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Ängsmetallvingen har larver
som lever på ängssyra, men
som här ses på fältmalört.

Vitamininjektion
På sluttningen nedanför fäboden växer det gott om ängssyra.
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Ä

ngssyra är en relativt välkänd växt hos allmänheten
och har många lokala namn som syftar på dess syrliga
smak, till exempel sursöta, surört eller syrgräs.
Den finns i hela landet och har följt i människans
fotspår där den slagit sig ner i alla möjliga olika slags
miljöer. Växtplatserna är främst äldre slåttervallar, vägkanter och
igenväxningsmark, men den har också mer naturliga ståndorter längs stränder, i myrkanter, i fjällbjörkskogen och i rikare
skogsdalar. Det finns några olika vetenskapligt avgränsade former,
däribland fjälltrakternas lappsyra som räknas som en underart
och varieteten smal ängssyra som växer på serpentinberg.

En av våra tvåbyggare

Blommande ängssyra.
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Ängssyrans blad uppskattas av många insekter.

Ängssyra är en av de växter i vår flora som är det vi kallar tvåbyggare, vilket innebär att hon- och hanblommor sitter på olika plantor. Det verkar också som att honplantor är vanligare än hanplantor, det vill säga könskvoten är inte 1:1. Andra kända tvåbyggare är
till exempel sälg, rödblära och kattfot.
Fördelen för en tvåbyggare är att den undviker att befrukta
sig själv. För att se om det är hon- eller hanblommor på ängssyreplantan måste man ta fram luppen och studera de små oansenliga
blommorna. Honblommornas tre pistiller är omgärdade av flera
små vit-rosa eller röda hår som ger blomklasarna ett lite lurvigt
och rödaktigt intryck. Hanblommorna med sina sex ståndare och
mer öppna blomblad ger ett mera grönaktigt intryck.
Många insekter gillar att äta av ängssyrans blad, trots att den
höga halten av oxalsyra sannolikt är utvecklad för att vara ett slags
skydd mot att bli uppäten. Om man tittar närmare på plantorna är
det nästan alltid så att något kryp har knaprat och tuggat på dem.

Flera arter av fjärilslarver och bladbaggar käkar gärna de syrliga
bladen. En vanlig ängssyreätare är en vacker mätarfjäril som fått
namnet gul syramätare. Två andra skönheter bland fjärilarna, violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge, har larver som lever på
ängssyra. Båda är rödlistade och minskar i Sverige på grund av att
traditionellt jordbruk med sen slåtter på hövallarna är på väg bort.
Även den närbesläktade bergssyran, som växer på torrare mark,
duger som värdväxt för dessa arter.
Som barn åt vi ofta av ängssyrans blad. Den har en stark syrlighet men också en svag sötma och man kan ana en lite pikant
sälta. Syrligheten kommer av oxalsyran, och samma syra finns
i rabarber som tillhör samma växtfamilj. Man bör inte äta för
mycket oxalsyra då den vid ett för stort intag kan ge njurskador.
Det finns även en odlad form av ängssyra som har förädlats för att
få en lägre halt av oxalsyra. Även rötterna och frukterna av örten
är ätbara som överlevnadsnödföda.

Flitigt nyttjad av samerna
Vid sidan av kvanne (underarten fjällkvanne) är nog ängssyra (inklusive underarten lappsyra) den vilda växt som samerna använt
mest i hushållet och då främst som källa till C-vitamin. Den var så
ekonomiskt viktig att den förr till och med salufördes på marknader i Nordnorge.
Den samiska rätten jåamoe, består av ängssyrablad som får
koka ihop länge till ett slags gröt som påminner om rabarberkompott och som sedan äts med mjölk. Man kan även låta bladen
koka med renmjölk, vilket faktiskt beskrevs av Linné under hans
lappländs-ka resa 1732. Jåamoe har också den fördelen att rätten
kan bevaras mycket länge utan att förlora i smak.
vilda växter | 3.2015
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Upptäckarglädje

Ängssyra har använts flitigt genom tiderna.

Under en av årets botanikdagar i Tärnafjällen fick vi sällskap
av en reporter från lokaltidningen. Vi besökte en säregen
växtplats på en bergknalle bestående av berggrunden serpentin. Serpentinberget är en tuff växtplats vilket beskrivs i en
artikel längre fram i detta nummer. Reportern häpnade över
vårt stora engagemang för de oansenliga blommorna som
fåtaligt växte i bergsskrevorna. Men för mig och många andra
botanikintresserade är det inte alltid den färgsprakande och
överdådiga blomningen som är intressant. Det kan lika gärna
vara pyttesmå växter som klamrar sig fast i en mager berghäll,
men med särskilda anpassningar i fysiologin och livscykeln,
som fascinerar. Trots svåra förhållanden finns det ändå växter
som klarat av att anpassa sig till de extrema förhållanden som
råder där. De varianter av vanliga arter som anpassat sig till
den ogästvänliga serpentinberggrunden, såsom rödblära och
hönsarv, är spännande exempel som krävt särskilda fysiologiska anpassningar.
Vid samma exkursion stannade bussen vid en vägkant för
att vi skulle se utsikten över dagens exkursionsmål. En av botanisterna fick syn på den lilla men intensivt blå fjällgentianan i
vägkanten. Genast började deltagarna att stå på knä och till och
med lägga sig ner i diket för att studera den, och efterhand dök
det upp flera intressanta fynd av små oansenliga blommor och
halvgräs. Busschauffören förundrades över vårt intresse för
dikesrenens flora.
Fascination och upptäckarglädje är en viktig drivkraft för
mig när det gäller botanik. Nya platser, nya typer av växtmiljöer och nya arter ger ny kunskap
och insikter om sammanhang
i naturen. När man dessutom,
som under botanikdagarna, får
vistas i vackra och storslagna
naturmiljöer i trevligt sällskap
med likasinnade blir det en minnesvärd upplevelse.
Stefan Grundström,
ordförande i Svenska
Botaniska Föreningen

Majnycklar stulna vid Lyngsjön i Skåne.

Brudkulla och serpentinflora i Tärnaby.

Arter som anpassats till den giftiga miljön.

Nu har området inventerats på svedjenävor.

Till sist hittades även brandnäva där det brunnit.

Marie Persson.

Hur vet träden att hösten är på väg?

Växten som färgade karolinernas uniformer.

Få växter har så många användningsområden.

16

Vad är apomiktiska arter?
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Nyfikenhet och oro som drivkraft

24

21

Jag var med på årets botanikdagar. Det var fantastiskt på så många sätt.
Inte bara för att vädret var fint och fjällväxterna fanns där överallt, utan
för att jag fick möta så många entusiaster. Män och kvinnor som vigt
sina liv för en större sak, många gånger med nyfikenheten som drivkraft,
sådana som Olof Rune och Stefan Ericsson. Just dessa två har dessvärre
lämnat oss, men deras andar svävade över berget
Geavmoeaesie i form av en fjällvråk. I alla fall var det
så jag tänkte mig det. Men oron kan också vara en
stark drivkraft. Marie Persson, som är same, skulle
flytta tillbaka till den trakt där hon har rötter när hon
förstod att risken för att hennes hembygd skulle
förstöras av en nickelgruva var uppenbar. Sedan dess
kämpar hon för att området ska skyddas. Möt henne
på sidan 18.
Niklas Aronsson, redaktör
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Från fältet

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa
är naturreservatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar
av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på
floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området. I början av juni
1976 upptäcktes den märkligaste växten,
nämligen orkidén vit skogslilja (svärdsyssla). Arten är kalkgynnad och inte
helt ovanlig i östra Sverige. Svärdsysslan
var dock tidigare inte känd i Västsverige
men några lokaler finns i södra Norge så
förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad. Vid upptäckten 1976 noterades
inte mindre än 98 exemplar. Därefter har
en tillbakagång av beståndet noterats och
år 2009 inräknades enbart ett blommande
6
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orkidéer som har
ordet yxne i
växtnamnet

Välkänt för sina orkidéer
Området är känt för sin rika blomning
av majnycklar, men även av många andra
växter. Majnycklar klassad som nära
hotad (NT) i rödlistan, vilket innebär att
Floraväktarna inte har någon regelbunden
övervakning av den. Trots det ser Margareta Edqvist, ansvarig för Floraväktarna i
Svenska Botaniska Föreningen allvarligt
på händelsen.
– Att gräva upp vilda orkidéer är ett
brott mot artskyddsförordningen och
fridlysningsbestämmelser, säger hon.
Niklas Aronsson
FOTO:CLAES KANNESTEN

2. Fjällyxne
Har ofta avhandlats som underart
tillsammans med
vityxne, men har
nu artstatus. Växer
sällsynt på kalkrika
dryas-hedar i fjällen.

3. Vityxne
Hittas sällsynt i hela
landet. Blommorna
doftar svagt av vanilj,
till skillnad från den
luktlösa fjällyxnen.
Vityxnet växer ofta
på torr och mager
ängsmark.

