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Fjälltätört
Fjälltätört Pinguicula alpina 
hittas på kalkrik mark i våra 
nordliga fjäll men finns även 
i Härjedalen. Dessutom är 
den inte ovanlig i gotländska 
källmyrar; troligen har den levt 
kvar där sedan senglacial tid. 

Pollineringen ombesörjes av 
små flugor som söker närings-
vävnaden i botten av den breda 
och krökta sporren. Flugorna 
får dock akta sig så de inte 
fastnar på de klibbiga bladen 
som sitter i en lilabrun rosett 

vid markytan. Arten är näm-
ligen insektsfångande liksom 
de andra tätörterna. Alla är de 
Årets växt (se s. 83).
foto: Gun Ingmansson. – Got-
land, Levide s:n, Mallgårds käll-
myr, 25 maj 2015.

Botanik på JavaViktig variation under artnivån

Nya nordiska växter och namn
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83Den lilla dvärgtätörten 
Pinguicula villosa är 
notoriskt svår att upp

täcka där den gömmer sig i vit
mosstuvan. Den lilla insektsfång
ande örten är en av Årets växter.

80 Lars Ericson är lyrisk över en 
nyutkommen bok om våra 
europeiska vitmossor; 65 

arter och underarter beskrivs i boken 
som är skriven av de ledande experterna 
inom fältet.

46 Genom att alltför snävt 
fokusera på artnivån missar 
vi en stor del av den totala 

biologiska variationen som finns i naturen, 
menar Lars Hedenäs som har studerat 
variationen hos många av våra mossor.

4 Decenniets svenska växt
fynd dristar sig Thomas 
Karlsson att kalla Anders 

Jacobsons upptäckt av brant
malört (troligen den sibiriska 
arten Artemisia tanaceti folia)  
i en kalkbrant på Sel berget  
i Västerbottens fjällen.  

Men det finns fler fynd  
som triggar nyfikenheten!  
I detta häfte presenteras 173 
kärlväxter som är nya för 
Norden sedan Thomas förra 
genomgång i SBT våren 2015, 
och dessutom 145 namn som 
ändrats sedan dess.

62Tröskat ris ligger och torkar i 
solen i byn Malasari på västra 
Java medan risarbetarna rastar 

under solskyddet. Byns teodlingar skymtar 
i bakgrunden. Stefan Grundström har rest 
runt på den indonesiska ön och skildrar 
sina intryck av natur och kultur. 
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foto: Stefan Grundström

botaniska föreningar
Det började som ett 
anspråkslöst projekt på 
Gotland för lite mer än 
trettio år sedan, startat 

av ArtDatabankens grundare Torleif Ingelög och 
WWF:s floravårdsnestor Nils Dahlbeck. Nu har 
det blivit mycket mer …

Det här gör Floraväktarna
• Nationell övervakning av närmare trehundra 

hotade kärlväxter samt arter i EU:s art- och 
habitatdirektiv. Här finns vackra och välkända 
blommor som alla intresserade känner igen men 
också några mera svåridentifierade arter för dem 
med några års erfarenhet.

• En floraväktare följer de hotade arternas utveck-
ling och förekomster genom återkommande 
besök. Intervallerna beror på arten; vissa arter är 
det önskvärt man besöker årligen andra kanske 
det räcker med att man besöker vart tredje till 
femte år. Floraväktarna rapporterar sina resultat 
till Artportalen där all data lagras och blir till-
gänglig för utvärdering och sammanställning.

• Genomför naturvårdsåtgärder.
• Anordnar årliga kurser och läger.

Verksamhet
Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för sam-
ordningen av Floraväkteriet på nationell nivå. De 
regionala botaniska föreningarna sköter koordine-
ringen ute i länen. 

Floraväktarna

Kontaktinformation
Nationell samordnare  Margareta Edqvist 
(margareta.edqvist@svenskbotanik.se)
ArtDatabanken, kärlväxtansvarig  Sebastian Sundberg  
(sebastian.sundberg@slu.se)

Webb 
www.svenskbotanik.se/floravaktarna
Facebook: Floraväkteri
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Vi letade och räknade hällebräcka under en floraväktar-
träff i Sörmland den 12 maj 2018.

Hällebräcka är en av närmare trehundra hotade arter 
som floraväktas.

Så här skriver en nybliven floraväktare:
”I år deltog jag för första gången som 
floraväktare, när jag var med en grupp 
botanister i Haparanda för att leta strand-
viva, bottnisk malört och rysskörvel. Det 
var en fantastisk vecka med trevligt säll-
skap och många botaniska bekantskaper, 
samtidigt som jag fick göra nytta i arbetet 
med att kartlägga rödlistade arter. Att vara 
floraväktare är något som jag verkligen kan 
rekommendera och det krävs inte att man 
är en supererfaren botanist. Det räcker med 
engagemang, gott humör och bra kläder.”

Vill du bli också bli floraväktare?  
Kontakta den nationella samordnaren 
Margareta Edqvist (margareta.edqvist@
svenskbotanik.se). Tala om vilka län eller 
områden du kan tänka dig att hjälpa till i, så 
lotsar Margareta dig vidare till den regionala 
samordnaren.
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omslagsbild  En ny 
lokal för brunkrissla 
Inula conyzae hittades 
i sydvästligaste Skåne 
för drygt tio år sedan. 
Beståndet har vuxit, och 
arten bör nu anses vara 
bofast i Sverige. 

Brunkrisslan är en 
perenn ört som har 
sin huvudutbredning i 
Mellan europa. Med ett 
varmare klimat kanske 
den fortsätter norrut?

Läs mer om nya 
arter och nya namn i 
nordisk kärlväxtflora! 
Thomas Karlsson och 
Magdalena Agestam 
presenterar, från s. 4.
foto: Stefan Cherrug, 
2015-08-28.
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I Sterners fotspår mot en ny flora
Att fylla ut galoscherna 
efter den store nestorn 
inom botaniken på 
Öland, Rikard Sterner, 
kan tyckas ogörligt. 
Trots detta kastade vi i 
Ölands Botaniska För-
ening oss över uppgiften 
2007, det år som blev startskottet för vår 
inventering. Egentligen hade vi tjuvstartat 
några år tidigare men nu blev det mer ord-
ning med utdelning av 5 × 5 km-rutor till 
hugade inventerare. Visste vi vad vi gav oss 
in på? Nej! Blev det som vi tänkt oss? Nej! 
Trots Ölands dragningskraft förblev ungefär 
var femte ruta obokad. Jag som aldrig sett 
en växt i pressat och torrt tillstånd fick anta 
nya utmaningar. Även den mest triviala art 
blir ofta svårbestämd när den rycks ur sin 
miljö och presenteras tvådimensionell och 
snustorr. Utan hjälp av duktiga inventerare 
och experter runt om i landet som granskat 
belägg skulle det aldrig fungerat.

Vad har då varit bäst? För egen del är det 
att ”tvingas” besöka lokaler man normalt 
aldrig skulle fundera på att botanisera i. En 
speciellt utmaning är Mittlandsskogen, det 
stora skogsområdet norr om Stora alvaret, 
som bjuder på en mosaik av växtmiljöer som 
torde vara svårslagbar. Här möts man av 
ädellövskog, hassellundar som betats sedan 
tusen år tillbaka, ställen där kalkstenen går i 
dagen och små ”mini-alvar” som överraskar 
besökaren. Men också källflöden med omgi-
vande kalkfuktängar, igenväxande agmyrar, 
små åkerlappar som kantas av krokiga sten-
murar, rester av gamla strandvallar med sin 
typiska torrängsflora. Lägg därtill att vissa 

delar av skogen nästan är ogenomträng-
liga med snår av slån, hagtornar och rosor. 
Tur att det finns GPS! Undrar hur Sterner 
gjorde? Men under 1930-talet var skogen 
mer betespåverkad och betydligt glesare än 
idag. Tyvärr är den också full med fästingar 
som gör livet surt för tvåbenta besökare. 

Men när man trängt igenom det hundra-
tjugotredje snåret med hagtorn och möts 
av en fantastik kalkfuktäng med hundratals 
praktsporrar eller hittar den utpostlokal för 
tok som Rikard Sterner noterade 1933 sydost 
om Ryd så glömmer man alla vedermödor. 
Ölänningarna har också ställt upp och skjut-
sat vilsegångna botanister som vid midnatt 
vacklat ut ur skogen helt nära deras hus.

Vad har vi lärt oss? Den gamla turist slogan 
”Öland är fantastiskt” gäller än idag. Vart man 
än kommer möts man av spännande och rara 
växter, unika miljöer och en markanvändning 
som ibland har anor tillbaka till järnåldern. 
Arter som backar kraftigt på fastlandet är 
ännu vanliga på Öland. Här behöver man inte 
leta efter guldkornen – de finns överallt. Även 
det hårt utnyttjade odlingslandskapet i bör-
diga Mörbylångadalen kan bjuda på överrask-
ningar. I ett sandigt åkerhörn hittades 2010 
sandglim, troligen på samma lokal där Sterner 
noterade den 1944. Föreningen har myntat 
begreppet ”Ständigt denne Sterner!”. Visst är 
det häpnadsväckande att upptäcka avläggare 
till de plantor som hamnade under hans lupp 
och ibland i medföljande portör.

Nu återstår ”bara” att sammanfatta våra 
erfarenheter i en modern flora över Öland. 
Håll tummarna för att vi går iland med 
projektet! 
ulla-britt andersson, styrelseledamot i SBF 

  reflexion
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S
edan den förra artikeln om kärl-
växter som var nya eller hade ändrat 
namn (Karlsson 2015) har mycket 
hänt. Den här sammanställningen 

omfattar 169 för landet nya växter, ytter-
ligare elva som är nya för Norden (men ej 
funna i Sverige), 55 med nya svenska namn 
och 90 med ändrade vetenskapliga namn, 
fjorton växter som fått ändrad status, och 
tjugotre som strukits – för att uppgiften 
antingen bevisligen var fel eller inte tillräck-
ligt väl dokumenterad.

Mest uppseendeväckande är upptäckten 
i Lycksele lappmark av en ny nordisk fjäll-
växt: brantmalört Artemisia tanacetifolia. 
Förutom den behandlas 22 nya fibblor som 
ursprungliga, och två nybeskrivna rönnoxlar 
(se s. 21), apomikter endemiska för Gotland: 
garderönn Hedlundia atrata och bungerönn 
H. faohraei. De övriga sju bofasta arterna är 
rimligen kulturspridda: ryskt fjädergräs Stipa 
tirsa, ödleblad Houttuynia cordata, Alchemilla 
stellaris (Finland), persiskt fetblad Phedimus 
stoloniferus, vårazalea Rhododendron canadense, 
storfjärva Mertensia sibirica och krysopras-
fibbla Hieracium chrysoprasium. 

Tre starrar har fått ny status: gölstarr 
(tidigare Carex stenolepis) är inte en art utan 
en hybrid som ska heta C. ×grahamii; mörk 
flaskstarr (tidigare C. rostrata var. borealis) är 
likaledes en hybrid som bör kallas C. ×saa
mica; och tundrastarr (tidigare C. aquatilis 
subsp. stans) är en god art med namnet 
C. concolor. Rönnar och oxlar Sorbus har 
fördelats på sex släkten. Släktet sävstarrar 
Kobresia är inkluderat i Carex och släktet 

borstgräs Pennisetum ingår nu i Cenchrus. 
Nörlarna Minuartia har delats i två släkten 
(fjällnörlar Cherleria och nörlar Sabulina) 
liksom gyckelblommorna Mimulus (gyckel-
blommor Erythranthe och pastellgyckel-
blommor Mimulus). Inom rosorna Rosa har 
komplexet stenros/nyponros Rosa canina/
dumalis delats i sex arter, och åtskilliga rosor 
har ändrade vetenskapliga namn.

Där inget annat sägs är växten ny för 
Sverige och tillfällig. Hela checklistan finns 
på nätet (Karlsson & Agestam 2019).

Lycopodiaceae
Lycopodium alpinum × complanatum, fjällummer × 

plattlummer. Den ryske botanisten Jurij Ivan-
enko besökte Riksmuseet 2015 för att studera 
plattlumrar. Bland annat fann han denna hybrid, 
som aldrig tidigare har rapporterats från Sverige. 
Han identifierade den från fyra lokaler i tre 
provinser: Dlr Idre 1909, PL Arjeplog 1932 och 
1936 samt Nb Muonionalusta 2000. Bestäm-
ningarna är övertygande: man ser tydligt när ett 
exemplar är intermediärt. Det man ska titta på 
är underbladen (= buksidans blad). Fjällummerns 
underblad ser ut som en liten murslev: ett tydligt 
skaft lyfter upp ”bladskivan” lite från skottet. 
Plattlummerns underblad är helt oskaftat, smalt 
triangulärt och tryckt till undersidan.

Equisetaceae
Equisetum fluviatile × palustre, sjöfräken × kärr-

fräken, är markerad med ett frågetecken i check-
listan (Karlsson 1998). Hybriden utgår för Sveri-
ges del; markeringen baserades på ett belägg som 
nu är bestämt till E. arvense × palustre (publicerat 
av Stenberg 2010). – Åtskilliga uppgifter finns 
från Norge, men de har inte granskats av någon 
specialist.

Här presenteras 169 växter som är nya för vår flora och 141 ändringar av namn 

på redan kända växter – de har tillkommit sedan Thomas Karlssons senaste 

nyhetsrapport i SBT våren 2015.

Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018
THOMAS KARLSSON & MAGDALENA AGESTAM
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Equisetum pratense × sylvaticum, ängsfräken × skogs-
fräken. Det första säkra svenska fyndet av denna 
hybrid, gjort i Skuleskogen i Ång Vibyggerå 
2014, presenterades nyligen i SBT (Lubienski & 
Dörken 2015).

Equisetum scirpoides × variegatum, trådfräken × smal-
fräken. Fram tills nu har denna hybrid ansetts 
tvivelaktig och kanske icke existerande, men 
Marcus Lubienski fann den sommaren 2014 på 
Artfjället i Tärna socken, LyL. Bestämningen har 
verifierats bl.a. på stråets mikro skulptur (Lubi-
enski & Dörken 2016). Några äldre herbarie-
exemplar finns, men de behöver kontrollbestäm-
mas. Hybriden har getts ett vetenskapligt namn, 
E. ×lapponicum (med holotyp i S; holotyp är ett 
herbarieark som definierar namnet). I nordisk 
tradition använder vi dock inte sådana binära 
namn på tillfälligt uppkomna hybrider.

Ophioglossaceae
Botrychium lunaria var. melzeri, gleslåsbräken, är en 

nyuppställd varietet (Stensvold & Farrar 2017), 
beskriven från västra Grönland men också fun-
nen i Norge och på Island (hittills inte i Sverige). 
Den skiljer sig från vanlig låsbräken var. lunaria 
genom att bladflikarna sitter glesare och att 
bladskaftet är kort (bladet sitter nära marken).

Botrychium nordicum, nagglåsbräken. Denna art 
liknar månlåsbräken B. lunaria (figur 1), men 
bladflikarna är djupt naggade i ytterkanten. Den 
är känd från tre lokaler i Norge och två på Island 
(Stensvold & Farrar 2017). Liknande exemplar från 
Sverige har DNA-testats men hör till B. lunaria.

Botrychium tenebrosum, pysslinglåsbräken (tidigare 
B. simplex var. tenebrosum). Utöver de kända 
lokalerna i Nb, Gst och Upl har det tillkommit 
en i Jmt (Norell 2016). Miljön avviker från den 
på våra tre andra lokaler. Pysslinglåsbräknen 
växer här i kanten av en stig genom en ganska 
tät och tydligt kalkpåverkad örtvegetation. 
Lokalen är frisk till fuktig och tidvis översilad. 
Den hävdas med slåtter. Tydligen bör sökandet 
efter pysslinglåsbräken breddas; uppgifter från 
Amerika tyder på att arten kan trivas i ännu fler 
miljötyper. – När var. tenebrosum nu uppfattas 
som art finns det bara en varietet av dvärglås-
bräken i Norden, var. simplex. Eftersom det blir 
samma sak som arten finns det (inom Norden) 
inget behov att urskilja den.

Botrychium tunux, snedlåsbräken, är en i Nordame-
rika vittspridd art av lunaria-komplexet, som 
nu är funnen i Norge (i Finnmark och Lofoten, 
Stensvold & Farrar 2017). Den är mycket lik 
vanlig låsbräken B. lunaria var. lunaria, men det 
nedersta småbladet är snett (den nedre hälften 
av småbladet är större än den övre hälften); dess-
utom är de övre småbladen mera rundade.

Dryopteridaceae
Dryopteris. Det svenska namnet har ändrats till 

lundbräknar (tidigare lundbräkensläktet).

Salviniaceae
Salvinia auriculata, öronsimbräken, fann Erik 

Ljungstrand 1980 i Vg Västra Frölunda, i gräns-
bäcken mot Askim ej långt från det nu nedlagda 
reningsverket. Arten odlas någon gång som 
akvarieväxt och fyndet har publicerats i Flora 
Nordica 1 ( Jonsell 2000) där den betecknades 
som tillfälligt förvildad. Genom ett förbiseende 
har arten inte kommit med i katalogen över 
svenska växter tidigare. – Simbräknarna har en 
flytande, några cm lång stam med runda, hel-
bräddade blad växelvis åt höger och vänster; en 
tredje rad av blad finns på stammens undersida 
och är uppfransade så att de liknar ett knippe 
rötter. Flytbladens överyta är tätt klädd med 
vattenavvisande papiller som är under 1 mm 
långa hos öronsimbräken; hos följande art är de 
1–3 mm.

Salvinia natans, simbräken, utgår. Den enda uppgif-
ten är: Sm, Ryssby [Kronobergs län] i ån mellan 
Ryssbysjön och Stensjön 1915 E. Nordström, 1 
sporbärande ex. Belägget finns i LD och uppgif-
ten har publicerats av Holmberg (1922) liksom i 
Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007). Men 
Nordströms belägg har ibland visat sig vara fel-
etiketterade. Det kan förklara att uppgiften inte 
togs med i Prima loca av Hylander (1971) trots att 
han måste ha känt till den.

figur 1. Vanlig 
månlåsbräken 
Botrychium lunaria 
var. lunaria – för 
det är väl inte en 
nagglåsbräken 
B. nordicum? Följ 
gärna kunskaps-
utvecklingen om 
gamla och nya 
låsbräknar i Face-
book-gruppen 
Låsbräken riddarna. 
foto: Rolf Tidemalm 
(Vrm Ritamäki natur-
reservat 9 juli 2017).
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Nymphaeaceae
Torbjörn Tyler har tagit sig an de odlade och ibland 

förvildade näckrosorna och har publicerat en 
översikt med nyckel (Tyler 2017a). Ett par ble-
kingefynd, bestämda av honom, har publicerats 
av Widgren (2017). Det är hög tid att dokumen-
terande botanister ser upp med dessa arter och 
inte slentrianmässigt rapporterar ”röd näckros 
Nymphaea alba f. rosea”. De nya arterna kan 
mycket väl bli invasiva.

Nuphar advena, sextalig näckros, är en amerikansk 
art som liknar vår gula näckros N. lutea men 
skiljer sig genom att ha sex foderblad och röda 
ståndare (mycket tydligt). Bladen är papillösa 
(sträva) på ovansidan. Den förekommer rikligt i 
Färsksjön i Bl, där den antagligen planterades in 
på 1940-talet av Bengt Berg (Widgren 2017).

Nymphaea ×marliacea, parknäckros. En ofta odlad 
näckroshybrid (vit näckros N. alba × doftnäckros 
N. odorata) som kan vara vit- eller rödblommig. 
De allra flesta rosa–röda näckrosor i trädgårdar är 
säkert denna hybrid. Den har satts ut på flera håll 
och har etablerat sig i Färsksjön i Bl (Widgren 
2017) och kanske även i Sk och på Öl enligt infor-
mation från Torbjörn Tyler. Enligt Tyler skiljer 
den sig från röda former av vit näckros N. alba på 

att bladens basallober har utdragna spetsar och 
att blommorna ofta höjer sig över vattenytan.

Nymphaea ×laydekeri, smånäckros, är en rödblom-
mig form av hybriden mellan vit näckros N. alba 
och finsk näckros N. tetragona. Tyler (2017a) har 
sett material av denna från en lokal på Öl, där 
den förekom förvildad eller kvarstående.

Nymphaea ×thiona, svavelnäckros, är en hybrid mel-
lan de amerikanska arterna N. mexicana och doft-
näckros N. odorata. Den har svavelgula blommor 
och rödfläckiga blad och är funnen i Färsksjön 
i Bl, där den troligen sattes ut på 1940-talet av 
Bengt Berg (Widgren (2017).

Magnoliaceae
Magnolia ×soulangeana, praktmagnolia, odlas 

mycket ofta till prydnad i södra Sverige. Den 
har inte tidigare rapporterats vildväxande från 
Sverige, men är nu funnen kvarstående på en 
rivningstomt i Sk Östra Ljungby (Fröberg 2018a; 
belägg i LD).

Saururaceae
Houttuynia cordata, ödleblad (figur 2), odlas ganska 

ofta till prydnad i södra Sverige. Dess hemland 

figur 2. Ödleblad Houttuynia cordata tillhör familjen 
ödlesvans växter Saururaceae, som systematiskt står 
nära Piperaceae, pepparväxter. Arten kommer från 
sumpskogar i varmtempererade Nordamerika och 
Östasien. I Sk Norra Åkarp, Mölleröd nära Bjärnum, 
är den rimligen inplanterad. Den tycks dock ha eta-
blerat sig och är alltså bofast i den svenska floran. 
De små oansenliga blommorna sitter i långsträckta 
ax med fyra vita s.k. högblad under (alltså vanliga 
blad ombildade för att vara skyltande) – jämför vår 
vanliga missne Calla palustris!  
A, B: Biotopen, och fullt utslagen kolv (2018-08-17).  
–  C: Över blommad blomställning (2018-09-22).
foto: Crister Albinsson (A, B), Joakim Ekman (C).

A B

C
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är varmtempererade Nordamerika och Öst-
asien. Sensommaren 2018 fann Crister Albins-
son den i Sk Norra Åkarp rikligt i kanten av 
en bäck genom ganska näringsrik sumpskog 
med till exempel skärmstarr Carex remota och 
små vänderot Valeriana dioica. Det är en lågväxt 
ört med hela, något köttiga blad. Blommorna är 
små och brungula och sitter i uppåtriktade ax, 
som vid basen omges av fyra vita, kronbladslika 
högblad, så att det hela ger intryck av att vara en 
enda stor blomma. – Ingen art av familjen har 
tidigare rapporterats vildväxande från Norden. 

Araceae
Colocasia esculenta, taro. Funnen i Vg Angered, kom-

posteringsanläggningen vid Lärje 17/10 2016 Erik 
Ljungstrand (belägg i GB). – Släktet Colocasia har 
det svenska namnet tarosläktet.

Epipremnum aureum, gullranka, är en välkänd rums-
växt med lätt slingrande stjälkar och hjärtlika, 
oftast gulbrokiga blad. Den är kanske mera känd 
under det synonyma namnet Scindapsus aureus. 
Enligt uppgift i Artportalen fann Per Wahlén 
gullrankan 2013 på utkast i Hl Halmstad.

Zantedeschia rehmannii, skär kalla, en rumsväxt från 
Sydafrika. Den är halvmeterhög, har lansettlika 
blad och i regel ljust till mörkt rosa hölsterblad. 
Arten växte på utkast i hamnutfyllnaden i Hl 
Halmstad 2012 och 2013. Per Wahlén fann den 
och Anders Svenson fick den att blomma så att 
den kunde bestämmas.

Hydrocharitaceae
Najas guadalupensis, trådnajas, är en akvarieväxt 

från Sydamerika. Den togs i en klittsjö vid Lild 
Strand på norra Jylland 1961 (belägg i C), men hur 
den kommit dit vet man inte (Schou m.fl. 2017). 
Arten liknar sjönajas N. flexilis, men fröskalet är 
skulpterat med längsrader av gropar (hos sjönajas 
är det slätt).

Ruppiaceae
Ruppia spiralis (tidigare R. cirrhosa), skruvnating. 

Namnet R. spiralis användes under en stor del av 
1900-talet för skruvnatingen. I Flora europaea 5 
(Tutin m.fl. 1980) byttes det mot R. cirrhosa, och 
bytet slog snabbt igenom. Man har nu nödgats 
typifiera namnet R. cirrhosa med ett exemplar 
som är hårnating R. maritima (Ito m.fl. 2017). 
Skruvnatingen återfår därför sitt gamla – och 
välpassande – namn R. spiralis.

Melanthiaceae
Trillium luteum, gult treblad. Ög Väversunda, 

Nyhaga, utkast från trädgårdsmästeri 2013 
Anders Svenson; belägg hos samlaren.

Liliaceae
Tulipa clusiana, italiensk tulpan, är funnen på utkast 

i Sk Räng 2008 (Fröberg 2018a). Belägg i LD; 
bestämningen har gjorts av Torbjörn Tyler.

Orchidaceae
Dactylorhiza majalis subsp. baltica, baltnycklar, får 

betecknas som bofast i Nb Piteå, varifrån den är 
känd sedan 2004 och ökar (150 ex 2016; Sten-
berg 2016b). Ett bestånd på Gtl söder om Visby, 
upptäckt 2012, visar också stark ökning, cirka 
130 blommande exemplar 2017. Där får baltnyck-
larna tills vidare ändå betecknas som tillfällig, 
för den kan inte visas ha funnits tillräckligt länge 
på platsen. – Baltnycklarna kommer från andra 
sidan Östersjön, till Nb med importerat timmer, 
till Gotland kanske på naturlig väg.

Dactylorhiza majalis subsp. integrata, englandsnyck-
lar, är en praktfull, högväxt orkidé med långt 
tätt blomax och relativt stora blommor. Mikael 
Hedrén har efter studium av molekylära markö-
rer accepterat två svenska Dactylorhiza-förekom-
ster som englandsnycklar, en i Vg Lid köpings 
hamn och en i Upl Blidö Svartlöga på privat 
mark (Hedrén 2015). I Lidköping finns både den 
fläckade och ofläckade varieteten, leopardnyck-
lar var. junialis respektive äkta englandsnycklar 
var. integrata, på Blidö bara den ofläckade. Man 
får utgå från att båda förekomsterna har upp-
kommit efter medveten eller omedveten införsel. 
– I Lidköping är växten känd sedan 1980-talet, 
har utvecklat stora bestånd och måste betraktas 
som bofast, oavsett hur det går med flyttningen 
till annan plats (på grund av ett byggprojekt). På 
Svartlöga sågs den först 2004; den har även där 
expanderat. – Ett stort bestånd av leopardnyck-
lar finns också på Berthåga kyrkogård i Upl, där 
den avsiktligt insåddes för 15–20 år sedan vid 
anläggningen av slåtteräng (Sebastian Sundberg 
muntligt och i e-brev). Den förekomsten bör tills 
vidare betraktas som odlad.

Platanthera bifolia subsp. latiflora × chlorantha, 
skogsnattviol × grönvit nattviol, rapporterades 
från Esketräsk i Sproge på Gtl 2017 (Ingmans-
son 2017). Det finns många uppgifter om 
hybrider mellan grönvit nattviol och nattviol 
(utan angiven underart), och någon enstaka där 
ängs nattviol subsp. bifolia anges ingå, men detta 
verkar vara den första svenska rapporten om en 
hybrid med skogsnattviol.

Iridaceae
Iris danfordiae, vintergäcksiris, är småväxt med 

blyerts pennelika blad och gula blommor. 
Den rapporterades av Christer Ek 1990 i Klm 
Misterhult (Fårbo) som kvarstående i övergivet 
trädgårdsmästeri (belägg i OHN, bestämt av 
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T. Tyler). Förekomsten har publicerats i Iris-
revisionen av Tyler (2012).

Iris graminea, gräsiris, tidigare funnen i Danmark, 
har nu dokumenterats från Sverige: Ög Gistad 
(Fridtuna), kvarstående på ödetomt 2015, 
Tommy Tyrberg. Torbjörn Tyler har bestämt 
växten; belägg från 2016 finns hos Anders 
Svenson.

Iris pumila, dvärgiris. Ett frågetecken måste sättas 
för dvärgirisens svenska förekomst. Uppgifter 
på Artportalen har inte gått att få styrkta. Det 
tycks inte finnas några belagda svenska fynd – de 
belägg som framkommit har varit något annat, 
ofta den lika lågväxta Iris aphylla, skomakariris, 
eller hybrider där arter av I. germanica-gruppen 
ingår.

Xanthorrhoeaceae
Hemerocallis dumortieri, tuvdaglilja, har blekgula 

blommor som ofta är tegelröda utanpå, en oftast 
ogrenad blomställning med långa stödblad och 
korta blomskaft. Sören Svensson fann den på en 
utstjälpning i Vg, söder om Lärjeåns mynning i 
Göta älv (Svensson 2017). Arten har inte tidigare 
rapporterats som förvildad i landet.

Amaryllidaceae
Allium karataviense, bollök, är enligt Artportalen 

funnen i Upl Ärentuna, Storvreta 2005 och 
2015 av Håkan Andersson (belägg och bild hos 
rapportören). Den är tidigare rapporterad som 
förvildad i Danmark (Tranberg 2007).

Galanthus fosteri, libanesisk snödroppe. En art från 
Libanon och Israel, funnen år 2014 som ny för 
Norden av Ulla-Britt Andersson och Thomas 
Gunnarsson i Öl Vickleby. Belägg i LD, bestämt 
av Torbjörn Tyler.

Galanthus plicatus, veckad snödroppe. Granskade 
förekomster har antingen varit felbestämda eller 
obestämbara. Fynd utan belägg kan därför inte 
accepteras på grund av risken för förväxling, sär-
skilt med den vanligare G. ×valentinei (G. nivalis 
× plicatus), hybridsnödroppe. Veckad snödroppe 
är alltså inte säkert påvisad som vildväxande i 
Sverige (status: ?).

Narcissus minor, snönarciss. Bl Sölvesborg, jord-
högar 2014 B. Nilsson, det. T. Tyler (den fylld-
blommiga sorten ’Rip van Winkle’). Fyndet är 
publicerat (Anonym 2015).

Narcissus ×odorus, campernell, är hybriden mellan 
jonkvill N. jonquilla och påsklilja N. pseudonar
cissus. Charlotte Wigermo fann den på störd 
mark vid vägbygge i Bl Ysane 2 km S kyrkan 
2017 (belägg i LD, det. Torbjörn Tyler; sorten 
möjligen ’Rugulosus’). Förekomsten publicerades 
av Fröberg (2018b).

Asparagaceae
Camassia leichtlinii subsp. leichtlinii, vit stjärn-

hyacint, är funnen i Upl Solna vid Råstasjön 2013 
av Claes-Göran Magnusson. Uppgiften finns i 
Artportalen och styrks av en bild, som visar att 
växten är vitblommig och att kalkbladen hänger 
samman efter blomningen (artkaraktär). Släktet 
består av nordamerikanska prärieväxter. Första 
rapporten från Sverige om förvildning av denna 
art (och underart).

Camassia leichtlinii subsp. suksdorfii, mörk stjärn-
hyacint, påträffade Sören Svensson på en 
utstjälpning söder om Lärjeåns mynning i Göta 
älv (Vg). Fyndet har publicerats av Svensson 
(2017). Underarten har mörkblå blommor, inte 
vita som hos subsp. leichtlinii.

Camassia quamash, ätlig stjärnhyacint. Funnen i 
Nrk Lerbäck, Axsjöfallet 2015 av Björn Nordzell. 
Belägg i S (bestämt av ThK 2018). Denna art har 
blad som är blågröna på ovansidan och blommor 
med fem uppåtriktade kalkblad och ett nedböjt.

