhöjningen bör vara den mest avgörande faktorn. 

Misteln gynnas av ett varmt klimat, i synnerhet hög som-
martemperatur och används som en växtekologisk klimatindi-
kator. Iversen (1944) demonstrerade ett tydligt samband mellan 
mistelförekomster och medeltemperaturerna för januari och juli. 
Misteln kan uthärda relativt låga januari medeltemperaturer, ner 
till cirka –8°C, men behöver då en hög sommartemperatur som 
kompensation, cirka +21°C (Iversen 1944).  

Med tanke på mistelns levnadssätt är den förmodligen den 
lämpligaste klimatindikatorn bland våra kärlväxter. Det halv-
parasitiska växtsättet i trädkronorna, befriad från rotkonkurrens 
från andra arter och samtidigt helt exponerad för väderförhållan-
den gör att klimatet får förhållandevis stort genomslag för dess 
etablering, överlevnad och spridning.

I schweiziska Alperna jämfördes tallmistelns Viscum album 
subsp. austriacum utbredning i höjdled 1910 med sin nutida 
utbredning (Dobbertin m.fl. 2005). Denna underart av mistel 
infekterar tall Pinus sylvestris, men dess förhållande till tem-
peraturen kan förmodligen jämställas med vår mistels. Även 
tall misteln har utvidgat sin utbredning. Idag ligger dess övre 
höjdgräns ungefär 200 meter högre än för hundra år sedan 
och expansionen i höjdled tillskrivs den sentida klimatföränd-
ringen.  

Även Västeråspopulationens expansion kan mycket väl bero 
huvudsakligen på gynnsammare temperaturklimat. För Västerås 
del var temperaturökningen 1,1°C under samma period. Vid sidan 
av pågående klimatförändring påverkar också urbaniseringen i 
samma riktning, det vill säga temperaturhöjande. 

Stadsmiljön gynnsam på flera sätt 
En bidragande orsak till ökningen kan hänföras till stadsmiljöns 
sammansättning av olika trädslag. Nya villaområden och anlagda 
parker där inslaget av planterade aplar, lindar och popplar är 
stort har sannolikt verksamt bidragit till mistelns ökning. 

Enligt Walldén (1961) växte mistlarna i lind (78 %), lönn (13 %), 
apel (4 %), rönn (2 %) och övriga (3 %). Fördelningen återspeg-
lade tillgången på lämpliga värdträd i hela Walldéns undersök-
ningsområde före 1960. Mycket av detta var mer eller mindre 
naturlig skog, med stort inslag av lövträd, på mälaröar och 
närliggande fastland. 
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figur 12. Fällt äppelträd med 
många och stora mistlar, Sand
gärdet, Västerås.
foto: Jerry Skoglund.
Cut apple tree with many big 
mistletoes.

I dagens stadsmiljö avviker artsammansättningen tydligt från 
dessa förhållanden (tabell 1). Särskilt släktet Malus är nu över-
representerat och lind har tappat sin dominerande ställning. 
Lönn tappar också något, medan rönn ökar sin andel. Dessutom 
finns popplar i staden vilka lätt angrips av mistel och nu utgör 
det tredje mest infekterade släktet. 

Av stadens samtliga mistlar växer endast knappt två procent i 
självsådda träd. Säkert självsådda är de flesta, eller alla, sälgar, en 
del rönnar och lönnar, en knäckepil, en asp och en björk.  

Endast ett fåtal mistlar noterades i stadens mer skogsartade 
grönområden, vilka vanligen domineras av olämpliga värdträd 
som ek, björk, gran och tall. Dessa områden är dessutom ofta 
mörkare, en tänkbar bidragande orsak till den låga frekvensen 
mistel där. Walldén (1961) noterade oväntat en ökning av antalet 
mistlar på Tidö-Lindö efter en uttunning av lövträden. I det fal-
let kan man anta att det förbättrade ljusklimatet gynnat misteln. 

I en del nybebyggda områden kan man misstänka att sprid-
ningen varit delvis antropogen. Ofta ser man små, relativt 
nyplanterade rönnar, lönnar och hagtorn som redan bär mistlar. 
Man kan inte utesluta att dessa träd varit infekterade vid plante-
ringen. Stadsträdgården i Västerås som mellanlagrar nyinköpta 
träd inför utplanteringen har mistelbestånd i sitt närområde, 
varför viss spridning via plantskolan kunnat förekomma.

Stadsmiljön i sig förefaller alltså erbjuda flera för misteln goda 
förutsättningar. Inte enbart Västerås hyser rikligt med mistel. 
Också Kungsör har rika populationer som även de ökat kraftigt 
under senare tid och för närvarande inventeras (Schyberg 2012).

Delvis skenbar ökning?
Den högst påtagliga ökning av antal mistlar och värdträd som 
konstaterades under 1940- och 50-talen var kanske delvis sken-
bar. Möjligen var det så att ökningen framstod något större som 
en följd av mistelns tillbakagång under de rekordkalla vintrarna 
1941 och 1942. Många mistlar kan ha skadats till den grad att 
endast sugrötterna överlevde. När adventivskotten började 
bildas blev mistlarna åter synliga och möjliga att registrera.

Misteln i framtiden
Mistelpopulationen utsätts kontinuerligt för reduktioner. Mark-
ägare skördar mistel och ibland fälls hela mistelbärande träd 
(figur 12). Under vintern 2011–2012 rensades, med länsstyrelsens 
tillstånd, hela mistelbeståndet i sex lindar i Västerås gamla hamn 
då trädens vitalitet ansågs hotad. Totalt skördades 6–7 kubik-
meter, cirka 250 kg (Falk 2011). 

Trots detta tyder inget på att mistelns ökning skulle vara i 
avtagande. Tvärtom förefaller ökningen att hålla i sig. De många 
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nya fynden utanför det tidigare kända utbredningsområdet 
pekar också i den riktningen. Mistelfynd rapporteras konti-
nuerligt i Artportalen i ett pågående mistelprojekt (Botaniska 
Föreningen i Västmanlands Län). En framtida bearbetning av det 
materialet kan förhoppningsvis komplettera bilden.  
•  Ett stort tack till min nu 92-åriga mor, Blanche Skoglund, som kon-
tinuerligt bidragit med uppgifter om fyndlokaler, artiklar och annat av 
intresse i sammanhanget. Tack också till Sven Karlsson, Stockholms 
universitet, för värdefulla uppgifter.
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I
dag återstår bara mycket små rester av de trädbärande ängs-
marker som var ett så stort och viktigt inslag i det äldre kultur-
landskapet i södra Sverige. Här samlade bonden det mesta av 
det hö och lövfoder som skulle klara kreaturen över vintern i 

vårt bistra klimat (Ekstam m.fl. 1988). 
Dessa ängsrester hyser trots sitt fåtal och sin ringa yta en stor 

mängd växter och djur. Den höga artrikedomen hotas dock av 
ökande kvävebelastning och surt regn, men även av förändringar 
i skötseln och helt enkelt för att de kvarvarande ytorna är så små 
och fåtaliga (Linusson m.fl. 1998, Berlin m.fl. 2000, Sand-Jensen 
& Bruun 2012, Wallin & Svensson 2012). 

Halvparasitiska ettåriga arter, som är ämnet för denna artikel, 
visar som de flesta andra ettåriga växter upp stora variationer 
mellan åren i populationsstorlek och frösättning. Vissa år kan 
det finnas tusentals individ i en population och nästa år kanske 
knappt ett enda. Som tur är kan frösättningen – om väder-
gudarna varit med oss – vara god även om antalet individ varit 

Hur ska vi bevara tidig-
blommande ögontröster 
i de gotländska ängena?
BRITA SVENSSON & BENGT CARLSSON

Några av våra mest 

hotade arter finns i det 

försvinnande gamla 

kulturlandskapet. De 

tidigblommande ögon-

trösterna kanske kan 

räddas om vi förändrar 

och förstärker sköt-

seln av de gotländska 

ängena.

figur 1. Svensk ögontröst tros 
ha uppkommit på Gotland och 
var förut mycket vanlig i de tal
rika gotländska ängena. Nu är 
den mycket sällsynt och finns 
bara kvar i ett fåtal ängen. 
foto: Marita Westerlind.
Euphrasia stricta var. suecica is 
an earlyflowering hemi para sitic 
herb that today is very rare on 
Gotland.
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litet. Därför kan ett år med liten populationsstorlek följas av ett 
år med stor, något som kan tyckas paradoxalt. 