4. Dvärgyxne

Vit skogslilja i Ryr i Melleruds kommun

exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet
blommande exemplar till åtta år 2010 och
ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27
exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av
ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning
är nödvändigt om den ska finnas kvar på
lokalen.
Claes Kannesten

Är minst av alla
Skandinaviens orkidéer. Växer i högre
fjälltrakter från Härjedalen och norrut.
Hittas ofta på torra
gräsbevuxna backar
och sluttningar.

5. Lappyxne
Kallas också för lappfela. Lappyxne finns
bara på en enda växtplats i landet, i Abisko
nationalpark. Den hör
till släktet nattvioler
och växer på fuktig
kalkrik mark.

Mandelblom, en av Taubes favoriter.

Så minns vi Taube, 125 år sedan han föddes
FOTO: NIKLAS ARONSSON

Majnycklar vid Lyngsjön i Skåne.

Ordet yxne betyder
oxe och syftar på
dess användning
som afrodisiakum.
Gulyxne växer sällsynt i rikkärr i södra
halvan av landet upp
till Gästrikland.

FOTO: HANS BISTER

1. Gulyxne

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Vit skogslilja
tar revansch
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Mer än 40 fridlysta orkidéer, men troligen
så många som 60 plantor, av arten majnycklar har grävts upp någon gång i juni
vid Lyngsjön utanför Kristianstad.
– Spåren speglade väl var vi har förekomsten av majnycklar. Antalet plantor
och det återkommande ”grävsnittet” som
gav ett fyrkantigt hål, indikerar att någon
har gjort detta professionellt och med
syfte att handla med dem i något sammanhang. Vem som gjort det eller var
orkidéerna tagit vägen vet jag ingenting
om, säger Hans Cronert, ekolog och
naturvårdsförvaltare i Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike.
Hans Cronert tror att växterna har
fraktats söderut.
– Jag gissar att de åkt ner på kontinenten. Vid samtal med en professionell
naturguide i Grazalemabergen väster om
Malaga i våras berättade hon att uppgrävning var ett stort bekymmer i deras
område och att man fick vara mycket
förtegna om de mest sällsynta arterna som
nu var på väg att utrotas av personer, som
antingen är samlare själva eller som säljer
till samlare.

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM
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Majnycklar
uppgrävda
vid Lyngsjön

FOTO:HANS CRONERT

Evert Taube använde ofta blommor i sin
poesi. De flesta svenskar är bekanta med
strofen, ”...och se så många blommor som
redan slagit ut på ängen; gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”, som avslutar
refrängen av Sjösala vals där Taubes alter
ego Rönnerdahl skuttar med ett skratt ur
sin säng och ut på ängen.
Den här strofen och Änglamark är
bland de folkkäraste vi har när det gäller
naturlyrik. Mandelblom, som tillhör släktet bräckor Saxifraga, (ett äldre namn är
knölbräcka), dyker också upp i Här är den
sköna sommar som avslutas med; ”...då
gick jag över ängen där mandelblom står,
och då ser jag lilla Karin till brunnen hon
går, då ropar hon till mig, ja på blommande

stig, här är den sköna sommaren som jag
har lovat dig”.

Inte bara Sveriges natur
Det är som bekant inte bara det svenska
landskapet som Taube beskrev i sina vistexter. Växterna dyker upp i flera av hans
visor från den amerikanska kontinenten,
från Australien och från Sydeuropa. Han
diktade om ”...kaprifolen på trädgårdsmuren så ljuvligt doftar som ingenstans...” ur
Invitation till Guatemala. Våren 1949 vistades han och hustrun Astrid i Norditalien
och i september samma år skrev han visan
om Pierina som inleds med ”Blå anemonerna, mandelträdsblommorna står som en
sky över kullarna...”
Stefan Grundström

Carl-Henrik Fant visar Carl-Johan Johansson en
nyhåvad slåttergräsfjäril.

Slåttergille i Torslanda
Föreningen för Kulturmark i Göteborg är
en ideell förening där aktiva medlemmar
röjer, slår och inventerar på flertalet platser i Göteborg med omnejd. Syftet är att
värna de öppna kulturmarkerna, och att
göra fornminnesplatser tillgängliga och
därmed ihågkomna.
På sensommaren slås många av slåtterängarna och varje år hålls slåttergille i
bland annat Gossbydal i Torslanda.
I år var uppslutningen god, solen gassande och liarna välslipade. Och utöver
kaffe och kaka serverades självklart också
traditionsenligt den Bohuslänska rätten
äggost.
Karin Magnander

Våtmarkskonferens i Skövde
I ett samarbete mellan SBF och tre andra riksföreningar, som företräder ornitologer, mykologer och entomologer,
anordnas en konferens om våtmarker
i Skövde lördag-söndag 14–15 november. Det är den tredje konferensen
som Biologiska föreningar i samarbete,
BISAM, anordnar tillsammans i syfte
att utbilda och inspirera medlemmarna
i olika naturvårdsfrågor. De tidigare
konferenserna har avhandlat odlings-

landskapet och skog. Årets konferens ger
genom korta föredrag från olika experter
på våtmarker en inblick i olika restaureringsprojekt, hur man dokumenterar
resultat, olika aspekter på skötsel och hur
våtmarker kan ge andra plusvärden utöver
biologisk mångfald.
Ett utförligt program kommer att publiceras på föreningarnas hemsidor under
september.
Senast den 20 oktober måste man

ha anmält sig. Anmälan sker till Åke
Pettersson ake.pettersson@birdlife.se
eller Leif Andersson leif.andersson@
pro-natura.net.
Kostnaden för konferensen är 600
kronor, då ingår inte logi. Logi bokas
direkt till exempel via www.skovdevandrarhem.se (250 kronor per natt
och person) eller Quality Hotel Prisma i
Skövde (795 kronor för dubbelrum och
696 för enkelrum).
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De vilda blommornas dag

Botanikdagarna

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

14 juni 2015

NIE LS SO N
FOTO : ER IK DA

Trots dåliga väderprognoser och regn på
sina håll hölls cirka 120 blomstervandringar under årets De vilda blommornas
dag. Ledarna rapporterar om ett stort intresse på de flesta håll från deltagarna och
hyggligt väder på flertalet platser. Många
nappade på erbjudandet om att prenumerera på Vilda Växter för 100 kronor.
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Stockholm

Öland

ON

Fantastiska scenerier och ovanliga växter i en härlig kombination.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Göteborg
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Tvåblad vid Sandemar i Haninge.

Regnbild från Sa
ndemar.

FOTO : NIKL AS ARON SSON

Exkursionen på Hisingen
i Göteborg lockade ett
dussintal intresserade.

Glansnäva.
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Fullbokat på ett par timmar! Många ville till Tärnaby och Hemavan i år och Botanikdagarna. De lyckliga fick valuta för pengarna. Fantastiskt väder och lyckade
exkursioner med massor av spännande växter.
Totalt var det 90 hugade botaniker som
fått en deltagarplats på Botanikdagarna
19–24 juli i södra Lappland, eller närmare
bestämt i områdena runt Tärnaby.
Det såg länge ut att bli ett katastrofalt
dåligt väder med regn och kyla, men på ett
mirakulöst sätt vände väderutvecklingen
och efter en något kylig första exkursionsdag präglades de övriga dagarna av ett
fantastiskt sommarväder.
Botanikdagarna skulle bli Stefan
Ericssons magnum opus, men då han gick
bort i vintras fick hans mantel axlas av
i första hand Hans Gardfjell som med
flera medarbetare lyckades skapa ett fint
program där inte bara Stefans ande vilade
över landskapet, utan även Olof Runes.
En botaniker som intresserade sig för
den särskilda serpentinfloran i området
(mer om det på sidan 10) och som anlade
fjällträdgården i Hemavan.

Helikopterlyft gick smidigt
Den första exkursionen gick till Rödingsnäset någon mil nordväst om Tärnaby.

Där gjordes ett kortare helikopterlyft som
fick upp hela gruppen på kalfjället. En
manöver som gick fantastiskt smärtfritt.
Väl däruppe kunde brudkullan Gymnadenia runei avnjutas. Namnet är förstås
från nämnde Olof Rune och arten finns
bara på några få ställen i Tärnaby-trakten.
Dessutom växer alla vanliga typiska
fjällarter som krypljung, purpurbräcka
och fjällyxne. Därefter besöktes fjällträdgården, där tärnadaggkåpa växer både i
och utanför trädgården. Runt trädgården
breder stora bestånd av sandlupin ut sig.
Denna art har rymt från trädgården och
på några år snabbt brett ut sig.
De övriga två exkursionsdagarna
besöktes Rönnbäck (sydost om Tärnaby)
och berget Geavmoeaesie med sin serpentinflora. Några ytterligare stopp gjordes
bland annat på en lokal för guckusko samt
vid norska Krutvassrödikken (ett par
mil väster om Tärnaby) där bland annat
grusnarv stod på menyn. På vägen dit
klarades även brunklöver och kal gyckelblomma av.
Niklas Aronsson

Grusnarv vid Krutvassrödikken.

Guckusko vid Rönnbäck.
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Serpentinväxter

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Serpentin kan ses på långt håll som färgade stråk i berget.

Unika varieteter hotas
Runt Tärnaby i Västerbotten finns serpentinberg som innehåller metaller som
gör miljön giftig för växter. Några få varieteter av vanliga arter växer här. Dessa
unika varianter är rödlistade, och hotas av gruvexploatering.