Dracaena umbraculifera. Ett liljeträd som ansågs 
vara utdött och bara fortleva i odling som 
krukväxt, men som nyligen återupptäcktes på 
Madagaskar (Edwards m.fl. 2018) – en botanisk 
detektivhistoria! Det svenska fyndet gjordes 
2014 på en sopstation vid Monumentet i Sk Lund 
av Leif Runeson. Belägg i LD, bestämt av Lars 
Fröberg (Fröberg 2018a).

Maianthemum canadense, kanadensiskt ekorrbär, är 
mycket likt vårt ekorrbär M. bifolium men har 
större och bredare blad. Arten ersätter ekorr-
bäret i norra Nordamerika och har inplanterats 
på en skogstomt i Upl Boo, den s.k. Wibomska 
ödetomten, där den nu är marktäckande i barr-
skog på åtskilliga kvadratmeter. Den har inte 
setts blommande där. Den upptäcktes av Henry 
Gudmundson och har rapporterats 2006–2017. 
Belägg finns i S.

Ruscus aculeatus, stickmyrten. Belägg i S: Srm Stock-
holm, Lilla Frescati, på jordhög V om Inverness 
och koloniområdet, 3 skott 9/2 2016 Henry 
Gudmundson. En omisskännlig art från Medel-
havsområdet, och vanlig i blomster handeln, med 
röda bär mitt på det äggrunda ”bladet” (som 
egentligen är en utplattad stamdel).

Marantaceae
Ctenanthe, stenantesläktet. Ett ej artbestämt 

belägg i S av denna krukväxt togs 2013 av Anders 
Svenson på komposterat trädgårdsavfall från Ög 
Risinge, Sjömansäng.

Typhaceae
Sparganium erectum agg., storigelknopp (aggregat). 

Sparganium erectum omfattade tidigare tre under-
arter (se nedan) som dock bör uppfattas som 
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arter (t.ex. Euro+Med Plantbase u.å.), eftersom 
mellanformerna har mycket nedsatt fertilitet. 
Hybrider mellan alla tre arterna förekommer 
och är kända från Sverige. Hybriden mellan 
sotigelknopp och glansigelknopp S. neglectum 
betraktades tidigare som en fjärde underart, 
klotigelknopp subsp. oocarpum. – Widgren 
(2009, 2010) har utmärkta beskrivningar och 
bilder på arterna. Tyvärr är det ofta omöjligt 
att bestämma storigelknoppar till art eftersom 
mogna frukter krävs (de mognar sent, och många 
bestånd är vegetativa). Obestämbara storigel-
knoppar ska inte redovisas som någon av arterna 
utan som S. erectum agg. eller storigelknopp 
(aggregat).

Sparganium erectum, sotigelknopp (tidigare S. erec
tum subsp. erectum) är sydlig, men fler och fler 
fynd rapporteras från Mälarlandskapen – ovisst 
om det beror på sentida spridning eller tidigare 
förbiseende.

Sparganium microcarpum, vanlig storigelknopp (tidi-
gare S. erectum subsp. microcarpum) är troligen 
den vanligaste arten i storigelknoppsaggregatet 
i hela Sverige, men just därför rapporteras den 
nog mycket ofta på slentrian, när man egentli-
gen bara vet att det är någon inom S. erectum-
aggregatet.

Sparganium neglectum, glansigelknopp (tidigare 
S. erectum subsp. neglectum) är spridd i Sk, Bl, 
sydöstligaste Sm samt på Öl, men saknas kanske 
i övrigt.

Cyperaceae
Carex, starrar. Detta jättesläkte, som med klassisk 

avgränsning har ungefär 2000 arter, har nyligen 
blivit cirka 150 arter större, eftersom några 
släkten har dragits in i det för att det ska bli 
naturligt avgränsat (Global Carex group 2015). 
För vår del försvinner släktet sävstarrar Kobresia. 
– Lite förenklat delas Carex i fyra grupper: en 
liten östasiatisk grupp (sektion Siderostictae), 
de flesta enaxiga arterna (undersläktet Psyllo
phora, till exempel loppstarr C. pulicaris), arterna 
med alla axen lika (tvåkönade) och med två 
stift (undersläktet Vignea, till exempel grå-
starr C. canescens), samt arterna med flera ax 
(undersläktet Carex, till exempel vasstarr C. 
acuta och flaskstarr C. rostrata). Det har visat sig 
att olika arter inom släktet Kobresia (figur 3) hör 
ihop med olika enaxiga Carexarter (i fylogenier 
hamnar Kobresia-arterna på åtminstone fyra 
olika ställen i Psyllophora).

Carex acutiformis × riparia, brunstarr × jättestarr. 
Ett belägg i LD, från Sk Skäpperöd i Sövde 
socken, samlat 2013 av Magnus Magnusson, har 
bestämts till denna hybrid av Torbjörn Tyler 
(Fröberg 2018a).

Carex arctata är en nordamerikansk art som saknar 
svenskt namn. Den samlades 1994 av Gunnar 
Flygh på Värhultstippen i Vrm Ed, på en plats där 
sju andra nordamerikanska starrar har påvisats 
– troligen alla inkomna med importerat virke. 
Arten kan påminna om skogsstarr C. sylvatica 
genom sina smala, hängande honax, men många 
detaljer skiljer. Belägget donerades nyligen till S 
och bestämdes då av Thomas.

Carex buchananii, kopparstarr, kommer från Nya 
Zeeland och odlas till prydnad. Den är halv-
meterhög och tätt tuvad med mycket smala, 
orange till brungula blad. Birgitta Herloff 
hittade den i juni 2018 som fröspridd ur odling 
i Vg Göteborg. Erik Ljungstrand bekräftade 
bestämningen.

Carex concolor, tundrastarr (tidigare C. aquatilis 
subsp. stans). Tundrastarren har ansetts vara en 
arktisk växt, i Norden begränsad till Svalbard. 
Reidar Elven har dock kommit fram till att den 
är vittspridd i skandinaviska fjällkedjan och 
förväxlad med norrlandsstarr × styvstarr: “Efter 
granskning av en del nordeuropeiskt material 
fann vi … till vår förvåning att de flesta exem-
plaren från fjällen (hundratals) som vi nu för till 
Carex concolor tidigare hade kallats C. aquatilis × 

figur 3. Fleraxig sävstarr Carex simpliciuscula. 
Sävstarrarna (tidigare i släktet Kobresia) tillhör nu 
Carex, starrar. – Bilden är från Jmt Åre s:n, Östra 
Middagsfjället 2018-07-05. 
foto: Ingela Källén.
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bigelowii trots att de var fertila och trots att dessa 
två arter sällan kommer i kontakt” (Elven u.å., fri 
översättning). Svenska belägg som granskats av 
Reidar Elven har publicerats från norra Norrbot-
ten (Stenberg 2010) och arten kan vara vittspridd 
även i vår del av fjällkedjan. – Molekylära under-
sökningar tyder på att tundrastarren bör ges 
artrang, och på artnivå har namnet C. concolor 
prioritet över C. stans (Elven u.å.).

Carex ×grahamii, gölstarr (tidigare C. stenolepis). 
Gölstarren har ansetts vara en sexuellt reprodu-
cerande art med ursprung i hybridisering mellan 
glansstarr C. saxatilis och blåsstarr C. vesicaria. 
Det har också ansetts att den går att skilja 
från primära hybrider mellan samma två arter 
på sin fertilitet (t.ex. Hylander 1966). Detta 
verkar nu vara oriktigt. Pedersen m.fl. (2016) 
har studerat gölstarren i fält och har undersökt 
DNA (mikrosatelliter) från flera lokaler i södra 
Norge. De har övertygande visat att gölstarr är 
den föreslagna hybriden, att den troligen har 
bildats många gånger (variation mellan, men 
sällan inom bestånd) och i relativt sen tid, och 
att den troligen bara fortplantar sig vegetativt. 
Men hybriden är vittspridd och lokalt talrik och 
bör därför ha ett binärt namn. Elven m.fl. (2017) 
lyckades spåra originalmaterial för C. stenolepis – 
som visade sig vara ett något avvikande exemplar 
av blåsstarr! Namnet C. ×stenolepis kan därför 
inte brukas för gölstarr, utan den måste heta 
C. ×grahamii. Den är beskriven från Skottland 
och har typifierats med material som verkligen 
är C. saxatilis × vesicaria.

Carex morrowii, japansk starr, finns förvildad från 
trädgårdsutkast i en sumpskogskant vid Klock-
sjön i Sk Höör, funnen 2008 av Torbjörn Tyler 
(LD). Den angavs vara väletablerad (Fröberg 
2018a), men i själva verket tycks den nu vara 
borta (Artportalen 2018-09-22; övertäckt av nytt 
utkast, T. Tyler i brev 2018-12-10).

Carex myosuroides (tidigare Kobresia myosuroides), 
fleraxig sävstarr. Se under Carex om motiven för 
att dra in Kobresia!

Carex pendula, hängstarr, har nyligen delats i två 
taxa (Míguez m.fl. 2017). Det ena är västligt 
(Väst- och Centraleuropa, Medelhavsområdet), 
det andra östligt (Central- och Östeuropa, 
Kaukasusområdet, norra Iran). Erik Ljungstrand 
(2018) har gått igenom tillgängligt nordiskt 
material och båda finns i Norden och Sverige. 
Han fann dessutom mellanformer (som förefal-
ler fertila) och betraktar därför de båda som 
underarter: västlig hängstarr C. pendula subsp. 
pendula och östlig hängstarr subsp. agastachys. De 
sedan gammalt kända, naturliga förekomsterna 
på västra Jylland tillhör subsp. pendula, medan en 
naturlig/naturaliserad förekomst på Bornholm 
är subsp. agastachys. – Som förvildad är västlig 

hängstarr dokumenterad från Sk och Hl, östlig 
hängstarr från Sk, Vg och Upl. Fröberg (2018a) 
påpekar att arten får anses bofast i Sverige på 
grund av en förekomst vid Kurremölla i Röd-
dinge. Vilken underart som finns där är ännu 
inte känt.

Carex pilosa är troligen inkommen med ryskt virke 
till Kouvola i Finland, funnen 2015 (Kiviniemi 
2016). Den har fått det svenska namnet fransstarr, 
som anknyter till det finska namnet ripsisaara 
och syftar på de håriga bladkanterna.

Carex rostrata × rotundata bör i fortsättningen kal-
las C. ×saamica, mörk flaskstarr, se nästa!

Carex ×saamica, mörk flaskstarr (tidigare C. rostrata 
× rotundata) (figur 4). Hybriden bör ha ett binärt 
namn eftersom den är vittspridd och lokalt talrik 
i Norge, norra Sverige (känd från 35 rutor i Nb) 
och norra Finland. Pedersen m.fl. (2016) har 
studerat hybriden i naturen i hela Skandinavien 
och har undersökt DNA (mikro satelliter). De 
fann att mörk flaskstarr verkligen är hybriden 
C. rostrata × rotundata, att den troligen har 
uppkommit många gånger och i relativt sen 
tid, och att den av allt att döma bara förökar sig 
vegetativt. Hos Lid & Lid (2005) och Stenberg 
(2010) har den kallats C. rostrata var. borealis, 
men det är ologiskt att klassificera en arthybrid 
som en varietet av en av stamarterna. Epitetet 
borealis är tyvärr inte användbart på artnivå, 
då det redan har givits till en annan art. Elven 
m.fl. (2017) myntade därför det nya namnet 

figur 4. Carex ×saamica, mörk flaskstarr, är 
ett binärt namn för hybriden mellan C. rostrata, 
flaskstarr, och C. rotundata, rundstarr. Den är 
intermediär och ganska variabel. Mörka axfjäll (och 
att fruktgömmena ofta är mörka upptill) skiljer den 
från flaskstarr. Från rundstarr avviker den genom 
fler hanax (2–3) och mindre starkt hoprullade blad. 
– Del av scanningbild i Pedersen (2018) av Finn 
Wischmanns herbariebelägg i S från Norge Bu 
Hol, myrdrag V om Varaldsetvatnet, 1982 (HbO 
421369).
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C. ×saamica (en stor del av utbredningen faller 
inom lapp markerna). – Pedersen (2018) har en 
bestämningsnyckel till hela gruppen.

Carex saxatilis × vesicaria är en hybrid som uppträ-
der självständigt från stamarterna, och bör i fort-
sättningen kallas C. ×grahamii, gölstarr (tidigare 
C. stenolepis). Se vidare under C. ×grahamii.

Carex simpliciuscula (tidigare Kobresia simpliciuscula) 
(figur 3), enaxig sävstarr. Se under Carex om 
motiven för att dra in Kobresia!

Carex stenolepis är inte en art, utan en hybrid, och 
bör i fortsättningen kallas C. ×grahamii (se vidare 
under detta namn).

Carex tenera är en nordamerikansk art som saknar 
svenskt namn. Den tillhör samma (i Nordame-
rika) artrika och besvärliga grupp som harstarr 
C. leporina. Ett belägg från Värhultstippen i Vrm 
har bestämts till den arten av Stefan Ericsson, 
men han har angivit att bestämningen är något 
osäker. Uppgiften publicerades dock av Flygh 
(2013). Den har uppenbart kommit in med nord-
amerikanskt virke – en av åtta nordamerikanska 
starrar som Gunnar Flygh har dokumenterat 
från denna plats.

Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis, parasollsäv 
(tidigare C. involucratus). Parasollsäven har alltså 
klassificerats om till en underart av C. alterni
folius (Verloove 2014), och på underartsnivå har 
epitetet flabelliformis prioritet över involucratus.

Cyperus longus, dammag, är i Norden tidigare fun-
nen i Danmark, men har nu rapporterats från 
Sverige i Artportalen: Skedalatippen i Hl Snös-
torp, funnen av Per Wahlén. Belägg från 2008 
ska finnas hos Anders Svenson.

Isolepis cernua, ampelsäv. Arten förekommer natur-
ligt så nära som i södra England. Hos oss odlas 
den som krukväxt. Den är funnen i det fria av 
Erik Ljungstrand i Vg Angered, Renovas kom-
posteringsanläggning, med all säkerhet ur spillt 
frö. Det fanns 3 ex i oktober 2016. Belägg i GB.

Poaceae
Aegilops bicornis utgår; belägget som anges i Floran 

i Skåne (Tyler m.fl. 2007) har ombestämts till 
A. speltoides (Fröberg 2018a).

Agrostis canina × capillaris, brunven × rödven, utgår. 
Hybriden är aldrig dokumenterad. Widén (1971) 
har undersökt även svenskt äldre herbarie-
material och funnit att det är andra hybrider 
eller sterila exemplar av någon art. Stace m.fl. 
(2015) känner inte heller till något dokumenterat 
fynd. – Observera att rödvenens hybrid med 
bergven A. vinealis däremot existerar, trots att 
bergven är nära släkt med brunven (de behandla-
des tidigare som underarter).

Andropogon gerardii, kalkongräs. Ett högrest, fler-
årigt gräs från den nordamerikanska prärien som 

odlas till prydnad i Sverige. Erik Ljungstrand 
fann det 2016 vid Skogome i Bh Säve socken på 
Hisingen (Ljungstrand 2016). – Svenskt namn på 
släktet Andropogon är andropogonsläktet.

Avena strigosa. Purrhavre har tidigare förekom-
mit som permanent åkerogräs i vårt land men 
är nu sedan länge försvunnet. Arten visade sig 
dock hösten 2017 på Bjärehalvön i nordvästra 
Skåne (Lund 2017). Bakgrunden är att arten 
används i ekologisk odling som mellangröda för 
att bekämpa nematodangrepp. I området fanns 
den dels som direkt odlad, dels som ogräs i andra 
mellangrödor (tagetesodling). Det senare före-
komstsättet motiverar att arten på nytt anses 
vildväxande i Sverige, men nu som tillfälligt 
inkommen.

Calamagrostis purpurascens är en art med stor 
utbredning i nordligaste Amerika och Asien. 
Den upptäcktes 2002 i ett avlägset område på 
Svalbard och ges här det svenska namnet stäpprör 
efter det norska stepperørkvein. – Den växer under 
mycket speciella förhållanden i något som kal-
las arktisk stäpp. Stäpp utbildas i regel i varma 
områden, där avdunstningen från marken blir 
så stor att det anrikas salter i markens ytskikt. 
Med de låga temperaturer som råder på Svalbard 
borde inte avdunstningen från marken kunna 
bli så stor. Men platsens topografi är sådan att 
starka vindar åstadkommer den uttorkning som 
krävs för att stäpp ska kunna bildas. Norska 
botanister ser vegetationen som en relikt från 
postglacial värmetid (Elvebakk & Nilsen 2016).

Cenchrus och Pennisetum är två närstående släkten. 
Båda har småaxen omgivna av borst (omvand-
lade vippgrenar); hos Cenchrus är borsten 
styva och mer eller mindre sammanväxta, hos 
Pennisetum fria, långa och mjuka. Hos oss odlas 
flera Pennisetum-arter som prydnadsgräs och 
förvildas, medan Cenchrus-arterna är extremt 
sällsynta adventiver. Cenchrus är litet (20–26 
arter), Pennisetum är väsentligt större (80–140 
arter). Nu har många representanter av båda 
släktena undersökts fylogenetiskt (kärn-DNA, 
plastid-DNA och morfologi), och det står klart 
att Cenchrus är en liten, specialiserad grupp inom 
Pennisetum (Chemisquy m.fl. 2010) – en av de 
yttersta kvistarna på stamträdet för Pennisetum. 
Släktena måste alltså slås ihop och Cenchrus blir 
det gällande vetenskapliga namnet (det är äldst); 
det svenska namnet blir borstgräs, som tidigare 
var namnet på Pennisetum. Våra borstgräs får 
alltså nya namn enligt följande:

Cenchrus latifolius (tidigare P. latifolium), bred-
bladigt borstgräs.

Cenchrus macrourus, svansborstgräs. Henry Gud-
mundson fann 2016 1 ex på ny jord i kanten av en 
skogsstig i Srm Brännkyrka s:n, Hökarängen. 
Belägg i S (bestämt av ThK).
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Cenchrus setaceus (tidigare P. setaceum), fjäder-
borstgräs.

Cenchrus uliginosus (tidigare P. uliginosum), afri-
kanskt borstgräs.

Cenchrus longisetus (tidigare P. villosum), dun-
borstgräs.

Chloris pycnothrix (svenskt namn saknas; figur 5) är 
den sjunde arten av kvastgräs Chloris som hittats 
i Sverige. Alla är extremt sällsynta adventiver; 
för artskillnader se Hylander (1953) kompletterat 
med Fröberg (2018a). Åke Svensson och Char-
lotte Wigermo fann den 2014 som ogräs i Tagetes-
odling i Sk Saxtorp 800 m OSO kyrkan (belägg i 
LD och S), och Lars Fröberg bestämde den.

Digitaria sanguinalis, blodhirs, bör betraktas som 
bofast i Sverige. Den är samlad som trädgårds-
ogräs i Krapperup (Brunnby socken) i Sk sedan 
1840 och fanns där ännu i mängd när John Kraft 
inventerade socknen (Kraft 1982). Torbjörn Tyler 
meddelar (i e-brev 2018-12-10) att arten förekom-
mer regelbundet även annorstädes i nordvästra 
Sk.

Echinochloa stagnina, borstig hönshirs. Bestäm-
ningen av de svenska exemplaren (från Vg, i GB) 

är osäker enligt Blom (1961). Denna reservation 
hade jag (Thomas) tidigare missat; den medför 
att man får sätta ett frågetecken för arten som 
svensk.

Elymus sibiricus, sibirisk elm. Detta gräs, från norra 
Asien och Alaska, odlas till prydnad för sitt 
elegant överhängande ax. Det uppträdde 2015 i 
en trädgård på norra Orust i Bohuslän (Molan-
der 2016); det var inte odlat på platsen. – Det 
tidigare svenska namnet sibirelm har ändrats 
till sibirisk elm i samråd med kulturväxtnamns-
gruppen (Aldén m.fl. 2018).

Elytrigia atherica, styv kvickrot, kan inte betraktas 
som bofast i Sverige. Från den senaste säkra 
svenska lokalen, i Bh Tjärnö, finns bara primär-
observationen från 1998, inga senare uppgifter.

Elytrigia smithii publicerades i Floran i Skåne (Tyler 
m.fl. 2007) men ifrågasattes (Karlsson 2012) då 
uppgift om arten saknades i den referens som 
gavs i Floran i Skåne. Men belägg från en utfyll-
nad i Malmö 1933 finns i LD (Fröberg 2018a).

Puccinellia phryganodes, arktiskt saltgräs, har två 
underarter i Norden, den nordnorska subsp. 
sibirica, som här får namnet mattsaltgräs (baserat 
på norskans teppesaltgras), och rasen i Svalbard 
som heter subsp. vilfoidea, med det svenska 
namnet issaltgräs, givet i Nordens flora (Mossberg 
& Stenberg 2018).

Sasa palmata, palmbladsbambu. Funnen kvarstå-
ende i Sk Dalby 100 m SO Albafabriken 2013 av 
Leif Runeson. Arten är tidigare rapporterad från 
Danmark.

Stipa tirsa, ryskt fjädergräs. Ett litet bestånd av ett 
fjädergräs har varit känt sedan 2013 från en alvar-
lokal på Öl. År 2017 blommade det och ett belägg 
insamlades (nu i S). Det tillhör den öst europeiska 
och asiatiska arten Stipa tirsa, som odlas hos oss 
till prydnad. Den är mycket lik Västergötlands 
legendariska fjädergräs, S. pennata. Den mest 
påtagliga skillnaden är att välutvecklade blad 
av ryskt fjädergräs är långt utdragna i en hårfin 
spets; bladen hos fjädergräs är grövre och slutar i 
en kort, trubbig spets. Ryskt fjädergräs bedöms 
som bofast på Öl, men man ska nog inte ta för 
givet att det har invandrat spontant. Snarare 
är gräset utsått på lämplig plats av en floravän. 
Beståndet expanderar sakta, men dess struktur 
antyder att det inte är särskilt gammalt. – Mera 
om detta fjädergräs hos Tingman & Andersson 
(2018).

Spartina cynosuroides, jättemarskgräs, utgår då 
belägget är följande art.

Spartina pectinata, präriemarskgräs (figur 6), 
upptäcktes hösten 2016 av Hans Tingman på 
skräpmark vid Renovas komposteringsanlägg-
ning i Lärje, Vg Göteborg, och bestämdes av Erik 
Ljungstrand (Ljungstrand 2016). Fyndet ledde 
till granskning av ett belägg (i S) som Carl Fred-

figur 5. Chloris pycnothrix, ett kvastgräs (svenskt 
namn saknas). Alla kvastgräs har, liksom fingerhir-
ser Digitaria, småaxen samlade i långa, smala ax, 
som i sin tur sitter i en flock eller tät kvast. Småaxen 
har borst (borstlösa hos Digitaria). – Skanning av 
belägg i S från Sk Saxtorp. 
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rik Lundevall samlade 1968 i Upl Stockholm, 
Kräft riket, under namnet S. cynosuroides – och 
det visade sig vara S. pectinata. Det uppländska 
fyndet har publicerats några gånger under det 
oriktiga namnet S. cynosuroides ( Jonsell m.fl. 
1997, Karlsson 2003, Jonsell 2010). Ett tredje 
svenskt fynd av präriemarskgräs gjordes enligt 
Artportalen i Falkenberg 2014 av Per Wahlén 
och Anders Svenson (som har belägg). I Dan-
mark är arten funnen på sex lokaler, tidigast 1962 
(Hartvig 2015). Den kommer från Nordamerikas 
prärier och odlas här hemma till prydnad. Arten 
är mycket storväxt och har en stark förmåga 
att sprida sig med jordstammar – en potentiellt 
invasiv art.

Papaveraceae
Fumaria muralis subsp. muralis, murjordrök, växte 

som ogräs i Botaniska trädgården i Lund 2008 
och 2009 (Fröberg 2018a). Det är de enda säkra 
svenska fynden. Artens andra underart, kust-
jordrök subsp. boroei, är något vanligare och mera 
spridd, men de aktuella fynden är få.

Papaver lasiothrix, jättevallmo (tidigare P. setiferum, 
och innan dess P. pseudoorientale). Namnet 
P. lasio thrix har prioritet då det är det tidigaste 
namnet för denna art (Euro+Med Plantbase u.å.).

Berberidaceae
Berberis regeliana, manchurisk berberis, är funnen 

2017 av Anders Svenson, Ingegerd Hedbäck och 
Tommy Tyrberg på en ödetomt på Kyrkvägen i 
Ög Norrköping. Belägget finns hos Anders Sven-
son och har bestämts av Torbjörn Tyler. Arten 

liknar berberis B. vulgaris men har större blad 
(till 4 cm breda) som är bleka på undersidan, och 
frukterna är blådaggiga närmast skaftet.

Mahonia bealei, kinesisk mahonia, har mångpari-
gare, buckligare och mera vasstandade blad än 
den vanliga mahonian. Den har sitt ursprung 
i centrala Kina och är funnen i Stenshuvuds 
nationalpark 2015 av Torbjörn Tyler. Belägg i 
LD. – Den växer i utkanten av ett arboretum, 
varirån den kan vara spridd; eventuellt är den 
bara kvarstående, då gränserna för arboretet är 
diffusa (T. Tyler, e-brev 2018-12-10).

Vancouveria hexandra, rökblad, är en skogsväxt 
från västra Nordamerika. Släktet Vancouveria, 
rökbladssläktet, står nära släktet sockblommor 
Epimedium och omfattar upp till halvmeterhöga 
örter med uppdelad, horisontell bladskiva och 
blommor i vippa i stjälktoppen. Småbladen 
liknar ank fötter. I Norden finns den som bofast 
på en lokal, Malmøya i Oslofjorden. Växten har 
troligen inplanterats i början av 1900-talet då 
området, nu ädellövskog, var en park. Där finns 
tre bestånd som tillsammans täcker cirka 25 m2. 
Allt enligt Hovind (2016).

Ranunculaceae
Clematis orientalis, orientklematis, står nära 

gullklematis C. tangutica och har liksom den 
gula, spetsiga hylleblad och delade blad, som 
den klänger med. Men småbladen är helbräd-
dade hos C. orientalis och ganska tätt sågade hos 
C. tangutica. Orientklematis är tidigare samlad 
i Danmark, men nu har den sluppit lös även i 
Sverige: Charlotte Wigermo, Åke Svensson och 

figur 6. Präriemarskgräs Spartina pectinata från Nordamerika är ett upp till 2 meter högt gräs som odlas i 
Norden som prydnad. Det sprids lätt med krypande jordstammar och kan ibland uppträda invasivt. Blom-
morna sitter i enblommiga småax, där ytterblomfjällen är utdragna till långa borst. Småaxen bildar svagt 
spiralvridna ax, som kan bli drygt 1 dm; på varje gren i vippan sitter alltså inte ett småax utan ett ax (som 
hos Beckmannia radgräs). – Vg Göteborg Lärje 2017-09-22. 
foto: Joakim Ekman. 
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Bengt Nilsson samlade den på Perstorpsdeponin 
i Bl Mörrum 2014. Belägg finns i LD och S.

Helleborus orientalis subsp. orientalis, storblommig 
julros. Funnen av Åke Svensson 2011 i Sk Mellby, 
S om Hasseldal, kvarstående och eventuellt 
förvildad i igenväxande lövskogsglänta i en f.d. 
trädgård. Belägg i LD, bestämt av T. Tyler (något 
osäkert). – Två andra underarter, prickjulros 
subsp. guttatus och röd julros subsp. abchasicus, 
har rapporterats flera gånger från Sverige.

Trollius ×cultorum, trädgårdssmörbollar, är en 
kulturhybrid mellan smörbollar T. europaeus och 
orange smörbollar T. asiaticus. Blommorna är 
orangegula och öppnare än hos smörbollar, och 
bladen är smalflikigare. Det hittills enda säkra 
fyndet i Sverige är från Nb Överluleå, Gransjö, 
fuktig lövskog utanför tomt 2016, Lennart 
Stenberg och Berit Renström (Stenberg 2016c). 
Belägg finns i S.

Paeoniaceae
Paeonia suffruticosa, buskpion. En liten självsådd 

planta sågs 2010 och 2011 i buskbryn till Bergian-
ska trädgården i Upl Stockholm. Belägg finns hos 
Anders Svenson.

Cercidiphyllaceae
Cercidiphyllum japonicum, katsura. Tidigare rap-

porterad utanför odling från Norge men först nu 
från Sverige: Öl Färjestaden (sedd 2009–2013; 
belägg finns privat, bild på Artportalen). Senare 
fynd även i Sk, Hl och Upl.

Crassulaceae
Crassula helmsii, sydfyrling, sågs 2016 i en anlagd 

damm i Sk Helsingborg (Hederås 2016; belägg 

i S). Arten, som tidigare är funnen i Danmark, 
har rykte om sig att vara invasiv och utrotnings-
försök har gjorts; söktes förgäves på lokalen i 
Helsingborg 2017 (Pav Johnsson i Artportalen).

Phedimus stoloniferus, persiskt fetblad (figur 7). 
Arten är bofast åtminstone i Srm Farsta (visad 
av Henry Gudmundson och bekräftad av Tomas 
Burén på fetbladsexkursion juli 2015).

Rhodiola pachyclados, rosettfetblad (figur 8), är ny för 
Sverige. Den sågs först av Ulla-Britt Andersson 
och Thomas Gunnarsson 2015 vid Södra bruket 
i Södra Möckleby på Öland. Fotodokumenta-
tion finns i Artportalen och Tomas Burén har 
bekräftat bestämningen.

Sedum mexicanum, mexikansk fetknopp, är en gul-
blommig art med karakteristiska, relativt långa, 
trinda, utspärrade blad. Den kommer från Cen-
tralamerika och används hos oss som utplante-
ringsväxt. Erik Ljungstrand fann den 2016 på en 
komposthög vid Lärje i Vg Angered (Ljungstrand 
2016); Tomas Burén bestämde den.

Sedum stenopetalum, klippfetknopp. En nordame-
rikansk art, som Mora Aronsson fann 2012 i Upl 
Stockholm vid Kälvesta; belägg från 2015 i S. Det 
lilla beståndet står på en klipphäll nära bebyg-
gelse och finns kvar ännu 2018.

Vitaceae
Vitis labrusca, labruskavin. Funnen i Hl Halmstad 

på hamnutfyllnaden av Per Wahlén och visad 
2012 för Anders Svenson, som har ett belägg. 
Arten kommer från Nordamerika och odlas hos 
oss som prydnad och för frukten. Labruskavinets 
blad är mindre loberade än hos vin V. vinifera 
(som dock varierar starkt, även med åldern). Hos 
labruskavinet har de utvuxna bladen dessutom 
en täckande behåring på undersidan. Svårbe-

figur 7. Persiskt fetblad Phedimus stoloniferus är lik kaukasiskt fetblad P. spurius, men bladen är helt kala 
och kronblad och baljkapslar stjärnformigt utbredda. A: Den nästan vitblommiga form som förvildats i Srm 
Farsta; 2015-07-05. – B: Rosa former finns också (denna från en finsk plantskola i odling hos fotografen).
foto: Tomas Burén. 

A B
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stämda hybrider mellan arterna förekommer i 
odling. Uppgiften bör nog betraktas som osäker 
tills belägg har granskats.

Fabaceae
Cullen americanum, en sällsynt adventivväxt, har 

fått det svenska namnet amerikansk skorvärt (det 
amerikanska namnet är American scurfpea).

Lathyrus clymenum, bandvial (inklusive L. articulatus 
ledvial). Det är nu vedertaget att L. articulatus 
är samma art som L. clymenum (t.ex. Euro+Med 
PlantBase u.å.).

Lathyrus venetus, bredbladig vårärt (figur 9). En nära 
släkting till vårärt L. vernus men med bredare 
småblad och fler men mindre blommor av mera 
orent rödlila färg. Den förekommer naturligt i 
mellersta och södra Europa samt Turkiet. Som-
maren 2018 upptäckte Anders Erixon den i en 
trädgård i Srm Tyresö; hur den kommit dit är 
okänt (fågelmatning har förekommit på platsen). 
Belägg är på väg till S.