På grund av den stora variationen kan det vara svårt att rätt 
bedöma statusen för dessa växter – är populationerna livskraf-
tiga eller inte? När det gäller växter vi finner i ängsmarker beror 
populationens storlek inte enbart på vädret utan även på ängens 
skötsel som också den kan växla mellan åren.

På Gotland finns ovanligt många trädbärande slåtterängar 
(lövängar) bevarade och de flesta hävdas på mer eller mindre 
traditionellt vis (Martinsson 1999, Ohlsson 2006). Men dagens 
tämligen likriktade skötselpraxis i de gotländska ängena, till 
exempel med förut bestämda slåtterdagar, kan vara förödande 

figur 2. Rik förekomst av späd 
ögontröst och äkta höskallra 
i änget i Bölske, Grötlingbo. 
Bilden illustrerar väl det faktum 
att många lövängar snabbt 
blir för mörka om inte träd 
och buskar hålls nere genom 
återkommande hamling.
foto: Bengt Carlsson.
Euphrasia stricta var. tenuis in 
the foreground is nowadays 
found in very few of the remain
ing traditional meadows on Got
land. Rhinanthus angusti folius 
subsp. grandiflorus can still be 
found in many meadows.
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för de ettåriga arterna som ju måste hinna mogna sina 
frön innan de blir avslagna. Efter en regnig och sval vår 
och försommar kommer blomningen igång senare än 
vanligt och då kommer inte fröna att vara mogna redan 
den 15 juli – den dag då slåttern oftast tidigast fått 
börja.

Dessutom försummas inte sällan nu för tiden viktiga 
moment i den traditionella skötseln, som vårens fag-
ning eller sensommarens efterbete. Dels är det svårt att 
hitta folk och fä som kan utföra arbetet och dels är det 
dyrt. På Gotland får ofta skolbarn hjälpa till med vårens 
fagning. Det gör givetvis stor nytta och är lärorikt och 
skoj för barnen, men hur väl räfsas det egentligen? Med 
räfsan ska kvistar, mossa och löv tas bort och det är inte 
så enkelt när man är liten och har en lätt och mjuk räfsa. 
Flera ängar är avsatta som reservat, men många sköts 
idag av alltmer åldrande bondefamiljer – ett problem 
för framtiden.

Halvparasiter i slåttermarkerna
Ett karakteristiskt inslag i många ängsmarker är 
halvparasitiska växter. Parasitism är en extrem form 
av näringsupptag där växten hämtar sin ”mat” från en 
annan växt (se fakta ruta här intill). 

Över en tredjedel av alla parasitiska växtarter har 
både rötter och gröna blad och är därför delvis självför-
sörjande. Dessa kallar vi för rothalvparasiter. De flesta, 
till exempel ögontröster Euphrasia, skallror Rhinanthus 
och kovaller Melampyrum, finner vi i familjen snyltrots-
växter Orobanchaceae. Ett exempel på en stamhalv-
parasit är mistel Viscum album, som alltså istället för att 
fästa på andra växters rötter sitter uppe i värdträdets 
krona (läs mer om mistel på sidan 28).

HUR PÅVERKAR HALVPARASITER SIN OMGIVNING?
Den viktigaste förklaringen till den höga artrike domen 
i traditionellt brukade fodermarker är att hävden håller 
nere konkurrensförmågan hos de relativt fåtaliga, 
storvuxna och snabbväxande arter som annars skulle 
dominera. Halvparasiterna bidrar till detta genom att 
sänka konkurrensförmågan hos sina värdväxter (figur 
3). På så vis hjälper parasiten till att skapa en ledig 
nisch inte bara för sig själv, utan även för andra, mindre 
konkurrenskraftiga arter. Därigenom förändras artsam-
mansättningen i det område där halvparasiten växer 
och antalet arter ökar.

Så fungerar halvparasiter
I alla kärlväxter finns två sorters led
ningsvävnad: xylem och floem. Trans
porten i xylemet går från rötterna och 
uppåt i växten, medan floemet går i 
andra riktningen – från bladen och ner 
mot rötterna. 

Kolhydrater som växten bildar i sina 
gröna blad vid fotosyntesen transporte
ras neråt i floemet, medan de mineral
näringsämnen och det vatten som 
växten tagit upp med rötterna transpor
teras uppåt i xylemet. På så vis får bla
den näringsämnen och vatten (som de 
behöver för fotosyntesen) och rötterna 
får kolhydrater (som ger dem den energi 
de behöver för att kunna fungera). 

Bladens klyvöppningar, de små 
springor där koldioxid tas in och vat
tenånga sipprar ut, reglerar vattenström
men upp genom xylemet. Xylemet är den 
nyckel som halvparasiterna använder för 
att öppna dörren till andra växters rötter.
När halvparasiten gror börjar den känna 
av sin omgivning. Somliga arter försö
ker sedan fånga in något att växa på, 
antingen det är dött eller levande, andra 
är mer kräsna och märker om det finns 
en rot i närheten eller ej. Åter andra, som 
olika arter av släktet Striga – fruktade 
ogräs i tropiska Afrika – gror inte förrän 
fröet känner att ett lämpligt sädesslag 
växer i närheten (se sid. 52).

När halvparasitens rot kommer nära 
värdväxtens rot börjar så kallade snylt
rötter (haustorier) utvecklas. Det är halv
parasitens xylem som bildar en utbukt
ning mot den främmande växtens rot 
och sätter sig fast där. En förbindelse 
öppnas sedan mellan halvparasitens 
och värdens xylem.

Genom att halvparasiten håller sina 
klyvöppningar vidöppna i stort sett dyg
net runt (de flesta andra växter stänger 
dem på natten) så råder det ett kon
stant sug upp i dess blad. Transporten 
av näringsämnen och vatten går där
för huvudsakligen upp i halvparasitens 
xylem istället för i värdens eget. Och 
inte nog med det – xylem och floem
strömmarna möts i rötterna vilket gör att 
halvparasiten dessutom stjäl kolhydra
ter från sin värdväxt. Resultatet blir att 
halvparasiten växer mycket bättre och 
värden sämre.
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LITE EVOLUTIONSHISTORIA
På grund av den, evolutionärt sett, mycket korta tid som gått 
sedan den senaste nedisningen så har vi bara ett fåtal endemiska 
växter i Skandinavien, alltså sådana som finns bara här (Jonsell 
2011). Av de endemiska växter som trots allt finns är förvå-
nansvärt många halvparasitiska. En av dessa, svensk ögontröst 
Euphrasia stricta var. suecica (figur 1), och dess nära släkting späd 
ögontröst E. stricta var. tenuis finns på Gotland i små, isolerade 
populationer i ett fåtal ängen (Johansson 2007).

Thomas Karlsson (1984) menar att svensk ögontröst har 
uppkommit på Gotland. Här innebar slåtterbruket ett så starkt 
selektionstryck att en speciell, tidigblommande variant utveck-
lades, som lyckas sätta frö före slåttern. Både svensk och späd 
ögontröst är idag starkt hotade på Gotland. Eftersom de inte 
bildar någon ordentlig fröbank (Karlsson 1982), är de mer än 
många andra ettåriga växter beroende av en lyckad frösättning 
varje år för att överleva. Ska vi kunna rädda dem måste vi lära 
känna deras krav.

DRAMATISK TILLBAKAGÅNG
I Karl Johanssons gotlandsflora från 1897 skriver han för svensk 
ögontröst: ”Sannolikt allmän. Mängdv.”, det vill säga den före-
kom på många lokaler och där i flera tusen- eller tiotusental. För 
späd ögontröst skriver han: ”Troligen flerst. Talr.–mängdv.”, det 
vill säga på lite färre lokaler och från hundra- till tiotusentals 
individ på varje lokal. I sitt tillägg tretton år senare (Johansson 
1910) modifierar han uppgiften för svensk ögontröst till att den 
är ”ej på långt när så allmän som E. tenuis”. 

figur 3. På bilden ser man 
tydligt vilken hämmande påver
kan den äkta höskallran har på 
tillväxten hos sin värd röd klöver. 
Även gräsen ängsgröe och 
rödsvingel verkar påverkade.