U

nder Botanikdagarna i Tärnaby
och Hemavan i slutet av juli
var den unika serpentinfloran
ett av de stora dragplåstren.
Begreppet serpentinväxter
har något fallit i glömska, och gruppen
har behandlats relativt styvmoderligt
genom åren. Det är synd, eftersom flera av
de fåtaliga växtplatserna för till exempel
dvärgrödblära, spenslig fjällnejlika och
smal ängssyra hotas av gruvexploatering,
och det är få växtplatser som är skyddade.

10
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Orsaken till det kommersiella intresset
för bergarten serpentin är att den innehåller intressanta grundämnen som nickel
och den förekommer ofta tillsammans
med talk, asbest och täljsten.

Giftig miljö
Växtmiljön i serpentinen är direkt fientlig
för växter. Brist på kalcium (lågt kalcium/
magnesium-förhållande) samt kalium,
kväve och fosfor som i princip saknas skapar näringsbrist. Dessutom gör närvaron

av giftiga grundämnen som nickel och
krom att bara ett fåtal växter kan överleva.
Sammantaget skapar dessa förhållan
den ett kraftigt selektionstryck, och de
fåtaliga arter som växer här har bara sedan
den senaste istiden utvecklat så avvikande
utseenden att vi kan tala om särskilda
varieteter. Dessa är numera rödlistade.
Typiskt är att dessa växter blir lågväxta
och i många fall tappar hårighet.
Serpentin finns inte bara i den svenska
fjällkedjan, utan spridda förekomster finns

Dvärgrödblära har smalt lansettlika blad. Finns
även en annan form som heter kal rödblära.

Smal ängssyra har smalare och rödare blad än
vanlig ängssyra.

Spenslig fjällnejlika är mindre än fjällnejlika, och
har glesare blomställning och blekare blommor.

över hela jorden. I västra USA, till exempel
i delstater som Kalifornien och Oregon, är
närvaron högst påtaglig, men även i bergskedjan Appalacherna i östra USA finns
serpentin. I USA är en rad hotade arter
direkt kopplade till serpentin, som den
kransblommiga Acanthomintha duttonii
och blågullsväxten Phlox hirsuta.
I Sverige finns bergarten serpentin
på flera håll, till exempel i småländska
Taberg, men även vid Sala silvergruva i
Västmanland. Ofta går gruvintressen hand
i hand med bergarten.
Den största förekomsten i Sverige torde
vara den runt Tärnaby. Här finns serpentin
på en handfull platser, varav en sträcker
sig in i Norge.

Botanikdagarna kunde dessa stråk skönjas
tydligt.
Under en av exkursionsdagarna besöktes det botaniskt förnämsta området, som
ligger två mil sydsydost om Tärnaby. Här
finns ett en mil långt serpentinbälte med
bland annat berget Geavmoeaesie, som
gruppen besteg. Här uppe växer alla de tre
specialformerna som nämns ovan, samt
en varietet av hönsarv som kallas för smal
hönsarv.
Väster om Tärnaby finns ett område
med serpentin vid Rövattsliden. Längre
väster om Tärnaby ligger Atoklimpen, ett
för samerna heligt berg, vilket innebär
att detta område har ett starkt skydd mot
exploatering. Här finns, förutom flera av
serpentinformerna, även kal fjällarv och
en speciell form av fjällnörel.

Nordamerika. Han nämns också som inspiratör till ytterligare två avhandlingar som
rör serpentinväxter, av Anna Westerbergh.
respektive Ammie Nyberg.
”Olof Rune hade från början tänkt skriva
något större om Lapplands flora, men hade
lagt märke till den märkliga vegetationen
på serpentinbergen och blev intresserad”,
skrev Stefan Ericsson i ett minnesord i
Västerbottens-Kuriren 2006.
Det är för övrigt samme Olof Rune som
upptäckte brudkullan Gymnadenia runei
och som grundade Fjällbotaniska trädgården i Hemavan.
Förhoppningsvis kan de botaniskt
mest intressanta områdena fredas från
exploatering genom att avsättas som
naturreservat. Det gäller till exempel det
ovannämnda berget Geavmoeaesie med
sin spektakulära flora.
Det finns annars en uppenbar risk för
att unika former av flera växtarter kan
komma att hotas av framtida gruvprojekt
som vill åt just det som gör berggrunden så
botaniskt intressant, till exempel nickelfyndigheter.

Lätt att hitta
Det är förhållandevis lätt att identi
fierakullar, klackar eller hela berg som
innehåller serpentin då de dels är mycket
sparsamt klädda med vegetation, dels har
tydliga stråk i olika nyanser, som ofta kan
liknas vid ringlande ormar (serpent).
Till och med från bussfönstret under

Pionjär på serpentin
Den som först tittade på serpentinväxter
i Västerbotten var botanikern Olof Rune.
Han disputerade redan 1957 med avhandlingen Studier över floran på serpentinbergarter i norra Fennoskandien och nordöstra
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Som utlovades i förra numret av Vilda Växter kommer
här en summering av de
inventeringar som gjorts
under sommaren av brandområdet i Västmanland.
Framför allt är det rekordförekomsten av svedjenäva
som har inventerats och
dokumenterats med stor
framgång.

H
Blommande
brandfält med
svedjenäva
10
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ur gör man för att inventera svedjenäva och leta efter brandnäva i
ett så enormt stort område som
13 800 hektar brunnen mark? Det
var en klurig frågeställning som
Botaniska Föreningen i Västmanlands län
ställdes inför, när idén väcktes om en systematisk inventering under 2015 av de rödlistade
nävorna i det stora brandområde som uppstod
första veckan i augusti 2014. Det lockade speciellt att försöka finna brandnäva, som aldrig
tidigare hade påträffats i Västmanlands län.
Detta var en chans som förmodligen aldrig
skulle återkomma och vem ville missa ett
sådant gyllene tillfälle?
Med hjälp av en karta över brandgränserna delades området in i 177 rutor om 1 x 1
kilometer. En sådan ruta hinner man vanligen
inventera under en dag och därmed kunna
känna tillfredsställelsen i att ha gjort en ruta
färdig vid dagens slut.
Andelen brunnen mark i de olika rutorna
varierar mycket. I ytterkanterna av området
kan andelen brunnen mark vara liten. I de inre
delarna finns våtmarker, vatten eller skogsmarker som inte har brunnit.

Mer resurser behövdes
Vi insåg snart att vi behövde mer resurser,
i form av fler personer än vår förenings
vilda växter | 3.2015 13
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Luddunört var ett av helgens mest udda fynd av
andra kärlväxter.

En del av deltagarna i inventeringshelgen började vid Uvberget, där det fanns hundratals svedjenävor, varav några stora grupper syns i förgrunden.

medlemmar, för att kunna få en hygglig
täckning av det enorma brandområdet.
Vi skickade därför ut en inbjudan att
delta i en inventeringshelg till botaniska
föreningar i våra grannlän, via Svenska Botaniska Föreningens hemsida, Vilda växter
och flera grupper på Facebook.
Det blev 27 personer som nappade på
att delta i inventeringshelgen, varav 16
var medlemmar i vår förening och resten
kom från andra delar av landet. Vi inledde
med en samling fredag kväll den 10 juli
i Västerås då vi gick igenom metodiken,
resultaten från 2014 års mer spontana
insatser i mindre delar av området och gav
tips om var man hittar svedjenäva. Lotta
Risberg gav oss mer detaljerade kunskaper om svedjenäva och brandnäva. Lotta
disputerade i juni på arternas ekologi, för
att öka kunskapen om hur vi kan skapa
gynnsamma förhållanden för dem.

Hundratals plantor
Spända av förväntan samlades grup14
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perna på lördagsmorgonen i Surahammar.
Grupperna bestod av 2–3 personer, som
hade till uppgift att bokföra antal, ta GPSkoordinater och lägga in uppgifterna i den
webbaserade databasen Artportalen.
Vi inledde med att åka till Uvberget
för att titta på en lättillgänglig och stor
förekomst av svedjenäva. Här kunde vi se
svedjenäva redan innan vi gått ur bilarna,
och det är också här som de guidade
turistturerna stannar till för att titta på
denna art. Här fann Bo Eriksson 1 700
plantor under 2014 och 456 plantor i år.
Det var alltså bara 26 procent av plantorna
som överlevde vintern. Bete av möss, hare
och rådjur, snömögelangrepp och körning
med skogsmaskiner är möjliga orsaker till
att antalet plantor hade reduceras i brandområdet under vintern.

”Över stock och sten”
Ett uttryck som ibland används är att
”gå över stock och sten” – att ta sig fram
oberoende av terrängen. Det stämde väl

när vi tog oss runt i brandområdet. Vi hade
i förväg informerat om att det var en svår
och obanad skogsterräng med insprängda
myrmarker, sjöar och bäckar. Där skogen
inte avverkades i vintras kunde träd ligga
kors och tvärs och försvåra framkomligheten. Bilvägarna i området är skogsbilvägar
utan beläggning, och vi kunde inte räkna
med att alla vägar skulle vara framkomliga
med bil. Det kunde ligga träd över vägen
eller finnas låsta bommar.