Medicago turbinata, knöllusern (tidigare M. tuber
culata). Namnet M. turbinata är ett tidigare namn 
på samma växt och har därför prioritet.

Styphnolobium japonicum (tidigare Sophora japonica), 
pagodträd. Släktet Styphnolobium har brutits 
ut ur Sophora. En fylogeni på plastid-DNA 
(Wojciechowszki m.fl. 2004) visar att Sophora 
står nära ginster och lupiner Genista och Lupinus, 
medan Styphnolobium (dit pagodträdet hör) har 
helt andra relationer. – Det svenska släktes-
namnet pagodträdssläktet flyttas från Sophora till 
Styphnolobium.

Trigonella glabra har fått det svenska namnet 
haktrigonella. Den lilla ärtväxten från halv öknar 
och öknar i Främre Orienten och Egypten är 
hos oss en sällsynt adventiv utan aktuella fynd. 
Fruktsamlingen, som sitter i toppen av ett långt 
skaft, blir som en liten grupp hakar, eftersom de 
enskilda blommornas skaft är halvcirkelformigt 
böjda så att frukterna riktas neråt. Ett gammalt 
(men ogiltigt) namn för samma art är T. hamosa, 
vilket syftar just på detta.

Vicia sylvatica var. condensata är en kustekotyp av 
skogsvicker, beskriven från Brittiska öarna och 
även känd från ett par lokaler i Danmark (men 
inte från Sverige). De danska förekomsterna har 
beskrivits av Wind (2013). Som svenskt namn 
föreslås här tät skogsvicker i anslutning till det 

figur 8. Rosettfetblad Rhodiola 
pachyclados är en väst asiatisk 
liten släkting till vår rosenrot 
R. rosea. Svagt tretandade 
blåaktiga blad är karakteristiskt. 
Blommorna är vita men den 
blommar sällan hos oss. 

A: Kvarstående på några 
stora stenblock i Geologiska 
trädgården i Degerhamn. –  
B: Närbild. – C: Bestånd (med 
askfrukter!).
foto: Stefan Cherrug 2018-08-10 
(A, C), Bengt Westman 2016-08-
29 (B). 

A B

C
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danska Taet SkovVikke. – Vill man specificera 
den vanliga skogsväxten använder man nam-
net V. sylvatica var. sylvatica, på svenska vanlig 
skogsvicker.

Wisteria floribunda, japanskt blåregn. Ett belägg 
i S har jag (Thomas) bestämt till denna art: 
Gräsgård s:n, Gräsgårds mejeri, kvarstående vid 
byggnad på ödetomt 2017 Crister Albinsson. 
Bladen har 11–19 småblad (hos blåregn W. sinensis 
7–13) och skotten slingrar medurs (blåregn 
slingrar moturs).

Rosaceae (utom Rosa och Sorbus)
Alchemilla chirophylla, handkåpa, bör anses bofast. 

Arten insamlades 1944 av Gustav Adolf West-
feldt på Äspered kyrkogård i Vg (Bertilsson 
m.fl. 2002; Westfeldts ex finns i UPS och har 
bestämts av S. Fröhner). Kjell och Ulla Eriks-
son återfann den vid en mur på kyrkogården i 
Äspered sommaren 2017 (belägg i S, granskat av 
ThK). Bladen är mycket djupt delade, så att de 
nästan är fingrade. Arten liknar alltså fjällkåpa 
A. alpina, vilket Westfeldt också ursprungligen 
bestämde den till.

Alchemilla erythropoda, rödskaftig daggkåpa, från 
Balkan, Karpaterna och Turkiet, är ganska lik 
sammetsdaggkåpa till bladform och hårighet, 
men stjälkar och bladskaft är mörkt vinröda och 
inskärningarna mellan loberna är djupare. Den 
odlas ibland och upptäcktes 2016 som förvildad 
vid Kännåsenvägen i Jmt Ås socken (Åström 
& Lundqvist 2016). Belägg i LD, bestämt av 
Torbjörn Tyler.

Alchemilla stellaris, utan svenskt namn, är en av 
många arter som kom till Finland med foder till 
främmande trupper, i detta fall under finsk-ryska 
Vinterkriget 1939–1940 (Piirainen & Piirainen 
2018). Mikko och Pirkko Piirainen fann den år 
2017 i Suomussalmi, Kainuu, under målmedvetet 
sökande på gamla ryska läger platser.

Alchemilla straminea, halmdaggkåpa, är en tysk art 
som kom in på fyra platser i Kangasjärvi, Kai-
nuu, Finland under andra världskriget. Den är 
mycket lik glatt daggkåpa A. glabra men saknar 
hår även på bladskaft och stjälkar. Arten sam-
lades först 1952 och senast 1978, men beläggen 
blev bestämda till A. straminea först helt nyligen 
(Piirainen 2017).

Amelanchier ovalis, berghäggmispel, utgår som 
svensk (en uppgift från Norge, Lid & Lid 2005, 
kvarstår). I Sörmlands flora (Rydberg & Wann-
torp 2001) anges ett gammalt fynd från Marie-
berg i Björkvik socken (”E. Hermelin enligt 
Mörner 1933”; arbetet saknas i bokens littera-
turlista). Utan tvivel har det varit någon annan 
häggmispelart. Andra äldre litteraturuppgifter 
har ifrågasatts av Hylander (1971), däribland en 
från Mörner.

×Comagaria rosea, rosensmultron (tidigare Fra
garia ×rosea). Rosensmultron är en med konst 
framställd och kommersiellt förökad hybrid 
som ibland förvildar sig (fynd i Sk, Hl, Gtl, Bh 
och Upl). Dess stamarter är jordgubbe Fragaria 
×ananassa och kråkklöver Comarum palustre. 
Rosensmultron liknar jordgubbe men skiljer sig 
genom att ha skära till röda blommor och får inte 
köttiga ”bär”. Det är ologiskt att räkna den till 
släktet Fragaria när man vet att det är en släktes-
hybrid, och hybridsläktet ×Comagaria skapades 
nyligen för att rymma rosensmultronet (Loos 

figur 9. Bredbladig vårärt Lathyrus venetus dök 
upp i en trädgård på Södertörn sommaren 2018 
(foto i blom 14 juni). Fröna verkar mogna bra. Blad-
verket är oväntat frosttåligt, plantan var grön ännu i 
november, efter flera nattfroster (foto 3 november).
foto: Anders Erixon.
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2010). Det svenska namnet är rosensmultronsläk
tet. – Sorten ’Pink Panda’ med skära blommor är 
den mest odlade.

Cotoneaster hummelii, aroniaoxbär. Buske från 
inre Kina, sällsynt i odling hos oss och funnen 
för några år sedan som förvildad i Vg Mölndal, 
Fredrikskulle, bergig aspdunge, i halvskugga, 
förmodligen fågelspridd, kanske från Göteborgs 
botaniska trädgård där den odlas. Belägg i GB, 
bestämt av Erik Ljungstrand 2016.

Cotoneaster integrifolius, himalayaoxbär, har rappor-
terats i Artportalen från Sk, Gtl och Bh. Tyvärr 
verkar inga belägg ha tagits. Uppgifterna måste 
dokumenteras bättre för att kunna accepteras. 
Status tills vidare ”?”.

Cotoneaster simonsii, indiskt oxbär (tidigare kallad 
C. symondsii) är sedan länge förvildad i västra 
Norge. Nu har den även anträffats i Sverige, i 
Sk Södra Mellby s:n, Kivik, Hällevik, 1 buske 
2011 (Rune Svensson, belägg i LD, kontrollerat 
av Lars Fröberg; Fröberg 2018a). Den har även 
noterats från Öl Arontorp, Jordtorpsåsen 2013 av 
Reidar Elven (belägg i O).

Namnet på vår art är C. simonsii och ingen-
ting annat. Dickoré & Kasperek (2011) trodde 
att C. simonsii och C. symondsii (två arter som 
beskrivits av olika författare) var samma växt. 
Eftersom C. symondsii var det äldsta angav de 
att detta var det korrekta namnet. Men de båda 
arterna hör i själva verket till olika undersläk-
ten! C. simonsii har skålformiga, skära blommor 
(undersläktet Cotoneaster) och C. symondsii har 
platta blommor med vita kronblad (undersläktet 
Chaenopetalum). Fryer & Zika (2014) har nu typi-
fierat C. symondsii så att det blir synonymt med 
en annan art (som inte är känd som förvildad 
här).

Crataegus douglasii, douglashagtorn, är en nordame-
rikan som odlas hos oss som prydnadsträd. Den 
har kala blad som är bredast något ovan mitten 
och grunt och dubbelt tandade i övre hälften. 
Blommorna har tio ståndare. Den är samlad av 
Stefan Hult i Vg Vänersborg på en utfyllnad år 
2014. Belägg i S (bestämt av ThK).

Crataegus pinnatifida, kinesisk hagtorn, utgår. Den 
rapporterades från Danmark 2014 och accepte-
rades godtroget av Karlsson (2015). Nu har den 
dock avslöjats som en blandkollekt av två vanliga 
arter (Lindbjerg Jannerup 2015).

Dasiphora davurica, rysk vittok (tidigare D. gla
brata). Både davurica och glabrata publicerades 
(under Potentilla) samma år, 1816, men enligt The 
plant list är D. davurica det gällande namnet och 
D. glabrata behandlas som synonym.

Exochorda ×macrantha. En hybrid mellan turke-
stansk pärlbuske E. korolkowii och pärlbuske 
E. racemosa. Den skiljer sig från pärlbuske genom 
att kronbladen är omvänt äggrunda (hos pärlbus-

ken cirkelrunda), och från turkestansk pärlbuske 
genom större blommor och fler ståndare. Hybri-
den är funnen 2015 i ett skogsbryn i Bl Karls-
hamn, Stärnö av B. Nilsson och G. Ohlsson; 
bestämningen har gjorts av T. Tyler och fyndet 
har tidigare publicerats av Fröberg (2016).

Geum aleppicum × urbanum, rysk nejlikrot × nejlik-
rot, är känd från Vg Göteborg, där den hade 
bildats i Botaniska trädgårdens naturpark i Äng-
gården, funnen 1943–45 av Carl Blom (belägg i 
GB och S; Bertilsson m.fl. 2002). Uppgiften har 
tidigare missats i denna lista.

Geum macrophyllum × urbanum, amerikansk nejlik-
rot × nejlikrot, är sedd i Vg Göteborgs botaniska 
trädgård av Thomas Marcussen (Facebook 
2016-08-10): ”Jeg har sett G. macrophyllum × 
urbanum i Botaniska Trädgården i Göteborg i 
2011, men den var borte i 2012. Hybriden er ikke 
lett å identifisere, men det gikk greit siden den 
sto pedagogisk mellom foreldreartene og jeg gikk 
forbi den hver dag og kunne se den i ulike stadier. 
Den har ganske dårlig fruktsetting.”

Malus ×atrosanguinea, karminapel, utgår. Den enda 
svenska uppgiften är från Floran i Skåne (T. Tyler 
m.fl. 2007), men den finns inte i projektdataba-
sen, och det finns inget belägg. Enligt T. Tyler 
(e-brev 2018-12-10) gäller uppgiften troligen 
någon annan rödbladig prydnadsapel (två sådana 
är dokumenterade från lokalen i Sk Helsingborg; 
Fröberg 2018a).

Mespilus germanica, mispel (tidigare Crataegus ger
manica). Släktet misplar Mespilus drogs för några 
år sedan in i hagtornar Crataegus (Lo m.fl. 2007). 
Men Phipps (2016) argumenterar för att data kan 
tolkas så att de båda släktena är fylogenetiskt 
skilda, ehuru varandras närmaste släktingar; i 
så fall är det lika rätt att slå samman dem som 
att hålla dem separata, och det är bra att kunna 
behålla det traditionella namnet för den starkt 
avvikande mispeln. – Arten är inte känd som vild 
från Sverige; en rapport om vildväxande mispel 
från Uppland visade sig gälla kvitten Cydonia 
oblonga (Iwarsson 2016). Men det finns en uppgift 
om mispel från Danmark.

Rubus atrichantherus får det nya svenska namnet 
skräntbjörnbär. Skrænt är det danska (och delvis 
också skånska) ordet för en backsluttning; 
sådana är en viktig växtplats för arten i Dan-
mark. Dess två varieteter får namnen äkta skränt
björnbär (var. atrichantherus) och hårigt skränt
björnbär (var. vestitior). Båda finns i Danmark.

Rubus foliosus. Arten planterades in 1937/38 av 
tandläkare Helge Allander i en bokskogsslutt-
ning vid Kockenhus i Sk Brunnby. Fjorton belägg 
i LD insamlades av Alf Oredsson 1999–2001. 
Enligt Erik Ljungstrand har växten inte spritt sig 
nämnvärt och bör betecknas som kvarstående, 



18 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 1 (2019)

det vill säga ej bofast. Den är inte omskriven i 
nordisk floristik tidigare.

Rubus hirtus. Göran Wendt tog denna art 2003 i Sk 
Västra Karup 600 m N Bröddarps kvarn. Den 
är riklig på en vägren vid en tomtgräns. Belägget 
finns i LD och bestämdes till Rubus hirtus s.l. av 
Alf Oredsson 2006. Alf återbesökte lokalen i 
sällskap med Rune Svensson samma år, varvid 
fler ex samlades. Erik Ljungstrand meddelar att 
arten spritt sig utanför inplanteringsplatsen och 
kan betraktas som bofast. Arten är starkt hårig 
och det svenska namnet esaubjörnbär föreslås här.

Rubus horrefactus, knölbjörnbär (tidigare R. tuber
culatus). Detta krypbjörnbär är från Norden 
endast känt från Bråtö i Morlanda (Mattsson 
& Oredsson 2009) och från en lokal i Norge 
(Moss i Østfold; Lye 2015). Namnet måste ändras 
eftersom R. horrefactus publicerades året innan 
R. tuberculatus och avser samma art (Beek 2014, 
Weber 2014).

Rubus hypomalacus, kambjörnbär. Arten, som 
förekommer spontant i Danmark, inplanterades 
av Helge Allander vid Kockenhus på Kullaberg 
i Sk 1937/38. År 1991 samlade Alf Oredsson och 
Göran Wendt belägg (i LD, det. 1991 och 2003 
av Alf ). Enligt Erik Ljungstrand har växten 
inte spritt sig nämnvärt och bör betecknas som 
kvarstående, det vill säga ej bofast.

Rubus idaeus × sect. Corylifolii, hallon × kryp-
björnbär. Flera krypbjörnbär hybridiserar med 
hallon, och dessa hybrider är relativt vanliga 
(Ryde u.å., Karlsson & Ryde 2016). Hybriderna 
liknar mest krypbjörnbär, men urskiljs genom 
att de har minst två av följande karaktärer (men 
aldrig alla!): årsstam trind; taggar rödlila; blad 
sjuflikiga; bladundersidans hårighet starkare; 
fruktämnen håriga. Hybriderna är påvisade 
åtminstone i Sk, Hl, sydöstra Sm, Öl, Bh och Srm. 
I vissa fall har hybrider kallats ”f. pruinosus” av 
det krypbjörnbär man ansåg ingick i hybriden, 
men det är förstås inte lämpligt att behandla en 
arthybrid som en form av den ena stamarten! 

Ofta är det dessutom inte möjligt att ange vilket 
krypbjörnbär som ingår, så tills vidare förs alla 
hybrider mellan hallon och krypbjörnbär kol-
lektivt under beteckningen ovan.

Rubus infestus × plicatus, orustbjörnbär × sötbjörn-
bär. Ny för landet och Norden. En buske, funnen 
av Tore Mattsson 2003 i Bh Morlanda tillsam-
mans med båda föräldrarna. Bestämningen 
bekräftades på morfologin av Alf Oredsson, och 
senare har genetisk analys visat att den är riktig 
(Blomgren m.fl. 2011).

Rubus pallidus, blekblomsbjörnbär. Spontan i 
Danmark, men ej tidigare publicerad från 
Sverige, känd bara av ett fåtal experter. Belägg i 
LD: ”Sk Brunnby socken, 280 m Ö Kockenhus, 
bokskogssluttning. Inplanterad av tandläkare 
H. Allander 1937/38. 2000. Alf Oredsson”. 
Bestämningen är bekräftad av Anfred Pedersen 
2003. Blekblomsbjörnbäret har (enligt Erik 
Ljungstrand i e-brev till Thomas) inte spritt sig 
nämnvärt utanför planteringsstället och bör 
därför betraktas som kvarstående, det vill säga 
ej bofast.

Rubus thelybatos. Ej tidigare publicerad från landet 
(spontan i Danmark och Norge). Ännu en av 
Helge Allanders inplanteringar från 1937/38 
vid Kockenhus på Kullaberg i Sk. Det finns tre 
belägg i LD samlade 1999–2000 av Alf Oreds-
son och bestämda av honom (Heinrich Weber 
har bekräftat bestämningen). Den har bara 
spritt sig obetydligt utanför planteringsstället 
(Erik Ljungstrand i e-brev till Thomas) och bör 
därför betraktas som kvarstående, det vill säga 
ej bofast.

Rosa – rosor
Den taxonomiska behandlingen av hundrosorna 
(Rosa sektion Caninae = rosorna med flikiga 
foderblad) varierar mellan olika delar av Europa. 
De flesta nordiska arterna går bra att para ihop 
med sina kontinentala motsvarigheter, men stora 

figur 10. Äntligen jämkas 
de brittiska, kontinentala 
och nordiska artbegrep-
pen för rosor samman. Vi 
får många nya namn, men 
förhoppningsvis blir de 
stabila.
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olikheter i synsätt finns när det gäller det vi brukar 
kalla stenros Rosa canina och nyponros R. dumalis.

Örjan Nilsson (1967) och Ulf Malmgren (1986) 
skilde inom båda arterna mellan en hårig och en kal 
underart. Hybrider mellan R. canina och R. dumalis 
angavs existera, men mycket få sådana har rap-
porterats, och i våra herbarier finns nästan inga 
vidimerade belägg.

På Brittiska öarna urskiljer man samma två 
arter men avgränsar dem snävare. Mellanformer 
anges vara vanliga och traktvis dominerande; de 
betraktas som hybrider och namnsätts som sådana 
(Graham & Primavesi 1993, Stace 2010).

Också i Centraleuropa anses mellanformer 
mellan stenros och nyponros vanliga (Henker 
2000). Men där namnger man dem som arter, kala 
exemplar som R. subcanina och håriga som R. subcol
lina. Även de håriga underarterna av R. canina och 
R. dumalis ges artrang. Hela artgruppen delas alltså 
in i sex arter i stället för två! 

Brittiska botanister lägger alltså betydligt mera 
vikt vid de hybridogena mellanformerna än vad vi 
i Sverige är vana vid. Det gör mellaneuropeerna 
också, men de uppvärderar dessutom hårighetens 
betydelse starkt.

Den kontinentala sexartsmodellen har accep-
terats såväl i Atlas Florae Europaeae (Kurtto m.fl. 
2004) som i den europeiska namndatabasen 
(Euro+Med PlantBase u.å.).

Clive Stace, ledande brittisk botanist och flora-
författare, har tagit initiativet att jämka samman 
de olika klassificeringarna. Först exkurrerade 
brittiska och holländska experter tillsammans i 
båda länderna. Det visade sig då att de var nästan 
helt eniga om vad de såg – endast namnsättningen 
skilde. Det öppnade för en kompromiss, som har 
publicerats som ett arbetspapper (Bakker m.fl. 
2017). Förslaget blir säkert inte den slutgiltiga 
indelningen av rosorna, men låter oss använda 
samma namn om samma växter i våra länder. 

Kompromissen går ut på att acceptera mellan-
européernas relativt många arter, men att endast ge 
full artrang åt vittspridda taxa som inte kan tolkas 
som hybrider mellan nu existerande taxa. Övriga 
hanteras och namnges som hybrider – antingen 
med ett binärt hybridnamn, t.ex. Rosa ×subcol
lina, eller med en hybridformel, t.ex. Rosa canina 
× rubiginosa. Binärt hybridnamn rekommenderas 
för taxa som har hyfsat stor utbredning och ett 
självständigt uppträdande; de behandlas som arter 
i Mellan europa. Mera efemära hybrider kan anges 
med binära hybridnamn eller hybridformel. Det 
senare passar bäst med nordisk tradition. 

Arbetsgruppen har också sett över nomenkla-
turen och presenterar den namnsättning som de 
anser den bästa – på nuvarande kunskapsnivå.

De allra flesta nordiska hundrosor faller 
antingen i kategorin fullgoda arter eller kategorin 

tillfälliga hybrider. Vittspridda hybrider (med 
binärt namn) är endast fyra: kal mellanros Rosa 
×subcanina, hårig mellanros R. ×subcollina, borstros 
R. ×suberectiformis och västkustros R. ×inodora.

Namnändringarna summeras i tabell 1 och några 
av namnen kommenteras nedan.
Rosa canina agg., stenros (aggregat). Kal stenros 

heter numera Rosa canina (tidigare R. canina 
subsp. canina), och hårig stenros heter R. corym
bifera (tidigare R. canina subsp. dumetorum). Det 
blir då nödvändigt med ett kollektivt begrepp 
(Rosa canina agg.) för alla de fall där man inte 
vet om en uppgift om Rosa canina gäller hårig 
eller kal stenros. I fältarbete och när det finns 
belägg är inte ändringen något större problem, 
för skillnaden i hårighet är lätt att se. Men mer 
eller mindre alla uppgifter om Rosa canina från 
mitten av 1900-talet och framåt bör tolkas som 
Rosa canina agg. Inte minst bör uppgifter i olika 
digitala register anpassas.

Rosa canina, kal stenros (tidigare R. canina subsp. 
canina), se föregående. – Enligt Thomas’ erfaren-
heter är kal stenros den dominerande stenrosen 
(åtminstone i Skåne, Småland, Gotland och 
stockholmstrakten).

Rosa caesia, hårig nyponros (tidigare R. dumalis 
subsp. coriifolia). På artnivå har R. caesia från 
1811–12 prioritet över R. coriifolia från 1814.

tabell 1. a) Namnändringar i släktet rosor Rosa.

Tidigare namn Nya namn Svenska namn
balsamica tomentella flikros
canina canina agg. stenros (aggregat)
   subsp. canina canina kal stenros
   subsp. dumetorum corymbifera hårig stenros
dumalis vosagiaca agg. nyponros (aggregat)
   subsp. coriifolia caesia hårig nyponros
   subsp. dumalis vosagiaca kal nyponros
   subsp. subcanina ×subcanina kal mellanros
   subsp. subcollina ×subcollina hårig mellanros
inodora ×inodora västkustros
jundzillii marginata ryssros
pseudoscabriuscula ×suberectiformis borstros

b) Hybridnamn som påverkas av stamarternas namnbyten.

Tidigare namn Nya namn
balsamica × canina canina agg. × tomentella
balsamica × dumalis tomentella × vosagiaca agg.
canina × mollis canina agg. × mollis
canina × spinosissima canina agg. × spinosissima
canina × rubiginosa canina agg. × rubiginosa
canina × sherardii canina agg. × sherardii
canina × villosa canina agg. × villosa
dumalis × inodora inodora × vosagiaca agg.
dumalis × majalis majalis × vosagiaca agg.
dumalis × mollis mollis × vosagiaca agg.
dumalis × rubiginosa rubiginosa × vosagiaca agg.
dumalis × sherardii sherardii × vosagiaca agg.
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Rosa corymbifera, hårig stenros (tidigare R. canina 
subsp. dumetorum). Epitetet dumetorum kan inte 
användas eftersom typexemplaret för namnet är 
kal stenros × flikros R. canina × tomentella (enligt 
Graham & Primavesi 1990 och Bakker m.fl. 
2017).

Rosa dumalis, nyponros, se under Rosa vosagiaca agg.
Rosa ×inodora, västkustros (tidigare R. inodora). 

Artnamnet bör enligt Bakker m.fl. (2017) skrivas 
R. ×inodora, eftersom experter anser att den är 
hybriden R. agrestis × elliptica, åkerros × tysk-
ros. För nordiska botanister är detta svårsmält: 
Västkustrosen är enhetlig och har en samman-
hängande utbredning hos oss, och dess föregivna 
stamarter saknas (tyskros har blivit funnen som 
troligen utplanterad på ett par lokaler). Ur vår 
synpunkt är skrivningen Rosa inodora adekvat. 
Å andra sidan kan man förstå tanken att de arter, 
hos vilka man tydligt kan se hybridursprunget, 
troligen inte är lika gamla som de arter vi inte 
kan skönja föräldrarna till. Hybridkrysset kan 
vara ett lämpligt signum för gruppen av nya, men 
väletablerade hybrider.

Rosa marginata, ryssros (tidigare R. jundzillii). 
R. marginata från 1815 har prioritet över R. jund
zillii från 1816.

Rosa moyesii, mandarinros. Tidigare känd i det fria i 
Norge är den nu även funnen i Sverige. Torbjörn 
Tyler fann den kvarstående i ett övergivet 
koloni  område mellan Stadsparken och järnvägen 
i Sk Lund 2009, samt i gräs- och bergslänter mel-
lan villaträdgårdar kring Invernessvägen 9 i Upl 
Danderyd 2015. Belägg för båda i LD.

Rosa ×subcanina, kal mellanros och R. ×subcollina, 
hårig mellanros (tidigare R. dumalis subsp. 
subcanina och subsp. subcollina). På kontinenten 
har mellanformer mellan stenros och nyponros 
sedan länge samlats under namnen R. subcanina 
och subcollina. Naturligtvis är namnen samlings-
begrepp och inte fylogenetiskt enhetliga taxa. 
Men namn behövs, för mellanformerna mellan 
stenrosor och nyponrosor är talrika. Hittills har 
de i Sverige förts till någon av stamarterna, vilket 
gjort dessa svårgripbara. I ett försök att anpassa 
svensk taxonomi till omvärldens lanserades de 
som underarter till R. dumalis (Elfström & Ljung-
strand 2005, Karlsson 2013a). Men det är inte 
logiskt att placera hybrider under en av stam-
arterna, och det är inte hållbart internationellt. 
Tiden kan nu vara mogen att acceptera Rosa 
×subcanina och R. ×subcollina fullt ut. I enlighet 
med Bakker m.fl. (2017) bör de tolkas som hybri-
der, vilket markeras av kryssen framför epiteten.

Rosa ×suberectiformis, borstros (tidigare R. pseudo
scabriuscula). Namnet R. suberectiformis från 1931 
är äldre än R. pseudoscabriuscula från 1993. Arten 
tolkas som en hybrid mellan luddros R. sherardii 

och filtros R. tomentosa; Bakker m.fl. (2017) 
rekommenderar ett kryss framför epitet.

Rosa tomentella, flikros (tidigare R. balsamica). 
Namnet R. balsamica gäller enligt Maskew (hos 
Bakker m.fl. 2017) hybrider, och det ännu tidi-
gare brukade namnet R. obtusifolia tillhör hårig 
stenros R. corymbifera.

Rosa vosagiaca agg., nyponros (aggregat). Hårig 
nyponros och kal nyponros, som tidigare 
behandlats som underarter av nyponros 
(R. dumalis subsp. coriifolia och R. dumalis subsp. 
dumalis), har uppvärderats till arter och heter 
nu R. caesia respektive R. vosagiaca. De är lätta 
att skilja, men har knappast beaktats förrän de 
allra senaste åren. Därför har vi en stor mängd 
uppgifter i litteratur och databaser under nam-
net R. dumalis, som lämpligen redovisas under 
kollektivbegreppet R. vosagiaca agg., på svenska 
nyponros (aggregat). – Namnet Rosa dumalis kan 
inte användas på nyponros. Typen för namnet är 
enligt Loos (1996) en hybrid mellan kal nyponros 
R. vosagiaca och en mellan europeisk stenros-
släkting, R. squarrosa.

Rosa vosagiaca, kal nyponros (tidigare R. dumalis 
subsp. dumalis). Angående namnet R. dumalis, se 
ovan under R. vosagiaca agg.!

Sorbus – rönnar och oxlar
Släktet Sorbus i traditionell mening är onaturligt. 
Den senaste fylogenin över denna del av rosväx-
terna (tribus Pyreae; Lo & Donoghue 2012) visar att 
Sorbus i snäv mening (rönnarna, med parbladiga 
blad) bildar en stor naturlig grupp tillsammans 
med bl.a. päron Pyrus och oxbär Cotoneaster, medan 
Aria (vitoxlarna, med hela blad), bildar en annan 
tillsammans med bland annat aplar Malus och aro-
nior Aronia. Den tredje naturliga gruppen i Pyreae 
omfattar – förutom några småsläkten – hagtornar 
Crataegus och häggmisplar Amelanchier (figur 11).

Lo och Donoghue har tittat både på kloroplast-
gener och nukleära gener (ITS), totalt 11 gener, och 
331 arter är med i undersökningen – med andra ord 
är analysen mycket väl underbyggd. Alla släkten 
visade sig vara homogena utom just Sorbus1.

Det är allmänt accepterat bland rosacé forskare 
att det förhåller sig så här. Men det ställer till 
problem i systematiken. Vill man ha rönnar och 
vitoxlar i samma släkte, och ha en fylogenetiskt 
korrekt indelning, så hamnar även aplar, aronior, 
rosenkvittnar, oxbär och päron i samma släkte. 
Det vore ett rejält brott mot traditionen. Ett  otal 

1 Släktet Sorbus i traditionell mening är inte mono-
fyletiskt. En grupp som omfattar alla taxa med 
samma ursprung – och inga andra – är monofyletisk. 
Polyfyletisk betyder att olika delar av gruppen har olika 
ursprung. Omfattar gruppen inte alla avkomlingar är 
den parafyletisk.
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nya namn måste arbetas in, och dessutom kommer 
en mängd information om släktskap inte till synes 
i namnsättningen. Det andra fylo genetiskt riktiga 
alternativet, delning av Sorbus, är också ett tradi-
tionsbrott men av mindre omfattning. Här får man 
också göra ett stort antal nya namn, men informa-
tionen i systemet ökar och släktskapen kommer 
därför bättre till uttryck i namnen.

Varför är då inte Sorbus redan uppdelat? Tradi-
tionellt tänkande spelar nog en roll men viktigare 
är att uppdelning av Sorbus ger problem med många 
av de apomiktiska Sorbus-arterna. Hittills är 186 
sådana beskrivna i Europa. Många av dem har 
föräldrar från mer än ett av de nya släktena. De 
kan inte föras till något av föräldrarnas släkten, om 
man har krav på att släkten ska vara monofyletiska.

Sennikov och Kurtto (2017) har presenterat en 
lösning. De skapade egna släkten för de apomikter 
som uppkommit ur släkteshybrider (figur 12). Arter 
som bildats ur hybrider mellan vitoxlar Aria och 
rönnar Sorbus förs till släktet Hedlundia. Dit hör 
avarönn Hedlundia teodori och finnoxel H. hybrida, 
alla de norska fjord-endemerna samt åtskilliga brit-
tiska och mellan europeiska arter – i allt ett 40-tal.

I den indelning som Sennikov och Kurtto pre-
senterat finns förutom Sorbus s.str. och Aria även 
släktet Torminalis, där vi har en enda art i Norden, 
tyskoxel Torminalis glaberrima (tidigare Sorbus 
torminalis). Släktet Torminalis står relativt nära Aria 
men är fylogenetiskt väl skilt och morfologiskt 
mycket avvikande.

Tyskoxeln deltar också i hybridbildningen. Arter 
med ursprung i hybrider mellan rönnar Sorbus och 
tyskoxlar Torminalis förs till släktet Karpatiosorbus. 
De är många (86) i Mellan- och Sydeuropa, men 
bara en art finns i Sverige, den någon gång förvil-
dade bergoxeln Karpatiosorbus latifolia.

Vår vanliga oxel (tidigare Sorbus intermedia) har 
genetiskt material från vitoxel Aria edulis, rönn 
Sorbus aucuparia och tyskoxel Torminalis glaberrima, 
och oxeln platsar därför inte i något av dessa tre 
släkten, och inte heller i Hedlundia eller Karpatio
sorbus. Oxeln placeras nu i släktet Borkhausenia och 
har namnet Borkhausenia intermedia.