En mycket betydelsefull 
faktor för halvparasitens tillväxt 
är vilken typ av värd som den 
fäster på, till exempel om det 
är ett gräs eller en ärtväxt. När 
vi odlade äkta höskallra eller 
svensk ögontröst tillsammans 
med olika värdarter så gick det 
mycket bättre för halvparasi
terna då det fanns rödklöver i 
krukan (Svensson & Carlsson 
2004).
foto: Brita Svensson.
The hemiparasitic Rhinanthus 
angustifolius subsp. grandiflorus 
has substantially reduced the 
growth of its leguminous host, 
Trifolium pratense. The grasses 
Poa pratensis and Festuca rubra 
are also affected.
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De båda arterna har minskat högst dramatiskt sedan dess. Vi 
kan idag finna naturliga populationer av svensk ögontröst i bara 
sex eller sju ängen (Johansson 2007), medan späd ögontröst har 
tiotalet aktuella lokaler.

LIVSHISTORIA
Fröna hos svensk och späd ögontröst gror på våren – i april och 
maj – och någon gång även så sent som i juni. De små plantorna, 
med endast hjärtblad, kan stanna kvar i groddplantstadiet i flera 
veckor tills de finner en värd. När plantan väl har upprättat en 
förbindelse till en eller flera värdar sker en mycket snabb tillväxt 
i höjd, riktiga blad bildas och plantan växlar färg från lila till 
grönt. 

I mitten av juni inleds blomningen, som pågår ända fram till 
slåttern i mitten av juli. Sker ingen slåtter kan de blomma ända in 
i augusti, beroende på väderleken. Plantorna varierar i höjd, från 
några få centimeter upp till två decimeter, och bildar mellan en 
och tio kapslar. Varje kapsel kan innehålla upp till 16 frön. Ibland 
förgrenar sig plantan och då får den fler blommor och en större 
frösättning.

Ett av förslagen på insatser för att hjälpa svensk ögontröst 
som presenterades i åtgärdsprogrammet (Johansson 2007) var 
att så in arten i några passande ängen. Dessa insåningsförsök 
har haft varierande framgång. Frön samlades in i samband med 
Länsstyrelsens i Gotlands läns åtgärdsarbete varje sommar 
2002–2005 och 100–375 frön såddes ut i vardera sju ängen runt 
om på ön (Artportalen). Uppföljningar gjordes året efter såd-
den och man fann mellan noll och 125 plantor. I juni 2007 fanns 
endast ett enda individ kvar. Vad beror detta misslyckande på? Vi 
återkommer till detta. 

figur 4. Bendes strandänge i 
Anga är ett av de största kvar
varande ängena på Gotland 
med sina dryga åtta hektar.
foto: Marita Westerlind.
Bendes strandänge (8 ha) is one 
of the largest remaining wooded 
hay meadows on Gotland. 
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Våra undersökningar
Vi ville ta reda på vilken betydelse några av delarna i den tra-
ditionella hävden har för överlevnad och frösättning hos de 
tidigblommande ögontrösterna på Gotland. Vi testade våra 
tankar i tre hävdade ängen på Gotland: Domerarve storänge i 
Öja socken (1,0 ha, på sandig, inte så kalkrik jord) och Bendes 
strandänge (figur 4, 5) (8,3 ha) och Anga prästänge (1,6 ha), båda 
i Anga socken på mer kalkrika jordar. I Domerarve fanns späd 
ögontröst och äkta höskallra Rhinanthus angustifoliusus subsp. 
grandiflorus, medan de båda ängena i Anga hyste tämligen stabila 
populationer av svensk ögontröst och äkta höskallra.

Vi använde oss både av demografiska metoder – alltså att 
man följer ett stort antal enskilda plantors liv, och noterar deras 
tillväxt och hur många frön de sätter – och av experiment i fält. 
Dessutom gjorde vi en del försök med plantor odlade i krukor. 

DET ÄR BRA ATT GRO TIDIGT
Genom att besöka ängena flera gånger under vår och sommar, 
och varje gång göra mätningar (plantans höjd, antal bladpar, 
knoppar, blommor och frökapslar) på ett stort antal individ av 
svensk ögontröst kunde vi få en god bild av hur de vuxit och 
utvecklats. Vi besökte rutorna ungefär var tionde dag från tidigt 
i juni fram till slåttern (figur 6). Sammanlagt följde vi 2330 individ 
av svensk ögontröst under åren 1996–1998.

Att få en tidig start på våren är viktigt vilket syns tydligt i våra 
resultat. De först grodda plantorna är oftast de allra mest lyckosamma 
och är alltså de som bidrar med flest frön till nästa år. I en fältstudie 
på fjällögontröst E. wettsteinii (Svensson m. fl. 2001) fann vi samma 
positiva effekt av en tidig kontakt med värdväxten, vilket stärker vår 
slutsats när det gäller ögontröst på Gotland. 

figur 5. Två glada demografer 
på plats i Bendes strandänge 
för att följa upp hur svensk 
ögontröst utvecklas. 
foto: Brita Svensson.
Two happy plant demographers 
following the fate of a large 
number of Euphrasia individuals 
in Bendes strandänge.

”Sammanlagt följde vi 
2330 individ av svensk 
ögontröst.”
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Tidig värdkontakt gynnas naturligtvis av en tidig groning men 
även av att värdväxternas egen tillväxt kommer igång på våren, så 
att nya rötter bildas. Både groning och värdväxternas rottillväxt 
gynnas säkerligen av den traditionella fagningen tidigt på våren 
som lyfter bort mossa och luftar det övre jordtäcket något. Gro-
ningsytor skapas. Fagningen ökar även ljusinsläppet vilket man 
vet är positivt för groningen. 

En noggrann fagning är extra viktig om inget efterbete sker. 
Det som annars hade betats bort finns ju då kvar som förna nästa 
vår. Just Bendes strandänge är så välhävdat av noggrann slåtter 
och efterbete att svensk ögontröst trivs där ändå, trots att någon 
fagning inte sker ute på den öppna ytan mot havet.

Vi samlade frön från olika gamla plantor som vi odlat i krukor 
för ett annat experiment. De frön som kom från de äldsta plan-
torna var de som grodde bäst nästa vår. Det tolkar vi som att de 
plantor som gror och därmed sätter frö tidigt hinner mata fröna 
med mer näring vilket ger dem en bättre grobarhet.

SLÅTTERN MÅSTE ANPASSAS EFTER ÖGONTRÖSTERNA
Vi fann stor skillnad mellan åren för när plantorna mognar sina 
frön. Till exempel så varierade andelen plantor i Anga prästänge 
som nådde stadiet med omogna kapslar innan slåtter mellan 37 
och 92 procent. Viktigare dock är att antalet plantor som hinner 
få mogna frön generellt är mycket lägre: 48–73 procent i Anga 
prästänge och 18–59 procent i Bendes strandänge. Detta visar 
hur viktigt det är att vara flexibel vad gäller slåttertidpunkt. 
Slåttern måste anpassas efter växternas utveckling och inte ske 
vid ett givet datum.

JU FLER ÖGONTRÖSTER DESTO FLER ANDRA ARTER
Svensk ögontröst verkade ha en positiv effekt på artrikedomen, 
åtminstone under två av de tre åren. Ju fler individ av svensk 
ögontröst desto fler andra arter fanns det i närheten. 

FRÖREGNSEXPERIMENT
För att undersöka hur mycket frö som till äventyrs följer med 
höet och hur mycket som stannar kvar i änget vid slåttern var vi 
ute några dagar före slåtter i Domerarveänget där det växer tidig-
blommande höskallra och späd ögontröst. Vi klippte ner vege-
tationen på ett antal ytor till en höjd av ungefär tre cm. I hälften 
av dessa vände vi runt det avklippta höet på marken varpå vi tog 
med det hem att torka inomhus. 

Det hö som lämnades kvar i änget – i den andra hälften av 
rutorna – vändes runt en gång dagligen i tre dagar för att torka 
(för att efterlikna det traditionella tillvägagångssättet). På den 
fjärde dagen togs även detta hö in. Ur höet från samtliga rutor 

figur 6. Antal individ av svensk 
ögontröst i Bendes strandänge 
som uppnått olika fenologiska 
stadier vid en serie besök 
under säsongen fram till slåt
tern cirka 20 juli. 

Räkningarna för ett visst 
besökstillfälle gjordes vid 
samma datum (inom ett par 
dagar) under de tre åren.