Träden låg huller om buller
Under lördagen valde vi rutor som alla
kunde nås på öppna och farbara bilvägar,
i trakterna av Öjesjön i brandområdets
södra del där branden startade. Däremot
kunde vi inte göra något åt att träden
ibland låg som plockepinn i skogen. Ofta
kunde det vara vid bäckar, där det var som
mest intressant att leta efter nävorna, men
det vara bara att inse att vissa partier helt
enkelt var oframkomliga.
Vid dagens slut samlades vi på

Bergkorsört och mjölke var två karaktärsarter i
brandområdet.

Brandhärjad tallskog med svedjenäva.

Slemsvampen trollsmör.

Den lilla svampen gullhorn kontrasterade vackert
mot den brunna marken.

Svedjenäva. De tidigaste i brandområdet började
blomma 5 juni.

Surahammars vandrarhem för gemensam middag och genomgång av dagens
erfarenheter och resultat. Lördagens 12
grupper hade hittat från 0 till 2 000 nävor
i 16 besökta rutor och sammanlagt blev det
4 200 svedjenävor.

gick vi i mer okända marker när det gällde
kunskaperna om utbredningen för svedjenäva, då de flesta rutor här aldrig hade
besökts tidigare.
Söndagen gav mellan 0 och smått otroliga 8 300 svedjenävor i de olika rutorna.
Rekordrutan vid Lilla Vallsjön gjordes
färdig senare och där blev den fantastiska
siffran 11 350 plantor slutresultatet.
Under söndagen blev det sammanlagt
15 550 svedjenävor i de 12 rutor som de 10
grupperna besökte.

Totalt räknades det makalösa antalet
19 750 svedjenävor in under helgen. Någon
brandnäva hittades inte, och vi började
tveka om det verkligen fanns någon sådan
i området. Glädjen blev därför mycket stor
när 16 plantor av brandnäva påträffades
på fem olika platser mellan 21 juli och 17
augusti (se separat artikel om detta på
nästa uppslag). I mitten av augusti var mer
än 50 000 plantor av svedjenäva funna i
brandområdet i Västmanland. Ett lysande
resultat av årets inventering!

Okända marker inventerades
Inför söndagen hade vi från länsstyrelsen
fått koden till en vägbom vid en planerad
men inte färdig genomfartsväg genom
brandområdet med start från Virsbo. Här
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Brandnäva
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Växtplats för brandnäva vid Dammsjöbäcken, Nyhyttan.

Brandnäva har mer djupflikade och runt smalflikiga
blad jämfört med svejdenäva. Kontrasterande röda
stamnoder ses i ett visst stadium.

Brandnäva funnen i Västmanland
Drömmen om att hitta brandnäva i brandområdet i Västmanland uppfylldes till
sist. Det satt hårt åt, men så en dag hände det som Bengt Stridh och hans inventeringsteam hoppats på – en person ringde in med ett tips...

E

n dröm i år för många var att
finna brandnäva i det stora
brandområdet i Västmanland.
Oddsen var inte de bästa eftersom den aldrig påträffats i
Västmanland tidigare. Med det jättestora
brandområdet kändes det dock som ”nu
eller aldrig”. Men tiden gick, och efter
30 000 svedjenävor utan någon brandnäva

16
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med mannen visade det sig att platsen inte
överensstämde med hans beskrivning. Ett
nytt besök gjordes och det visade sig då
att mannen sett svedjenävor med en lite
avvikande bladform. En närmast osannolik
händelsekedja hade alltså lett till det första
fyndet av brandnäva i länet!

Nya plantor hittas
verkade chansen ha minskat till nära noll.
Men man ska aldrig ge upp hoppet! Efter
en artikel i Västmanlands läns tidning den
15 juli om vår inventeringshelg hörde en
man från Västerfärnebo av sig till Lotta
Risberg, som disputerat på en avhandling
om svedje- och brandnäva. Han hade sett
brandnäva. Det var inte första gången vi
fått ett sådant tips, så tanken var att det

nog var svedjenäva. Lotta hade inte heller
fått någon bra beskrivning av blommorna
och märkenas färg.
Uppgiften skickades till Bo Eriksson,
som också bor i Västerfärnebo. Bo pratade
med mannen och åkte ut till platsen vid
Kyrkeberget, Nyhyttan, den 20 juli. Bo
gick runt på hygget och fann tre plantor av
brandnäva. Vilken lycka! Vid ny kontakt

Den 22 juli ordnade föreningen en spontan
utflykt för att titta på det unika fyndet
av brandnäva. Med på utflykten var Jan
Petersson som nu fick ett tränat öga för
brandnäva. Det visade sig ge utdelning redan den 27 juli, då Jan påträffade en andra
lokal med sex plantor av brandnäva söder
om Hästbäck.
En taktik som diskuterades med Bo var

Frukter av brandnäva.

Brandnäva har röda märken och kronblad med ljus
bas.

att inte bara inventera resten av kilometerrutan där han gjorde sitt fynd utan att
även inventera tre intilliggande rutor. Två
rutor inventerade jag själv och en tillsammans med Jan. Blicken var nu vältränad,
och plantor av svedjenäva identifierades
omedelbart på blommornas utseende.
Resultatet blev drygt 3 000 plantor av
svedjenäva, men ingen brandnäva.

tiden jag åt min lunchsallad gick jag därför
runt och tittade på varje näveblomma.
Men så fick jag syn på några plantor
som stod bara någon meter från en vedtrave vid vägen och som jag missat vid den
första räkningen. Det blev en glädjechock
att inse att en av plantorna var en brandnäva! Jag satte mig ned på ett cementrör
som råkade ligga där. Blicken fastnade på
en planta under björkris – en brandnäva
till! Jag ringde till Bo och berättade om
fyndet. När jag pratade med honom fick
jag syn på ännu en planta.
Ytterligare letande gav en fjärde planta,
dold under en utstickande trädstam i
vedtraven. Två timmars vidare letande i
närområdet gav flera strödda förekomster
av svedjenäva och glädjande nog ännu en
brandnäva, 80 meter från de första.
Den 3 augusti var det dags för nästa
fynd av brandnäva. Sören och Greta Larsson fann en planta sydväst om Hästbäck.
Med en planta funnen av Kjell Eklund
den 16 augusti var totalt totalt 16 brandnävor på 5 lokaler är därmed funna. Kanske
blir det fler innan säsongen är slut.

Ännu fler observeras...
Den 1 augusti, på väg till den fjärde rutan
väster om Nyhyttan, tänkte jag att detta
blir kanske min sista långa inventeringsdag i området. Ett fåtal svedjenävor
hittades tämligen omgående, och en liten
stund senare kom ett tätt bestånd som med
andakt räknades till 362 exemplar bland
de branddödade småtallarna.
Jag tänkte att jag lika gärna kunde ta
min lunch i denna härlighet – den artrikaste lokal jag sett för svedjenäva.
Vid räkning i sådana täta bestånd är
man koncentrerad på antalet, och en tanke
grodde i bakhuvudet att jag kanske inte
tittat ordentligt på alla blommor. Under
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”Under hela Frejas liv har jag hållit
på med detta...”
Marie Persson har ägnat de senaste åren åt att stoppa
planerna på en nickelgruva söder om Tärnaby. Just nu
är dessa skrinlagda, men om råvarupriset går upp på
nytt, ligger fyndigheten där och ropar på att plockas
upp.

F

Spenslig fjällnejlika.

Botanisk inspiration:
”Den samiska kulturen, samisk mat
och medicin ”

Favoritplatsen:
”Löfjäll, som vakar över det planerade
gruvområdet. Det är mitt hemfjäll där
vi också lever. Och Södra Storfjäll.”

Bästa växten:
”Kvanne: stark, mångsidig och vacker
att titta på.”

18

vilda växter | 3.2015

rån berget som bär det samiska
namnet Geavmoeaesie ser vi
ut över Rönnbäcksnäset (Dahksnjuana) söder om Tärnaby i
nordvästra Västerbotten. Efter
vattenhöjningen, som skedde på 1950-talet för vattenkraftsändamål, har det som
en gång var ett näs nu blivit en ö. Bergen
och skogarna följs åt i olika blåtoner långt
borta i fjärran, bara avbrutna av de kvardröjande snöfältens vita ytor.
Runt oss flyger en fjällvråkshona och
skriker ut sin oro över att vi trängt in på
hennes domäner, inte olikt Maries känslor
inför gruvbolagets Nickel Mountains planer i området.
– Även om det känns bättre nu när
planerna är skrinlagda, så vet vi att processen startar igen så fort priserna går upp.
Jag ser en växande kritik mot projektet,
opinionen mot är stark, men från regeringshåll hör jag inget. Gruvnäringen är en
för tung industri för att man ska våga göra
något, tror jag.
Så långt som till miljöprövning har
ärendet hittills inte kommit. Miljöprövning är det enda som återstår innan nickelbrytningen kan påbörjas. Regeringen
har tidigare gjort en riksintresseprövning
där man ansåg att intresset mineral vägde
tyngre än rennäringen. Ett beslut som protesterats mot från flera håll. Som ledamot i
Sametinget är Marie djupt oroad över hur
Sverige hanterar samiska frågor. Rönnbäck
ligger nu som ärende hos FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD). I slutet
av augusti har Sametinget bjudit in FN:s
specialrapportör för urfolksrättigheter,

Victoria Tauli-Corpuz, att besöka området.
– Något som också bekymrar mig är
att vi sitter med samma minerallag och
mineralpolitik som tidigare. Den är en av
världens mest liberala, vilket gör att så
många internationella lycksökare kommer
hit, säger hon.
Gruvbolaget hoppas på att kunna bryta
26 000 ton nickel om året, i knappt 20 år, i
tre dagbrott vid Rönnbäcksnäset. Därefter
är fyndigheten slut.