En lista på alla från Norden rapporterade arter 
finns i tabell 2. De flesta har behållit sina epitet. 
Här nedan kommenteras främst arter med ändrade 
epitet men även ett par föga kända taxa.
Aria edulis, vitoxel (tidigare Sorbus aria). Det nya 

namnet är baserat på Pyrus edulis från 1809. Lin-
nés epitet aria från 1753 är det äldsta och gäller så 
länge arten är kvar i Sorbus, men det duger inte 
i släktet Aria: i djurnamn kan artepitetet vara 
identiskt med släktnamnet (t.ex. räv Vulpes vul
pes), men det tillåter inte nomenklaturreglerna 
för växter. Därför får epitetet aria vika för edulis, 
som är det därnäst tidigaste som följer nutida 
regler. 

Aria umbellata (utan svenskt namn) har publicerats 
från Danmark (Madsen & Lyck 1991), men det är 
inte säkert att bestämningen står sig idag.

Borkhausenia intermedia, oxel (tidigare Sorbus inter
media). Släktet är uppkallat efter Moritz Baltha-
sar Borkhausen (1760–1806), en tysk dendrolog 
som på sin tid bidrog mycket till systematiken i 
denna del av Rosaceae.

Hedlundia, rönnoxlar. Namnet hedrar Johan 
Teodor Hedlund (1861–1953), som i början av 
1900-talet klarlade hur artbildningen i Sorbus går 
till och även beskrev många av de apomiktiska 
arterna i norra Europa.

Hedlundia atrata (Levin et al.) Karlsson, comb. nov. 
Basionym: Sorbus atrata (Levin, Fay, Pellicer & 
Hedrén, Nordic J. Bot. 2018 p. 14; doi: 10.1111/
njb.02035). En nybeskriven apomiktisk art från 
Gotland, där den är spridd i socknarna Alskog, 
Ardre, Garde och Etelhem. Namnet garderönn 
har länge använts inofficiellt som svenskt namn 
och föreslås här bli det vedertagna namnet. 
Arten är ytterst lik avarönn H. teodori, en 
gotlandsendem från Fårö, men konstant skild 
genom mindre, mörka blad med smalare småblad 

Släktträd för äppelgruppen i Rosaceae
──────┌─── Sorbus rönnar
────┌─┤
────│─└─── Pyrus päronsläktet
──┌─┤
──│─└───── Cotoneaster oxbär
──│
──│─────┌─ Torminalis tyskoxlar
┌─┤───┌─┤
│─│───│─└─ Aria vitoxlar
│─│─┌─┤
│─│─│─└─── Aronia aronior
│─└─┤
┤───│─┌─── Malus aplar
│───└─┤
│─────└─── Chaenomeles rosenkvittnar
│─
│─┌─────── Amelanchier häggmisplar
└─┤
──└─────── Crataegus hagtornar

Sorbus i traditionell 
mening (rött) är inte 
monofyletiskt.

En grupp som omfattar 
alla taxa med samma 
ursprung – och inga 
andra – är monofyletisk.
Polyfyletisk betyder att 
olika delar av gruppen 
har olika ursprung.
Omfattar gruppen inte 
alla avkomlingar är den 
parafyletisk.

figur 11. Släktskapsförhållandena inom den del av 
rosväxternas släktträd som omfattar äpple, päron 
och deras släktingar (gruppen Pyreae i familjen 
Rosaceae) är grundligt utforskade, och resulta-
ten är allmänt accepterade bland specialister: 
Sorbus i traditionell mening (dit hör både rönnar, 
tyskoxlar och vitoxlar, röda i denna figur) är inte 
monofyletiskt. Dessutom har vi Sorbus-arter som 
är korsningar mellan eller inom dessa sexuellt 
reproducerande grupper – oxeln är t.o.m. en kors-
ning mellan alla tre (se figur 12). Den taxonomiska 
tillämpningen är omtvistad: ska Sorbus hållas ihop 
eller delas upp i de monofyletiska grupperna?
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och smalare och spetsigare uddblad, mindre 
blommor och starkare uppåtriktade grenar. Den 
upptäcktes 1992, och en utförlig beskrivning på 
svenska har publicerats i SBT (Hedrén 1994, pre-
liminärt under namnet S. teodori). – Denna och 
följande art har, liksom avarönn, sitt ursprung 
i hybrider mellan rönn Sorbus aucuparia och 
finnoxel Hedlundia hybrida. Men eftersom alla 
tre skiljer sig morfologiskt, och avkomman är 
frökonstant på grund av apomixin, bör de enligt 
nuvarande syn behandlas som skilda arter. Icke 
apomiktiska hybrider med samma ursprung är 
också kända, i Sverige åtminstone från Gotland, 
och former på Åland, som tidigare förts till 
H. teodori, är enligt Levin m.fl. (2018) inte heller 
apomiktiska.

Hedlundia faohraei (Levin et al.) Karlsson, comb. nov. 
Basionym: Sorbus faohraei (Levin, Fay, Pellicer 
& Hedrén, Nordic J. Bot. 2018 p. 14; doi: 10.1111/
njb.02035). Detta är en annan nybeskriven 
gotländsk apomikt, som har en relativt liten 
utbredning på Bungenäset SV om Fårö. Det 
svenska namnet bungerönn föreslås som veder-
taget svenskt namn på denna art; det har länge 
använts inofficiellt. Den är mycket lik avarönn 
H. teodori, som har en större utbredning på Fårö, 
men skiljer sig bl.a. genom bredare småblad och 
udd småblad. Den upptäcktes av Gösta Fåhræus 
1980, som beskrev växten och dess förekomst i 
detalj (Fåhræus 1989, under namnet S. meinichii).

Hedlundia minima, walesoxel (tidigare Sorbus 
minima). En engelsk art, som ”kanske är förvil-
dad” på Karmøy i Rogaland, Norge (Lid & Lid 
2005).

Hedlundia sognensis är ett nytt namn för den i norska 
Sogn förekommande rönnoxel, som hos Lid & 
Lid (2005) gick under namnet Sorbus lancifolia 
f. sognensis. Den beskrevs giltigt som art (Sorbus 
sognensis) av Sennikov m.fl. (2016) och skiljer sig 
från smaloxel H. lancifolia bland annat genom 
bredare blad. Den fick i Svenska Botaniska För-

tabell 2. Vid uppdelning av Sorbus i 
släkten gäller följande vetenskapliga och 
svenska namn för Nordens hittills beskrivna 
vilda, förvildade eller kvarstående taxa.

Vetenskapliga namn Svenska namn
Aria vitoxlar

edulis vitoxel
graeca balkanoxel
obtusifolia norskoxel
rupicola klippoxel
umbellata –

Borkhausenia oxlar
intermedia oxel

Hedlundia rönnoxlar
atrata garderönn
faohraei bungerönn
hybrida finnoxel
lancifolia smaloxel
meinichii fagerrönn
minima walesoxel
mougeotii häckoxel
neglecta nordlandsoxel
sognensis sognoxel
subarranensis klippoxel
subpinnata grenmarsoxel
subsimilis sörlandsoxel
teodori avarönn
×thuringiaca hybridoxel

Karpatiosorbus bergoxlar
×hybrida –
latifolia bergoxel

Sorbus rönnar
aucuparia rönn

subsp. aucuparia vanlig rönn
subsp. glabrata nordrönn

koehneana pärlrönn
ulleungensis ullungrönn

Torminalis tyskoxlar
glaberrima tyskoxel

Sorbus i upplösning

Borkhausenia
– oxlar

Torminalis –
tyskoxlar

Hedlundia –
rönnoxlar

Aria –
vitoxlar

Sorbus –
rönnar

Bilder: Bo Mossberg

figur 12. Tre grupper i Sorbus (i traditionell 
mening) har sexuell fortplantning (röd text i figur 
11). De har genom hybridisering gett upphov till 
nya taxa, som är apomiktiska. Hedlundia (Aria 
× Sorbus) och Borkhausenia (Aria × Sorbus × 
Torminalis) finns vildväxande i Norden och är med i 
denna figur. – Akvareller från Mossberg & Stenberg 
(2018).
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eningens namnkommitté namnet sogneoxel som 
här rationaliseras till sognoxel.

Hedlundia subsimilis, sörlandsoxel (tidigare Sorbus 
subsimilis) är en av de norska rönnoxlarna. Arten 
publicerades som ny för Norrbotten och Sverige 
av Stenberg (2016c), men förhastat. Erik Ljung-
strand, som sett belägget (saknar blommor), 
tror att det snarare tillhör häckoxel S. mougeotii. 
Blommor krävs för säker identifiering.

Karpatiosorbus ×hybrida (tidigare Sorbus decipiens 
och S. rotundifolia). Namnet avser hybrider mel-
lan vitoxel Aria edulis och tyskoxel Torminalis 
glaberrima. Arterna har hybridiserat upprepade 
gånger i Mellaneuropa, och avkomman ser lite 
olika ut och har beskrivits under flera namn, 
bland annat Sorbus decipiens och S. rotundi
folia (referenser hos Hylander 1971). Det äldsta 
epitetet är hybrida (som dock inte går att använda 
inom Sorbus, eftersom Linné redan givit namnet 
Sorbus hybrida till finnoxeln). Därför blir det 
korrekta namnet nu Karpatiosorbus ×hybrida. – 
Huvudregeln är annars att binära namn bara 
används för hybrider som ”uppför sig som arter” 
(med egen utbredning och spridning). Men dessa 
odlas till prydnad, och vi följer då namnskicket i 
trädgårdsvärlden.

Sorbus aria, vitoxel, se Aria edulis.
Sorbus decipiens, se Karpatiosorbus ×hybrida.
Sorbus rotundifolia, se Karpatiosorbus ×hybrida.
Sorbus torminalis, tyskoxel, se Torminalis glaberrima.
Torminalis glaberrima, tyskoxel (tidigare Sorbus 

torminalis) fick byta epitet vid flytt från Sorbus 
av samma skäl som Aria edulis – nomenklatur-
reglerna tillåter inte att Linnés epitet torminalis 
från 1753 används i släktet Torminalis. Det nya 
namnet baseras på Sorbus glaberrima från 1875.

Ulmaceae
Celtis australis, europeisk bäralm (från södra 

Europa, Turkiet och nordvästra Afrika) är hos 
oss ett sällsynt prydnadsträd. Bladen är ganska 
almlika men från bladvecken utgår körsbärs-
lika frukter. Stefan Hult fann ett exemplar i 
Vg Vänersborg (Önafors) 2013, vägkant nära 
trädgård (belägg i S; bestämt av ThK 2018). – Det 
svenska släktesnamnet på Celtis blir bäralmar.

Urticaceae
Urtica membranacea, bandnässla, har nyligen upp-

täckts i och kring växthus i Tungelsta i Väster-
haninge socken i Srm. Den är ytterst riklig där 
och har funnits i många år; arten måste därför 
sägas vara bofast i landskapet. Fyndet beskrivs i 
detalj hos Rydberg m.fl. (2017). Arten är tidigare 
bara funnen två gånger i Sverige som tillfälligt 
inkommen på barlast (Sm Västervik 1900, Mpd 
Alnö 1912).

Fagaceae
Quercus palustris, kärrek. Torbjörn Tyler har upp-

täckt att en del av det som vi nu kallar rödek 
Q . rubra är den besläktade, också nordame-
rikanska arten kärrek Q . palustris, som har 
djupare flikiga blad och större hårtofsar i 
nervvinklarna på undersidan. Det finns också 
mellanformer, kanske av hybridursprung. När 
belägg från Sk granskades visade sig bara fynd 
från två rutor vara rödek, medan fynd från sju 
rutor var kärrek (Fröberg 2018a). – Som vanligt 
när man ändrar innebörden av ett namn blir det 
stora praktiska problem. Alla gamla uppgifter 
om rödek där belägg saknas måste föras till 
ett sammelbegrepp Quercus rubra agg., rödek 
(aggregat), liksom nya uppgifter där meddelaren 
är osäker på art avgränsningen, eller inte känner 
till kärrek.

Begoniaceae
Begonia boliviensis, boliviabegonia. Arten liknar 

ingen annan av våra begonior. Den har mycket 
smala blad och djupt röda blommor med långa, 
smala, spetsiga kronblad. Arten är funnen 
dels 2015 på Hulttippen i Bl Ronneby (Bengt 
Nilsson och Åke Svensson, det. Torbjörn Tyler; 
Fröberg 2016), dels 2016 på en 2–3-årig kom-
munal komposthög i Vg Borås av Kjell Eriksson 
(belägg i S).

Celastraceae
Euonymus planipes, körsbärsbenved, är inhemsk från 

södra och mellersta Europa till västra Ryssland. 
Hos oss odlas den till prydnad och Torbjörn 
Tyler har funnit den förvildad i Sk Tjörnarp. Tor-
björn har också sett äldre insamlingar i LD från 
Sk och Bl, tidigare bestämda till storbladig ben-
ved E. latifolius. Körsbärsbenveden har brett (4–7 
mm) vingkantade frökapslar och orange frön, 
medan storbladig benved har smalare vingkanter 
och vita frön. Dessutom har körsbärs benved tyd-
ligt tandade blad (1–1,5 mm långa tänder), medan 
bladen hos storbladig benved är nästan helbräd-
dade (tänder mindre än 0,5 mm långa).

Torbjörn Tyler skickar med en uppmaning: 
Ytterligare några benvedsarter tycks ha blivit 
vanligare i odling under senare år och rappor-
teras självså sig åtminstone i trädgårdar. Samla 
därför alltid belägg av allt som inte ser ut som 
riktig benved E. europaeus (dvs. material med 
större och bredare blad och/eller 5 kronblad och/
eller lober på frukterna).

Euphorbiaceae
Euphorbia illirica växer från södra och mellersta 

Europa till västra Ryssland. I Sverige är den känd 
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från SmI Ljungby, där Tommy Nilsson fann den 
2001; den minskar men fanns kvar ännu 2017. 
Arten har nu fått det svenska namnet lentörel 
(bladen är långt mjukhåriga undertill).

Euphorbia prostrata är en krypande törel som 
tidigare är funnen ett par gånger i Danmark. Nu 
har den anträffats även hos oss. Första fyndet 
gjordes 2006 på Skedalatippen i Hl Snöstorp av 
Charlotte Wigermo, Åke Svensson och Bengt 
Nilsson. År 2012 fann Håkan Wittzell och Rune 
Svensson den i Sk Lund på jordhögar V om Sankt 
Hans backar, och 2013 tog Anders Svenson den i 
Åbyboda i Ög Horn, där den växte som kruk-
ogräs. Belägg i S respektive LD och OHN. Den 
är liten och nedliggande (påminner inte så lite 
om bägartrampört Polygonum aviculare subsp. 
microspermum) och kan bilda mattor av ihop-
flätade grenar med motsatta, lite sneda blad. Den 
skiljer sig från andra krypande törlar genom att 
kapselns tre åsar är håriga (i övrigt är växten kal) 
och fröna skulpterade med tvärfåror.

Euphorbia serpens (figur 13) är en annan krypande 
törel (undersläktet Chamaesyce), helt kal och med 
släta frön. Den rapporterades tidigast av Bengt 
Westman på Artportalen 17 september 2016 
från Ög Tjärstad (handelsträdgård), och snart 
därefter av Calle Ljungberg 26 september 2016 
i Sm Målilla (blomkruka; belägg i S). År 2017 
sågs den i en kruka i Växjö (Burén & Widgren 
2017; belägg i S). – En utmärkt framställning av 
undersläktet Chamaesyce, med excellenta bilder, 
har publicerats av Pahlevani & Riina (2011). En 
nyckel på svenska finns hos Fröberg m.fl. (2018), 
men där saknas tyvärr E. serpens.

Salicaceae
Populus ×generosa, engelsk poppel, fanns med i en 

deltidsrapport från inventeringen av Upplands 
flora ( Jonsell m.fl. 1997), men togs inte upp i den 
färdiga floran ( Jonsell 2010), och får väl däri-
genom anses dementerad. Det finns inte några 
andra uppgifter från Sverige, men däremot från 
Finland.

Violaceae
Viola rupestris × uliginosa, sandviol × sumpviol, bör 

betecknas med frågetecken. Wilhelm Becker 
(1927) beskrev hybriden, som var ny för veten-
skapen, på material insamlat 1 juni 1923 av Oscar 
Köhler på en sumpig kärräng vid Karlevi i Vick-
leby på Öl. Becker angav att materialet fanns i 
hans eget violherbarium, men man kunde inte 
finna det vid förfrågan 2009. Det har heller inte 
gått att hitta något under det namnet i svenska 
herbarier, men i S finns några ark skogsviol × 
sumpviol (bestämda av inhemska auktoriteter) 
från Karlevi kärräng. Några av dessa, bland 
annat ett samlat av Köhler angivet datum, är 
håriga, och håren är korta som hos sandviol (om 
skogsviol har hår är de längre). Kanske var det 
ett duplikat av denna insamling som Becker 
hade. Thomas’ erfarenhet räcker inte för att 
avgöra om skogsviol eller sandviol ingår.

Linaceae
Linum bienne har fått det svenska namnet bleklin. 

Det är övertaget från engelskans pale flax och 
syftar på att kronbladen är blekt blå (med mör-
kare ådror).

figur 13. Euphorbia serpens (svenskt namn saknas) är en av flera krypande törelarter som börjat dyka 
upp i blomkrukor och liknande. Håll utkik – det finns många fler arter i samma undersläkte (Chamaesyce). 
Just E. serpens karakteriseras av snett hjärtlik bladbas, något urnupen bladspets, kal kapsel och frön utan 
skulptering. – Bilderna är från Sm Målilla 2016. 
foto: Calle Ljungberg.
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Hypericaceae
Hypericum androsaemum, läkehyperikum, tidigare 

känd som förvildad från Danmark (Fröberg hos 
Jonsell & Karlsson 2010), har nu även rappor-
terats från Sverige: Bl Ronneby s:n, Hulttippen 
på jordhög 2016 Bengt Nilsson (belägg i LD, 
det. Lars Fröberg). Belägget har ovanligt långa 
ståndare och kronblad (Fröberg 2017).

Hypericum cerastoides, försommarjohannesört, kom-
mer från östra Balkan och Turkiet och odlas hos 
oss som prydnadsväxt. Håkan Pleijel fann den 
vid Kviberg i Vg Nylöse socken 2017; 2018 blom-
made den och Erik Ljungstrand bestämde arten 
(Pleijel & Ljungstrand 2018). Den är lågväxt, har 
grågröna, mjukhåriga blad och stammar och gula 
blommor i stjälktopparna.

Hypericum ×inodorum, bärhyperikum, odlas som 
prydnadsväxt; det är en hybrid mellan läke-
hyperikum H. androsaemum och lukthyperikum 
H. hircinum. Det finns tidigare uppgifter från 
Danmark (Fröberg hos Jonsell & Karlsson 2010) 
och nu även en från Sverige: Gtl Follingbo, Slätt-
flishage, jordhögar med trädgårdsutkast 2015 
Dennis Nyström (belägg i S; fyndet publicerades 
av Petersson (2017).

Geraniaceae
Erodium ×variabile, pysslingnäva, är en i odling 

framtagen hybrid mellan korsikansk näva E. cor
sicum (från Sardinien och Korsika; odlas hos 
oss) och E. reichardii (från Balearerna). Pyssling-
nävan är lågväxt och kompakt, bladen är grunt 
loberade och blommorna rödlila med mörkare 
längsstreck på kronbladen. Den rapporterades 
2016 från Gtl Visby, Murgatan 12, som förvildad 
från odling (Petersson 2017, med bild); fyndet 
gjordes 2016. Belägg verkar inte finnas och 
bestämningen grundas på jämförelser med foton 
på internet.

Geranium ×oxonianum, kronnäva, är hybriden 
mellan spansknäva G. endressii och ådernäva 
G. versicolor. Växten har belagts från två platser i 
Sk, i Bonderup socken 2011 och i Ivetofta socken 
2014 (Fröberg 2018a).

Geranium renardii, nätnäva. Funnen i Ög Norrkö-
ping 2012 av Anders Svenson och sedd där även 
2015 och 2016 enligt uppgifter i Artportalen. 
Belägg hos samlaren; bestämningen är bekräftad 
av Torbjörn Tyler.

[Pelargonium australe, australisk pelargon, P. elonga
tum, gräddpelargon och P. grossularioides, kokos-
pelargon, har tagits upp som nya för Skåne och 
Sverige av Fröberg (2018a). De har självsått sig 
från odling i finnarens trädgård och återkom-
mer. Men en växt som självsår sig i en trädgård 
där den odlats kan inte betraktas som vildväx-
ande.]

Onagraceae
Oenothera victorinii är osäker i den svenska och 

nordiska floran. Belägget i LD, från Sk Kristian-
stad 1913, bestämdes av Rostański till ”perhaps 
a form of O. victorini”. Detta förbehåll försvann 
tyvärr när arten sedan publicerades i Flora 
Nordica 6 ( Jonsell & Karlsson 2010).

Malvaceae
Malva multiflora, narrmalva (tidigare M. pseudo

lavatera, falsk rödmalva, eftersom den är ytterst 
lik rödmalva M. sylvestris). Namnet narrmalva 
fördes fram av Blomgren m.fl. (2011) som ett 
alternativ till falsk rödmalva och är betydligt 
bättre: kortare, och det värderande ordet falsk 
undviks. – Arten fördes tidigare till släktet 
Lavatera och hette då L. cretica. Lavatera är nu 
indraget i Malva, men epitetet behövde ändras, 
eftersom det redan fanns en Malva cretica. I 
Malva kallades narrmalvan först M. linnaei och 
sedan M. pseudolavatera, men epitetet multiflora 
är äldst och har prioritet. – Hos oss är narr-
malvan en sällsynt gäst, men kring Medelhavet 
ses den ofta.

Brassicaceae
Catolobus pendulus, sloktrav (tidigare Arabis pendula). 

Som tidigare redovisats (Karlsson 2013b) har det 
gamla släktet Arabis har fått brytas upp sedan 
molekylära studier visat att arterna inte alls hör 
samman – Arabis var definierat av ytliga likheter 
i fruktens utformning (Al-Shehbaz 2005). Det 
nya släktet Catolobus (på svenska sloktravar) har 
långa skidor, men dess närmaste släktingar i vår 
flora är Capsella lommar, Camelina dådror och 
Neslia korndådror, vilka har triangelformiga, 
päronformiga respektive klotrunda frukter.

Cardamine occulta, risbräsma. Arten kommer från 
Ostasien men tycks endast vara känd som ogräs 
i odlingar (särskilt risfält). I sen tid har den dock 
fått världsvid utbredning och räknas som invasiv 
(Marhold m.fl. 2016). Hos oss är den funnen 
som krukogräs, först i Uppsala 2017 (Sundberg 
& Tyler 2017). Risbräsma är mycket lik skogs-
bräsma C. flexuosa men saknar tydlig basal rosett, 
bladen är helt kala ovan med treflikigt uddblad 
som är bredare än långt, och fruktskaften är 
korta.

Erysimum ×marshallii, sommarkårel (icke att 
förväxla med E. marschallianum, hårdkårel!), 
odlas som prydnadsväxt och fynd har rapporte-
rats från Danmark, Norge och Finland. Den är 
nu funnen även i Sverige, enligt ett belägg som 
Torbjörn Tyler fann i LD och ombestämde 2018: 
Sk Kropp, Filbornatippen 2001, Åke Svensson.

Erysimum witmannii, karpaterkårel. Uppsala, Evo-
lutionsbiologiskt Centrum (EBC), i springa mel-
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lan gatstenar, ett individ med två blommande 
skott 6 augusti 2014; belägg i UPS. Ej sedd 2015. 
Växten finns i odling i Botaniska trädgården 
bara några hundra meter bort, så det råder ingen 
tvekan om att den spritts därifrån (Thulin 2016, 
där också det svenska namnet föreslogs).

Ionopsidium acaule, violkrassing (tidigare Cochlea
ria acaulis). Violkrassingen beskrevs 1798 som 
Cochlearia acaulis, men Reichenbach flyttade den 
1829 till ett eget släkte Ionopsidium. Baserat på 
DNA-studier drogs den nyligen åter in under 
skörbjuggsörter Cochlearia (Al-Shehbaz m.fl. 
2006). Det var förhastat; med ett större material 
har nu visats att Cochlearia (arktiskt–tempererat) 
och Ionopsidium (mediterrant) är distinkta och 
väl skilda släkten som separerades för ungefär 
13,8 miljoner år sedan (Koch 2012). – Det svenska 
namnet för Ionopsidium är viol krassingar.

Isatis quadrialata (tidigare Boreava orientalis), borea-
via. DNA-studier har visat att släktet Boreava 
utgör en del av Isatis (Moazzeni m.fl. 2010). När 
boreavian flyttar till släktet Isatis duger inte det 
gamla epitetet orientalis, därför att det redan 
fanns en art Isatis orientalis.

Lepidium auriculatum, skedkrassing (tidigare 
Lepidium aletes). Vid en revision av de sydame-
rikanska Lepidium-arterna (Al-Shehbaz 2010) 
granskades originalmaterialet för namnet Lepi
dium auriculatum, och det visade sig då att det 
var samma art som tidigare kallats L. aletes eller 
L. calycinum. L. auriculatum är det äldsta namnet, 
och har alltså prioritet.

Raphanus sativus var. oleiformis, oljerättika. Utöver 
rädisa var. sativus och rättika var. niger förvildas 
även oljerättika i vårt land. Uppgifter finns 
åtminstone från Sk V. Alstad 2011 (Åke Svensson 
i S) och Öl Kastlösa 2016 (Ulla-Britt Andersson 
och Thomas Gunnarsson i Artportalen; belägg i 
S). Lyhagen (2010) presenterade oljerättikan mer 
ingående.

Plumbaginaceae
Limonium platyphyllum, silverrisp. En prydnadsväxt 

med ursprung i Centraleuropa–Centralasien. 
Den påträffades 2014 för första gången förvil-
dad i Sverige (och Norden) av Stefan Andersson 
på ett f.d. spårområde längs Kalkbrottsgatan i 
Limhamn i Sk Malmö. Belägg i LD.

Polygonaceae
Persicaria glabra är funnen i september 2017 av 

Arnold Larsson i Hls Bjuråker, Spångmyra, på 
gräsmatta under fågelmatning. Växten liknar en 
kraftig pilört Persicaria lapathifolia, men bladen 
ser ut att vara perforerade (genomlysande gula 
glandelprickar) och snärpslidorna saknar hår 
i kanten (cilier). Den hör hemma i Asien och 
Nordamerika och tycks vara ny för Norden. Det 
svenska namnet glattpilört föreslås här.

Rumex crispus subsp. littoreus får här ett svenskt 
namn, strandkrusskräppa. Denna i Europa väst-
liga ras accepteras preliminärt i finsk floristik 
(Hämet-Ahti m.fl. 1998), och likaså i den euro-
mediterrana checklistan (Euro+Med PlantBase 
u.å.), där den anges för både Danmark, Norge, 
Sverige och Finland. I Flora Nordica 1 (Snogerup 
i Jonsell 2000) behandlades den inte. I Finland 
anges den vara bunden till steniga havssträn-
der och ska vara karakteristisk för ett område 
i sydvästra Finlands skärgårdshav (Åboland; 
Hinneri 2016). Den borde då kunna finnas även 
i t.ex. Stockholms skärgård. Köttiga ljusgröna 
blad, tät blomställning och stora gryn på kalk-
bladen är sökbilden för strandkrusskräppan. 
– De tre varieteterna som urskilts tidigare inom 
krusskräppan, vanlig krusskräppa var. crispus, 
ölandsskräppa var. oelandicus och klippskräppa 
var. bryhnii, hör till nominatunderarten subsp. 
crispus. – Skiljekaraktärerna mellan de båda 
underarterna framställs i tabell 3.

Rumex crispus × stenophyllus, krusskräppa × ungersk 
skräppa, samlade Åke Svensson och Bengt 

tabell 3. Skillnader (i Finland) mellan vanlig krusskräppa Rumex crispus subsp. crispus och strand-
krusskräppa subsp. littoreus. Efter Retkeilykasvio (Hämet-Ahti m.fl. 1998).

Karaktär subsp. crispus subsp. littoreus

Bladkant vågig, ibland föga vågig svagt vågig
Bladfärg grön–rödaktig svagt blågrön
Bladtextur ej köttig köttig
Blomställning gles tät
Hyllebladens knölar under 2,5 mm 2,5–3,5 mm
Nöt 1,3–2,5 mm 2–2,5 mm
Biotop skräpmark, även stränder klippiga/blockiga havsstränder
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Nilsson 2009 på en jordhög på soptippen i Sk 
Landskrona. Belägg i LD, bestämt av Sven Sno-
gerup. Hybriden var tidigare dokumenterad från 
Finland (Snogerup i Jonsell 2000).

Caryophyllaceae
Atocion compactum, bollglim, kommer från sydöstra 

Europa och odlas som prydnadsväxt. Mats Thu-
lin fann den i Upl Uppsala på grusig skräpmark 
längs Villavägen, 4 ex 2014 (belägg i UPS). Den 
finns i Botaniska trädgården invid och har säkert 
förvildats därifrån; sågs även 2015 (Thulin 2016).

Cherleria, fjällnörlar. När släktet Minuartia delades 
fick ett linneanskt släkte återupplivas för att 
rymma fjällnöreln Cherleria biflora (tidigare 
Minuartia biflora). Skälen till uppdelningen ges 
under Sabulina, dit övriga nordiska arter hör.

Dianthus knappii, svavelnejlika (figur 14). Första 
rapporten från Norden. Ög Kullerstad, 50 m V 
korsningen mellan Stationsvägen och Sågvägen 
2016, Bengt Westman (belägg i S).

Gypsophila repens, hängslöja, är en prydnadsväxt 
från Sydeuropa. Äldsta fyndet är från Bh Backa 
nära Brunnsbo (belägg i GB); det gjordes 1937 
men publicerades inte förrän i Bohusläns flora 
(Blomgren m.fl. 2011). Enligt Artportalen är väx-
ten även funnen på Lurbotippen i Upl Uppsala-
Näs 2012; belägg hos Håkan Andersson.

Sabulina, nörlar. Minuartia i traditionell mening 
är ett av flera släkten bland nejlik växterna som 
har visat sig bestå av ett antal skilda utvecklings-
linjer. Det definierades på att arterna har tre stift 

och kapsel som öppnas med tre flikar, men man 
vet nu att dessa karaktärer har uppkommit gång 
på gång under evolutionen. Baserat på kärn- och 
plastid-DNA delade Dillenberger & Kadereit 
(2014) upp Minuartia i elva släkten, som alla går 
att känna igen morfologiskt. Av de nordiska 
nörlarna hör ingen till släktet Minuartia i snäv 
mening. Fjällnöreln förs nu till släktet Cherleria 
(se ovan), och alla andra har överförts till släktet 
Sabulina, som får överta det svenska släktesnam-
net nörlar. Samtliga nordiska nörlar behåller sina 
artepitet i de nya släktena utom spädnörel, som 
är en nyhet i svenska floran; mer om den strax!

Sabulina tenuifolia, spädnörel (tidigare Minuartia 
hybrida, men epitetet hybrida var redan upptaget 
av en annan art i Sabulina). Denna späda ettåriga 
art är en bofast inkomling i Danmark. Helt 
nyligen upptäckte Jan Thomas Johansson att 
den även gästat vårt land (tillfälligt, såvitt vi vet). 
Den samlades 1885 av August Lyttkens i Nydala i 
Hl Snöstorp, men arket kom senare att bli fellagt 
i LD under den snarlika sandnöreln Sabulina 
viscosa ( Johansson 2018).