Värdena är sammanslagna 
från sex 50 × 50 cmrutor. 
Modifierad efter Svensson & 
Carlsson 2005.
Number of Euphrasia stricta var. 
suecica individuals belonging 
to five developmental stages 
at the different censuses in a 
wooded hay meadow (Bendes 
strandänge) on Gotland. Values 
are pooled over six 50 × 50cm 
plots.
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plockade vi sedan fram alla plantor och frön av höskallra och 
ögontröst och räknade dessa.

För höskallran fick vi det förväntade resultatet: I det hö som 
fick vara kvar i tre dagar i änget fanns det färre frön per kapsel 
kvar, de hade alltså trillat ur sina kapslar och stannat kvar ute i 
änget (bra!). Men så inte var fallet för späd ögontröst vilket först 
förvånade oss. Orsaken är troligen att kapslarna hos ögontrös-
terna är starkt hygroskopiska, det vill säga de öppnar sig inte om 
de inte är fullständigt torra. Dagen före insamlingen kom ett kort 
regn och det var antagligen tillräckligt för att fukta kapslarna så 
pass så att de ännu var stängda nästa dag när höet samlades in. 
Fröna följde därför med höet istället för att lämnas kvar i änget.

För att säkerställa ett så stort fröregn som möjligt från ögon-
tröst är det alltså viktigt att höet är fullständigt torrt innan det 
förs bort från änget.

EXTRA SLÅTTER? JA!
Att slå gräset vid ytterligare ett tillfälle som ett sätt att ersätta 
det traditionella efter betet hade en starkt positiv effekt på ögon-
tröst. Vi studerade detta genom att så ut frön av svensk ögon-
tröst i ett antal rutor inom ett område i Anga prästänge som helt 
saknade ögontröst. Sent i september klippte vi ner varannan ruta 
till en höjd av 3–5 cm (figur 7) och tog bort höet. I övrigt fagades 
och slogs området som vanligt. 

Antalet groddplantor av ögontröst i maj, liksom antalet vuxna 
plantor i juli var stadigt högre i de klippta rutorna jämfört med 
de oklippta (figur 7). Dessutom, och kanske viktigare, var att 
andelen plantor som hann få moget frö var tydligt högre i de 
klippta ytorna. 

Vi fann också att antalet ögontröster sjunker från år till år i de 
insådda rutorna – både i dem som klipptes en extra gång och i 

figur 7. Antal individ strax 
innan slåttern i juli av svensk 
ögontröst i tio rutor (50 × 50 
cm) där vegetationen klipptes 
en extra gång i september/
oktober (gula staplar) eller ej 
(gröna staplar) i Anga präst
änge. 

I samtliga rutor såddes ca 
370 frön vid ett tillfälle, i mitten 
av juli 1996. 

Ytan under den vågräta 
linjen i staplarna visar andelen 
plantor med mogna frön. 
Modifierad efter Svensson & 
Carlsson 2005. Foto: Bengt 
Carlsson.
Number of Euphrasia stricta 
var. suecica plants in July in 
50 × 50cm plots (on which 
ca 370 seeds were sown in 
midJuly 1996) with a second 
cut in autumn (yellow bars) and 
in control plots (green bars) in 
a wooded hay meadow (Anga 
prästänge) on Gotland. Values 
are means +1 s.e., N = 5. The 
area below the horizontal line 
indicates the number of individ
uals that had mature fruit at the 
time of mowing.
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de övriga. Vid återbesök ytterligare några år senare kunde vi inte 
finna några plantor alls i området. Det kan bero på att just här 
brukar traktorn köra när höet ska slås och hämtas. Markytan är 
troligen ganska hårt packad här. 

INSÅNING PROBLEMATISKT

Men varför har ögontrösterna så svårt att sprida sig till andra 
delar av änget? Eftersom ögontrösten verkar vara lite kinkig med 
hur den vill ha det så tror vi att det krävs ganska stora frögivor 
för att lyckas med en insåning. De givor som länsstyrelsen 
använt sig av misstänker vi är för små. Det är naturligtvis en 
avvägning, man får ju absolut inte skatta de kvarvarande natur-
liga populationerna för hårt. Kanske kunde fröproducerande 
plantor odlas upp? Dessutom är det viktigt att känna till vad som 
händer i det enskilda änget – var kör maskinerna in och ut, var 
brukar man ha sitt midsommarfirande eller kasta varpa – så att 
man sår in på lämpliga platser.

Skötselrekommendationer
På grund av det komplicerade samspelet mellan effekter av 
fagning, tidpunkt för slåtter, efterbete (eller en extra slåtter) 
och väderleken, så är den exakta påverkan av var och en av dessa 
faktorer svår att utvärdera. Vi vågar dock dra följande slutsatser 
om hur man kan gynna de tidigblommande ögontrösterna:

• Under år med kall vår eller försommar är det mycket viktigt 
att slåttern senareläggs och anpassas till hur långt i utveck-
lingen ögontrösterna nått. Man måste kontrollera om 
plantorna verkligen blommat och satt moget frö. Att tillåta 
slåtter före 15 juli missgynnar ögontrösterna. Risken är då 
uppenbar att de inte hunnit blomma och sätta frö. 

• Det allt vanligare bruket att samla in höet samma dag som 
det slås är förödande för ögontrösterna och extra katastro-
falt blir det om frösättningen råkar vara dålig. Vi rekom-
menderar därför starkt att höet lämnas kvar, och helst vänds 
några gånger, innan det samlas in, så torrt som möjligt.

• I ängen där det inte sker något efterbete skulle vi vilja föreslå 
en extra slåtter, framför allt i mer högvuxna partier. Men 
efterbete hade varit det allra bästa!  

•  Vi är glada för all hjälp vi fått av Thomas Karlsson om hur man bäst samlar 
in, förvarar och sår halvparasiters frön, samt för kommentarer på texten. 
Henrik Bjersing, Maria Hall, Anna Norman, Malin Söderman och Maria 
Wallin hjälpte oss med mätningar och experiment. Vi är också tacksamma 
för det intresse brukarna, speciellt Allan Bendelin i Anga, visat för vårt 
arbete och för framtiden för ögontrösterna. Tack även till Marita Westerlind 
för fina fotografier.

”Anpassa slåttertidpunk-
ten efter ögontrösterna”

”Låt höet torka i änget”

”Låt djuren efterbeta  
eller slå en gång till”
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Euphrasia stricta var. suecica 
and E. stricta var. tenuis are two 
endangered, hemiparasitic annual 
herbs found in traditionally 
managed wooded hay meadows 
on Gotland. We have studied  

how some features of the present 
and traditional management 
cycle affect their fitness.

 It is important to  adjust the 
time of mowing to the actual 
yearly phenological development.

The traditional practice of 
spring raking is important since 
raking promotes an earlier onset 
of hemiparasite growth and gives 
larger, more seed-rich mature 
plants.

The neglected practice of 
letting the hay dry in the meadow 

after mowing should be resumed. 
Hay that was left to dry in the 
meadow contributed more hemi-
parasite seed to the meadow than 
hay that was taken away.

Seedling emergence and 
subsequent growth of E. stricta 
var. suecica was greatly enhanced 
by a second hay cut in September. 
A second cutting mimics some 
of the positive effects of the 
traditional practice of aftermath 
grazing, which is nowadays often 
abandoned.
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S
trigolaktoners biologiska bety-
delse började upptäckas för fyrtio 
år sedan, men de har ännu inte blivit 
kända utanför specialisternas krets. 

Därför är det nu hög tid att skriva om dem 
för en svenskspråkig läsekrets. Förledet 
strigo- kommer av att strigolaktoner först 
uppmärksammades på grund av sin verkan 
på växten Striga lutea. Denna är en parasitisk 
växt, vars frön gror när de hamnar i närheten 
av rötter av en lämplig värdväxt. En under-
sökning visade att det som fick fröna att gro 
var just en strigolakton som utsöndras av 
växtrötter. 

Striga-frön kan ligga och vänta i över 
ett årtionde på att en lämplig växtrot ska 
komma i närheten. De har mycket lite egen 
upplagsnäring, och kan inte gro och utveck-
las utan att komma i kontakt med en rot 
från vilken de kan hämta näring.

Också frön av en del andra parasitiska 
växter, bland annat de snyltrötter Orobanche 
som vi har i Sverige (se Mattiasson 2008), 
reagerar på motsvarande sätt på strigolak-
toner som utsöndras av värdväxtens rötter 
(figur 1). 