Rödlistade serpentinväxter
Vi sitter på toppen och fikar. Maries dotter
Freja ger mig en bit torkat renkött, strax är
hon på benen igen och undersöker berget
på spännande saker.
Runt om oss där vi står växer kal
rödblära, spenslig fjällnejlika och smal
ängssyra. Det är växter som har klarat av
att anpassa sig till den giftiga miljö som
bergarten serpentin erbjuder. Det är också
i den bergarten som nickelmalmen ligger.
Kal rödblära, rödlistad, mot nickelmalm,
som ska ge jobb och pengar.
För Marie Persson har gruvplanerna
genomsyrat hennes liv sedan hon sökte sig
tillbaka till sina rötter och familjens hemmarker i Tärnaby-trakten för åtta år sedan.
– Under hela Frejas liv har jag hållit på
med detta. Jag har tackat nej till jättemycket jobb. Även om vi till stor del lever
av naturen, och vrider och vänder på allt,
så har det varit tufft. Vi har haft en massa
planer på att rusta upp huset som vi har
skjutit upp, säger hon.
Marie är född i Tavelsjö, utanför Umeå.
Hennes pappa, Knut, är same från Tär-

Namn: Marie Persson
Familj: Sambon Anders och barnen
Freja och Ailo.
Ålder: 38 år
Bor:
Tärnamo utanför Tärnaby .
Aktuell: Kämpar för att det inte ska bli
någon nickelgruva i området.
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naby och även Anders, Maries man, har
samiskt ursprung från trakten. Därför var
det naturligt för dem att söka sig tillbaka
till Tärnaby. Marie var gravid med deras
första barn, Ailo, och jobbade på Umeå
universitet. Samtidigt var hon sugen på
att starta eget företag med inriktning på
grafisk design.
– Vi ville hit till Björkvattsdalen där
Rönnbäcksnäset ligger, men det är svårt
att få köpa loss mark. då trakten är kär för
många ättlingar från området, samt för att
dalgången är klassad som riksintresse för
kulturmiljö som riksintresse för kulturmiljön.
Till slut hittade de mark. Samtidigt
hade Marie fått klart för sig vad gruvplanerna kunde komma att innebära. Oron
växte.
– Vi stod där med GPS:en i handen för
att märka ut tomten när oron tog över. Vi
fick avbryta, säger hon.
Husbygget blev lagt på is, och istället
köpte de ett hus i Björkvattsliden.
– Det är det huset vi håller på att långsamt renovera, säger hon och skrattar.
Maries engagemang har gjort att
hon valts in i Sametinget som en av 53
ledamöter. Där sitter hon för Landspartiet
Svenska Samer. Hon är inte alldeles nöjd
med partinamnet.
– Nej, det är svårt att komma ihåg, men
vi har inte kommit på något bättre samiskt
namn än. Vi vill i alla fall jobba för hela det
samiska folket, säger hon.

Stor efterfrågan på tjänster
När flyttlasset gick upp till Tärnaby valde
hon att realisera sina drömmar om ett eget
företag inom grafisk design. Ett lyckokast,
visade det sig. Det finns en stor efterfrågan från samiska uppdragsgivare. Hon
har också designat en almanacka med för
samer viktiga datum inprickade, men även
internationella urfolksarrangemang, till
exempel filmfestivaler.
– Nu skulle jag vilja jobba med barnböcker på sydsamiska, antingen översätta
och formge, eller skriva själv. Det finns
väldigt lite på samiska för barn tyvärr,
säger hon.
Hon har massor med drömmar och
visioner, och vill till exempel arbeta med
samiskt mathantverk, men så länge gruvhotet finns där, är det svårt att slappna av.
– Jag kan bara inte förstå hur man kan
lämna miljöhänsyn och konsekvenser till
det absolut sista steget. Det är märkligt att
20
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Ask i höstskrud.

FOTO: KERSTIN JONSSON/AZOTE

Asplöv i rött.

Hur vet träden att det är höst?
Bakom Marie breder det andlöst vackra landskapet ut sig.

man inte ska ha svar på alla frågor innan
man plöjer ned en massa pengar. Nu får
samhället betala för läckande gruvor.
Tanken på att den vidunderliga naturen
med sina rödlistade former som funnits
här i tusentals år skulle skövlas för en
gruva vars livslängd är mindre än 20 år
känns en smula bisarr. Konflikten rymmer
många dimensioner – centralort (Storuman) mot landsbygd (Tärnaby), stat mot
urfolk, naturintressen mot exploatering
och inte minst renskötsel och kultur mot
gruvdrift.

Kvannen är vackraste växten
För det är i den samiska naturen som
Marie känner sig hemma. Hennes företag
heter Kvanne, och växten med samma
namn är en av de viktigaste i den samiska
kulturen.
– Den har alltid använts både i matlagning och för medicinska syften. Den sades
kunna bota trolldom och bidra till ett
långt liv. Sedan är den så vacker och stark.
Kvannen är ofta den enda växt som står
upp i snön. Stjälken kan man kandera i
sockerlag, bladen kan torkas och användas

som te. Jag använder bladen också, när jag
lägger in sill och i annan mat. Blommorna
kan ätas som de är och fröna kan torkas
och användas som brödkrydda. Det är en
fantastisk växt.
Andra typiska växter och växtdelar som
samerna använder är rosenrot, granskott,
mjölke, älgört och inte minst syror (fjällsyra och ängssyra).
– På samiska säger vi jåamoe. Barnen
äter dem som de är. Man kan också samla
in bladen och smälta ned och äta med
grädde. Älgörtens blommor kan man samla
in och göra saft av på samma sätt som man
gör flädersaft. Dvärgbjörkens blad kan
man baka bröd av.
– För vår familj är husbehovsfisket och
jakten viktigt. Tjäderns kräva till exempel
innehåller mycket örter som man kan äta.
Allt detta är viktiga traditioner som jag vill
föra vidare till mina barn.
Det finns mer att läsa om Maries kamp
mot gruvbolaget, bland annat i Facebookgruppen Stoppa gruvan i Rönnbäck
i Björkvattsliden där man kan bli medlem
eller på webbsidan stoppagruvan.wordpress.com.

Intresset för hösten ökar. Forskning och miljöövervakning om växtsäsongens
slut är högaktuell och du kan hjälpa till. På www.naturenskalender.se kan du
rapportera in när träden får höstlövsfärger. Det känns särskilt intressant i år när
vädret varit ovanligt såväl under vårens lövsprickning som under sommaren.

S

kogsintresserade brukar ha som
tumregel att det är temperaturen som styr lövsprickningens
utveckling och att det är dagslängden som styr när höstlöven
dyker upp. Så enkelt verkar det dock inte
vara. I takt med att klimatförändringen
ändrat växtsäsongen har forskning om hur
växterna påverkas av klimatet intensifierats. Forskare vid Umeå universitet har
bekräftat att dagslängd spelar en viktig
roll för asparnas höstlövsfaser, men de har
också sett att temperaturen har en märkbar effekt på hur snabbt höstlövsfärgerna
utvecklas. Det betyder att ett varmare
klimat skulle kunna leda till att de gröna
löven stannar kvar längre på hösten.

Rapportera höstlöv
Nyligen publicerades dock en studie i
USA, där man konstaterade att datumet
när höstlöven dyker upp också verkar
påverkas av när lövsprickningen skedde
– som om löven har en förutbestämd
livslängd. Det skulle betyda att ett varmare
klimat, som tidigarelägger lövsprickningen
på våren, också tidigarelägger höstlöven.

Så här står vi med forskningsresultat som
pekar i olika riktningar med avseende
på hur klimatförändringen kommer att
påverka växtsäsongens slut och längd. Du
kan hjälpa oss med dessa frågor genom att
rapportera in när lövträd där du bor får
höstlöv på www.naturenskalender.se.