Silene italica, romarglim. Några exemplar av 
denna mediterrana art upptäcktes på gräsmark 
i förortsmiljö 2017 på Norra Fäladen i Sk Lund 
av Honor Prentice. Belägg i LD. Arten är ny för 
landet men är tidigare känd från Danmark, där 
den har en permanent förekomst i Köpenhamns-
området (Hartvig 2015), även där i urban omgiv-
ning. Växten är halvmeterhög med vita, ganska 
stora blommor i mycket glest knippe.

figur 14. Svavelnejlika Dianthus knappii är släkt med D. armeria, knippnejlika, men skiljer sig bland annat 
genom sina svavelgula kronblad. Arten finns vild i nordvästra före detta Jugoslavien. Den odlas hos oss 
som prydnad och har förvildats vid Skärblacka station i Ög Kullerstad. – A: Skärblacka stationshus 2017-
09-22. – B: Utslagen blomma 2016-09-14.
foto: Joakim Ekman (A), Bengt Westman (B).
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Silene schafta, höstglim, är en lågväxt perenn 
från Kaukasus, som odlas som prydnadsväxt. 
Blommorna, som sitter ensamma i stjälk toppen 
eller på grenar, har mycket långt foder och 
kronbladen är röda och djupt urringade. Crister 
Albinsson fann den kring hällar i betesmark 
vid Ekåsen i Vg Örsås i augusti 2017 (belägg i S). 
Förekomsten är sparsam och växten bör tills 
vidare betraktas som kvarstående efter odling.

Amaranthaceae
Amaranthus dubius, spenatamarant, liknar grön-

amarant A. hybridus subsp. powellii genom 
upprätt växtsätt med en tät vippa i toppen men 
avviker genom korta, ej stickande stödblad 
(kortare än frukten). Arten är från Sydamerika 
men odlas som spenatväxt särskilt i Gamla Värl-
dens tropiker. Ett fåtal adventivfynd i Europa 
är kända, nu även ett från Norden: Gtl Endre, 
Stadshagen, jordhög 2015 Dennis Nyström 
(belägg i S, bestämt av ThK). – I Artportalen är 
det svenska namnet bladamarant, vilket dock 
har använts i frökataloger för en annan art. Det 
ändras här på förslag av Svengunnar Ryman till 
spenatamarant.

Halimione, saltmållor, är ett släkte som åter 
kommit till heders. Aellen urskilde det 1938 ur 
strandmållor Atriplex för arter med ett grått 
överdrag på bladen och brakteoler som är sam-
manvuxna till toppen. Men senare fann man 
samma karaktärer på andra håll inom det stora 
släktet Atriplex och drog in Halimione. Nu har 
molekylära studier (Kadereit m.fl. 2010) visat 

dels att Halimione-arterna är nära släkt och dels 
att de tillsammans är systergrupp till övriga 
testade Atriplex-arter (många!). Man har dess-
utom funnit andra karaktärer, i fröskalet, som 
är unika för Halimione. I detta läge kan man välja 
att inkludera Halimione i Atriplex eller behålla 
det separat – i båda fallen förblir ju Atriplex en 
homogen grupp. Vi följer de citerade forskarna, 
som har valt att hålla Halimione separat, och 
våra två arter, saltmålla och portlakmålla, ska 
alltså åter heta Halimione pedunculata respektive 
H. portulacoides.

Halimione portulacoides, portlakmålla, bör nu kunna 
betraktas som etablerad och bofast i Bohuslän 
och Sverige, eftersom beståndsutvecklingen är 
god på åtminstone en av de lokaler som spontant 
etablerades efter västliga stormar kring senaste 
sekelskiftet.

Basellaceae
Basella alba, malabarspenat. Tidigare rapporterad 

från Danmark (Tranberg 2007). Bengt Sandkull 
gjorde ett svenskt fynd samma år (2006) som det 
danska, men det har inte publicerats tidigare: Sk 
Kivik (Marknadsvägen 3), ogräs i en utekruka 
(belägg i LD).

Portulacaceae
Portulaca nitida, slätportlak, är en av de arter som 

urskilts på fröskalsstrukturer inom den tidigare, 
kollektiva P. oleracea subsp. oleracea, vildportlak 
(om denna indelning se Uotila 2011). Slätportlak 
är rapporterad från Finland (liksom några andra 

figur 15. Vårazalea Rhododendron canadensis, en nordostamerikansk art, är förmodligen planterad på 
sin enda kända svenska lokal i Dls Frändefors, men den har etablerat sig väl och får betecknas som 
bofast. Arten blommar tidigt: fyndet gjordes 26 mars 2017, beståndet var i full blom 21 maj och bladen var 
framme 29 maj.– A: Hela beståndet (2,5 × 3 meter). – B: Blommorna har en grunt treflikig överläpp och 
en underläpp som är delad i två långa flikar. Ståndarna är 10 (standard i släktet Rhododendron, men andra 
vårblommande arter i släktet har 5). 
foto: Stefan Hult.

A B
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portlaksarter) och nu från Sverige: Sk Tjörnarp 
1997 (Fröberg 2018a); säkert finns den på fler 
håll i vårt land, men ingen har tidigare försökt 
urskilja ”småarterna” hos oss.

Primulaceae
Primula veris × vulgaris utgår och P. ×polyantha 

används i stället. Namnen avser samma hybrid. 
– Floran i Skåne (Tyler m.fl. 2007) tar upp båda; 
spontant uppkomna hybrider förs där som 
P. veris × vulgaris och förvildade former som 
trädgårdsviva P. ×polyantha. I Artportalen kan 
man rapportera under båda namnen. Det är 
dock olämpligt att lägga olika betydelser i två 
beteckningar som enligt internationella regler 
avser samma sak, så bara den ena bör användas. 
Namnet Primula ×polyantha bör då väljas: det är 
mer spritt eftersom det används i hortikulturella 
sammanhang. På svenska bör man välja träd
gårdsviva. Huruvida växten är spontant uppkom-
men eller förvildad får anges i en kommentar till 
fyndet (primärhybrider finns i Danmark och har 
funnits i Sk).

Ericaceae
Rhododendron canadense, vårazalea (figur 15). Denna 

knappt meterhöga, snårbildande buske kommer 
från nordöstra Nordamerika. Den är sommar-

grön, blommar på bar kvist tidigt på våren och 
avviker på flera sätt kraftigt från andra arter i 
släktet – den har t.ex. zygomorfa blommor med 
tre flikig överläpp och en underläpp, som är delad 
i två långa flikar. Stefan Hult fann växten 2017 
i Dls, Frändefors s:n, västra delen av Mynnings-
mossen.

Rubiaceae
Houstonia caerulea, porslinsstjärna (figur 16). Denna 

lilla nordamerikanska perenn med smala, mot-
satta blad och fyrtaliga blommor på långa skaft 
har noterats på en storvägsren i Hälsingland 
(Wannberg 2018). Bakgrunden är okänd, kanske 
arten är sådd eller utplanterad. – Svenskt namn 
för släktet Houstonia är porslinsstjärnor.

Gentianaceae
Blackstonia perfoliata, gulört (figur 17). Denna 

mediterrana och västeuropeiska annuell är 
omisskännlig – närmast lik en arun Centaurium, 
men starkt blådaggig, med gula blommor och 
blad som är brett sammanvuxna kring stjälken. 
Sommaren 2017 fanns ett stort antal exemplar 
i Limhamns kalkbrott söder om Sk Malmö 
(Wirén 2017). Växten är inte tidigare påträf-
fad i Norden. – Svenskt namn för Blackstonia är 
gulörter.

figur 16. Den späda 
Houstonia caerulea, 
porslinsstjärna, är en 
måreväxt med vita, ofta 
blåtonade kronflikar. När 
den inte är utslagen kan 
dess hängande knoppar 
och upprätta frukter föra 
tanken till vildlin Linum 
catharticum. – Arten 
kommer från östra och 
centrala Nordamerika. 
Hittills har bara ett 
svenskt fynd rapporte-
rats (vägkant i ödemark i 
Hls mellan Styggbo och 
Mållångssta, där den 
setts 2012–2018 och 
tills vidare anses som 
tillfällig); hur den kommit 
dit är ovisst.
foto: Björn Wannberg.
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Boraginaceae
[Anchusa capensis, afrikansk oxtunga. Denna syd-

afrikanska art odlas sällsynt som prydnadsväxt 
hos oss. Den liknar oxtunga A. officinalis men 
har bredare, trubbiga foderflikar. På Torbjörn 
Tylers belägg från 2014 i LD står att den är ett 
årligen återkommande ogräs i hans grönsaksland 
i Sk Höör. Eftersom den ursprungligen är odlad 
och endast förvildat sig inom trädgården bör den 
dock inte betraktas som vildväxande.]

Cryptantha clandestina (tidigare C. glomerata). 
Epitetet clandestina publicerades giltigt 1832 och 
har prioritet över epitetet glomerata från 1835 
( Johnston 1935).

Mertensia sibirica, storfjärva (figur 18), är tidigare 
funnen förvildad på ett par norska lokaler och 
är nu även känd från Sverige. Lennart Bratt fann 
den 2016 vid Strådalens fäbod i Dlr Idre (Bratt 
2017; belägg i GB, bestämt av Erik Ljungstrand). 
Då fanns cirka 50 blommande ex på några 
kvadrat meter. Fäboden brukades in på 1980-
talet. – Förekomsten har alltså ägt bestånd i 
åtminstone ett trettiotal år och bör betecknas 
som bofast. – Detta är eventuellt inte det första 
förvildade fyndet av storfjärva i Sverige. I UME 
ligger ett ark (artbestämt av Gunnar Samuels-
son) samlat i en trädgård i Umeå 1922 av Sten 
Grapengiesser, som skrev ”odlad och förvildad”. 
Förvildning inom en trädgård som inte är öde 
räknar vi nu inte som en vild förekomst. På eti-
ketten har Lennart Wahlberg (som byggde upp 
det som blev herbarium UME) lagt till: ”fanns 
äfven å gräsplan vid I20 i parken 1922”. Om 
den var förvildad där, och om det verkligen var 
samma art, vet vi inte. Det finns flera liknande 
arter, bl.a. pärlemorfjärva M. virginica som enligt 
Svengunnar Ryman (e-brev 2018-11-24) ofta blan-
das ihop med storfjärva i plantskolor.

Pectocarya linearis (tidigare P. chilensis eller P. gra
cilis). Släktet omfattar ettåriga öken- och halv-
ökenväxter från Chile och sydvästra Nordame-
rika. Till oss har en art importerats en gång med 
ull (Sk Lackalänga 1924) och publicerats under 
olika namn, av vilka P. linearis är det korrekta.

[Symphytum ibericum, kaukasisk vallört, är en 
lågväxt, mattbildande art, som är rätt nyfunnen 
i Sverige (Karlsson 2015). Den slås numera ofta 
samman med S. grandiflorum, och det namnet 
är äldre och har prioritet över S. ibericum om 
arterna förenas). Vi tar inte ställning i frågan om 
det är en eller två arter och avstår tills vidare från 
ändring.]

Solanaceae
Datura stramonium var. godronii, slät violspikklubba. 

Den tagglösa, violettblommiga spikklubban har 
såvitt känt hittats två gånger i Sverige: 2004 på 

figur 17. Gulört Blackstonia perfoliata. Omisskänn-
lig genom sina motsatta, kring stjälken samman-
vuxna, blågröna blad och gula blommor med vridet 
knoppläge (= kronflikarna täcker varann i sidled åt 
samma håll). Sk Limhamn 2017-09-03.
foto: Stefan Cherrug.
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soptippen i Måsalycke (Sk S:t Olof ) av Gabriel 
och Joakim Ekman, och 2017 i Mörbylånga 
hamn på Öl av Ulla-Britt Andersson. Belägg för 
båda finns i S. – Den vitblommande motsvarig-
heten, slät spikklubba, var. inermis, är funnen i 
åtminstone Sk och Upl.

Petunia axillaris, vitpetunia, utgår, då den enda 
uppgiften tycks vara felaktig. Namnet användes 
i en preliminärrapport om inventeringen i Upp-
land (L. Jonsell m.fl. 1997) för det dittills enda 
fyndet av petunia i landskapet. Belägg finns inte, 
de berörda inventerarna minns nu inte fyndet 

figur 18. Storfjärva Mertensia sibirica är en östsibirisk art, hos oss någon gång odlad till prydnad. Den har 
rapporterats som förvildad i Norge He 1934 och ST 2012 och 2014. År 2016 hittades den i Dalarna. Det 
vore intressant att få veta mer om artens odlingshistoria i Norden. – Strådalens fäbod i Idre, där storfjärvan 
frodas kring en nedrasad timmerbyggnad. Storfjärvan påminner mer om vallört Symphytum än om vår vilda 
Mertensia, ostronörten, men stjälk och blad är kala.
foto: Mora Aronsson.
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och skilde inte mellan olika Petunia-arter. I den 
färdiga Upplands flora (L. Jonsell 2010) rapporte-
ras petunia – med många fler fynd – under det nu 
gängse namnet P. ×hybrida (som innefattar alla 
hybrider mellan P. axillaris och P. integrifolia).

Physalis alkekengi¸ japansk lykta (tidigare judekörs). 
– Namnet judekörs har uppfattas som nedsät-
tande och har därför valts bort till förmån för det 
mycket senare namnet japansk lykta.

Physalis pubescens, dunlyktört, är tveksam i den 
svenska floran (status: ?). Belägg finns i S; plantor 
hölls i odling under 13 år men blommade aldrig. 
Säker bestämning torde f.n. vara omöjlig.

Solanum pseudocapsicum var. diflorum (tidigare 
S. diflorum). Litet korallbär räknas alltså numera 
som en varietet av korallbär S. pseudocapsicum 
(t.ex. Cullen m.fl. 2011, Aldén m.fl. 2018). Plantor 
som tidigare kallats korallbär (i snäv mening) 
bör nu klassificeras som var. pseudocapsicum, på 
svenska stort korallbär. Lars Fröberg (2018a) angav 
att litet korallbär är mera hårigt med större ten-
dens till grenade hår, har en blomställning med 
färre (1–2) blommor och mindre (2 mm långa) 
ståndarknappar. I det skånska herbariemate-
rialet kunde Lars föra två fynd till var. diflorum 
medan fyra var intermediära; inget stämde med 
var. pseudocapsicum. – I nuläget vet vi inte om det 
finns några säkra rapporter om utkastad eller 
förvildad var. pseudocapsicum från Sverige.

Oleaceae
Syringa ×persica, persisk syren, utgår. Den har 

uppgivits från Gtl Vamlingbo och Visby ( Johans-
son & Larsson 1997 resp. Johansson m.fl. 2016). 
Belägg från Vamlingbo (nu i S) har ombestämts 
till S. ×chinensis (en hybrid mellan persisk syren 
och syren S. vulgaris). Från Visby finns inget 
belägg och förekomsten existerar inte längre. På 
grund av dokumenterad förväxlingsrisk kan den 
uppgiften inte godtas.

Syringa oblata, vårsyren. Första kända fyndet i Nor-
den gjordes 2014 av Åke Svensson och Charlotte 
Wigermo i Sk på ön Ven (Gässviken i SO), brant 
betesmark. Belägg i S (bestämt av ThK).

Syringa pubescens subsp. microphylla, småbladig 
syren. Även denna för Norden nya syren togs 
2014 på ön Ven i Sk (Bäckviken, utkast) av Åke 
Svensson och Charlotte Wigermo. Belägg i LD, 
bestämt av T. Tyler.

Calceolariaceae
Calceolaria biflora, tvillingtoffel. En toffelblomma 

från Chile och Argentina, odlad som prydnads-
växt. Mats Nettelbladt och Charlotte Nordgren 
fann den förvildad från ett stenparti i PL Adolfs-
ström 2017 (Nettelbladt 2018). Toffelblomme-
experten Ulf Molau har bestämt belägget.

Plantaginaceae
Veronica orchidea, nyckelveronika, är en nära släk-

ting till axveronika V. spicata men blomkronan 
är svagt tvåläppig med långa, utdragna flikar – 
detta, liksom det täta blomaxet, kan föra tanken 
till en orkidé. Mot slutet av blomningen blir 
kronbladen svagt vridna. Nyckelveronikan odlas 
som prydnadsväxt och blev funnen förvildad 
av Håkan Pleijel sommaren 2017 i Vg Kviberg i 
Nylöse s:n (Pleijel & Ljungstrand 2018). – Det 
svenska namnet har föreslagits av Svengunnar 
Ryman.

Scrophulariaceae
Scrophularia lydium utgår. Det finns ingen sådan 

art! Uppgiften var okritiskt övertagen från Prima 
loca, Nils Hylanders katalog över första litte-
raturuppgift för i sen tid kulturspridda växter 
(Hylander 1971). Vid kontroll av Hylanders källa 
visade det sig gälla Sedum lydium, publicerad av 
Arvid Nilsson (1929) från Alnarp i Sk Lomma, 
”förvildad … sedan många år”; det är första upp-
giften om lydisk fetknopp i landet. – Hylander 
gjorde mycket sällan fel; förklaringen kan vara 
att detta arbete gavs ut postumt och slutredige-
rades inte av honom själv.

Lamiaceae
Leonotis nepetifolia, sommarlejonöra, är en stor-

vuxen ettårig prydnadsväxt med orange, 
starkt håriga blommor i glest sittande kransar i 
stjälktopparna. Den är funnen av Bengt Nilsson 
på en jordhög i Bl Sölvesborg 2016 (belägg i LD, 
bestämningen bekräftad av Lars Fröberg). – 
Släktet Leonotis heter på svenska lejonöron.

Rosmarinus officinalis, rosmarin, har i Artportalen 
för första gången rapporterats som vildväxande 
i Sverige. Lokalen är Öl Mörbylånga, Beteby 
(6264305 1536174), i tidigare kryddodling. Crister 
Albinsson fann den 2015, och sedan besågs 
den 2016 av Bengt Westman och 2017 av Mora 
Aronsson, Margareta Edqvist och Thomas 
Strid; ingen tog dock något belägg. – Fyndet är 
anmärkningsvärt då rosmarin knappast borde 
kunna övervintra, och då markägaren aldrig har 
odlat rosmarin där. Uppgiften kan naturligtvis 
vara riktig, men i brist på belägg bör den betrak-
tas som osäker.

Salvia hispanica, mexikansk chiasalvia (figur 
19), är en halv meter hög, starkt hårig ört med 
lång skaftade, hjärtlika blad som påminner om 
stink syskans Stachys sylvatica. Blommorna visar 
sig sällan eller aldrig hos oss. Denna uråldriga 
mellan amerikanska kulturväxt var ganska okänd 
hos oss tills de oljerika chiafröna på 2010-talet 
började marknadsföras stort som ”super food”. 
Ett av de första svenska adventiv fynden gjordes 
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på Eds tippen i Upl Ed 2014; Joakim Ekman 
tog belägg som nu finns i S. En förekomst i Bh 
Ytterby noterades också 2014, och under 2015 
kom rapporter även från Hl, Vg och Ög (Ekman 
2016). Sedan dess har många fler fynd rapporte-
rats på Artportalen, också från Sk, Bl, Sm, Vrm, 
Nrk, Srm, Jmt och Vb.

Salvia transsylvanica, rumänsk salvia, liknar ängs-
salvia S. pratensis men rosettbladen är täthåriga 
undertill. År 2008 fann Rune Svensson ett 
exemplar på skräpmark i Sk Stora Råby (Gaste-
lyckan; belägg i LD). Arten odlas sällan, och 
detta är första svenska rapporten om förvild-
ning.

Thymus praecox subsp. britannicus, islandstimjan. 
Denna på Island och i västra Norge vilda timjan 
odlas som prydnadsväxt och är funnen i Sverige 
som förvildad åtminstone i Nrk Örebro 2017 av 
Åke Lindström (från en plantskola). Belägg i S 
(bestämt av ThK). Hos Thymus praecox är stam-
men fyrkantig där två motstående flatsidor är 
håriga. (Hos stortimjan T. pulegioides är stjälken 
hårig på de fyra kanterna, men flatsidorna är 
vanligen kala, och hos backtimjan T. serpyllum är 
stjälken trind och hårig runtom.)

Thymus pulegioides subsp. pannonicus, stäpptimjan, 
förekommer naturligt i östra Mellaneuropa 
och västra Asien. Hos oss är den en sällsynt 
prydnadsväxt. Jörgen Josefsson fann 2013 en 
stor rugge som förvildad på en grusig vägslänt 
i Ög Ekeby 340 m sydost Skoghill (belägg i S, 
bestämt till underart av ThK). Stäpptimjan 
skiljs från vanlig stortimjan T. pulegioides subsp. 
pulegioides genom betydligt smalare blad, 
starkare hårighet särskilt i skottspetsarna och 
genom långt utdragna, vasst tillspetsade foder-
flikar. Underarterna ser mycket olika ut, och 
stäpptimjan har tidigare oftast betraktats som 
egen art. Alla tidigare uppgifter om stortimjan 
i litteratur och herbarier gäller troligen vanlig 
stortimjan.

Thymus serpyllum subsp. tanaënsis, tanatimjan, 
beskriven från sandmarkerna kring Tana älv 
vid Norges gräns mot Ryssland, fanns med i 
en förteckning över Upplands kärlväxter (L. 
Jonsell m.fl. 1997) – med den lakoniska kom-
mentaren ”senast uppgiven 1972”. Det gick då 
inte att få fram mer information, så tanatimjan 
fick ett frågetecken för svensk förekomst i kärl-
växtlistan (Karlsson 1998). Nu är det klarlagt 
att uppgiften beror på felregistrering. Två ark 
i UPS, samlade 1931 och 1972, av insamlarna 
betecknade som Thymus serpyllum och aldrig 
bestämda till något annat, har kommit att bli 
registrerade som T. serpyllum subsp. tanaënsis. – 
Mats Hjertson tackas för hjälp med att utreda 
detta!

Mazaceae
Dodartia (tidigare i Phrymaceae) räknas numera till 

en ny familj med typsläktet Mazus (Angiosperm 
Phylogeny Group 2016). Det svenska namnet på 
Mazaceae är violreveväxter. Enda representan-
ten i nordisk flora är Dodartia orientalis, som är 
funnen i Finland; på svenska heter den dodartia 
(Aldén m.fl. 2018). Släktet Dodartia får lämpligen 
heta dodartior.

Phrymaceae
Erythranthe, gyckelblommor (ingick tidigare i 

Mimulus). Molekylära och morfologiska under-
sökningar (Barker m.fl. 2012) har visat att släktet 
Mimulus (i traditionell mening, med cirka 170 
arter) är heterogent. Typarten för släktet, den 
nyligen i Sverige funna, blåblommiga Mimulus 
ringens (se nedan), hör till en liten grupp om sju 
arter från östra Nordamerika, Afrika, Sydost-
asien och Australien. Denna artgrupp, Mimulus 
i snäv mening, är syster till resten av familjen. I 
Norden funna arter och hybrider med gula eller 
rödfläckiga blommor tillhör släktet Erythranthe, 
hemmahörande i östra Nordamerikas och norra 
Sydamerikas berg. Arterna och hybriderna är:

Erythranthe guttata, gyckelblomma;
Erythranthe lutea, kal gyckelblomma;
Erythranthe ×maculosa, brokgyckelblomma (tidigare 

Mimulus cupreus × luteus, tuvgyckelblomma);
Erythranthe moschata, myskgyckelblomma;

figur 19. Mexikansk chiasalvia Salvia hispanica 
blev plötsligt vanlig på svenska soptippar sedan 
dess oljerika frön på 2010-talet börjat säljas som 
superfood. Den blommar sällan eller aldrig i vårt 
land men är vegetativt karakteristisk. – Hl Snöstorp 
s:n, Kuskatorpets avfallsanläggning, 2016-09-26. 
Upptill t.h. skymtar en gråluden bladundersida.
foto: Joakim Ekman.
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Erythranthe ×robertsii (tidigare Mimulus guttatus × 
luteus).

Mimulus ringens, blå gyckelblomma, är en art från 
öst ra Nordamerika med blekblå eller någon gång 
vita blommor. Rune Svensson och Dan Öberg 
fann den som vildväxande i Sverige 2008, ett litet 
bestånd på utfyllnad på Gastelyckan i Sk Stora 
Råby (belägg i LD). Det svenska släktesnamnet 
gyckel blommor måste överföras till Erythranthe; 
dit hör ju de arter som vi är vana att kalla gyckel-
blommor. – Släktet Mimulus i snäv mening före-
slås få namnet pastellgyckelblommor på grund av 
arternas ofta bleka blomfärg.

Orobanchaceae
Castilleja miniata, mönjeröd indianpensel (figur 20), 

samlades i Hls Färila 1946. Uppgiften om denna 
nord amerikanska art, som hör till ett släkte 
med ofta färggranna arter som står nära kovaller 
Melampyrum, har tidigare bedömts som osäker, 
men det finns egentligen ingen anledning till 
det. Det finns två belägg i S, båda från 1946, med 
lite olika text på etiketterna. – Märkligt nog har 
arten återkommit i Hälsinglands flora, nämligen 
på en storvägsren i Alfta, där den funnits sedan 
2012 tillsammans med flera andra ytterst ovan-
liga växter (Wannberg 2018), rimligen utplante-
rade eller utsådda.

[Rhinanthus osiliensis, öselskallra, har diskuterats en 
tid med anledning av en skallra i kalkkällmyrar 
på centrala Gotland, men denna har nu med 
DNA-studier visats tillhöra höskallra Rhinanthus 
angustifolius ( Jonstrup 2017).]

Acanthaceae
Strobilanthes attenuata, nässelstrobilant (figur 21), 

togs 2015 av Sigvard Andersson i Ög Borg, nära 
NV änden av Jordbrogatan, förvildad från 
närbelägen trädgård (belägg i S). Såvitt känt är 
arten inte tidigare rapporterad från Norden. – 
Det svenska släktesnamnet på Strobilanthes är 
ametistbuskar.

Verbenaceae
Glandularia har fått det svenska namnet trädgårds

verbenor (efter den mest kända arten G. ×hybrida).
Glandularia bipinnatifida har fått det svenska nam-

net prärieverbena (Aldén m.fl. 2018).
Verbena stricta, en art som har förvildats i Dan-

mark, har fått det svenska namnet luddverbena 
(Aldén m.fl. 2018).

Campanulaceae
Lobelia ×speciosa, rabattlobelia, är ny som vildväx-

ande i Sverige. Torbjörn Tyler fann den 2009 på 
en matjordsdeponi mellan Norra Fäladen och 
motorvägen i Sk Lund (belägg i LD).

Asteraceae
Archanthemis omfattar fyra dvärgbuskar från Öst-

europa, Turkiet och Kaukasus, som brutits ut ur 
Anthemis. DNA-studier visar att Archanthemis 
är syster till den släktgren som rymmer kullor 
Anthemis och Cota färgkullor (Lo Presti m.fl. 
2010). – Som svenskt namn på släktet föreslås 
här ärkekullor.

Archanthemis marschalliana (tidigare Anthemis 
marschalliana), guldkulla, är veterligen ej funnen 
vildväxande i Norden förut. Den upptäcktes 2011 
av Bengt Sandkull i Sk Lilla Harrie 500 m N om 
kyrkan; belägget (i LD) bestämdes av Torbjörn 
Tyler.

Artemisia tanacetifolia, brantmalört (figur 22). 
”Decenniets svenska växtfynd” kändes det som 
när Anders Jacobson sommaren 2016 hade upp-
täckt en av allt att döma ursprunglig Artemisia-
art på en avlägsen kalkbrant i Västerbottens-
fjällen (Selbergets östbrant i ÅsL Vilhelmina; 
Jacobson 2016). Materialet från Selberget tillhör 
den inte helt utredda Artemisia laciniata-gruppen 
och har preliminärt bestämts till A. tanaceti
folia, som har en stor utbredning från norra 
europeiska Ryssland till Alaska och Yukon. Till 
Artemisia laciniata-gruppen hör också vår ende-

figur 20. Mönjeröd indianpensel Castilleja miniata. 
De kovall-lika bladen syns suddigt till höger om 
blomställningen i bilden. Hls Alfta s:n, vägskärning 
mellan Mållångssta och Styggbo 2015. 
foto: Björn Wannberg.
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miska alvarmalört A. oelandica. Man ska nog inte 
avfärda möjligheten att Selbergets malört, som 
geografiskt är lika långt skild från sina närmaste 
släktingar som alvarmalörten, också kan ha 
utvecklats till en egen art eller underart.

Bidens pilosa, nålskära, sågs i Gtl Burs åtminstone 
1992–2012 enligt Johansson m.fl. (2016), och är 
rapporterad 2015 i Artportalen. Den har alltså 
klarat sig mer än 20 generationer, och uppfyller 
därmed kriterierna för bofasthet.

Calotis cuneifolia, från Australien, är decimeterhög, 
med blomkorgar som påminner något om tusen-
skönans, men mindre blad som sitter strödda på 
stammen. Den togs 1937 i Ög Norrköping på en 
avstjälpningsplats av Lars Engstedt. Belägget i S 
uppmärksammades först helt nyligen.

Centaurea jacea × macroptilon subsp. macroptilon. 
Den centraleuropeiska arten Centaurea macropti
lon publicerades från Gtl av Lindman (1918), men 
det material han samlade är artens hybrid med 
rödklint. Det är de enda säkra fynden av denna 
hybrid i Sverige. På Gotland var den sannolikt 
tillfälligt inkommen med frövaror ( Johansson 
m.fl. 2016).

Centaurea triumfettii, luddklint, är inte funnen i 
Sverige. Thomas har kontrollerat belägg för 
samtliga publicerade uppgifter (Sk, Gtl, Sm, Dlr) 
och funnit dem vara röd kamklint C. cheiranthi

folia var. purpurascens. (Luddklint är även upp-
given för Norge.)

Doronicum ×willdenowii, slottsgemsrot, fann Carl 
Blom 1943 som trädgårdsflykting i ett skogsbryn 
nära Delsjöupplaget i Vg Göteborg. Någon 
senare pålitlig svensk uppgift är inte känd, men 
det utesluter inte att växten finns i landet. En 
utmärkt genomgång av slottsgemsroten, som 
anses vara en hybrid mellan klostergemsrot 
D. pardalianches och stor gemsrot D. plantagineum 
finns hos Leslie (1981). Där behandlas också 
praktgemsrot D. ×excelsum, som är spridd i delar 
av Norge (Alm 2011) men såvitt känt ännu inte är 
funnen hos oss.

Echinacea purpurea, röd solhatt. Ett välmotiverat 
byte av svenskt namn sedan arten förts över till 
släktet solhattar (tidigare Rudbeckia purpurea, 
röd rudbeckia); se Aldén m.fl. (2018).

Eclipta prostrata, vitknapp, har smala, motsatta 
blad och små korgar som sitter en och en i 
bladvecken. Korgarna har många vita, smala och 
korta strålblommor. Den är tidigare funnen som 
blomkruksogräs i Oslo. Nu är den även känd 
från Sverige (Växjö; Burén & Widgren 2017).

Emilia coccinea, tofsblomster. Vid arbetet med 
Närkes flora fann Lars Löfgren ett belägg av 
denna art i OREB. Det hade samlats av Nils 
Kierkegaard 1930 på ”soldattorp 24” i Nrk Lill-

figur 21. Nässel-
strobilant Strobil-
anthes attenuata 
från Centralasien 
är en flerårig ört 
i släktet ametist-
buskar (många av 
släktets arter är 
tropiska buskar). 
Både på Sigvard 
Anderssons 
belägg från Ög 
Borg (skannat i S) 
och på närbilden 
av blomman (från 
alpinavdelningen i 
British Columbias 
botaniska träd-
gård i Vancouver) 
syns de karakte-
ristiska utdragna 
bladspetsarna. 
foto: Mike Davy.
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figur 22. Brantmalört Artemisia tanacetifolia på sin enda kända lokal i Norden, en rasbrant på Selbergets 
nordöstsida, ÅsL Vilhelmina socken.

A: 2 augusti 2016: Artemisia-bladen dominerar; överst syns några höga skott i knopp. – B och C: 21 
augusti: blommande skott och närbild av utslagna korgar. – D: Blad rosett från ett av beläggen i S.
foto: Anders Jacobson (A–C).