Det finns en stor mängd olika strigo-
laktoner, och varje växtslag har sin specifika 
blandning, så det finns goda möjligheter 
för parasiten att känna igen rätt värdväxt, 

även om somliga parasitväxter är mindre 
nogräknade. 

KONTAKT MED MYKORRHIZASVAMPAR
Men varför utsöndrar växten ett ämne som 
får parasitfrön att gro? Svaret är, att den 
kemiska signalen egentligen är avsedd för 
en annan mottagare, en svamp av gruppen 
Glomeromycota, med vilken den kan ingå 
en form av symbios som kallas arbuskulär 
mykorrhiza. Strigolaktonen får svamp-
hyferna i jorden att grena sig, söka sig mot 
roten och tränga in i den.

Svamphyferna i mykorrhizan hjälper växt-
roten med att ta upp närings ämnen ur mar-
ken, och får i gengäld kolhydrater från roten. 

Den arbuskulära mykorrhizan är den 
äldsta och mest utbredda formen av mykor-
rhiza, och har sannolikt varit med redan från 
växternas första erövring av landytan.

Vid fosforbrist ökar växten sin utsönd-
ring av strigolaktoner vilket ökar chansen 
för mykorrhizabildning (Nagahashi och 
Douds 2000), och får mykor rhizasvampen 
att förgrena sig mer.

Nyligen har det visat sig, att strigolakto-
ner är viktiga inte bara för parasitism och 
symbios, utan också fungerar som hormoner 
inom växten. Deras verkan där är framför 

Det här häftets tre artiklar om parasi-

tiska växter avslutas med att Lars Olof 

Björn ger oss nyvunna insikter i det 

kemiska språk som växterna talar.

Strigolaktoner
– viktiga signalsubstanser 
inom och mellan växter

LARS OLOF BJÖRN

Annons
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allt att hämma förgreningen hos rötter och 
skott, och att öka rötternas och rothårens 
längdtillväxt. 

Inte bara fröväxter bildar strigolaktoner, 
det gör också mossor. En mossplanta känner 
därigenom av sina grannplantor och anpas-
sar sin egen tillväxt därefter.

KARRIKINER
Man har funnit ett av de receptorproteiner 
med vilka växtens celler registrerar närva-
ron av strigolaktoner. Det kallas max2, och 
märkligt nog fungerar samma protein som 
receptor för en annan viktig grupp av sub-
stanser, så kallade karrikiner. 

Karrikiner bildas vid förbränning av växt-
delar, och fungerar som groningssignal för 
sådana arter som gror efter skogs- och gräs-
bränder. Karrikiner har en molekylstruktur 
som påminner om strigolaktonernas, med 
sammankopplade fem- och sexledade ringar, 
men atomslagen är inte helt desamma. 

Exempel på svenska växter som gror efter 
brand är brand- och svedjenäva (Geranium 
lanuginosum, G. bohemicum), men det är inte 
känt om deras frön reagerar på karrikiner; 

en brand ger ju också andra signaler, som 
hetta och ändrade ljusförhållanden.  
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figur 1. Många växter avsönd
rar strigolaktoner för att få 
kontakt med mykorrhizasvam
par som kan hjälpa dem med 
näringsupptaget. Men parasi
tiska växter – som till exempel 
klöversnyltroten i figuren 
ovan – använder sig också av 
strigolaktonerna för att försäkra 
sig om att deras frön ska gro 
vid en lämplig värdväxt. Läs 
mer om halvparasitiska växter 
på sidan 44. Modifierad efter 
Xie m.fl. 2010. © Annual Reviews.
Life cycle of Orobanche minor. 
Seed germination is elicited by 
hostderived stimulants, includ
ing strigolactones.
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Varför skrev inte Linné om  
insekternas roll som pollinatörer?
ANDERS BOHLIN

V
äxter som pollineras av insekter, fåglar eller däggdjur, 
har utvecklat olika typer av belöningar till besökarna. 
Det handlar främst om nektar och pollen, i vissa fall 
oljor och fettrika utväxter. Många av dessa växter har 

stora och färgrika strukturer som kronblad och dofter för att 
visa att här finns det näring att hämta. Ibland har kronbladen 
mönster som vägleder djuret till de delar där belöningen och 
befruktningsorganen finns.

Att Linné använde växternas ”könsorgan”, blommorna, som 
verktyg då han klassificerade blomväxterna är välkänt. Han var 
framgångsrik som marknadsförare då han 1735 lanserade Systema 
Naturæ, genom att tala om dessa ting i en tid då det var mer eller 
mindre tabubelagt av kyrkan att tala öppet om sexuella förhål-
landen. Han föreläste också för studenterna om människans 
”sätt att tillhopa gå”. 

Linné hade ju ett skarpt 

öga. Men han insåg 

kanske inte till fullo 

insekternas och blom-

mornas intima bero-

ende av varandra.

figur 1. Den mycket vanliga 
åkervädden får ett besök av 
den mycket sällsynta apollo
fjärilen. 
foto: Emil V. Nilsson.
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Men märkligt nog antyds inte med ett ord att blommor och 
bin skulle samverka till befruktning och avkomma hos växterna. 
Han såg ju ändå hur bina besökte blommorna och samlade nek-
tar till kuporna vid föräldrahemmet i Stenbrohult, men uppen-
barligen trodde han att bina ställde till med skada då de rumste-
rade om i blommorna. Dessutom levde han kvar i den villfarelsen 
att blommornas nektar gav näring till frukten.

Även Samuel Liljeblad skriver i sin andra upplaga av Utkast 
till en Svensk Flora 1792: ”Honungs huset (Nectarium) är det rum 
i blomman, hvarest honungs-vätskan som förmenes indragas i 
frön till deras underhåll samlar sig”. Liljeblad ställer sig således 
något frågande till nektarns funktionella betydelse.

Linné betraktade vinden som väsentlig för att överföra 
pollen från hanblommor till honblommor, eller från ståndare till 
pistillmärken. Det dröjde länge innan han insåg att insekterna 
inte skadade blommorna, men att de sprätte omkring pollen 
så att det hamnade på pistillernas märken. Han beskriver dock 
ingående hur fikonets slutna blommor befruktades med hjälp av 
en stekel som kunde ta sig in genom väggarna (Eriksson 1969). 

Linné hade redan i gymnasieåren i Växjö genom sin lärare, 
läkaren Johan Rothman, fått del av Vaillants teorier om väx-
ternas sexualitet. Den franske botanikern Sébastien Vaillant 
(1669–1722) beskriver i Botanicon Parisiense att den hanliga delen i 
blomman, ståndaren, producerar könsceller, pollen, som befruk-
tar den honliga delen, pistillen, så att frön kan bildas. Detta 
illustrerade Linné sedan med en numera välbekant teckning 
av skogsbingel Mercurialis perennis i sin skrift Preludia Sponsali
orum Plantarum, som han gav till sin välgörare Olof Celsius som 
nyårsgåva (Linnæus 1729).  Teckningen finns återgiven på våra 
nuvarande hundra kronorssedlar.

Befruktning med insekter som aktörer beskrevs dock först 
av den tyske teologen och naturforskaren Christian Konrad 
Sprengel år 1793. Sprengel föddes 1750 i Brandenburg an der 
Havel och avled i Berlin 1816. Han var rektor vid lutherska stads-
skolan i Spandau 1780–94. 

I sitt enda, men mycket betydelsefulla botaniska arbete, 
Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung 
der Blumen (1793), påvisar Sprengel blommornas färg, doft och 
nektaravsöndring som nödvändiga för växternas fortplantning 
genom insekternas förmedling. Hans samtida insåg inte betydel-
sen av detta arbete. 

Efter mer än sextio år drog emellertid Charles Darwin fram 
Sprengels arbete ur glömskan så att det blev uppskattat till sitt 
fulla värde. Sprengel betraktas därför som blombiologins grund-
are. Han skrev även Die Nützlichkeit der Bienen und die Notwendig
keit der Bienenzucht (1811) om binas betydelse som pollinatörer. 

figur 2. Den allmänna bastard
svärmaren har tillräckligt lång 
sugsnabel för att nå ner i 
brudsporrens sporre och äta 
nektar. Samtidigt för den med 
sig pollinier från blomma till 
blomma. 
foto: Anders Bohlin.
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En annan betydelsefull forskare var den tyske botanisten 
Joseph Gottlieb Kölreuter (1733–1806), som 1761 upptäckte 
att insekter slickar i sig nektarn hos mistelns blommor, men 
det var Sprengel som till fullo insåg nektarns betydelse för att 
locka insekterna till blomman. Kölreuter & Sprengel studerade 
ingående den komplicerade irisblommans pollination av humlor 
(Skottsberg 1954).