Samlar in data från hela landet
Svenska Botaniska Föreningen deltar
numera i Svenska fenologinätverket, där vi
tillsammans försöker samla in observationer av naturens kalender från hela landet.
Eftersom Sverige är ett avlångt land
kommer vi när vi hjälps åt att kunna få
ihop data från väldigt olika förhållanden,
från fjällbjörkskogar till bokskogar. Dessa
observationer används redan av forskare
och till miljömålsindikatorn Växternas
växtsäsong och ju fler observationer vi
får in, desto lättare blir det att upptäcka
skillnader mellan arter och regioner.
Hösttecknen är lika viktiga som
vårtecknen, men det råder större osäkerhet om hur växterna påverkas på hösten.
En viktig anledning är att det helt enkelt
saknas uppgifter om höstlövutvecklingens

relation till klimatet och dess variation och
förändringar.
Växtsäsongens längd påverkar inte bara
vilka växter vi kan odla och hur mycket
skogen växer under året. Det får även
effekt på hur mycket koldioxid växterna
andas in och hur mycket vattenånga de
andas ut, och därmed finns det ett samspel
mellan växtsäsongens längd och klimatet
som klimatforskarna vill förstå bättre.

Kom med i nätverket du med!
Välj ut några träd där du bor, registrera dig
på www.naturenskalender.se och rapportera in dina observationer av höstlöv och
lövfällning.
FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER/SLU

Kjell Bolmgren,
samordnare för Svenska fenologinätverket.
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Vejde

Gav färg åt
karoliners
uniformer
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D

e flesta växter ger brun och gul färg åt textilier, men
detta betraktades i forna tider som ”simpelt” och
förbehållet folket. Kungar, höga kyrkliga dignitärer och
andra förmögna potentater eftertraktade färger som
skilde dem från mängden: violett från purpursnäckan,
karminrött från koschenill-lusen, klarrött ut krapprot, blått från
ärtväxten indigo – och vejde! Vejden hörde till den exklusiva
skaran av ”kungliga” färgväxter och användes både till att färga
svenska flaggan med och karolinernas uniformer.
Vejden räknas som ursprunglig i Sverige och Linné var bekant
med arten, till vilken han är auktor. Han namnger den i sin Species
Plantarum 1753 och i Flora Suecica 1755 skriver Linné:
”Kallas av färgare Veide. Växer här och där på havsstränder,
särskilt på ön Klasen vid Kyllej på Gotland, samt på Öland” (Linné
1755).
I boken om sin öländska resa, utgiven 1745, visar Linné att han
är väl förtrogen med vanan att odla vejde och
Karl XII:s uniform.
han skriver på sitt sedvanliga lite översvallande sätt:
”Lillholmen en udde av 1/8 mils längd och
1 à ½ bösskotts bredd, kom man äntligen till,
sedan man en tid följt havsstranden åt norr.
Denna holme tycktes för oss vara den allra
tjänligaste till vejdeplantering: ty han är låg
till situationen, har inte kulle utom en liten
på yttersta spetsen, genomblåses stadigt av
havsångan. och över vintren på sidorna av
vattnet översvämmas, utom det att han har
tjänlig jordmån och tillräcklig gödsel av havstången, som uppkastas årligen. Har denna
holme alltså alla de egenskaper, som till vejde
fordras, att man tvivlar, om någon i Sverige
tjänligare gives”.

åtminstone i Västeuropa och främst i England och Frankrike,
men även i Tyskland och Italien. År 1616 odlades den i 300 byar i
Thüringen i Tyskland. I Sverige fanns cirka 65 färgerier runt 1730
vilka runt 1860 vuxit till närmare 500 stycken. Där användes ett
flertal olika färgväxter och säkerligen också vejde. Även om större
delen av färgämnet indigo importerades till Sverige, kan det höga
priset gjort att odling av vejde ansågs lönsamt.

Syntetisk indigo blev dödsstöten

Det var när sjövägen till Indien öppnades 1560 som vejde successivt började konkurreras ut av indigo, som utvinns från växten
med samma namn (Indigofera spp.) och de europeiska odlingarna
av vejde började stagnera.
Med tillkomsten av syntetisk indigo 1878 fick det kommersiella
bruket av både vejde och indigo dödsstöten.
I Tyskland försökte regeringen med skiftande framgång åren
1577, 1594, 1603 och 1654 skydda de inhemska vejdeodlingarna mot indigon genom att
lokalt förbjuda importerad indigo och sprida
ut att den var ”skadlig, bedräglig och frätande” och utgjorde ”Satans färgämne”. Under
några få år var det i både Tyskland, England
och Frankrike förenat med dödsstraff att
använda importerad indigo. Napoleon satte
upp ett embargo för importerad indigo för
att skydda franska odlingar och utlyste till
och med ett pris för ”bästa utvinningsteknik
ur vejde”.
De sista odlingarna upphörde slutgiltigt
under slutet av 1800-talet, men två färgerier
i Lincolnshire var i bruk in på 1930-talet
och den sista kommersiellt odlade vejden
skördades så sent som 1936 i Storbritannien. I Tyskland fanns 1825 bara fyra större
färgerier kvar med totalt åtta ”Waidküpen”
Knuten till havsstränder
(= de kittlar som användes för framställning
I Sverige och runt hela Östersjön är vejde
och som gett upphov till det svenska ordet
starkt knuten till kustområdena där den
har etablerat sig på havsstränder med sand,
kypfärg) och 1834 endast en. Tysklands sista
vejdefärgeri upphörde 1910.
grus eller klappersten. Den är förhållandevis FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
Det anses ibland att de spridda föreregelbunden i Stockholms skärgård, även om
komster av vejde som finns i norra Europa, utanför artens mer
den är sällsynt och inte kan betraktas som en trivialart. Den uppsammanhängande utbredning i Syd- och Centraleuropa, skulle
träder nyckfullt och kan plötsligt försvinna från en plats där den
tidigare blommat. På Gotska Sandön är den spridd men begränsad
härstamma från frön eller plantor odlade vid färgerier. Det är
dock dåligt dokumenterat exakt vad som odlades lokalt och
till södra delen av ön, där sanddynerna är föremål för en ständig
osäkerheten är ofta stor. Urkunder som bekräftar odling av vejde
erosion och kustlinjen förflyttas norrut, och på Gotland är den
inte sällsynt.
i Sverige tycks saknas eller vara fåtaliga, vilket i sig antyder att
odlingen aldrig antog annat än blygsamma proportioner.
Vejde är även registrerad på ett fåtal inlandslokaler i SkandiÄven om vejden kanske inte får uppleva en renässans som
navien, där man möjligen kan misstänka härstamning från forna
tiders odlingar. Vikingarna besökte Englands och Frankrikes
textilfärg, har den åter blivit aktuell på annat sätt. Vejdens blad är
ätliga, dess frön oljerika och den odlas ännu idag som foderväxt i
kuster där vejde odlades och kan möjligen ha fått med sig plantor
hem till Skandinavien.
Ryssland. I Tyskland odlas den på försök som ett giftfritt träimpregneringsmedel. I Storbritannien ökar odlingen i syfte att utDå vejde ursprungligen var den enda växt som gav blåakvinna ett biologiskt nedbrytbart färgämne till bläckstråleskrivare.
tig färg och inte var alltför tillgänglig i naturen blev den under
medeltiden snabbt ekonomiskt viktig i Europa och kom snart i
Vejde innehåller också ämnen som är aktiva mot cancer. Halterna
av glukobrassicin i plantan kan vara 20 gånger högre än i broccoli
odling.
Det är väl känt att vejde odlades lokalt i stor omfattning,
och i unga blad kan halterna vara upp till 65 gånger högre!
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Strandkvanne i Bohuslän.

Kvanne

Ärkeängel bland änglar och demoner

K

vanne må vara ett relativt anspråkslöst namn på en växt, men
betraktar man dess vetenskapliga namn Angelica archangelica
knyts den här växten samman
inte bara med änglar, utan till och med ärkeänglar. Då kan man kanske börja skymta
hur högt anseende denna växt har åtnjutit
historiskt sett. På tyska har örten namnet
Engelwurz, som i direkt översättning blir
”ängelört”.
Kvannen har en ovanligt lång historia
som kulturväxt. Den odlades i Norden
redan på 800-talet, enligt vissa källor i
särskilda ”kvannegårdar” eller ”kvannehagar”. Kvannen är dessutom en av de
få odlade växter vi har som med hjälp av
klostertraditionen tagit vägen från norr till
söder snarare än från söder till norr. Den
ansågs till och med ha varit sänd av Gud,
med ärkeängeln Gabriels hjälp, och munkarna skickades att hämta denna magiska
växt från norr.

en aromatisk smak och doft och har därför
ofta uppskattats av människan. Denna
egenskap är dock faktiskt utvecklats för att
avskräcka djur från att äta av växten, alltså
som ett försvar.
Även om det finns många goda och
nyttiga arter så finns också de där försvaret har gått ännu längre. Dessa är direkt
livsfarliga att förtära eller till och med
obehagliga att röra vid. Det är bland de
flockblommiga vi hittar några av vårt lands
allra giftigaste arter. Hit kan vi räkna till
exempel sprängört, odört, vildpersilja och
jätteloka. Dessa är mycket viktiga att lära
sig känna igen för att undvika fatala missFOTO: NIKLAS ARONSSON