A B

C D
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kyrka. Löfgren fann också att Sernander (1933) 
hade skrivit om fyndet: ”ett f.d. soldattorp, som 
1929 undergick en grundlig reparation, varvid 
jordlagret under stugans golv utschaktades. År 
1930 uppenbarade sig på denna jord en ettårig 
växt med vackra scharlakansröda blommor, i 
vilken jag igenkände en gammal prydnadsväxt, 
den ostindiska Emilia sonchifolia. Frön till någon 
ettårig prydnadsväxt ha icke enligt uppgift i 
mannaminne blivit utsådda å denna plats, varför 
fröet till Emilia … måste i långa tider legat under 
stugan med bibehållen grobarhet.” Svengunnar 
Ryman korrigerade bestämningen till E. coccinea 
(Löfgren 2011). – Svenskt släktesnamn på Emilia 
är tofsblomstersläktet.

Erigeron acris subsp. brachycephalus, östbinka, utgår. 
Enligt Olander & Tyler (2017) går den inte att 
skilja från kalbinka E. acris subsp. droebachiensis. 
Den var tidigare angiven från Finland och, med 
tvekan, från Sverige (Hylander 1955).

Hieracium aestivum är en i huvudsak norsk, möjligen 
kalkgynnad art, som även är känd från några 
platser i Bohuslän – men aktuella fynd saknas. 
Den har distinkta karaktärer och det är omtvis-
tat till vilken sektion den ska räknas; först fördes 
den till klippfibblor Oreadea, men avvisades 
därifrån av Torbjörn Tyler (2011) på grund av de 
mörka märkena; senare har den placerats bland 
styvfibblorna Tridentata, vilket Tommy Nilsson 
är tveksam till, bland annat på grund av dess 
bladrikedom. Den har saknats i de senaste årens 
Hieracium-listor men är nu provisoriskt placerad 
bland styvfibblorna.

Hieracium bertilssonii, H. blekingense, H. erectiramum, 
H. piranhae, H. rigescoides, H. subpardalinum och 
H. xanthochlorum är sju nya styvfibblor (sektion 
Tridentata) från Götaland, beskrivna av Tommy 
Nilsson (Nilsson & Tyler 2016). – Åtta nya 
styvfibblor beskrevs två år senare (Nilsson & 
Tyler 2018): H. antrorsum (Klm, Öl), H. gothici
ferum (tidigare H. adampliatum var. pilosius; Vg), 
H. grothii (Nb), H. quercifolium (Klm), H. stenianum 
(SmI, Vg), H. suppansum (tidigare: H. sparsifolium 
var. suppansum (Dls, Vrm), H. vestrogothicum (Hl, 
SmI, Vg), H. vetlandaënse (SmI, Klm). Hittills har 
endast H. bertilssonii, H. grothii och H. piranhae 
fått svenska namn: bertilssonfibbla efter Anders 
Bertilsson, som var med och upptäckte arten, 
grothfibbla efter Hans Groth, som samlade typ-
exemplaret av ”sin” art, och pirayafibbla efter de 
spetsiga, relativt tätt ställda bladtänderna.

Hieracium chrysoprasium, krysoprasfibbla. En 
hagfibbla som beskrivits från Danmark där den 
förekommer bl.a. på nordöstra Själland. Fem 
nutida insamlingar från Skåne i LD bestämdes 
2015 till denna art av T. Tyler. Kanske är den 
nyligen inkommen, kanske har den funnits länge 

även hos oss men inte beaktats. – Det svenska 
artnamnet krysoprasfibbla föreslås här.

Hieracium dilutifrons, slankfibbla (tidigare H. tany
phyllum) är en klippfibbla (sektion Oreadea) med 
inskränkt förekomst på västkusten (Bh och Vg). 
Att Ohlséns namn hörde till denna art och hade 
prioritet klarnade först efter publiceringen av 
klippfibblerevisionen (Tyler 2011).

Hieracium farumense är en mångbladig art i sektio-
nen styvfibblor Tridentata. Från Själland är ett 
tiotal förekomster kända (Schou 2001). Ett par 
lokaler i västra Skåne upptäcktes och publice-
rades av Erik Almquist (i Weimarck 1963), men 
arten har missats i sentida svenska listor. Ett 
belägg som jag (Thomas) samlade på en av Alm-
quists lokaler 1980 finns i S och bestämningen 
är nu kontrollerad av Tommy Nilsson. – Det 
svenska namnet farumfibbla föreslås här.

Hieracium irriguiforme, blekingefibbla, är indragen i 
hajfibbla H. pristophyllum Tyler (2017d). Blekinge-
fibblan är geografiskt skild från hajfibblan, som 
har sin sydgräns i norra Småland, men de anses 
vara alltför lika för att kunna upprätthållas som 
skilda arter.

Hieracium isoptortum, mjölbyfibbla, är indragen i 
bukettfibbla H. leucotrachelum hos Tyler (2017d). 
De är visserligen geografiskt separerade men 
anses vara alltför lika för att kunna vara olika 
arter.

Hieracium jonsbergense, jonsbergsfibbla (sektion 
Vulgata) är indragen i glandelfibbla H. pseudo 
dia phanum (Tyler 2017d).

Hieracium jutlandicum är en dansk art, rätt 
vittspridd i Jylland och med ett par lokaler på 
Själland (Schou 2001). Erik Almquist samlade 
material i Sk och Sm som han bestämde till den 
arten. Uppgifterna publicerades av Almquist (i 
Weimarck 1963) respektive Edqvist & Karlsson 
2007 (där den dock inte accepterades). Tommy 
Nilsson har nu konstaterat att de svenska beläg-
gen (alla i S) inte tillhör H. jutlandicum, som 
därmed utgår som svensk.

Hieracium sektion Pulmonarioidea. – Denna grupp 
karterades i Hulténs atlas (Hultén 1950) under 
namnet Hieracium grupp Depilata, glattfibblor. 
Glattfibblorna omfattar hos oss fem beskrivna 
småarter; den mest vittspridda, H. depilatum, 
som här får det svenska namnet glattfibbla, är 
känd från Hrj, Jmt och angränsande Norge; de 
övriga är kända från enstaka eller mycket få 
lokaler: H. depilatiforme ( Jmt), H. dovrensifolium 
(Dlr), H. linophyton (Dlr) och H. stellans (Dlr). 
Arterna är intermediära mellan fjällfibblor 
H. sect. Alpina och sallatsfibblor H. sect. Prenant
hoidea och kan ha uppkommit genom hybridi-
sering mellan arter ur dessa grupper. Grovt sett 
ser de ut som lågväxta sallatsfibblor men har få 
och stora blomkorgar samt glandler i bladkanten 
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(båda drag från sect. Alpina). – Namnet Pulmo
narioidea brukas i mellaneuropeisk litteratur 
just för arter som står mellan de båda nämnda 
grupperna, och det faller sig därför naturligt 
att räkna de fem diskuterade arterna hit. Detta 
innebär en väsentlig ändring av Pulmonarioidea-
sektionens morfologi och utbredning (tidigare 
endast Mellaneuropas berg). – Denna text är ett 
referat av Tyler (2017c).

Hieracium pulmonarioides är den enda svenska arten 
i sektionen Amplexicaulia, klisterfibblor. Den 
fanns i gräsmattor i Uppsala botaniska träd-
gård (Almquist 1965) men är nu troligen borta. 
Namnet murfibbla publicerades hos Mossberg & 
Stenberg (2018).

Hieracium sabaudum, savojfibbla, är en annan mel-
laneuropeisk art som förekom i gräsmattor i 
gamla tiders Uppsala (Almquist 1965). Den är 
typart för sektionen Sabauda, savojfibblor, och 
det svenska artnamnet savojfibbla har publicerats 
2017 i SKUD.

Hieracium speciosum har fått det nya namnet lamm
fibbla hos Mossberg & Stenberg (2018); det är den 
enda i Sverige funna arten av sektionen Villosa, 
ullfibblor (bortsett från prydnadsväxten H. vil
losum, ullfibbla). Även lammfibblan är en gammal 
gräsmatteinkomling i Uppsala (Almquist 1965) 
och är nu troligen utgången.

Hieracium triceps är en opublicerad styvfibbla (sect. 
Tridentata) som P. A. Larsson fann på tre lokaler i 
Dls 1902–1906 (Ånimskog: Stora och Lilla Bräcke 
samt Åmål: Stora Berga). Den är relativt distinkt, 
bland annat har den mycket ofta tre korgar.

Hieracium villattingense, mälarfibbla, är indragen i 
bukettfibbla H. leucotrachelum hos Tyler (2017d). 
Deras utbredningar gränsar till varandra och de 
är alltför lika för att kunna upprätthållas som 
arter.

Hieracium virgultorum har fått namnet långblads
fibbla hos Mossberg & Stenberg (2018). Den hör 
till sektionen Sabauda, savojfibblor. I Sverige är 
den troligen tillfälligt införd men i Danmark 
ursprunglig och spridd över hela landet (Schou 
2001).

Inula conyzae, brunkrissla (figur 23), konstaterades 
utdöd i Sk och Sverige 1975 men återupptäcktes 
(på ny skånsk lokal) år 2007. Där har den ökat 
(från 35 till 744 år 2015, Mattiasson 2015) och bör 
nu betraktas som bofast. Det är naturligt att 
utpostförekomster kommer och går, så att en 
arts utbredningsgräns varierar en smula. Om ett 
varmare klimat får brunkrisslan att sprida sig 
ytterligare återstår att se.

Jacobaea alpina, alpstånds, och J. subalpina har 
tidigare rapporterats som trädgårdsflyktingar 
i norra Norge (Lid & Lid 2005, som Senecio 
cordatus resp. S. subalpinus). Dessa båda arter 
från Mellaneuropas berg är nära släkt och de har 

visat sig svåra att avgränsa i Norge. När växten 
visade sig vara invasiv (en ”pestplante”) i Troms 
fylke blev en utredning påkallad. Den visade att 
nästan allt nordnorskt material bör klassificeras 
som hybrider mellan de båda arterna. Hybriden, 
Jacobaea alpina × subalpina, har troligen uppkom-
mit i odling i norra Norge i sen tid. Dess norska 
namn är tromsøsvineblom (Alm m.fl. 2016) och här 
föreslås tromsöstånds som svenskt namn. – Ren 
alpstånds har bara påträffats på en enda lokal, i 
Alta i Finnmark, ren J. subalpina inte alls.

Matricaria chamomilla × Tripleurospermum mariti
mum, kamomill × kustbaldersbrå, publicerades 
från Sk av Selander (1910). Denna osannolika 
hybrid kan nu bestämt dementeras, då belägget 
påträffats. Det finns i S och ombestämdes redan 
1936 av Nils Hylander till kamomill, och har 
sedan dess förvarats under det namnet i herbariet.

Pilosella cymosa subsp. praealta × lactucella, blåfibbla 
× revfibbla, är ny för landet. Den är dokumente-
rad från Upl Forsmark 2013 (Tyler 2017b).

Pilosella cymosiformis (tidigare P. setigera), stäpp-
fibbla. Namnbyte enligt Gottschlich (2013).

Pilosella ×piloselliflora (tidigare P. officinarum × 
suecica gråfibbla × svenskfibbla). Torbjörn Tyler 
uppfattar nu denna som en etablerad hybrid med 
förekomst särskilt i västra Dalarna och Bergsla-
gen (Tyler 2017b). Den bör då betecknas med ett 
binärt namn, P. ×piloselliflora, och det svenska 
namnet har blivit bergslagsfibbla efter förslag av 
Svengunnar Ryman.

Pilosella ×polioderma, grå kvastfibbla (tidigare 
kvastfibbla × mattfibbla P. cymosa subsp. cymosa × 
officinarum subsp. peleteriana) har urskilts i mer än 
ett sekel. Den har en mycket gles och oregelbun-
den korgställning samt större korgar än normal 
kvastfibbla (se vidare Tyler 2017b). Tyler betrak-
tade den tidigare som en variant av styvhårig 
kvastfibbla. Nu anser han att den har uppkom-
mit ur hybrider mellan kvastfibbla och matt-
fibbla. Då bör den inte inordnas under den ena 
föräldern. Eftersom den inte är särskilt enhetlig 
har den troligen uppkommit flera gånger.

Pilosella pseudoblyttii (tidigare P. aurantiaca var. pseu
doblyttii), glatt brandfibbla. Den har alltså upp-
värderats till egen art (Tyler 2017b). Den bildade 
tidigare, tillsammans med hårig brandfibbla var. 
decolorans, en underart inom rödfibbla med nam-
net brandfibbla P. aurantiaca subsp. decolorans. 
Efter uppgraderingen av pseudoblyttii till art finns 
inget behov av att urskilja var. decolorans, utan 
den betecknas som P. aurantiaca subsp. decolorans 
med sitt gamla svenska namn, hårig brandfibbla.

Pilosella transbotnica, ansågs tidigare vara en variant 
av mjukhårig kvastfibbla Pilosella cymosa var. 
cymosa, men den avviker i många egenskaper och 
är enhetlig. Tyler (2017b) betraktar den därför 
nu som en skild art. Han har gett det svenska 
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namnet bottnisk kvastfibbla. Den har varit känd 
som egen art i mer än hundra år.

Ratibida pinnata, stor mexikohatt, påträffades 2012 
som ny för Sverige på en jordhög i Sk Malmö 
hamn av Åke Svensson och Charlotte Wigermo. 
Belägg i LD, kontrollerat av Lars Fröberg (Frö-
berg 2018a).

Senecio doria, jättestånds. Denna storväxta perenn 
hittades 2012 förvildad från Botaniska trädgår-
den i Helsingfors (Piirainen & Piirainen 2015). 
Den har en hög stjälk med hela, (nästan) helbräd-
dade blad och talrika små korgar i kvast. Den är 
ursprunglig i centrala och östra Europa.

Solidago ptarmicoides. – Vid Österleden i Sk Hel-
singborg finns en vägslänt där man har funnit 

en mängd ovanliga nordamerikanska växter de 
senaste åren. Där samlade Anders Svenson 2017 
något som liknade prickaster Galatella sedifolia, 
men med honliga strålblommor med välutveck-
lade treflikiga märken (strålblommorna är sterila 
hos Galatella). Torbjörn Tyler artbestämde beläg-
get till Solidago ptarmicoides. – Jan-Erik Hederås 
har meddelat att de märkliga växterna, som 
anskaffats från Nordamerika av en privatperson, 
Peter Gaunitz, utsattes respektive såddes cirka 
2008 under Stadsbyggnadsförvaltningens över-
inseende. Nu står de där, trots vägkantsslåtter, 
och får betecknas som kvarstående.

[Sonchus asper × oleraceus, svinmolke × kålmolke, 
måste betraktas som högst osäker. Den enda 

figur 23. Brunkrissla Inula conyzae är 
en central europeisk perenn ört med 
huvudutbredning i Mellan europa norrut 
till Danmark och utposter i Skåne. 
Den växte åtminstone 1848–1881 
på en pilevall vid Trolle berg i Flackarp 
(ansedd som ursprunglig) och 1964–
1974 vid Sibbarp utanför Malmö (där 
ansedd som kulturspridd och tillfällig). 
Nu finns en ökande population på en 
jordvall i Mellan-Grevie socken, nära 
Västra Ingelstad, och arten får åter 
anses bofast i landet. – Joakim Ekman 
uppskattade att det var 500 stjälkar i 
frukt när han fotograferade beståndet 
2011-09-25. Stefan Cherrug fångade 
arten i full blom 2015-08-28. 
foto: Joakim Ekman (översikt), Stefan 
Cherrug (närbilder).
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svenska uppgiften finns i Skånes flora (Weimarck 
1963) och baseras på en uppgift av Börje Löv-
kvist. I floran har kromosomtalet en asterisk, 
vilket betyder att Lövkvist sagt sig ha fastställt 
talet på skånskt material. Det finns dock inget 
belägg och uppgiften finns inte med i den tryckta 
sammanställningen (Lövkvist & Hultgård 
1999).]

[Taraxacum conclusum, Fjällblads maskros, var 
inte beskriven när den angavs från åtta lokaler i 
Norrbottens flora 3 (Stenberg 2010). Efter kontroll-
odling har Hans Øllgaard funnit att materialet 
tillhör samma art som huddungemaskros T. hud
dungense (Stenberg 2016a, H. Øllgard i e-brev 
2018-07-02).]

Taraxacum imitans, Såltins maskros (sect. Taraxa
cum, ogräsmaskrosor), hittades av Hans Øllgaard 
i Nb (Siknäs i Töre s:n) 2016 som ny för Sverige. 
Bestämningen av den i Finland ganska spridda 
arten kunde senare bekräftas av Juhani Räsänen 
(Räsänen 2016).

Taraxacum sagittifolium (sect. Crocea, fjällmask-
rosor) har fått det svenska namnet pilbladsmask
ros i Nordens flora (Mossberg & Stenberg 2018).

Taraxacum unguilobum (sect. Celtica, kärrmask-
rosor), en i Norge och på Brittiska öarna 
förekommande art, har fått det svenska namnet 
norsk kärrmaskros i Nordens flora (Mossberg & 
Stenberg 2018).

Adoxaceae
Viburnum ×bodnantense, hybridkejsarolvon. Det 

första svenska fyndet gjordes 2008 av Charlotte 
Wigermo, Åke Svensson och Bengt Nilsson i Sk 
Andrarum, kvarstående i bryn utmed Verkeån 
750 m S om Gamlegård (belägg i LD). Bestäm-
ningen är kontrollerad av Torbjörn Tyler. – Den 
vinterblommande busken är en hybrid mellan 
kejsarolvon V. farreri och storblommigt kejsar-
olvon V. grandiflorum. I odling är hybriden 
mycket vanligare än föräldrarna.

Viburnum ×burkwoodii, hybridolvon. Som vild-
växande funnen första gången i vårt land på 
Hisingen i Bh Backa (Svensson 2014). Hybrid-
olvonets stamarter är luktolvon V. carlesii och 
V. utile.

Caprifoliaceae
Lonicera ×italica, rosenkaprifol. En trädgårdshybrid 

(L. periclymenum × etrusca), som lätt kan förväx-
las med äkta kaprifol L. periclymenum. De övre 
bladen omfattar stjälken skållikt liksom hos äkta 
kaprifol, men kronpipen är hårig och glandel-
hårig utvändigt. Vid arbete med nycklarna för 
Den botaniska skattkammaren fann Torbjörn Tyler 
insamlingar i LD från två lokaler: Sk Åhus, gles 
tallskog 1750 m O Skogstorpet 1995 Åke Svens-

son, och Gtl Follingbo torr tallskog mellan sjuk-
hemmet Tallbacken och den gamla parken vid 
Jakobsberg 2006 Torbjörn Tyler och Alexander 
Sennikov.

Lonicera nitida, myrtentry, angavs från Gotland av 
Petersson (2016), men med frågetecken: myrten-
try liknar lingontry L. pileata, och dokumenta-
tion saknades. Nu finns belägg i S genom Bo 
Göran Johanssons försorg, och Joakim Ekman 
har lagt upp bilder i Artportalen. Gotlandsexem-
plaret stämmer med L. nitida i bladform (relativt 
breda blad, bredast nedom mitten) och i att mitt-
nerven inte är upphöjd. Buskens lågväxthet och 
bladens storlek stämmer bättre med L. pileata, 
men det skulle kunna vara miljöbetingat. Den 
får tills vidare, åtminstone provisoriskt, accepte-
ras som myrtentry L. nitida. – Arternas hemland 
är Kina, och i Flora of China (Yang m.fl. 2011) 
betraktas de som varieteter av arten L. ligustrina.

Lonicera sempervirens, vintergrön kaprifol. Ny för 
Sverige som förrymd kulturväxt: Sk Lund, Sankt 
Hans backar, kommunal trädgårdskompost 
2011 Åke Svensson, belägg i LD, bestämt av Lars 
Fröberg (Fröberg 2018a).

Lonicera tragophylla, praktkaprifol, är mycket lik 
äkta kaprifol L. caprifolium, men blomman är 6–8 
cm lång och kronpipen är finhårig invändigt. 
Arten togs i Sk Everöd 2014 av Nadja Niordson 
och belägget (i LD) har bestämts av Lars Fröberg 
och Torbjörn Tyler.

Scabiosa caucasica, höstvädd. En storvuxen perenn 
från Turkiet, Iran och Kaukasus. Den har 
himmelsblå, jättelika blomkorgar med breda, 
tandade kronflikar. De nedre bladen är hela 
och de övre finflikiga. I Norden odlas den som 
prydnadsväxt och har rapporterats som förvil-
dad från Finland och nu även från Sverige. Inge 
Palmqvist fann den 2009 i ett gammalt grustag 
vid Björkagården i Dlr Gagnef. Tyvärr försvann 
den vid planering och utlastning 2014. Bild-
belägg finns på Dalarnas Botaniska Sällskaps 
hemsida.

Weigela florida, rosenprakttry, har nyligen doku-
menterats som förvildad i Sk, då Torbjörn Tyler 
artbestämt nyinsamlade skånska belägg i LD. 
Prakttryar Weigela brukar annars oftast redovi-
sas utan artnamn, och några arter har inte listats 
i kärlväxtlistan.

Araliaceae
Aralia californica, kalifornisk aralia (tidigare kali-

forniaaralia). Arten påminner mycket om kash-
miraralia A. cachemirica, men blomställningen 
är vidare (med längre grenar) och småbladen är 
bredare och knappt märkbart ljusare på under-
sidan. Bengt Westman fann kalifornisk aralia 
i Linköping i augusti 2016. Belägget finns i LD 
och Torbjörn Tyler har bekräftat bestämningen.
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Apiaceae
Krubera peregrina, filigranskörvel (tidigare Capno

phyllum peregrinum). Släktet Capnophyllum har 
nyligen reviderats (Magee m.fl. 2009), och den 
enda i Norden funna arten (en sällsynt adven-
tiv) har förts till ett eget släkte, Krubera, som 
är mediterrant; Capnophyllum i snäv mening är 
sydafrikanskt och innehåller fyra arter. Moleky-
lära data visar att Capnophyllum och Krubera inte 
alls är nära släkt.

Laserpitium hispidum, som omtalades i Flora Nordica 
6 som en tillfällig gäst i Finland (Fröberg hos 
Jonsell & Karlsson 2010) är nu även påträffad i 
Sverige, Upl Ekolsund i Husby-Sjutolft socken, 
där den växer ganska så rikligt på en grusplan. 
Den får anses bofast: lokalt har den varit känd 
sedan mitten av 1970-talet, men i vidare kretsar 
uppmärksammades den först i år genom Erik 
Ljungstrand (Hobro m.fl. 2018). Växten har på 
förslag av Svengunnar Ryman fått det svenska 
namnet borstspenört. Den är styvhårig, och mera 
lik morot Daucus carota än vår vilda art av släktet, 
spenört L. latifolium, som dessutom är alldeles kal.

Oenanthe javanica, selleristäkra, är en syd- och 
ostasiatisk vattenväxt som hos oss odlas som 
prydnadsväxt i dammar. I andra delar av världen 
används den som grönsak. Växten liknar selleri 
något och har alltså bredflikiga blad till skillnad 
från våra andra stäkror. Christoffer Pencak fann 
den sommaren 2017 i ett dike (som var ”mer eller 
mindre invaderat av växten”) vid Klare mosse i 
Tuve socken (Vg) på Hisingen. Erik Ljungstrand 
kontrollerade bestämningen och samlade belägg 
till GB, LD och S (Pencak & Ljungstrand 2017).

SLUTORD
Detta är det femtonde och kanske sista 
tillägget till Thomas’ lista över Sveriges 
kärlväxter som utkom 1998. Efter tjugo år 
kan det vara dags att avsluta tilläggsserien i 
SBT. Idag finns andra tekniska möjligheter 
att tillhandahålla aktuella listor och presen-
tera ändringar, som dessutom gör uppgif-
terna lättare att återfinna och kanske också 
synliga för fler.

Arbetet med just denna artikel har pågått 
under lång tid. Magdalenas insats var bara 
tänkt att vara manusgranskarens, men i 
slutfasen, när texten var i stort sett färdig-
skriven, drabbades Thomas av en stroke, 
och vi har hjälpts åt att få ihop bilder och 
bildtexter, och att göra en sista kontroll av 
helheten.  

•  Väldigt många har hjälpt till med uppgifter, 
belägg, bilder, skanning, kommentarer och så 
vidare, långt fler än de som nämns i text och 
bildtexter. Varmt tack till er och alla andra som 
genom åren bidragit till artikelserien – och 
alldeles särskilt till Erik Ljungstrand, Svengunnar 
Ryman och Torbjörn Tyler, som löpande rappor-
terar alla väsentliga nyheter i sina verksamhets-
områden.
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T
rots att ”art” är ett delvis artificiellt 
begrepp finns idag inget bra alterna-
tiv för att kommunicera om mycket 
av det vi ser i naturen. Arter kan vara 

vackra eller spännande att studera och arter 
är fundamentala i våra liv som föda, medicin, 
byggmaterial och bränsle. Vidare är arter, 
vid sidan av ekosystem, idag de viktigaste av 
de enheter som används inom naturvården. 
Detta för att nämna några aspekter där ”art” 
är ett viktigt koncept. Här tänkte jag emel-
lertid visa vad man kan hitta om man istället 
tittar på den genetiska variationen bland 
många exemplar inom samma art eller bland 
många exemplar hos närstående arter. Mot 
slutet kommer jag att diskutera vad denna 
variation kan betyda om man vill bevara vår 
totala biodiversitet. Eftersom jag själv fors-
kar på bladmossor kommer exemplen från 
denna grupp av gröna landväxter, och base-
ras på information från DNA-sekvenser.

Hur stor är variationen under  
artnivån hos mossor?
I Europa finns något mer än 1800 mossarter 
(Hodgetts 2015). För att få en uppfattning 
om storleken på den genetiska inomarts-
variation som döljer sig bland dessa arter 

har jag sammanställt den information som 
finns publicerad om 32 arter, eller knappt 
två procent av Europas mossflora (tabell 1). 
För varje art hade 19–363 exemplar stude-
rats och vanligen 2–5 molekylära markörer 
(specifika sekvenser av DNA). Hos de olika 
arterna varierade antalet genotyper (gene-
tiskt skilda varianter) mellan 2 och 50, och 
totalt hittades 603 genotyper. Om alla 1800 
arter är lika variabla som de 32 studerade 
skulle det finnas nästan 34 000 geno typer i 
Europa. 

Trots det enorma antalet är det viktigt 
att försöka förstå vad 34 000 betyder när 
det gäller hur stor den totala biodiversiteten 
under artnivån är. Detta antal baseras på 
markörer vars genomsnittliga längd ligger 
på omkring 1500 baspar (600–2800 per art) 
i DNA-kedjan, medan den modellorganism 
bland mossor som är bäst studerad, mudder-
mossa Physcomitrella patens, har totalt cirka 
500 miljoner baspar (ett typiskt antal för 
bladmossor). De drygt 600 genotyperna hos 
de studerade 32 arterna upptäcktes alltså 
bland mindre än en hundradels promille av 
det totala genetiska materialet (genomet). 

Det finns därför med största säkerhet 
enormt mycket mer än de uppskattade 

Som botanister, eller biologer i allmänhet, använder vi vanemässigt begreppet 

art i alla möjliga sammanhang utan att reflektera djupare över vad det innebär. 

Men tänk om det är så att vi genom att fokusera på artnivån missar en stor 

del av den totala biologiska variationen som finns i naturen. Kanske vi rentav 

riskerar att förlora biodiversitet genom att alltför ensidigt koncentrera oss på att 

bevara arter. Följ med på en resa i den förunderliga variationen kring och under 

artnivån i mossornas värld.

Gömd och oftast glömd biodiversitet 
– en inblick i det som döljer sig under artnivån
LARS HEDENÄS
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34 000 genetiskt skilda varianterna om 
man tittar på de 1800 arternas hela gene-
tiska material. Detta stöds av att studier 
som baseras på exempelvis mikrosatelliter 
(upprepade korta DNA-sekvenser) eller 
iso enzymer (olika varianter av ett enzym) 
oftast hittar större variation än studier 
baserade på 2–5 molekylära markörer (t.ex. 
Kophimai 2013). Åtminstone för mikro-
satelliter beror detta på högre mutations-
hastighet än hos vanliga DNA-sekvenser. 
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att 
för många av de 32 arterna studerades färre 
än hundra prover, och att chansen att hitta 
ytterligare varianter inom en art ökar med 
antalet exemplar som studeras.

Om en väldigt stor andel av den totala 
biodiversiteten ligger under artnivån 
riskerar ett ensidigt fokus på artnivån i 
bevarandearbetet att missa en stor biodiver-
sitetskomponent ifall olika arter uppvisar 
olika stor inomartsdiversitet eller om den 
geografiska fördelningen av denna skiljer sig 
mellan arter. Vi ska därför titta på varia-
tionen hos några väl studerade europeiska 
arter där det finns data för de två molekylära 
markörerna ITS (i kärngenomet) och/eller 
rpl16 (i kloroplast genomet) (Hedenäs 2016). 

Eftersom dessa arter provtogs med samma 
antal exemplar (15) per geografisk region 
kan man i flera avseenden direkt jämföra 
arternas variation. 

Antalet och frekvensen av olika haplo-
typer (specifika DNA-sekvenser som 
nedärvs tillsammans från en förälder), som 
tillsammans ger haplotypdiversiteten, och 
ibland även vilka haplotyper som finns, skil-
jer sig ofta mellan olika regioner, exempelvis 
hos ruggmossa Rhytidium rugosum (figur 1, 
2A) och cirkelmossa Sanionia uncinata (figur 
1, 2A, B). Dessutom skiljer sig diversiteten 
ofta mellan arter som finns i samma region, 
exempelvis södra Sverige (gula staplar i figur 
2A, B), och jämför man antalet haplotyper 
per art som studerats i samma regioner är 
variationen stor. Medan sju ITS-haplotyper 
hittades hos späd skorpion mossa Scorpidium 
cossonii fanns det 16 hos kärrkrokmossa Sar
mentypnum exannulatum (figur 2A). 

En liknande variation hittade även 
Désamoré (2013) som studerade genetisk 
diversitet och genetiska skillnader hos tio 
bladmossor i fem regioner i Europa baserat 
på 2–5 molekylära markörer per art. 

Skillnader inom arter beror inte bara på 
hur vanligt förekommande olika genetiska 

figur 1. Ruggmossa Rhytidium rugosum (till vänster) och cirkelmossa Sanionia uncinata (till höger) är två 
mossarter vars genetiska variation detaljundersökts med modern DNA-teknik. 
foto: Lars Hedenäs.
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figur 2. Haplotypdiversitet (H) för de molekylära markörerna ITS (A) respektive rpl16 (B) baserat på 15 
prover per art och region. Färgerna på staplarna motsvarar dem på kartan. 

I A och B betyder korta streck ovanför respektive region att arten inte är representerad från denna. 
Vågräta streck med tjocka punkter i ändarna inom en art betyder att haplotypsammansättningen skiljer sig 
mellan regionerna. Det totala antalet haplotyper som hittades för varje art anges vid basen av staplarna. 
Figuren baseras på data i Hedenäs (2016).

tabell 1. De 32 europeiska mossarter vilkas genetiska variation undersökts.

Amphidium lapponicum lapptratt-
mossa (Désamoré 2013)

A. mougeotii kuddtrattmossa 
(Désamoré 2013)

Antitrichia curtipendula fällmossa 
(Hedenäs 2008a)

Cratoneuron filicinum källtuffmossa 
(Hedenäs 2012b)

Drepanocladus aduncus lerkrok-
mossa (Hedenäs 2008b)

D. lycopodioides grov gulmossa 
(Hedenäs & Bisang 2015)

D. trifarius maskgulmossa (Hedenäs 
och Bisang 2013)

D. turgescens korvgulmossa (Hede-
näs 2014a)

Grimmia montana solgrimmia (Van-
derpoorten m.fl. 2008)

Hamatocaulis vernicosus käppkrok-
mossa (Hedenäs & Eldenäs 2007; 
Hedenäs opubl.)