Lundaprofessorn i botanik (sedermera biskopen i Karlstad), 
Carl Adolph Agardh (1785–1859) skriver i sin Lärobok i botanik 
1829-1832, del 2, Allmän Wextbiologi, på sidorna 337–338 i avsnitt 
88: 

Honungsafsöndringen upphör så snart befröingen gått för sig. 
Linné, Kölreuter, Krünitz, antogo, att den derföre finnes i blom-
morne, att insekterne skulle, då de sökte honungen, med detsamma 
utsprida pollen öfver blommans märke, och Conrad Sprengel, 
anställde en mängd observationer för att bevisa det. 

På sidorna 348–350 i avsnitt 89, fortsätter Agardh: 
Befröingens yttre fenomen: Insekternas bidragande till fekunda-
tionen observerades redan af Linné och Kölreuter men i synnerhet 
af Conrad Sprengel, som dock utsträckte tillämpningen af denna 
mening alltför vida. Hvad man derom vet, är att en stor del insekter 
lefva af blommornas safter. Då de söka dem, afstryka de ofta pollen 
på deras ludna kropp, och flygande till en annan blomma, fästa de 
sig åter på pistillen. Blommorne äro i en mängd fall just byggda 
på ett sätt, att de insekter, som besöka dem, äro tvungne att med 
detsamma öfverflytta pollen från ståndarn till pistillen.

Agardh citerar i sin tur Aristoteles (384–322 f.Kr.) som skriver: 
Bina hafva för sed, att icke söka mer än en slags blomma i sänder, 
och särskilta Bin söka särskilta blommor, t e. de flyga från Viol-
blomma till Violblomma, och röra ingen annan, förrän de återkom-
mit till sin kupa.

Enligt Agardh och andra skulle alltså Linné ha varit medveten 
om att insekterna bidrog till pollination. Varför har den gode 
Carl von Linné då inte skrivit något om detta själv? ”Han som 
såg allt”, skriver ju Karin Berglund i titeln till sitt stora arbete 
om Linné 2007. Han gjorde dessutom egna experiment med 
att för hand överföra pollen till pistillmärken för att få frukter 
och hybrider. Man hade ju förväntat sig att han med emfas hade 
poängterat betydelsen av att insekterna bär pollen från blomma 
till blomma.  

•  Detta är en något omarbetad version av en artikel som tidigare publicerats i 
Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2011.

figur 3.  Humlebaggen äter 
pollen samtidigt som den 
överför en hel del pollen från 
blomma till blomma. Amiral
fjärilen därunder hämtar sin 
näring ur en röd rudbeckias 
nektarier.
foto: Anders Bohlin.
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Vi söker 
fältpersonal

Institutionen för skoglig resurshushållning vid 
SLU i Umeå ansvarar för flera stora inventerings- 
program. Dessa har till syfte att följa upp tillstånd 
och förändring i skogen och andra landmiljöer 
i det svenska landskapet. Vi fältarbetar i HELA 
Sveriges skogs- och jordbrukslandskap, längs 
kusterna och i fjällen. Inför fältsäsongen 2013 
söker vi dig med biologisk eller skoglig kompe-
tens, som har körkort och vill ha ett varierande 
och ofta fysiskt krävande utomhusjobb. Närmare 
beskrivning och ansökningsformulär finns på 
hemsida:  
 
http://www.slu.se/srh

Vi ser fram emot din ansökan.
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J
ag ger er inkaliljan, en skön snittblomma men en av de 
värre när det gäller kontakteksem. Men nu ska det handla 
om bladmorfologi!

Inkaliljorna eller alströmeriorna (släktet Alstroemeria) 
bildar tillsammans med Bomarea, Luzuriaga och Drymophila 
familjen Alstroemeriaceae, som har upp-och-ner-vända blad. 
Den egentliga undersidan hos de flesta arterna är blank, fast och 
tjockhudad med få eller inga klyvöppningar, medan översidan 
är tunnhudad, grågrön och skir med många klyvöppningar, helt 
omvänt mot hur blad brukar se ut. 

För att ”rätt” sida ska komma uppåt mot solen, så är blad-
skaftet vridet ett halvt varv (Falck 1762, Chitwood m.fl. 2012). 
Det kan du själv se i blomsteraffären. Kan man tänka sig en mer 
ointelligent design? Två förslag har presenterats som förklaring 
till fenomenet1:

1 Det finns ytterligare en, mer närliggande, förklaring:
 Den bor på undersidan av vårt klot, ju
 där allt är oppochner och tvärtemot, ju
   [sättarens anmärkning]

Vriden ledtråd i fådd lilja
MAGNUS LIDÉN

Ointelligent design 

hos Alströmers lilja 

får sin förklaring som 

historisk barlast.

figur 1. Den lilla Alstroemeria 
patagonica till vänster är en 
av de få arter i släktet som har 
bladen lika på båda sidor och 
inte vrider sina bladskaft. Men 
blomman är vacker! Den finns 
i södra Chile och Argentina 
ända ner till Eldslandet.
foto: Magnus Lidén, i Botaniska 
trädgården, Göteborg.
The little Alstroemeria patagon
ica is one of very few species in 
the genus whose leaves are not 
twisted. It can be found in south
ern Chile and Argentina.
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IDÉ A. 
En hypotes är att familjen härstammar från en växt med häng-
ande stam där bladöversidan och bladundersidan bytt funktion. 
När en del ättlingar sedan övergick till upprätt växtsätt måste 
bladskaftet bli vridet om den funktionella översidan (alltså 
egentligen undersidan) skulle komma uppåt. 

Mot denna förklaring talar kanske att Bomarea – ett släkte 
som står nära Alstroemeria – ofta har hängande stammar men 
ändå vrider sina bladskaft. På samma Bomarea-stjälk kan sitta 
blad som är vridna ett halvt varv, ett helt varv eller inte alls, 
alltid så att den funktionella översidan blir exponerad mot 
ljuset.

IDÉ B.
Hofreiter & Lyshede (2006) menar i stället att stamfadern hade 
hoprullade blad som en anpassning till torka. Eftersom bladkan-
terna rullades uppåt (involut) kom undersidan utåt mot elemen-
ten och behövde tjock hud medan den skyddade översidan 
utvecklades i motsatt riktning. När det sedan blev mindre torrt 
så gynnades avkomlingar med bredare och plattare blad – om 
bladskaftet var vridet.

Det finns i familjen arter från torra områden som har involut 
rullade blad. Man kan se samma förhållande – med eller utan 
vridna bladskaft – även hos en del andra torrmarksväxter, till 
exempel hos många gräs. Att vrida bladskaftet är heller inget 
märkvärdigt (förmågan är spridd bland blomväxterna) medan 
en total omkastning av sidigheten hos ett platt blad känns 
osanno lik. Jag lägger därför min röst på B, men i valet mellan 
två motstridiga hypoteser vet man förstås bara att minst en är 
fel.

figur 2. Ett Bomareablad sett 
snett uppifrån (vänstra bilden) 
och underifrån (högra bilden) 
på en upprätt stam. Den fysio
logiska undersidan (den egent
liga översidan) är tunnhudad 
och hårig. Genom bladskaftets 
vridning riktas den neråt. 
foto: Magnus Lidén.
Bomarea leaf from above and 
below. The twisted leaf stalk 
makes sure the tough lower leaf 
surface faces the sky.

figur 3. Den slingrande 
Bomarea multiflora, namngiven 
av Linné filius, härstammar från 
Sydamerika men har blivit ett 
ogräs på Nya Zeeland.
foto: Magnus Lidén i Uppsala 
botaniska trädgård.
Bomarea multiflora from South 
America has become an aggres
sive alien in New Zealand.
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Planta Alströmeria 
Fransmannen Louis Feuillée var den förste som samlade, beskrev 
och avbildade inkaliljor (under släktet Hemerocallis) under en resa 
i Sydamerika 1707–12, däribland den som skulle bli typart för 
släktet: Alstroemeria pelegrina.

Släktet beskrivs i Planta Alströmeria (figur 4), en avhandling 
som försvarades 23 juni 1762 av Linné-aposteln och västgöten 
Johan Peter Falck, samme man som upptäckte Stipa-kullarna i 
Falbygden, utforskade sydöstra Ryssland på uppdrag av ryska 
vetenskaps akademien och dog för egen hand i Kazan i nuvarande 
Tatarstan.