Tillhör stor familj
Kvanne tillhör familjen flockblommiga
växter, en stor familj som omfattar drygt
3 000 arter i världen, varav ungefär 50
finns i Sverige. Arter i denna familj har
många användningsområden för människan. Hit hör viktiga kulturväxter som
morot, selleri, palsternacka, dill, kummin, anis, fänkål, persilja, körvel och en
lång rad andra grönsaker och kryddor.
Gemensamt för dem alla är att de ofta har
26
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tag när man ger sig ut för att plocka växter
utanför sin egen trädgård.
Just kvanne är som tur är lätt att skilja
från andra flockblommiga växter. Till
skillnad från de farligaste arterna (som
alla har vita blommor) har den gulgröna
blommor som sitter i klotrunda flockar,
och den är i allmänhet mycket kraftig med
tjocka stjälkar och blad som inte alls är lika
flikiga som de flesta andra i samma familj.
Det finns en annan art i släktet Angelica
som är relativt lik kvanne, särskilt innan
blomningen, och det är strätta.
Strättan har dock vita blommor och
är i allmänhet betydligt spensligare, om
än fortfarande en förhållandevis grov ört.
Strättan är samtidigt mycket lik kvanne
även när det gäller egenskaperna och den
har ofta använts när kvanne inte funnits
att tillgå. Smaken är inte lika god och effekterna inte lika påtagliga, men förväxling utgör ingen risk.
Ännu en växt, som vid kusten kan
förväxlas med strandkvanne, (ssp. litoralis)
är strandloka, men det gäller även i detta
fall exemplar som inte har hunnit få några
blomställningar. Strandloka har en speciell
lukt som påminner mycket om den vanliga
kryddväxten libbsticka och har ibland
använts på samma sätt som denna. Strandloka är alltså inte giftig, men inte heller
särskilt god.

Fjällkvanne mest använd
Strätta är också vanlig vid kusten.
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Vänster: Sprängört. Extremt giftig,
och viktig att känna igen! Orsakar
våldsam huvudvärk, kräkningar,
kramper, ångest. Det har påståtts
att den användes som gift vid
avrättningar i antikens Grekland.
Ibland använd som läkeväxt, i
mycket låga koncentrationer, mot
epilepsi och mentalsjukdomar.
Ganska vanlig i hela landet, växer
nära vatten. Svår att förväxla med
någon ätlig släkting, men kor kan

ibland få i sig växtens gift, särskilt
om de trampar sönder roten invid
sjöstränder för att sedan dricka
av vattnet strax intill. På engelska
kallas växten också för cowbane.
Roten är med sina kamrar mycket
karakteristisk och bladstjälkarna
är uppsvällda och ihåliga, något
som också särskiljer den från andra liknande växter. Kan förväxlas
med vattenmärke, men denna
används inte av människan.

marna i familjen. Kvanne har två underarter, fjällkvanne (ssp. archangelica) och
strandkvanne (ssp. litoralis). Fjällkvanne
är den variant som använts flitigast och
som anses vara den mest välsmakande av
de två. Det är denna underart som odlats i
trädgårdar och som därför också spridits
utanför fjällvärlden. Det finns en särskild
kultivar av denna underart som kallas
grönsakskvanne. För samerna har fjällkvannen använts på olika sätt, bland annat
som godsak och medicin, sedan lång tid
26
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Höger: Odört. Också extremt farlig, men betydligt mer sällsynt än
sprängört. Den orsakar andningsförlamning som leder till döden,
som föregås av en rad mycket
plågsamma symptom. Odört är
liksom sprängört omnämnd som
avrättningsmetod i antikens Grekland. Den är mycket lik hundkäx
men flera viktiga karaktärer skiljer
dem åt. Bladen är helt kala och
mörkare gröna, med bladskaft

tillbaka (läs mer i intervjun på sid. 18). I en
diet som till stor del bestod av kött och fisk
var kvannen en viktig källa till C-vitamin.
Men detta är ofta bara en bieffekt av en
växt som än idag äts för den goda smakens
skull, rå eller till exempel kanderad.

Ger bättre matsmältning
Den mest kända medicinska egenskapen är
nog växtens inverkan på matsmältningen.
Många flockblommiga växter innehåller
bitterämnen, som i allmänhet stimulerar

som i kontrast till bladen är klart
gröna. Stjälken är kal, slät och
blådaggig med rödlila fläckar, särskilt nertill. Den bästa karaktären
är dock lukten: hela växten luktar
illa, en doft som brukar jämföras
med hur råttor luktar. Här kan en
minnesregel vara användbar: odört
blir ”odör” om man utesluter den
sista bokstaven.

en högre aktivitet i matsmältningsapparaten. De bidrar till en bättre aptit, mer
salivutsöndring, bättre utsöndring av
matsmältningsvätskor, mindre gasbildning
med mera. Därför kan kvanne användas
för att behandla allt från magknip och kolik till dålig matlust och förstoppning. Vidare, vilket är mindre känt, så kan kvanne
användas för att behandla hjärtproblem
som kärlkramp och förmaksflimmer samt
motverka högt blodtryck genom en utvidgande effekt på hjärtats kranskärl.

En tredje och minst lika intressant
egenskap hos kvanne är att den kan
underlätta för kvinnor som har problem
med mensvärk, till och med om de lider
av endometrios (ett tillstånd där livmodervävnad har vuxit fram på andra ställen
i kroppen, vilket orsakar extremt svåra
smärtor under menstruationen). Detta
för att kvanne innehåller ämnen, (eteroljor, huvudsakligen phellandren) som
ökar blodcirkulationen och den allmänna
aktiviteten kring livmodern. Detta användande rekommenderas inte om du är
eller försöker bli gravid! Starka doser kan
i värsta fall orsaka missfall. Bortsett från
detta så anses kvanne vara helt ofarligt
för människor (även om vissa djur inte
tål växten). Vissa av de ämnen som finns i
kvanne, däribland fellandren, verkar centralstimulerande (ungefär som kaffe eller
amfetamin) och kan i höga koncentrationer orsaka andningsförlamning, men detta
gäller enbart starka extrakt som i princip
är omöjliga att framställa i hemmiljö.
Man ska tänka på att inte använda
produkter som innehåller kvanne eller
andra flockblommiga växter på huden,
då dessa innehåller ämnen som kallas
furanokumariner. Dessa kan orsaka eksem
eller andra hudskador om man exponerar
huden för solsken. Ett extremt exempel är
jättelokans växtsaft, som när den kommer
i kontakt med hud som sedan exponeras
för solen kan orsaka stora smärtsamma
brännblåsor, ibland stora som ägg.

tugga på en bit färsk rot är som tidigare
nämnts ett bra sätt att lindra både mensvärk och magproblem av olika slag.
Det finns förstås många andra sätt
att använda växten. Växtens verksamma
ämnen dras bäst ut med vatten eller alkohol. Man kan alltså göra en infusion, det
vill säga låta frön eller en rot (färsk eller
torkad) dra i hett vatten tills detta svalnat
för att sedan dricka det som te, eller ett
macerat – låta finfördelade växtdelar dra
i kallt vatten. Att använda alkohol istället
kallas att göra en tinktur eller ett extrakt.
Detta kan man göra antingen på roten eller
fröna.
Likör kryddad med kvanne är också
något som fortfarande är populärt på
olika håll i Europa, troligtvis också tack
vare klostrens odling. Exempel på sådana
likörsorter är Chartreuse och Benedictine.
Ett tips är att blanda kvannen med
något surt. Detta förbättrar både smaken
och effekten på matsmältningen. Växten
fungerar bra i till exempel i rabarberpaj
eller tillsammans med vinäger.
Kvannen är sammanfattningsvis en
växt som är rik på både historia och nytta.

I roten har flera ämnen högst
koncentration.

Den har kommit att bli en viktig del av
vårt kulturarv och då den är ganska lätt att
känna igen så är det kanske hög tid att vi
återerövrar denna ”gudasända ärkeängel”
ute i stugorna?
FOTO: HANS BISTER

Så kan kvanne användas
Sötman är som bäst i unga stjälkar. Man
kan äta de färska stjälkarna direkt som de
är eller med socker. Kanderade, eller syltade, stjälkar är särskilt gott. Roten är den
enda fleråriga delen och i denna koncentreras de eteriska oljorna och blir hartsaktigt, brännande stark och något besk.
Roten är den del som mest av allt utnyttjas
medicinskt, men är alltför stark för att
vara god att äta. Gräv upp roten före blomningen, då är den som mest verkningsfull
innan all energi används för blomningen.
Var dock försiktig här så att du vet att det
verkligen är kvanne du har fått tag på.
Traditionellt använde man kvannens
rot som den är genom att tugga på en bit
av den, färsk eller torkad, som skydd mot
alltifrån pest till gaser. Kring 1920 försökte
man skydda sig mot spanska sjukan genom
att tugga på kvannerot. Det senare är
mindre troligt att det fungerar, men att

Fjällkvanne som är på väg upp ur jorden.
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sätt sprider sig i vattendrag och sjöar.
Ett välkänt exempel på detta är den från
Nordamerika invandrade vattenpesten
som snabbt blivit vanlig i stora delar av
vårt land. Gräs i främst arktiska områden
kan utveckla vegetativa skott i småaxen, så
kallad falsk vivipari.
2. Frön kan bildas utan föregående
befruktning, så kallad asexuell fröbildning.
Detta är vanligt inom släktena björnbär, daggkåpor, hökfibblor, maskrosor
och fingerörter. Plantorna blir genetiskt
identiska från generation till generation
och behåller sina specifika egenskaper.
Skillnaden mellan olika släktlinjer är
ofta små och man talar om apomiktiska
småarter. Inom släktet maskrosor finns i
Norden över 1 000 småarter. Fördelarna
med asexuell fröbildning är att behovet av
korsbefruktning försvinner och därmed
också beroendet av pollinatörer. En nackdel är att olika kombinationer av gener
inte testas, vilket gör att evolutionen går
långsammare. Hos vissa växter har man
visat att både asexuell och sexuell fröbildning förekommer, vilket gör det hela än
mer komplicerat.