Hypnum bambergeri guldfläta (Hede-
näs 2014a)

H. vaucheri maskfläta (Hedenäs 2014a)
Kindbergia praelonga spärrspröt-

mossa (Hedenäs 2010a)
Orthotrichum affine strimhättemossa 

(Désamoré 2013)
O. lyellii stor hättemossa (Désamoré 

2013)
Palustriella falcata klotuffmossa 

(Hedenäs 2010b)
Plagiomnium undulatum vågig prakt-

mossa (Désamoré 2013)
Plagiothecium denticulatum skogs-

sidenmossa (Désamoré 2013)
P. undulatum vågig sidenmossa 

(Désamoré 2013)
Pleurochaete squarrosa stäppmossa 

(Grundmann m.fl. 2007, 2008)
Rhytidium rugosum ruggmossa 

(Hedenäs 2017a)

Sanionia uncinata cirkelmossa 
(Hedenäs 2010c)

Sarmentypnum exannulatum kärr-
krokmossa (Hedenäs 2009a)

Scorpidium cossonii späd skorpion-
mossa (Hedenäs 2009b)

S. scorpioides korvskorpionmossa 
(Hedenäs 2009b)

Scorpiurium circinatum – saknar 
svenskt namn (Désamoré 2013)

Sphagnum fimbriatum fransvitmossa 
(Szövényi m.fl. 2006)

S. squarrosum spärrvitmossa (Szövé-
nyi m.fl. 2006)

Timmia austriaca skogstimmia 
(Désamoré 2013)

T. bavarica fjälltimmia (Désamoré 2013)
Tortella rigens styv kalkmossa (Hede-

näs 2015c)
Tortula muralis murtuss (Werner och 

Guerra 2004).



49Hedenäs: Inomartsdiversitet

varianter är i olika regioner. En del haplo-
typer inom en art finns dessutom endast i en 
av de tre regionerna (figur 3), och återigen 
finns variation både mellan arter och mellan 
regioner. Om en vitt utbredd art minskar 
kraftigt eller till och med försvinner i en av 
de tre regionerna riskerar vi därför att förlora 
en större eller mindre del av dess genetiska 
variation.

Från artsystematik till  
inomarts variation
För att öka förståelsen för att ett alltför 
artfokuserat studium av våra organismer 
riskerar att missa viktiga aspekter av vår 
biodiversitet ska jag kort beskriva resultaten 
av några studier där inom artsvariation är en 
viktig aspekt. Vi börjar med ett exempel på 
ett projekt inom artsystematik som sedan 
övergår i en studie kring inomartsvaria-
tion, en studie av det sedan länge förmodat 
välkända släktet knölmossor Oncophorus 
(figur 4). I en global revision som publice-
rades så sent som för tjugo år sedan (Frahm 
m.fl. 1998) ansågs det finnas två arter i 
Europa: O. virens och O. wahlenbergii. Några 
år senare lyftes O. wahlenbergii var. elonga

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

D
AT

A 
S

A
K

N
A

S

C
ra

to
ne

ur
on

fil
ic

in
um

H
am

at
oc

au
lis

ve
rn

ic
os

us

S
an

io
ni

a
un

ci
na

ta

S
ar

m
en

ty
pn

um
ex

an
nu

la
tu

m

S
co

rp
id

iu
m

co
ss

on
ii

R
hy

tid
iu

m
ru

go
su

m

A

B

figur 3. Antal haplotyper som bara förekommer 
i en av de tre europeiska regionerna, baserat på 
de molekylära markörerna ITS (A) respektive rpl16 
(B). Endast de arter i figur 2 där alla tre regionerna 
är representerade finns med. Färgen på staplarna 
motsvarar dem i figur 2.

figur 4. Sågad skruvknölmossa Oncophorus virens till vänster och fjällknölmossa O. demetrii till höger.
foto: Lars Hedenäs.
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tus upp från varietets- till artnivån, som 
smalbladig knölmossa O. elongatus (Hedenäs 
2005) och O. dendro philus beskrevs från 
Cypern och Kreta (Hedderson och Blockeel 
2006). Drygt tio år senare avslöjade en kom-
binerad genetisk och morfologisk under-
sökning förvånande nog ytterligare arter i 
släktet (figur 5) (Hedenäs 2017b), och slät 
skruvknölmossa O. integerrimus urskildes ur 
sågad skruvknölmossa O. virens. Senare upp-
märksammades fjällknölmossa O. demetrii 
[liten knöl- B i figur 5 (Hedenäs 2018)] och 
dessutom finns en kryptisk art som morfo-
logiskt inte kan skiljas från liten knölmossa 
O. wahlenbergii. Från två europeiska arter år 
1998, innefattar släktet numera sju arter i 
vår del av världen, varav sex i Skandinavien. 

En del av vår mossflora är uppenbarligen 
ganska dåligt känd.

Många systematiker skulle vara nöjda 
med detta resultat, men ofta är det när man 
börjar titta på det som finns under artnivån 
som det verkligt spännande börjar. Som vi 
ser i figur 5 finns det genetisk variation inom 
de flesta knölmossarter trots att flera av 
dessa i studien representerades av relativt 
få exemplar. Hos åtminstone smalbladig 
knölmossa och sågad skruvknölmossa är 
variationen inte slumpartad med hänsyn till 
deras utbredningar. Tydligast syns detta hos 
sågad skruvknölmossa, där B-haplotyperna 
bara hittades på hög höjd i fjällkedjan (figur 
6). Sågad skruvknölmossa ingår nu i en pågå-
ende studie av eventuella genetiska varianter 
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figur 5. ”NeighborNet split”-nätverk för skandinaviska (100 exemplar) och några andra knölmossor 
Oncophorus baserat på de molekylära markörerna ITS (cellkärnan) respektive trnG + rps4 (kloroplast), 
samt korresponderande haplotypnätverk för väl underbyggda skandinaviska grenar (efter Hedenäs 
2017b). Tjocka tvärstreck över grenar indikerar lägre (grå linjer) respektive högre (svarta linjer) stöd för 
den grenen. I haplotypnätverken är de fyllda cirklarnas yta proportionell mot antalet exemplar som hör till 
en haplotyp. Ett streck utan punkter mellan två haplotyper betyder att dessa skiljer sig åt i en mutation, 
medan punkter på strecken indikerar haplotyper som inte har hittats. Två punkter på ett streck mellan två 
fyllda cirklar betyder därmed att avståndet mellan dessa är tre mutationer. För liten knölmossa och sågad 
skruvknölmossa, som diskuteras i texten, är de olika haplotyperna olika färgade. Haplotypen B under liten 
knölmossa motsvarar fjällknölmossa O. demetrii. Mörka rektanglar: utomskandinaviska knölmossor; ljusa 
rektanglar: utgruppsarterna (närbesläktade referensarter) strumamossa Cynodontium strumiferum och 
liten knottmossa Rhabdoweisia fugax.
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som förekommer i norr eller i fjällkedjan 
hos tio vitt spridda svenska mossarter, samt 
hur dessa kan komma att påverkas av ett 
varmare klimat. Genom att studera den 
genetiska variationens geografiska fördel-
ning inom en art, kan man förutom sådant 
bland annat se vilka utbredningsområden 
som antingen en gång hängt ihop eller har 
koloniserats från samma ursprungsområde. 
Vi går nu vidare till tre exempel på spän-
nande geografiska mönster inom vitt spridda 
mossarter.

Cirkelmossa Sanionia uncinata (figur 1) 
är en vanlig art som oftast är lätt att känna 
igen på sina cirkelformigt krökta blad. Den 
finns i hela Skandinavien och stora delar 
av övriga Europa. Liksom knölmossor är 
cirkelmossor Sanionia ett släkte där flera 

arter relativt nyligen urskilts, både hos oss 
(Hedenäs 1989) och i andra delar av världen 
(Ochyra 1998), och liksom hos knölmossor 
finns intressant variation nedanför art nivån. 
På södra halvklotet avslöjade genetiska 
skillnader att cirkelmossa koloniserade det 
antarktiska och subantarktiska området 
dels via Sydamerika och dels via Australien 
(Hedenäs 2012a). 

I norra Europa är den genetiska varia-
tionen hos cirkelmossa betydande, medan 
endast en begränsad del av denna variation 
återfinns längre söderut på kontinenten 
(exemplifierat med kärnmarkören ITS 
i figur 7) och i tropiska Afrika (Hedenäs 
2010c). Den grupp haplotyper som beteck-
nas med A i figur 7 har troligen övervintrat 
senaste istiden i refugier i södra Europa och 
har sedan spritt sig norrut när isen drog sig 
tillbaka. Att A-haplotyper tycks saknas helt 
i Arktis (Svalbard och Jan Mayen) kan bero 
på att dessa inte är anpassade för arktiska 
miljöer, att de inte kunnat sprida sig dit, 
eller att de inte hunnit dit innan de två 
andra haplotyp grupperna redan ockuperat 
lämpliga miljöer. B- och C-haplo typerna har 
troligen övervintrat längre norrut och har 
därefter inte lyckats sprida sig ner på kon-
tinenten. Exakt vad som idag begränsar de 
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figur 6. Fördelningen av haplotyperna A respektive 
B av sågad skruvknölmossa (figur 5) mellan olika 
höjder över havet (efter Hedenäs 2017b).

figur 7. Fördelningen av grupper av ITS-haplotyper 
av cirkelmossa Sanionia uncinata i Europa, baserat 
på det ”NeigborNet split”-nätverk som finns i nedre 
högra hörnet (112 prover varav 80 från Europa; 
data från Hedenäs 2010c). Analysens A-haplotyper 
finns i större delen av det provtagna området utom 
allra längst i norr, medan B- och C-haplotyper 
endast förekommer i norr.
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olika haplotypgruppernas utbredningar är 
svårt att veta. Cirkelmossa producerar ofta 
sporkapslar och har små lättspridda sporer, 
och borde därför rimligen kunna kolonisera 
lämpliga miljöer i hela Europa på kort tid 
utan problem.

Ruggmossa Rhytidium rugosum (figur 1) 
är en storvuxen mossa som är lätt att känna 
igen på sina breda och tvärrynkiga blad. 
Den växer i bas- eller kalkrika områden i 
låglandet, bland annat på Öland och i Väs-
tergötland, och i stora delar av fjällkedjan. 
Artens utbredningsmönster är typiskt för 
konkurrenssvaga arter i interglaciala refu-
gier. I refugierna begränsas konkurrensen 
antingen av ett kallt klimat, som i fjällkedjan 

och längst i norr, eller av andra faktorer, som 
på kalkklippor eller plan kalkrik mark med 
inget eller tunt jordtäcke. Ibland hålls artens 
växtplatser öppna på grund av hävd, som på 
Ölands alvar, där arten idag är vitt utbredd, 
och Kinnekulle i Västergötland, där arten på 
senare tid dock har minskat på grund av att 
träd- och buskvegetationen tätnat. 

Sporkapslar är idag vanliga i Gudbrands-
dalen med omgivande dalar i södra Norge 
och sällsynta i Junkerdalen i norska Nord-
land, men har tidigare hittats sällsynt även 
i ett band från sydvästra Tyskland till östra 
Österrike, i svenska Lappland och norr om 
Oslo. Ruggmossa bör därför numera ha 
svårare än cirkelmossa att sprida sig över 
långa avstånd, men arten sprider sig även 
vegetativt med hjälp av avfallande grenar 
eller 2,5–6 mm långa skottspetsar (Pfeiffer 
m.fl. 2006) som gör att den kan sprida sig på 
korta eller medel långa avstånd med vind i 
öppna landskap, eller kanske även med djur.

Ruggmossan fanns under den senaste 
istiden både söder om Skandinavien och 
längre åt nordost, varifrån vi vet att den 
vandrade in i Sveriges nordliga låglands-
områden under ett par relativt kortvariga 
isfria perioder (Hedenäs 2014b). Så sent som 
under postglacial tid fanns ruggmossa även 
i Danmark (Hesselbo 1910). De genetiska 
mönstren tyder på att ruggmossa vandrade 
in i Skandinavien både från norr och söder, 
och troligen övervintrade små populationer 
under den senaste istidens sista framstöt i 
isfria områden i norra Nordland och södra 
Troms i Norge (Hedenäs 2015b, 2017a). 

Vissa grupper av haplotyper som är 
besläktade med varandra, som nummer 
1 och 2 i figur 8, är väl representerade i 
södra Skandinavien och ovanligare mot 
norr, medan mönstret är det omvända för 
andra grupper, som nummer 3 och 6. Detta 
mönster stämmer väl överens med en kolo-
nisation av Skandinavien från två håll, och 
framförallt om det under en period funnits 
en barriär mellan de två. Barriären i detta fall 
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figur 8. Ruggmossa Rhytidium rugosum. A) 
”NeighborNet split”-nätverk baserat på kärnmarkö-
rerna ITS och gpd (316 exemplar) och i B) och C) 
den geografiska fördelningen enligt longitud och 
latitud för de haplotyper som hör till grenarna/grup-
perna 1 och 2, respektive 3 och 6 (efter Hedenäs 
2015b). De små grå punkterna i B och C represen-
terar alla studerade prover av ruggmossa.
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utgjordes av de delar av den senaste inlands-
isen som i början av avsmältningen låg kvar i 
stora delar av Skandinavien. När de nordliga 
och sydliga grupperna kom i direkt kontakt 
med varandra i samband med att isbarriä-
ren smälte var större delen av de lämpliga 
växtmiljöerna i respektive område redan 
upptagna, och det var alltså svårt att sprida 
sig vidare från respektive ursprungsområde.

Man kan även se denna differentiering, på 
haplotypnivå, i raden av angränsande regio-
nala populationer från Bohuslän och norrut 
längs med hela fjällkedjan (röd streckad linje 
i figur 9). Populationer långt ifrån varan-
dra är mer olika varandra än närliggande 
populationer i haplotyp sammansättning. 
Det är andra haplotyper som dominerar i 
söder än i norr, och några av populationerna 
i söder, de i Bohuslän, Osloområdet och 
Jämtland, är genetiskt relativt isolerade från 
andra populationer i fjällkedjan. Den högsta 
haplotypdiversiteten återfinns i norra delen 
av fjällkedjan, liksom hos fjällsippa Dryas 
octopetala (Skrede m.fl. 2006). 

Den höga diversiteten i norr kan bero 
på kolonisation från glaciala refugier med 
hög diversitet nära i nordost, eller delvis på 
att ruggmossa troligen övervintrat i lokala 
nordskandinaviska refugier. Något som 
tyder på det senare är att flera haplotyper 
förekommer endast i detta område (Hede-
näs 2015b). De flesta haplotyper som är 
unika för ett område bildar ”ändpunkten” 
i en av de utvecklingslinjer som finns inom 
arten, och sådana haplotyper kan naturligt-
vis ha uppstått genom relativt sentida muta-
tioner. I det nordskandinaviska området 
finns emellertid även en unik haplo typ som 
inte bildar en sådan ändpunkt. Denna måste 
alltså ha uppkommit tidigare och har kanske 
överlevt den senaste istiden, exempelvis på 
en nunatak i Nordnorge. 

I de andra skandinaviska områden som 
ligger relativt nära potentiella glaciala refu-
gier vid Norges kust (Brochmann m.fl. 2003, 
Vorren m.fl. 2013), Gudbrandsdalsområdet 
och i viss utsträckning Jämtland, är haplo-
typdiversiteten också ganska hög, men i 

AB B

C
C

figur 9. Haplotyper i regionala 
populationer och spridda före-
komster hos ruggmossa Rhyti-
dium rugosum i Europa, baserat 
på kärnmarkörerna ITS och gpd 
(364 exemplar, 50 haplotyper i 
Europa) (efter Hedenäs 2017a). 
Olika haplotyper har olika färg. 

A) Blå inringning indikerar 
Skandinaviska regionala popu-
lationer som genetiskt avviker 
från övriga regionala popula-
tioner. 

B) Grå pilar och C) svarta 
pilar indikerar grupper av 
regionala populationer som inte 
skiljer sig signifikant i haplotyp-
sammansättning. 

Den skandinaviska fjällked-
jans populationer (se texten) – 
från Bohuslän och norrut – indi-
keras av en röd streckad linje. 
Artens europeiska utbredning 
indikeras med rosa skuggning.
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dessa regioner saknas unika haplotyper. Den 
höga diversiteten i Gudbrandsdalspopula-
tionen kan troligen istället förklaras av att 
populationen både är stor och har riklig och 
regelbunden sexuell fortplantning (Frank-
ham m.fl. 2002, Hedenäs 2014b). I Jämtland, 
där arten inte producerar sporkapslar, kan 
det istället bero på att de nordliga och syd-
liga postglaciala invandringsgrupperna möts 
i detta område. Vissa haplotyper som är 
vanliga i södra fjällkedjan blir mycket ovan-
ligare norr om Jämtland, medan andra har 
sina sydligaste förekomster i Jämtland och 
Gudbrandsdalsområdet (figur 9). ”Fjällked-
jans” lägsta diversitet hittar vi i Bohuslän, 
vilket stämmer med scenariot som föreslogs 
av Albertson (1940) och Hallberg (1959), 
nämligen att arten koloniserade landskapet 
relativt sent från Osloområdet efterhand 
som lämpliga lokaler steg upp ur havet.

De nordligaste Skandinaviska populatio-
nerna är intressant nog genetiskt lika dem i 
östra Alperna, medan populationerna något 
längre söderut i vår fjällkedja liknar dem norr 
och nordost om Alperna (figur 9) (Hedenäs 
2017a). Dessa två grupperingar av popula-
tioner bör alltså ha haft två olika ursprungs-
områden någonstans i öster eller nordost. 
Exakt var och när är svårt att säga utan 
ytterligare provtagning, framförallt i östra 
eller nord östra Europa och västra Asien.

Populationerna på Öland och i Väster-
götland, liksom spridda förekomster i södra 
Skandinavien (figur 9), utgör troligen rester 
av en stor och variabel låglandspopulation 
som i början av den postglaciala perioden 
vandrade in från områden söder om isens 
maximala utbredning. Under denna tid var 
jordarna allmänt mer basrika än idag och 
konkurrenskraftig vegetation hade ännu 
inte hunnit etableras (Andersen 1994, Berg-
lund m.fl. 2008, Kuneš m.fl. 2011). Efterhand 
som vegetationen slöt sig blev låglands-
populationerna mindre och isolerades mer 
och mer från varandra och från fjällkedjans 
populationer. 

Liksom små populationer i låglandet 
i Tyskland (Pfeiffer m.fl. 2006) uppvisar 
flera Skandinaviska låglands populationer 
låg genetisk diversitet och inga sporkaps-
lar produceras. En sak som bidragit till 
detta på Öland kan vara att populationen 
förlorat genetisk variation under perioder 
när träd- och buskvegetationen varit mer 
utbredd (Hedenäs 2015b, Königsson 1968). 
Det är möjligt att storleken på någon eller 
några av de svenska låglandspopulationerna, 
idag 200–400 förekomster på Öland, kring 
50–60 i Västergötland och omkring 100 i 
östra Jämtland–Medelpad (Hedenäs 2015b), 
motsvarar för små populations storlekar för 
att arten långsiktigt ska kunna fortleva.

figur 10. Nordliga typer 
av späd skorpion mossa 
Scorpidium cossonii 
riskerar att försvinna om 
klimatet blir varmare.
foto: Lars Hedenäs.
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En tredje art med intressant genetisk 
variation är späd skorpionmossa Scorpidium 
cossonii (figur 10), en relativt vanlig art i rik-
kärr i hela landet (Hedenäs 2009b). Artens 
utvecklingsmässigt äldsta haplotyper [nära 
basen av släktskapsträdet inom arten (se 
Hedenäs 2009b); blå i figur 11A] finns bara i 
arktiska eller subarktiska områden, eller på 
hög höjd i Klippiga bergen i Nordamerika 
(figur 11B), medan yngre haplotyper (högre 
upp i släktskapsträdet; gulmarkerade i figur 
11) finns i både arktiska, subarktiska och 
tempererade områden, liksom i Anderna. 
Även i Europa finns äldre haplotyper bara 
längst i norr (figur 11C). 

Tack vare 3 miljoner år gamla fossilfynd 
av korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides, 
en art som utvecklats ur späd skorpion-
mossa (Hedenäs 2009b), kan vi säga att späd 
skorpionmossa uppstod senast för 3,7–4 
miljoner år sedan, då den kanske växte i de 
relativt små, kalla, nordliga områden som 

fanns på den tiden. När klimatet blev kall-
lare, 0,5–1 miljoner år senare (Jansen m.fl. 
2000, Maslin m.fl. 1996), kunde de äldre 
haplotyperna sprida sig till större områden. 
Dessa haplotyper har alltså haft god tid på 
att sprida sig, men eftersom de senare även 
har etablerat sig i tidigare nedisade områ-
den utan problem, är deras utbredning idag 
knappast begränsad av spridningsförmågan. 
En rimlig förklaring är istället att bara de 
yngre och vitt utbredda haplotyperna repre-
senterar utvecklings linjer som har utvecklat 
förmågan att växa i ett mer tempererat 
klimat, medan de äldre är begränsade till 
kallare områden eftersom de saknar denna 
egenskap. Det är inte troligt att de äldre, 
nordliga haplotyperna är globalt hotade av 
ett varmare klimat – arten uppstod trots allt 
innan nerkylningen av Arktis började – men 
dessa haplotyper kan mycket väl tänkas 
försvinna från Skandinavien om det blir för 
varmt.

Äldre 
haplotyper

Yngre 
haplotyper

CA

B

figur 11. Späd skorpionmossa Scorpidium cossonii. A) Haplotypnätverk för ITS (156 exemplar och 24 
haplotyper globalt, 126 exemplar och 16 haplotyper i Europa). För förklaring av äldre och yngre haplotyper, 
se texten. B) Global utbredning av äldre och yngre haplotyper. C) Europeisk utbredning av äldre och yngre 
haplotyper. Efter Hedenäs (2009b).
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Från inomartsvariation till  
förvirrad artsystematik
Om man undersöker variationen hos många 
exemplar av närstående arter händer det att 
molekylära data ger ”fel” signal när det gäller 
art-, eller ibland till och med släktestillhö-
righet. Enstaka eller flera exemplar av arter 
som är väl igenkännbara morfologiskt har 
antingen kärn- eller kloroplastmarkörer som 
hör till en annan art än den morfologiskt 
definierade arten. I Europa finns exempel på 
detta i flera familjer, bland annat Amblyste-
giaceae [krokmossor Drepanocladus (Hede-
näs 2017c)], Brachytheciaceae [nordgräs-
mossor Sciurohypnum (Draper och Hedenäs 
2009)], Calliergonaceae [nordkrokmossor 
Sarmentypnum och närstående släkten 
(Hedenäs 2015a)], Pottiaceae [skruvmos-
sor Syntrichia (Hedenäs, under arbete)] och 
Sphagnaceae [vitmossor Sphagnum (t.ex. 
Shaw m.fl. 2005)].

Bland nordkrokmossor och närstående 
släkten (figur 12) finns flera exempel på att 
molekylär information ger fel signal både på 
art- och släktesnivå. I figur 13 ser vi ”Neigh-
borNet split”-nätverk för ITS respektive 
tre kloroplastmarkörer för de flesta arterna 

i släktena blekskedmossor Straminergon, 
fattig krokmossor Warnstorfia, mässing-
mossor Loeskypnum och nordkrokmossor 
Sarmentypnum. Exemplar som sitter på ”fel” 
ställe jämfört med sin morfologiska till-
hörighet är markerade med en ring med halo 
i samma färg som arten i övrigt fått i figuren. 
Av totalt 284 exemplar placerar de moleky-
lära markörerna 3–3,5 procent av exempla-
ren i fel art, och ungefär 1,5 procent till och 
med i fel släkte. Vi ska inte gå in i detalj på 
förklaringar till dessa avvikelser här. Just för 
nordkrokmossor vet man dock att hybridi-
sering förekommer (Sonesson 1966).

Med tanke på att många hyser stora 
förhoppningar om att så kallade DNA-
streckkoder ska lösa problemen med bristen 
på personer med artkunskap är det intres-
sant att så mycket som några procent av 
kollekterna blir felbestämda med hjälp av 
de studerade molekylära markörerna, varav 
åtminstone ITS används som DNA-streck-
kod för växter (Hollingsworth m.fl. 2016). 
Samma andel av exemplaren gäller flera av 
de övriga nämnda exemplen ovan. Här hand-
lar det alltså inte om att markörerna har för 
dålig upplösning för att skilja arterna, ett 

figur 12. A) Kärrkrokmossa Sarmentypnum exannulatum till vänster och penselkrokmossa S. trichophyl-
lum till höger. B) Mässingmossa Loeskypnum badium.
foto: Lars Hedenäs.

BA
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annat problem med DNA-streckkoder för 
växter (Hollingsworth m.fl. 2016), utan vi får 
helt enkelt fel artbestämning. Några procent 
fel gör kanske inte så mycket om man jämför 
med andelen felbestämningar när oerfarna 
inventerare artbestämmer material ur svåra 
växtgrupper. I andra fall kan en absolut kor-
rekt art bestämning vara nödvändig, och då 
bör man uppenbarligen vara försiktig med 
DNA-streckkoder.

Varför räcker det inte med att  
bara bevara arter?
Ovanstående exempel visar att enbart arter 
och deras förekomstmönster troligen sällan 
ger en rättvisande bild av den totala bio-

diversiteten eller dess geografiska fördel-
ning, och att olika arter representerar den 
andel av biodiversiteten som finns under 
artnivån olika väl. Studier av biodiversitet 
fokuserar gärna på arter eller ekosystem, 
medan den kanske mer grundläggande gene-
tiska diversiteten och vad som styr denna 
tyvärr ofta negligeras (Bálint m.fl. 2011, 
Bernardo 2011). I stort är våra kunskaper om 
hur stor den totala genetiska diversiteten 
är, dess geografiska fördelning, förändringar 
över tiden, liksom vilka faktorer som styr 
den ännu mer otillräckliga än när det gäller 
motsvarande på art- och ekosystemnivåerna 
(Giles och Goudet 1997, Jacquemyn m.fl. 
2006). Hög genetisk diversitet inom arter är 
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figur 13. ”NeighborNet Split”-nätverk för nordkrokmossor Sarmentypnum och närstående släkten (Loe-
skypnum, Straminergon, Warnstorfia) baserat på A) kärnmarkören ITS och B) kloroplastmarkörerna rpl16, 
trnG, trnL trnF (efter Hedenäs 2015a). Totalt 284 exemplar av dessa studerades och släktet skedmossor 
Calliergon användes som närbesläktad referensgrupp, en s.k. utgrupp. Arterna indikeras med olika färger 
och alla artepitet utan släktesförkortning hör till släktet nordkrokmossor Sarmentypnum. 

Exemplar som, jämfört med morfologin, identifierades felaktigt av de molekylära markörerna indikeras 
med en ring plus halo av artens färg. Det ena exemplaret av blodkrokmossa Sarmentypnum sarmentosum, 
som hamnade bland purpurkrokmossa S. procerum, och tre exemplar av vattenkrokmossa Warnstorfia 
fluitans, hamnade fel i båda de molekylära analyserna, medan de andra hamnade fel enbart i den ena 
analysen (A eller B).
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viktig för deras förmåga att anpassa sig, och i 
en miljö som förändras är genetisk variation 
avgörande för deras långsiktiga överlevnad 
(Williams m.fl. 2008). 

Hur ska man då kunna ta hänsyn till 
genetisk variation i artbevarandearbetet? 
Det vore förstås förnämligt om man kunde 
undersöka den genetiska variationen hos 
ett mycket större antal arter än som är 
rimligt idag, men kanske finns det trots 
de stora skillnaderna mellan arter i detta 
avseende åtminstone något att ta fasta på. I 
en översiktsartikel i ämnet påpekar Habel 
och Schmitt (2018) att generellt ökar arters 
genetiska diversitet ju mindre specialiserade 
miljö krav de har. Habitatgeneralister är kan-
ske minst problematiska eftersom de vanli-
gen hittar tillräckligt med lämpliga lokaler 
även i ganska fragmenterade landskap, 
speciellt om de är lättspridda. De verkliga 
habitatspecialisterna, å andra sidan, har van-
ligen så låg genetisk diversitet att denna inte 
minskar genom inavel när lokalerna isoleras, 
och populationer av sådana arter kan därför 
skyddas genom lokalskydd. På sikt kan deras 
förekomster ändå försvinna på grund av 
exempelvis slumpfaktorer. 

De mest problematiska arterna, om man 
ser till den genetiska variationen, är istället 
de som bara är måttligt specialiserade i sina 
miljökrav och dessutom är relativt svårt-
spridda. Sådana arter har relativt stor gene-
tisk variation men denna är beroende av att 
olika populationer har kontakt med varandra 
i nätverk där de kan utbyta genetiskt mate-
rial. Om deras populationer isoleras efter-
hand som landskapet fragmenteras drabbas 
de ofta av inavel och deras genetiska bas 
bryts ner. Fragmentering och förlust av den 
miljön arter lever i (t.ex. Ahrens m.fl. 1993) 
kan alltså speciellt hos dessa arter påverka 
både populationernas storlek och deras 
genetiska diversitet negativt, vilket leder till 
försämrad långsiktig överlevnadsförmåga.

Minskningen av arters livsmiljö är idag 
i många fall katastrofal, något som nyligen 

visades väldigt tydligt på global nivå för 
ryggradsdjur (Ceballos m.fl. 2017), där vi till 
skillnad från många andra organismgrupper 
har relativt bra kunskaper. Även i Sverige 
har många arter i olika grupper minskat eller 
försvunnit i stora delar av landet medan de 
fortfarande finns i mer livskraftiga popu-
lationer i andra regioner, och då ofta i norr 
eller på Öland och Gotland (Bjelke 2017). På 
grund av försämrade habitat och minskande 
utbredningar förlorar vi – och har förlorat 
– antagligen en betydligt större andel av vår 
totala diversitet genom att relativt vanliga 
arter minskar i frekvens och utbredning 
än genom förlust av riktigt sällsynta arter 
(Aguilar m.fl. 2008). Därför är det utmärkt 
att bevarande av genetisk variation ingår i 
det svenska miljömålet ”Ett rikt växt- och 
djurliv”.

Även mossor minskar
I Europa vet vi att många vanliga eller 
relativt vanliga mossarter har drabbats av 
storskaliga frekvensförändringar under de 
senaste drygt hundra åren (Hedenäs m.fl. 
2002, 2003, Mäkipää och Heikkinen 2003, 
Hofmann m.fl. 2007). Några arter har gyn-
nats av att vi brukar naturen som vi gör, 
men väldigt många arter som är beroende 
av speciella miljöförhållanden har minskat 
och andra har varierat i frekvens över åren. 
Ibland är minskningen regional, och som 
Bjelke (2017) påpekar har exempelvis många 
våtmarksarter idag minskat kraftigt eller 
försvunnit i södra Sverige. När till och med 
en så vanlig art som husmossa Hylocomium 
splendens minskat signifikant i vårt grannland 
Finland (Mäkipää och Heikkinen 2003) 
måste man nog på allvar börja fundera på 
vad som händer. Eftersom den genetiska 
sammansättningen hos vitt spridda moss-
arter ofta skiljer sig signifikant mellan olika 
regioner i Europa betyder det att när en art 
förvinner från, eller minskar kraftigt i frek-
vens i en region förloras med stor sannolik-
het också en del av dess genetiska variation.
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För sämre kända organismgrupper är, för-
utom variationen under artnivån, ytterligare 
en aspekt viktig för deras bevarande. När vi 
börjar undersöka den genetiska variationen 
inom kända grupper hittar vi ofta ytterligare 
arter. Ibland är dessa kryptiska och kan 
bara urskiljas med molekylära metoder, som 
hos käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus 
(Hedenäs och Eldenäs 2007) och den ovan 
nämnda liten knölmossa. Att sådana arter 
upptäcks är mindre anmärkningsvärt än att 
en kombination av genetisk och morfologisk 
information möjliggör att vi lyckas urskilja 
ytterligare arter även morfologiskt. Under 
senare år har ett flertal nya eller tidigare 
felaktigt synonymiserade mossarter hit-
tats eller uppmärksammats på detta sätt i 
Europa; förutom bland knölmossor exem-
pelvis i släktena rutlungmossor Conocepha
lum (Szweykowski m.fl. 2005), lockmossor 
Homalothecium (Hedenäs m.fl. 2014), hätte-
mossor Orthotrichum (Medina m.fl. 2013), 
nålmossor Rhynchostegiella (Patiño m.fl. 2017, 
Vanderpoorten m.fl. 2015), och kalkmossor 
Tortella (Köckinger och Hedenäs 2017). Det 
finns många fler arter att uppmärksamma 
i till synes välkända mossläkten i Europa 
och förhoppningsvis hinner vi göra detta 

innan det är för sent för att bevara dem för 
framtiden.