I avhandlingen föräras Jonas ’Potatisen’ Alströmers söner – 
Patrik, Claes, August och Johan …

… en av de täckaste liljor som till denna dag varit sedde och för-
undrade i Europa, hvilken ock i dess egen födelseort Peru, får bära 
namn av Pelegrina eller den sköna Blomman.

Särskilt hedras Linnélärjungen och baronen Claes. Under en 
resa i Spanien hade denne i Cadiz fått en kruka med tre stånd av 
”Peregrinas de Lima” av svenske konsuln J. M. Bellman (farbror 
till Carl Michael) som fått den av en dam som fått den av sin man 
som fått den i Peru där han var stationerad. Krukan och ett par 
frökapslar hamnade till slut hos Linné.

När inkaliljan blommade i Uppsala akademiträdgård väckte 
den stor förundran, och redan i Planta Alströmeria noteras både 
att bladskaftet är vridet och att den egentliga översidan är den 
funktionella undersidan och vice versa.  
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Chitwood D. H. m.fl. 2012: Conflict 

between intrinsic leaf asymmetry 
and phyllotaxis in the resupinate 
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Feuillée, R. P. L. 1714: Journal des obser
vations physiques, mathematiques et 
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dionale & dans les Indes Occidentales, 
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2. – Paris: P. Giffart. 
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Functional leaf anatomy of Bomarea 
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Brevväxlingen mellan Claes Alströmer 
och Linné finns på nätet  
(http://archive.org/stream/ 
brefochskrifvels03uppsuoft/ 
brefochskrifvels03uppsuoft_djvu.
txt).

Lidén, M. 2013. Vridet spår i 
fådd lilja. [Twisted clue in gotten 
lily.] – Svensk Bot. Tidskr. 107: 
58–60.
The upside-down leaf morpho-
logy and the twisted leaf stalk of 
the family Alstroemeriaceae are 
given an evolutionary explana-
tion. References to the discovery 
and description of the genus 
Alstroemeria are supplied.

Magnus Lidén är docent i 
systematisk botanik. Han delar 
sin yrkestid mellan forsk ning om 
nunneörter och arbe tet i Uppsala 
botaniska trädgård.

Adress: Botaniska trädgården, 
Uppsala universitet, Villavägen 8, 
752 36 Uppsala  
Epost: magnus.liden@botan.
uu.se

figur 4. Släktet Alstroeme
ria beskrivs vetenskapligt i 
avhandlingen Planta Alströ
meria, försvarad 23 juni 1762 
i Uppsala av Linnélärjungen 
Johan Peter Falck. 
The dissertation Planta Alstroe
meria was defended by the 
Linnaean apostle J. P. Falck, who 
eventually took his own life in 
Kazan in southern Russia.
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Inventerings läger i Pite lappmark
Även i sommar har du möjlighet att vara 
med och utforska den botaniskt minst 
kända svenska floraprovinsen. Arrangör 
är Föreningen Pite lappmarks flora. Gratis 
övernattning erbjuds!
Med utgångspunkt i Arjeplog åker vi iväg 3–5 
mil och inventerar, företrädesvis i de många 
nollrutorna. Dessa saknar helt växtnoteringar, 
även av de vanligaste arterna. Alla är väl
komna, även nybörjare! 

Som exempel på trevliga och ovanliga växter 
vi kan hitta kan nämnas rostull, skuggviol, jämt

landsmaskros, röd trolldruva, lapsk getväppling 
och en rad olika låsbräknar.

Lägret pågår från kvällen den 12 juli till och 
med den 19 juli, nio intensiva och jag kan för
säkra mycket givande fältdagar! Du kan delta 
kortare tid om du vill. 

Anmälan sker senast 15 maj (men helst 
tidigare) till: Charlotte Nordgren (tel. 0961
104 70, thure.jo@telia.com. Vi vill gärna att du 
anger om du kommer med bil och hur länge 
du  tänker stanna.  Du får mer information efter 
anmälan.

Inventering av vita fläckar i Lule lappmark
Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar 
med inventeringar i södra Lule lappmarks 
skogsbygder. 
Vi bor på vandrarhem i Murjek den 7–12 juli 
med Lars Fröberg som ledare (gratis boende 
och transport under dagarna). Området ligger 

i botaniskt okända trakter. Närmare information 
skickas ut till dem som anmäler sig. 

Anmälan senast 1 juni till: Lars Fröberg 
(tel. 076848 99 45, lars.froberg@biol.lu.se). 
Ange vilka dagar du deltar, samt om du har 
tillgång till bil.

Natur

nBOKHANDEL

inte bara för 
fågelskådare

www.naturbokhandeln.se

info@naturbokhandeln.se
tel. 0485 - 444 40

Annons
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unga i Halland
Fjolårets botanikläger för unga på Öland 
blev en stor succé. Nu kör vi favorit i repris. 
Kom med du också! 

För andra året i rad anordnar Svenska 
Botaniska Föreningen och Fältbiologerna ett 
gemensamt läger för unga. Detta sker under 
en långhelg, den 14–18 juni i Halland i sam
arbete med Hallands Botaniska Förening.

Lägret riktar sig till dig i åldern 12–25 år som 
vill lära dig mer om våra svenska växter och 
naturtyper. Inga förkunskaper för att delta är 
nödvändiga, bara intresse! Självklart är du som 
redan kan en del också hjärtligt välkommen.

I dagarna tre botaniserar vi och besöker 
spännande halländska naturtyper. Allt från 
brända ljunghedar, artrika strandängar och 
kärr till frodiga ädellövskogar. Där bekantar vi 
oss med typiska växter för dessa biotoper och 
tittar på både vanliga och sällsynta arter. 

Vi får också lära oss hur man floraväktar och 
vi tittar även en del på mossor. 

Exkursionledare under dagarna är Pontus 
Johansson från Fältbiologerna, Jennie Jonsson 
från SBF och hallandsbotanisterna Kjell 
Georgson och NilsGustaf Nilsson.

Anmälan kan göras från den 1 april till 
SBF:s kansli (sbf@sbf.c.se, 018471 28 91). 
Sista anmälningsdag 14 april. Deltagarantalet 
är begränsat till 15, så först till kvarn gäller. 
Ange målsman om du är under 18 år. Anmälan 
är bindande.

Anmälningsavgiften är 300 kr. Föreningarna 
står för logi, mat och exkursioner. Ett visst 
bidrag för resor till lägret kommer att ges.

Ange i samband med anmälan din ålder, 
adress, epost och telefonnummer. Skriv ett par 
rader om dina tidigare erfarenheter av botanik.

Boende
Vi bor i vandrarhemsrum på lägergården 
Strandgården i Gullbrandstorp, strax utanför 
Halmstad. Till Halmstad finns det goda förbin
delser med tåg.

Strandgården ligger precis intill stranden, så 
ta med badkläder. På kvällen lagar vi middag 
tillsammans, och fixar matiga mackor till mor
gondagens lunch ute i fält.

Lägret startar på fredagskvällen den 14 juni, 
lördag, söndag och måndag är exkursions dagar, 
och hemresa sker på tisdag morgon den 18 juni.

Vi har beställt tre soliga heldagar ute i fält, 
men tag ändå med regnkläder och  stövlar!

Om du har frågor eller funderingar kring läg
ret är du välkommen att kontakta Jennie Jons
son (klockgentiana@gmail.com) eller Pontus 
Johansson (pontus.e.johansson@hotmail.se).

Granspiran är beroende av att marken hålls 
öppen av betande djur. – Enets naturreservat 
norr om Halmstad. 
foto: Mattias Lindström.

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och växtintresserad? Då 
ska du söka ett stipendium till Botanikdagarna 
i Dalsland (se sid. 64). Botanikdagarna är ett 
fantastiskt tillfälle att få närkontakt med floran 
och träffa andra botaniskt intresserade.

Svenska Botaniska Föreningen delar ut 
studerandestipendier för deltagande i Bota
nikdagarna. Stipendierna täcker kostnaderna 
för mat, logi och resor. De delas ut till svenska 
studerande vid nordiska gymnasier och hög
skolors utbildning i biologiska ämnen. 

Ansökningarna ska vara föreningens kansli 
tillhanda senast 1 mars under adress: 
Svenska Botaniska Föreningen, Norbyvägen 
18 A, 752 36 Uppsala. 