Hur känner
jag igen en
riska i svampskogen?

J

ag blir inte klok på riskor, hur känner jag igen dem i svampskogen?
Det finns ju många trevliga arter
som man kan äta bland riskorna,
men finns det några riskor som är
farliga att äta?
Niklas Svensson, Falun
Michael Krikorev svarar: Riskor är arter
i släktet Lactarius, som omfattar cirka 90
arter i Sverige. De kännetecknas av ett
sprött svampkött, som inte kan repas upp
i trådiga bitar, och att de utsöndrar en saft
när man skär eller bryter dem. Färgen på
saften varierar mellan olika arter, vanligast
är vit saft. Hos vissa arter förändras färgen
på saften efter en stund i kontakt med luftens syre. Färgförändringen kan ske redan
efter några få sekunder, som till exempel
svavelriskans vita saft som snabbt blir gul
efter luftexponering. Eller så kan färgförändringen dröja 15–20 minuter eller mer,
som hos den goda matsvampen tallblodriska/läcker riska, vars morotsfärgade saft
vanligtvis övergår till vinrött efter någon
timme. Hattfärgen hos riskor går ofta i
nyanser av brunt, rödbrunt och grått.
Några klassiska matsvampar bland
riskorna är blodriskor, som alla utsöndrar
en morotsfärgad eller vinröd saft. Mandelriska är mångas personliga favorit, men
det är också många som ryggar inför den
starka smaken som påminner om skaldjur.
Ett par riskor anses giftiga; svartriska som

Torbjörn Tyler från
Lund är en Sveriges
skickligaste botaniker.
Han är museiintendent på Lunds universitet med ansvar för
de botaniska samlingarna. Erkänt duktig
på det mesta som rör
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars
snåriga systematik han har grottat ned sig i.
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Varför småarter?

I den senaste rödlistningen har ett större
antal fibblor tillkommit under rubriken
småarter. Vad är det egentligen som skiljer
mellan olika begrepp som art, underart,
varietet och småart? Vad är det som avgör?
Joakim Karlsson, Stenstorp

Svavelriska bildar mykorrhiza med gran och
finns främst i fuktig och örtrik grandominerad
barrskog. Den är inte ätlig men en god signalart för lite rikare granskogar. Svavelriskan
växer ofta på bördig och kalkrik mark i miljöer
där många rödlistade marksvampar finns.

innehåller det cancerogena ämnet necatoron och lakritsriska som är laxerande
och kan ge övergående magbesvär. Det är
för övrigt den enda riskan som har en vattenklar saft. Vid torrt väder och hos torra
fruktkroppar så kommer ingen vätska alls
hos riskorna.

Ulla-Britt Andersson
bor på Öland där hon
tillsammans med maken
Thomas Gunnarsson har
koll på allt som växer.
Hon är med i Svenska
Botaniska Föreningens
styrelse och är pensionerad läkare. Ulla-Britt
svarar på allt från artbestämning till hur giftiga
växter påverkar människokroppen.

Vad är apomixi?

Jag har förstått att många växter fortplantar sig apomiktiskt, men vad innebär det?
Lena Scahill, Brännö
Ulla-Britt Andersson svarar: Apomixi
kommer från grekiskan och betyder ”ingen

Michael Krikorev
arbetar på ArtDatabanken som mykolog,
vilket alltså innebär
att han är expert på
svampar i alla dess
former. Michael
driver också sajten
svampguiden.com
där allmänheten kan få svar på artfrågor kring
svampar och tips i största allmänhet.

blandning”. Inom botaniken är det en
term för asexuell förökning och denna kan
ske på två sätt, där punkt 2 är vad de flesta
avser med begreppet:
1. En växt kan tillämpa vegetativ förökning genom att plantan bildar utlöpare
som ger upphov till självständiga individer. Smultron är en välkänd växt som
tillämpar denna strategi. Moderplantan
skickar ut revor som ger upphov till en
hel klon med småplantor som har samma
genetiska uppsättning som moderplantan. Även många av våra gräs förökar sig
vegetativt, vilket underlättar för husägaren
som ska anlägga en gräsmatta. Tandrot,
en växt som du finner i lövskogslundar,
sprider sig med groddknoppar som även
de ger ett slags vegetativ förökning. Bland
vattenväxter är det ett vanligt fenomen
att delar av plantan bryts av och på detta

Torbjörn Tyler svarar: Det finns ingen
definition av begreppet art som alla är
överens om eller som går att tillämpa på
alla organismer, och detsamma gäller
för taxonomiska enheter under artnivå
(underarter, varieteter et cetera). De flesta
biologer är visserligen överens om att arter
bör avgränsas på så sätt att de har litet
eller inget genetiskt utbyte med varandra
(och att det är ovanligt att de hybridiserar
eller korsar sig). Men många växter saknar
helt sexuell förökning, eller har så sällan
sex, att artgränser baserade på oförmåga
till sexuellt utbyte blir meningslösa. Ett
specialfall inom denna senare kategori
utgör de växter som förökar sig genom
apomixi, det vill säga som bildar frön utan
föregående befruktning. Men även för
arter som helt eller huvudsakligen förökar
sig med revor, rotskott, fragmentering et
cetera kan artgränser baserade på sexuell
förökning te sig meningslösa.

Taxonomer som arbetar med sådana
grupper måste därför tillämpa artbegrepp
som enbart baseras på likheter och olikheter i genetiska och/eller yttre (morfologiska) egenskaper. Eftersom det finns
en strävan att arter inom en och samma
organismgrupp (släkte et cetera) ska vara
något så när jämförbara bör man även
ta hänsyn till den taxonomiska traditionen inom varje organismgrupp. Därför
används lite olika definitioner av begrepp
som art och underart inom till exempel
kärlväxter och mossor, men ibland finns
det olika traditioner i olika länder vilket
kan ställa till problem.
Specifikt för växter med apomiktisk
förökning (hökfibblor, maskrosor, björnbär, daggkåpor, majsmörblommor samt
många rosväxter och gräs) används ibland
begreppet småart. Man tänker sig då att
arter av apomiktiska växter inte är jämförbara med ”vanliga” arter, eftersom de
inte förökar sig sexuellt. Avkomman blir
genetiskt identisk med moderplantan och
”småarterna” saknar därför helt genetisk
variation.
Begreppet småart används främst i
Nordvästeuropa och finns inte bland de
ranger inom taxonomin som regleras av
den internationella nomenklaturkoden.
Sentida forskning har visat att många
”småarter” visst innehåller en hel del
genetisk variation, samtidigt som det finns
”vanliga” arter där alla individer av olika
skäl är mer eller mindre helt identiska.
Utanför Nordvästeuropa har man ofta
använt rangen underart istället för begreppet småart, men den vanligaste definitionen av begreppet underart – grupper
av individer som är morfologiskt eller
genetiskt och geografiskt eller ekologiskt någorlunda urskiljbara, men har
kvar förmågan till sexuellt utbyte – blir
också den meningslös när det handlar om
organismer som aldrig förökar sig sexuellt.
Dessutom måste underarter per definition inordnas under någon art, och om
man saknar kunskap om hur småarterna/
underarterna är besläktade med varandra,
eller om de uppkommit genom upprepad
hybridisering mellan olika arter, blir det
omöjligt att sortera apomiktiska underarter/småarter under någon viss art. Därför
behandlar de flesta taxonomer som arbetar med apomiktiska växter i dag småarterna som fullgoda arter, fullt jämförbara
med vissa (men inte alla) arter som saknar
förmåga till apomiktisk förökning.
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Överblommat

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Purpurknipprot.

Jätteloka.

När skuggorna blir längre

D

et är september. Fortfarande varmt, och det är lätt att vaggas in i förhoppningar om en evig sommar. Men samtidigt tätnar fågelsträcken med kurs
söderut, och de allt fler överblommade växterna berättar att dagarna är
räknade. Snart vräker den hårda västanvinden in och piskar bort de sista
kvarvarande frökapslarna på tistlar, mjölke och dunört. Så stanna upp ett tag
och betrakta det som är överblommat, det som fortfarande glänser och strålar, och är
så oändligt vackert i sin sprödhet. Ofta i rostiga beige toner, men ibland i gröna nyanser
som färgresedans fruktkapslar här nedan. Förr användes den växten till att färga garn
gult. Då kallades den också för vau.

Timjansnyltrot.

Färgreseda.
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Fältsippa.
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Klockgentiana är rödlistad. På den
lägger alkonblåvingen sina ägg.
Men även humlebaggen, med sin
varningsteckning på bakkroppen,
uppskattar växten.