Ansökningarna ska innehålla styrkt merit
förteckning, intyg från lärare att den sökande 
är studerande samt uppgifter om eventuell 
tidigare botanisk verksamhet.

Ytterligare upplysningar kan du få från Maria 
på SBF:s kansli (tel: 018471 28 91, epost: 
sbf@sbf.c.se).
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Kanske ingen annan växt förknippas så 
starkt med den svenska sommaren och 
midsommarfirandet som blåklinten. I år ska 
du vara extra flitig med att rapportera in 
dina fynd av den vackra blomman, efter-
som den har blivit utsedd till Årets växt. 

Blåklint Centaurea cyanus är ettårig och 
främst höstgroende. Den växer på lätta jordar 
som gärna får vara något näringsrika. I Sverige 
finner man blåklinten främst i Götaland och 
östra Svealand. Dessutom har den spridda 
förekomster upp längs Norrlandskusten. 

Blåklinten odlas ibland och kan då sprida sig 
ut i landskapet. Växtplatserna är sädesåkrar 
(helst höstsådda), ruderatmark och vägkan
ter. Traktvis är den fortfarande relativt vanlig, 
men eftersom den är känslig för ogräsmedel 
har den liksom många andra åkerogräs en 
minskande trend. Blåklint är Östergötlands 
landskapsblomma och också symbol för ett av 
våra politiska partier. 

Blåklinten tillhör familjen korgblommiga väx
ter Asteraceae. Den är ettårig och den greniga 
stjälken är 20–80 cm hög. Bladen är smala, 
glest flikiga eller hela, undertill är de ullhåriga. 
Blomkorgarna sitter ensamma på långa skaft. 

Blomfärgen är oftast blå men främst i odling 
finns andra färger såsom vitt och rosa. Blåklint 
blommar i juni–september. Längs kanten av 
blomkorgen sitter förstorade och sterila strål
blommor. Holkfjällen är ljusgröna och kortfran
sade i sin översta kant. Blommorna besöks 
ofta av humlor och bin. 

Vi behöver nu din hjälp med att inventera 
blåklint under 2013. Du kan registrera dina 
fynd på Artportalen (www.artportalen.se). Vill 
du hellre skicka in dina rapporter med vanlig 
post finns rapportblankett på vår hemsida 
(www.sbf.c.se). Där finns även ytterligare 
information om inventeringen. Skicka in 
dina rapporter senast 15 oktober 2013 till 
UllaBritt Andersson, Kummelvägen 12, 386 
92 Färje staden (tel: 0485332 24, epost: 
ullabritt.oland@gmail.com).

Välkommen med dina rapporter!  

Fjällmosskurs i Jämtland 
Är du intresserad av mossor, 
tveka inte att anmäla dig till 
sommarens unika fjäll-
mosskurs den 12–17 augusti. 

Då får du lära dig mer om fjällens 
mossor tillsammans med den 
danske levermosslegendaren Kell 
Damsholt. De andra mossgrup
perna lärs ut av Tomas Hallingbäck 
och Lars Hedenäs. Tillsammans 
har de tre enastående kunskaper 
om fjällvärldens mossor.  

Kursen arrangeras av 
Mossornas Vänner den 12–17 
augusti någonstans i Jämtlands
fjällen. Vi bor på någon kursgård 
eller hotellanläggning i området. 

Kursavgiften blir 400 kr 
utöver resa och boende.

Kursen inleds med en genom
gång av olika fjällmiljöer samt 
en beskrivning av typiska arter. 
Vi kommer att besöka ett antal 
intressanta lokaler där vi tittar 
närmare på de typiska arterna 

och lär oss de viktiga särskil
jande fältkaraktärerna. Mossor 
som inte kan bestämmas i 
fält samlas in och tas med till 
kvällsgenomgångar, då vi också 
lär oss mer om fjällmossornas 
systematik, morfologi och 
ekologi. 

Deltagarantalet är begrän
sat till 20 personer. Anmäl dig 
senast den 12 april till Martin 
Schmalholz (schmalholz81@
gmail.com).

Blåklintens sterila kantblommor lyser intensivt och 
lockar till sig pollinerande humlor och bin. 
foto: Thomas Gunnarsson.

2013
årets växt

Blåklint
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Botanikdagarna 
i Dalsland!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna 
till Dalsland 26–30 juni.

Dalsland är ett av Sveriges minsta landskap 
men mycket variationsrikt. Flacka jordbruks
bygder kontrasterar mot kuperade och 
oländiga skogsmarker och berggrunden är 
synnerligen skiftande. Den kalkrika Dalfor
mationen sätter sin prägel på floran kring de 
talrika kanalsjöarna.

Tre heldagsturer går till de södra, centrala 
och norra delarna av östra Dalsland. Under 
en del av turerna blir det någon eller några 
kilometers promenad på lättgångna stigar. Bra 
fotbeklädnad rekommenderas då flera lokaler 
kan vara rejält blöta. 

Kvällstid får vi ta del av föredrag kring 
Dalslands geologi och mossflora. Vi får lära 
känna historien om medicinalväxtodlingen i 
Dals Rostock. Det blir en kulturhistorisk och 
botanisk vandring runt förläggningen, och en 
promenad på några kilometer för den som så 
önskar till Sveriges rikaste lokal för uddbräken.

På onsdagen (26/6) samlas vi cirka kl. 17. 
Även på söndagsförmiddagen (30/6) erbjuds 
aktiviteter. 

Södra Dalsland. Vänerkusten: Ovanlig biotop 
vid innanhav med strandviol, rosenpilört, 
knutnarv och strandveronika. Hästefjorden: 
En slättsjö med olika slamkrypearter. Sjöbot
ten: Frodig ängsgranskog med strävlosta och 
uddbräken. Kroppefjäll: rikkärr.

Centrala Dalsland. Ryrhalvön: Strandnära 
hällmarker med mycket rik torrängsflora: troll
smultron, fältmalört, murruta, fjällhällebräken 
och klottegellav. Ranneberget: Taggbräken 
och uddbräken. Båsane: Rik mosslokal och 
rikkärr med ag, kärrull och starrarter. Håverud: 
Purpurknipprot, ramslök och klippoxel. Vi tittar 
också på den intressanta akvedukten.

Norra Dalsland. Brudfjället: Kalkrika bran
ter med skogssvingel, idegran, strävlosta, 
backskafting och förhoppningsvis svedjenäva. 
Långtjärn: Snabb övergång från fattig berg

grund till kalkhaltig med fjällhällebräken och 
den dalsländska specialiteten berglök. Tösse: 
Rik lokal för krusbräken. Bräcke ängar:  Frodig 
ängsflora med fältgentiana och massförekomst 
av brudsporre och nattviol. Klöverud: Ängs
granskogsflora med ögon pyrola, nästrot, ocea
niska lavar och stor förekomst av skogssvingel.
Boende. Förläggningen blir på Kroppefjäll 
Hotell och Spa i Dals Rostock, ett före detta 
sanatorium, vackert beläget på Kroppefjälls 
sluttning. Anläggningen består av en hotelldel 
(med enkel och dubbelrum) samt en vandrar
hemsdel med dubbelrum, fördelad på ett flertal 
stugor. Dusch och toalett finns i varje stuga. 
Kostnad. I kostnaden ingår exkursioner, 
boende, fyra frukostar, tre lunchpaket och fyra 
middagar. Vandrarhem: del i dubbelrum: 4150 
kr (linne och städ ingår). Hotell: del i dubbel
rum: 4620 kr, enkelrum: 5620 kr (få enkelrum 
finns). Vid eget boende är priset 3160 kr.
Anmälan är bindande och görs till SBF:s 
kansli från och med den 1 mars per telefon 
(018471 28  91) eller epost (sbf@sbf.c.se). 
Ange namn, adress, telefon och epost samt 
vilket boende som önskas i första hand. Om 
du anmäler fler än dig själv, ange vem som ska 
betala. Sista anmälningsdag är 17 mars.
Förfrågningar. Kontakta Maria Redin på fören
ingens kansli (018471 28  91, sbf@sbf.c.se) 
eller Claes Kannesten (073801 64  02, claes.
kannesten@telia.com).

Bräcke ängar hyser en rik ängsflora med fält
gentiana och massförekomst av brudsporre och 
nattviol. 
foto: Claes Kannesten.