Som denna artikel visar är diversiteten 
under artnivån mycket stor, och hoten mot 
vår totala biodiversitet är sannolikt betydligt 
större här än på artnivån. Med tidigare och 
nuvarande storskaliga förändringar av land-
skapet som förorsaka(t)s av de areella näring-
arna, utbyggda kommunikationer, energi-
produktion, urbanisering med mera (t.ex. 
Emanuelsson 2009, Laurance 2010, Jansson 
2011 ), har livsmiljön och utbredningen för 
en stor andel av våra arter inskränkts mer 
eller mindre drastiskt. Även om de flesta 
arter fortfarande finns kvar, och kanske till 
och med är ganska vanliga, kan vi nog säkert 
säga att en stor del av diversiteten under art-
nivån redan försvunnit eller är starkt hotad. 
Det obehagliga med minskning av genetisk 
diversitet inom arter är att den hos den stora 
majoriteten av arter inte märks förrän det 
är för sent, det vill säga när den genetiska 
basen för artens eller regionala populatio-
nens fortlevnad blivit så smal att den dör ut. 
Idag, när vi vet att vanliga arter inrymmer en 
betydande genetisk diversitet går det i beva-
randearbetet inte längre att ignorera denna 
del av vår totala biodiversitet.  
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Strövtåg på Java
Text och foto: STEFAN GRUNDSTRÖM

V
i går in för landning i Jakarta, en megastad som sträcker 
ut sig i soldiset som en jätteamöba på över tio kvadrat-
mil. Från planet ser man hur stadens långa tentakler 
breder ut sig över slätterna på öns norra sida. Söderut 

skymtas de höga vulkanbergen, Gede på nästan 3 000 meter 
och Salak på drygt 2 200 meter.  Java med grannöar är ett tekto-
niskt aktivt område och en lång räcka av gamla vulkaner utgör 
öarnas ryggrader. Hot om vulkanutbrott är en del av vardagen 
för många av örikets invånare, men den näringsrika lavan och 
vulkan askan är också en anledning till att vegetationen är så 
frodig och jordbruket så högproduktivt. 

Det är en extremt tättbefolkad del av världen och en bjärt 
kontrast till mitt eget ursprung i Norrlands inland där vi är 
några enstaka invånare per kvadrat kilometer jämfört med Javas 
1100. Det är som vanligt hett, drygt trettio grader, och en hög 
luftfuktighet, men även en blek nordbo vänjer sig ganska snabbt 
även om det aldrig blir direkt komfortabelt i värmen. Syftet med 
besöket är först och främst professionellt. Vi är ett sällskap från 
Sverige som i ett SIDA-uppdrag ska utbilda tjänstemän, poli-
tiker och skolelever hur man på ett effektivt sätt arbetar med 
återvinning och avfallshantering. Den betalda hemresan går att 
skjuta på och jag kan förlänga vistelsen med egna strövtåg för att 
komma ut på landsbygden och ut i naturen. Helt nya miljöer, nya 
arter och nya möten väntar.

Många kända naturutforskare från Sverige har varit i dessa 
trakter. Jakarta, eller Batavia som den kallades under en stor 
del av holländarnas kolonialtid, var en viktig hamnstad för de 
tidiga ostindienresenärerna. Av Linnés lärjungar besökte Daniel 
Solander, Pehr Osbeck och Carl Peter Thunberg Batavia på sina 
färder längre österut. Solander kom hit under världsomseglingen 
med James Cooks fartyg Endeavour i oktober 1770 och de fick 
ofrivilligt stanna i drygt två månader för att reparera skeppet. 
Solander och hans assistent Herman Spöring d.y. beskriver de 
ohälsosamma förhållandena i Batavia vid den tiden med öppna 
avloppsdiken och sumpmarker. På grund av sjukdomar (malaria, 
dysenteri) och flera dödsfall bland besättningen blev det dåligt 
med naturstudierna. Solander klarade livhanken men hans 
assistent Spöring avled i dysenteri kort efter avfärden från Java 
(Gisselquist & Tingbrand 1983). Några år senare kom Thunbergs 
egen discipel, Clas Fredrik Hornstedt, till Batavia och han blev 
kvar längre, drygt ett år (mer om honom nedan).

Miljöproblemen i jätte

staden Jakarta framstår 

som närmast oövervin

neliga och på Java bor 

det osannolika 1100 

människor per kvadrat

kilometer. Trots det är 

en stor del av ön skog

bevuxen och det finns 

en hel del skyddad 

natur. Stefan Grund

ström berättar om om 

sitt besök på den västra 

delen av den indone

siska ön.
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Ön Java är ungefär hundra mil lång och tio till femton mil 
bred, ungefär en fjärdedel av Sveriges yta. Den höga befolknings-
tätheten till trots så är ändå stora delar av ön skogbevuxen, cirka 
en fjärdedel (även om en stor del av detta är plantage skogar) och 
fem procent (cirka 60 km2) består av nationalparker. I hela Indo-
nesien är det så mycket som femton procent som har ett sådant 
skydd. Många av Indonesiens nationalparker har kommit till 
för att bevara de sista resterna av olika endemiska däggdjur som 
sumatratigern och den javanesiska noshörningen. De skyddade 
områdena förvaltas av ett statligt bolag, Perhutani, som också 
äger stora arealer av annan mark, totalt sjutton procent av Javas 
landyta. Siffrorna för svenska förhållanden är ungefär desamma, 
med ett statligt ägande på ungefär femton procent enligt Statis-
tiska centralbyrån.

Fikusar och andra träd
Vi börjar under en benjaminfikus Ficus benjamina i Tangerang 
Selatan, en förort till Jakarta (figur 1). En grupp kvinnor har sam-
lats under trädets skugga för att handarbeta och samtala. Vi är på 
Berlian Recycle Bank, en återvinningsanläggning som drivs av en 
lokal förening där hushållen kan lämna in avfall och få lite betalt 
för det. Samtalen kretsar kring vårt besök och huvudfrågan är 
hur man ska minska på sopbergen i Jakartaregionen och hur 
man ska utbilda befolkningen till att källsortera och sluta slänga 
skräp i naturen. Benjaminfikus, det lokala namnet är waringin 
eller beringin, är ett vanligt park- och gårdsträd i Indonesien. 
Trädet har hög status på Java och i de äldre religionerna vördades 
det som boplats för andar. Hos oss är den känd som krukväxt 
men dess ursprungliga biotop är låglandsregnskogen och liksom 
många andra tropiska träd kan den få så kallade luftrötter, som 

figur 1. Samling under en 
benja minfikus Ficus benjamina 
vid Berlian Recycle Bank i 
Tangerang Selatan. Benjamin-
fikusen är ett vanligt park- och 
gårdsträd och har hög status 
på Java.
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man kan ana i bildens mitt i figur 1, en anpassning till ett fuktigt 
klimat. Så småningom når luftrötterna ner till marken och bildar 
då stödrötter till det allt större grenverket. Trädet får med tiden 
ofta ett säreget, spindellikt utseende då det kan tillväxa horison-
tellt med flera parallella stammar. Waringin är ett så populärt 
träd att det till och med är avbildat på Indonesien national-
emblem där det symboliserar ett land med många olika slags 
kulturella rötter (figur 2).

I Jakarta och dess förstäder ses förvånansvärt många träd 
(figur 3). Ett särskilt program för trädplantering lanserades under 
1990-talet av den tidigare presidenten Suharto. Eftersom det är 
tättbefolkat finns det få och oftast små parker och plantering-
arna har främst skett längs med gatorna, floderna och kanalerna. 
Träden har kartlagts av stadsförvaltningen i Jakarta som upprät-

figur 2. Indonesiens natio-
nalemblem med en stiliserad 
bild av benjaminfikus Ficus 
benjamina till höger på vapen-
skölden. 

”Enighet i mångfald” är val-
språket för den unga nationen. 
Staten Indonesien bildades 
så sent som 1945 omedelbart 
efter den japanska ockupatio-
nen under andra världskriget.

figur 3. Utsikt från hotellrum-
met på Grand Zuri i Tang-
erang Selatan, en förstad till 
Jakarta. Vid klart väder kan 
man se regnskogsbergen 5–6 
mil söderut. På bilden kan 
bland annat skönjas kungs-
palm Roystonea regia, unga 
sumatratallar Pinus merkusii 
samt två träd ur ärtväxtfamiljen: 
regnträd Albizia saman och 
rörkassia Cassia fistula. 
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tat en databas för ändamålet. Enligt den inventering som gjordes 
2008 (Nasrullah & Suryowati 2010) påträffades 119 trädarter 
varav tio var särskilt vanliga, däribland benjaminfikus och en 
art i mahogny familjen Meliaceae: hondurasmahogny Swietenia 
macrophylla. Den senare är inte naturligt förekommande i denna 
del av världen utan kommer från Sydamerika där den minskat 
starkt på grund av sitt eftertraktade virke; arten är klassad som 
sårbar på den globala rödlistan (IUCN 2018). Jag förvånas över 
att ett land med hundratals inhemska trädslag ändå väljer att ta 
in nya arter som parkträd, även den mellanamerikanska kungs-
palmen Roystonea regia är vanlig. De flesta av träden är valda för 
sin vackra blomning, däribland flera arter i ärtväxtfamiljen som 
purpur bauhinia Bauhinia purpurea med sina stora orkidélika 
blommor och den rikligt gulblommande rörkassian Cassia fistula.

Floden Ci Sadene rinner norrut genom förstaden Tangerang 
Selatan och Jakarta och mynnar i det relativt grunda havet som 
kallas Javasjön. Det är en av många floder som har sina källor 
i bergsområdena Halimun och Salak söder om Jakarta. När vi 
besöker stadens soptipp får man en vy över floden och man blir 
väldigt bedrövad. All nedskräpning i floden och dess omgiv-
ningar skär i hjärtat. Det händer då och då att flytande sopberg 
proppar igen vattenflödet vid broarna och renhållningsarbetarna 
får rycka ut på en akutåtgärd.

I Tangerang Selatan ser vi ofta langsatträd Lansium parasiticum 
där blommorna och frukterna växer direkt på stammen eller 
på grova grenar (figur 4). När Pehr Osbeck besökte Java 1752 
beskrev han langsatträdens blommor som en egen parasitisk art. 
Fenomenet med blommor direkt på stammen kallas för kauli-
flori, och återfinns bland annat hos kakaoträdet Theobroma cacao 
men inte hos träd vi har på nordliga breddgrader. Carl Fredrik 
Hornstedt beskrev lansat frukten i ett av sina brev till Sverige 
(Hornstedt 2008): ”är stor som ett körsbär, utanpå Gul, inna-
till Hvit. Växer liksom druvor flera tillsamman; är en bland de 
behagligaste af Indiens frukter och liknar något Windrufvan.”

Många tropiska växter lever som epifyter på träd och så även 
flera ormbunksväxter. Fågelbobräken Asplenium nidus liksom 
älghornsbräken Platycerium bifurcatum (figur 5), som båda sedan 
länge funnits hos de svenska blomsterhandlarna, kan med 
framgång odlas i kruka. Älghornsbräken är lite speciell. Den har 
brunaktiga, sterila blad närmast värdträdets stam som böjer sig 
mot stammen i en skålform i vilken det fångas upp löv och vatten 
till en näringsrik kompost. ”Skålen” är så sinnrikt utformad så att 
den är något dränerad och därmed hålls lagom fuktig. De fertila 
gröna bladen med tätt sittande sporkapslar är smala men kan bli 
meterlånga och hänger ut mot vindarna på ett karakteristiskt 
sätt.

figur 4. Omogna frukter 
hänger som klasar på langsat-
trädets stammar och grövre 
grenar. Langsat Lansium 
parasiticum är ett av de vanli-
gaste träden i Jakarta och dess 
förstäder. 

figur 5. Ormbunken Platy-
cerium bifurcatum som på 
svenska fått namnet älghorns-
bräken är en vanlig syn uppe i 
Jakartas park- och gårdsträd. 



Svensk Botanisk Tidskrift 113: 1 (2019)66

Storstaden
På uppdrag av Thunberg som var botanices demonstrator i Uppsala 
kom Clas Fredrik Hornstedt till Batavia i augusti 1783. På den 
tiden var det båt som gällde om man skulle ta sig till Indonesien. 
Resan med Ostindiska kompaniets skepp tog sex månader i 
anspråk med ett längre stopp i Sydafrika. Hornstedt inhystes och 
fick en tjänst hos den holländska vetenskapssocieteten. I slutet 
av 1700-talet hade Batavia växt till en stad i storlek jämförbar 
med Amsterdam. Enligt Hornstedt var Batavia också lik Amster-
dam med kanaler, raka gator, muromgärdade tegelhus för de 
mer förmögna holländarna, en stor försvarsfästning och kyrkor. 
Hornstedts upplevelser är detaljerat skildrade i boken Brev från 
Batavia (Hornstedt 2008). Han hade tänkt att stanna längre men 
det osunda klimatet medförde att det ”bara” blev ett drygt år. I 
god linneansk anda samlade han djur, växter och mineraler och 
gjorde etnografiska och medicinska uppteckningar och illustra-
tioner:

Jag har börjat mina resor på Java, en ö, som den gifmilda 
Naturen skänkt, både de lyckligaste förmåner och i 
samma mon, de besvärligaste olägenheter. Den alltid 
grönskande Sommarn med frodiga Ris- och blomsterfält, 
de bördigaste Skogar av Caffe-träd och Socker-rör, nyt-
tige Palmer med ljufliga frukter, Pisang, Ananas, Coccos 
med fl. göra alla årstider lika behagliga, under det man 
plågas af den brännande Solen, vilda Tigrar och Babianer, 
glupska Hajar och Crocodiler, giftiga Ormar och Ödlor, 
som öfversvämma alla ställen och gifva Djurens dödliga 
Herrar ingen säker fristad.

I nutid när Storjakarta expanderar uppstår problem med att 
bebyggelsen konkurrerar ut jordbruksområden och naturområ-
den. Risfälten som behövs för att producera mat till den stora 
befolkningen får ge vika för nya bostäder, industrier och vägar. 
Konkurrensen om vatten för bevattning av grödorna är svår och 
myndigheterna har tyvärr inte rådighet över resursernas fördel-
ning på det sätt vi är vana vid. Som svensk kan man ibland tycka 
att vår miljölagstiftning, till exempel vid prövning av vatten-
verksamhet, är krånglig och tidsödande men den är ändå ett bra 
sätt att långsiktigt värna och fördela våra gemensamma natur-
resurser. Bristen på odlingsbar jord har medfört lägre risproduk-
tion och i sin tur högre priser. Det har medfört att Indonesien, 
trots att landet är den tredje största risproducenten i världen, de 
senaste åren har tvingats till import av ris för att alla ska ha råd 
att köpa det.

Eftersom så många Javabor har flyttat in till storstaden 
finns det ett behov av att odla sin egen mat i stadsmiljöerna. Vi 
besöker några ”Urban farming”-projekt i Jakartas förorter där 
invånarna odlar både kryddväxter, sötpotatis, grönsaker och 
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fruktträd. Chilifrukter (släktet Capsicum) är populära att odla 
på detta sätt och det finns mängder av sorter av denna intensivt 
starka kryddväxt. Chili är huvudingrediensen i Sambal ulek som 
lär vara Javabornas favoritkrydda. Ordet ulek kommer från den 
stenmortel som man traditionellt använder för att krossa och 
mala chilifrukter men även pepparkorn och nötter.

Efter att ha jobbat en dag i den heta storstadsmiljön är det 
behagligt att koppla av på ett café (figur 6). Holländarna tog 
kaffet till Indonesien redan på 1600-talet och sedan dess har det 
blivit många kaffeplantager. Indonesien är idag världens fjärde 
största producent av den populära drycken, främst sorterna 
robusta och liberica, vilka mer och mer ersatt det mer ursprung-
liga arabica-kaffet. Hur smeknamnet ”java” för kaffe kom till 
är höljt i dunkel men troligen kallade holländarna de sorter 
som odlades på Java just så. När sedan kaffehandeln växte blev 
namnet vedertaget för allt kaffe. I svenskan har det använts 
sedan 1850-talet som ett kortare ord för kaffe från Indonesien. 
I USA släpptes dataprogramspråket Java 1995 och hade då en 
ångande kopp kaffe som logotyp. Man kan tänka sig att arbetet 
med språket hade krävt mycket uppiggande kaffe. Det är till och 
med så att läroböcker i javaprogrammering har bilder på djur och 
växter från Java på omslaget (däribland javatigern som tyvärr är 
utrotad idag).

Bogors stora botaniska trädgård
En tidig morgon i mitten av november, vid regnperiodens början, 
lämnar jag storstadsområdet. En guide från Krakatau Travel 
Agency hämtar upp mig på hotell Grand Zuri i Tangerang Sela-
tan. Vi åker i ottan för att slippa den hektiska morgontrafiken 
och far söderut mot Bogor. Staden Bogor ligger på ungefär 300 
meters höjd och där är någon grad svalare än i Jakarta. Bogor har 
en speciell ställning i Indonesien eftersom där finns ett av presi-
dentens residens. Vid den populäre presidenten Joko Widodos 
residens ligger Sydostasiens äldsta botaniska park, Kebun Raya 
Bogor, grundad på 1820-talet. Tysk-holländaren Carl Ludwig 
Blume ansvarade för verksamheten under dess uppbyggnad och 
hans namn återkommer ofta i namngivningen av javanesiska 
växter. 

Jag ska invänta mitt resesällskap under en förmiddag och 
får möjlighet att bekanta mig med området som utgör en oas 
och en turistmagnet i ett annars tättbebyggt område. Parken i 
Bogor drivs av ett vetenskapligt institut som bedriver forskning 
i parkområdet och i närbelägna naturskyddade områden. Det 
finns nästan 14 000 arter av träd, örter och andra växter i den 
nära nittio hektar stora parken, varav många arter med ursprung 
i andra tropiska världsdelar. 

figur 6. På ett bra kaffehus i 
Jakarta ges mycket information 
om kaffets ursprung och olika 
smaker. Det finns en mångfald 
av sorter med olika odlings-
plats, surhetsgrad och fyllighet. 

Jag prövar en ekologiskt 
odlad sort från Aceh-provinsen 
på Sumatra som hade en låg 
syrahalt och beskrevs ha en 
jordig smak. 
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Tyvärr har det visat sig att parken i Bogor fungerat som en 
”pesthärd” för spridningen av en del främmande invasiva växter 
(Whitten m.fl. 1996). Ett exempel är vattenhyacint Eichhornia 
crassipes, en av de globala ”värstingarna” när det gäller invasivi-
tet, som togs dit från Brasilien redan 1894. Den planterades i 
floden Ci Liwung som rinner genom parken och har sedan spritt 
sig i denna och i närliggande floder. Ett annat exempel är den 
sydamerikanska pepparväxten Piper aduncum som också intro-
ducerades i Bogor i slutet av 1800-talet. Frukterna från denna 
pepparväxt äts av en viss fladdermusart och sprids vida omkring. 
Trädet är numera vanligt på västra Java och har de senaste åren 
även hoppat över till grannön Sumatra i väster.

Många av parkens träd är översållade med klätterväxter och 
lianer och vissa av dem känns bekanta. Det visar sig att vår 
populära krukväxt gullranka Epipremnum aureum är vanlig som 
klätterväxt (figur 7). Den är naturligt förekommande på Java och 
uppträder här i en form med ganska grova stjälkar och delvis 
folierade blad, en typ som vi inte är vana vid från de svenska hem-
men. När jag söker information om gullranka finner jag att även 
denna art anses invasiv och är förtecknad på en internationell 
lista över besvärliga arter. På till exempel Hawaii är den expansiv 
och konkurrerar ut den inhemska vegetationen (ISSG 2015).

På forskningsavdelningen finns ett litet bibliotek där man 
visar upp vetenskapliga rapporter och några indonesiska floror 
och inventeringsrapporter. Five hundred plants from Gunung 
Halimun Salak National Park (Priyadi m.fl. 2010) har jag redan lad-
dat ner men här går den att läsa i tryckt form. I boken beskrivs 
främst växternas lokala användning och man inser den stora bety-
delse som många olika växter har i ett självhushållnings samhälle. 
Mycket av forskningsrapporterna har en tydlig nytto aspekt, med 
växtförädling och beskrivningar för medicinska ändamål. 

Givetvis finns också en orkidéavdelning i Bogor där det odlas 
cirka femhundra arter, många av dem i rent naturvårdande syfte 
eftersom de är utrotningshotade. I orkidéavdelningen finns stora 
växthus och det känns märkligt att kliva in i ett tropiskt växthus 
i tropikerna, men det är givetvis lättare att kontrollera växt-
betingelserna där och flera av orkidéerna har stort ekonomiskt 
värde.

Centralt i parken står ett monument över oljepalmsodlingen 
i Indonesien (figur 8). Som svensk och västerlänning hajar man 
till eftersom palmoljeproduktionen har ett dåligt rykte hos oss. 
Oljepalmen Elaeis guineensis är naturligt förekommande i västra 
Afrika, men har odlats sedan mitten av 1800-talet i Indonesien. 
Den är lättodlad och ger hög ekonomisk avkastning per ytenhet 
jämfört med många andra grödor, och hundra tusentals Javabor 
försörjer sig på oljepalmer. Oljan utvinns från frukterna och har 

figur 7. Gullranka Epi premnum 
aureum (i familjen kallaväxter 
Araceae) är en vanlig klätter-
växt på allehanda träd i Bogors 
botaniska trädgård. 

figur 8. Oljepalms monumentet 
i Bogors botaniska trädgård 
med oljepalmer Elaeis guine-
ensis i bakgrunden. På infor-
mationsskylten står det att de 
första plantorna från Västafrika 
planterades här 1848.
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de senaste decennierna blivit en väsentlig del 
av livsmedels tillverkningen i världen. Bara till 
Sverige importeras ungefär 50 000 ton palmolja 
årligen som även används till smink, ljus och i 
biodrivmedel.

I Bogor beskrivs oljepalmsodlingen som en 
ekonomisk framgångssaga för Indonesien och 
ett exempel på gott entreprenörskap. Indonesien 
är numera nummer ett i världen då det gäller 
produktion av palmolja, men det är stora arealer 
av mer ursprunglig natur som fått ge vika för 
oljepalmsplantagerna och det här uppmuntras 
också av staten. Så sent som i augusti 2017 upplät 
den statliga skogsförvaltaren Perhutani hundra-
tusentals hektar mark till odling för fattiga små-
brukare (max två hektar per familj) på 35-årskon-
trakt och en stor del av det kommer troligen att 
bli oljepalmsplantager. De marker som planteras är främst mer 
lågproduktiva torvmarker och innan planteringen är det vanligt 
att marken bränns. Ibland sprider sig dessa bränder okontrol-
lerat och vid vårt första besök i Indonesien var luften tät av smog 
på grund av bränderna.

Många i västvärlden driver linjen att palmolja ska bojkottas 
men Världsnaturfonden (WWF 2018) menar att det inte går att 
stoppa den stora efterfrågan och att det är bättre att styra mot 
en mer ansvarsfull och hållbar produktion. WWF har i många 
år drivit en verksamhet i Sydostasien som kallas Roundtable on 
Sustainable Palm Oil – RSPO för att ta fram en standard och på 
sikt en certifiering för en mer hållbar produktion. Alternativet är 
att andra grödor används för oljeproduktionen, grödor som tar 
ännu större arealer i anspråk.

Förutom kaffe, ris och oljepalm finns det givetvis många fler 
grödor som de företagsamma Javaborna odlar i stor skala för 
export. Vetivergräs Chrysopogon zizanioides med ursprung på 
Indiens flodstränder odlas både för utvinning av aromatiska oljor 
från rötterna men det högvuxna gräset har också en viktig funk-
tion som erosionsskydd. 

Kinaträd Cinchona officinalis (Rubiaceae) har odlats sedan 
1850-talet i trakten av Bandung på västra Java men kommer 
ursprungligen från höghöjdsskogar i Anderna. Från barken 
utvinns kinin som använts som malariamedicin. I mitten av 
1900-talet kom merparten av världens kininproduktion från 
odlingarna på Java men successivt har den syntetiska produktio-
nen ersatt den odlade. Odlingen på Java och handeln med kinin 
på 1800-talet finns beskriven på ett populärt sätt i den trevliga 
boken Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter (Gilbert 2016).

figur 9. Det är gott om stora 
dagfjärilar i Bogors stora bota-
niska trädgård. Denna sobert 
vitprickiga praktfjäril, Euploea 
phaenareta, har en vid utbred-
ning i Asien och i Australien. 

På Java lever fjärilens larver 
av bladen på trädet Cerbera 
odollam (familjen oleander-
växter Apocynaceae) som växer 
i sumpskogsmiljöer, både vid 
havet och i inlandet. Trädet är 
en av de giftigaste växterna på 
Java och kallas ”suicide tree” 
på engelska, men är trots sin 
giftighet ändå vanligt förekom-
mande som parkträd vid floder 
och i andra fuktiga miljöer. 
Larven och den vuxna fjärilen 
kan sedan använda växtgiftet 
för att göra sig själva giftiga, en 
anpassning som inte är ovanlig 
bland fjärilar.
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Nationalparken Halimun Salak
Efter att ha mött upp med mitt ressällskap på busstationen i 
Bogor åker vi vidare söderut mot regnskogen, till en av Javas tolv 
nationalparker, nämligen Halimun Salak. Parken är ganska ny 
liksom de flesta andra nationalparker i Indonesien. Den bilda-
des 1992 och omfattar 400 kvadratkilometer. Som jämförelse är 
Muddus nationalpark i Sverige ungefär 500 kvadratkilometer. 
De två bergen med omgivande regnskogar, Halimun i väster och 
Salak i öster ligger på drygt 1 900 respektive drygt 2 100 meters 
höjd. Vägarna blir sämre och sämre och efter några timmars färd 
(bara enstaka mil) är vägarna i så erbarmligt skick efter monsun-
regnen att det går lika fort att gå. Byarna och risfälten minskar 
i storlek efterhand och när vi kommer in i nationalparken från 
öster är vi på 1100 meters höjd och temperaturen är behaglig. 
Precis i skymningen anländer vi till Cikaniki Research Station 
där vi ska bo och varifrån det finns vandringsleder till olika delar 
av nationalparken.

Forskningscentret i Cikaniki är en liten anläggning och tyvärr 
är den stadd i ett visst förfall. När den byggdes på 1990-talet 
hade Indonesien finansiellt bistånd från Japan (motsvarande vårt 
SIDA) men det ser inte ut ha gjorts något underhåll av anlägg-
ningen sedan dess. I turistbroschyrer och även på vår reseguides 
hemsida beskrivs en ”canopy trail” i regnskogen som ska vara 
något mycket spektakulärt. Tyvärr visade det sig att denna häng-
bro i trädtopparna var avstängd av säkerhetsskäl på grund av att 
träd hade rasat på den.

figur 10. Djungelljuden tystnar 
tvärt när mörkret lägger sig och 
trädormbunkarnas silhuetter 
mot kvällshimlen är den sista 
minnes bilden som dröjer sig 
kvar. 

Cyathea contaminans är 
en de vanligaste trädormbun-
karna i Javas regnskogar och 
kan bli upp till tjugo meter 
hög. Det finns också en art 
i samma släkte, C. javanica, 
som är endemisk för Java och 
Sumatra.
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Nästa morgon väntar en ung guide från den närbelägna byn 
Malasari på oss. Han ska ta oss med en bit upp i bergen och 
vidare till sin by längre norrut. Vi kommer att uppehålla oss i 
den städsegröna bergsregnskogen på ungefär 1000 upp till cirka 
1500 meters höjd (Van Steenis 2006). Diversiteten av trädarter 
är hög, drygt 250 ursprungliga arter, och som tur är många av 
träden längs turiststigarna märkta med namnskyltar, både det 
lokala namnet och det vetenskapliga. Bland de trädarter som är 
utmärkta finns en art i kornellfamiljen som heter Nyssa javanica 
och har det lokala namnet kopi dengkung. Trädet är liksom 
många andra träd i regnskogen mycket högt, över fyrtio meter, 
och inga grenar med blad finns nära marken. Trädets frukter är 
ätbara och det är också skälet till att det finns ett lokalt namn, 
vilket lär betyda ungefär ”krökt kaffeböna”.

Guiden visar oss ett träd vars mjuka bark doftar speciellt 
och används som krydda av lokalbefolkningen. Det är en art i 
kanelsläktet Cinnamomum (300 tropiska arter). Just denna heter 
C. javanicum och finns även på andra indonesiska öar. Även lang-
sat, som vi stötte på i Jakarta, verkar trivas på högre höjd. 

En av regnskogars jättar (upp till femtio meter) är rasamala-
trädet (Altingia excelsa) i familjen Hamamelidaceae som är ett 
eftertraktat timmerträd och i stort sett har försvunnit utanför 
de skyddade områdena. Rasamala är javanesiska och lär betyda 
ungefär stark lukt. Från trädets bark utvinns ett harts som 
används som smärtstillande salva och medicin. Det är stora 
problem med termiter på Java och rasamalaträdet passar särskilt 
bra att använda till pålar till broar och andra byggnadsverk då 
termiterna inte angriper detta träslag.

figur 11. I den täta regnskogen 
är det endast i gläntorna vid 
vattendragen som man kan få 
en överblick och en fotoge-
nisk vy. Det här vattendraget 
utgör ett av många källflöden 
som rinner norrut och så 
småningom bildar floden Ci 
Sadane som rinner genom 
Tangerang Selatan och mynnar 
en bit väster om Jakarta. Här är 
vattnet ännu klart och drickbart 
men allteftersom vattendragen 
ökar i storlek och urbani-
seringen tilltar, blir floderna 
extremt förorenade med både 
avfall, avlopp och grumlande 
ämnen. 

figur 12. Släktet mosslummer-
växter Selaginella är hos oss 
representerat av en enda art, 
dvärglummer S. selaginoides. 
I tropikerna är det däremot ett 
stort växtsläkte med många 
arter, och de ser oftast helt 
annorlunda ut jämfört med 
vår dvärglummer. Denna art, 
S. plana, är ganska vanlig i låg-
landsregnskogar i Indonesien 
och angränsande länder. Den 
är ganska storväxt och påmin-
ner mera om en ormbunke vid 
en första anblick.
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Vi stannar till vid en liten marklevande planta som visar sig 
vara en Begonia som är ett stort släkte i tropiska områden och de 
flesta är marklevande. Enligt guiden är det Begonia robusta (figur 
13) som visas upp och den tillhör en grupp av begonior som är 
rhizombildande. Holotypen lär ha samlats in här i parken och 
den namngavs av Blume 1827. (En holotyp är den eller de indivi-
der av en växt som representerar det vetenskapliga namnet. Typ-
exemplaret – som egentligen inte behöver vara särskilt typisk för 
arten – förvaras i engelska Royal Botanic Gardens i Kew.) Som 
krukväxt har B. robusta funnits till försäljning i Sverige sedan 1885 
då den fanns i en priskurant utgiven av Göteborgs trädgårds-
förening (Breivald 2004). Begoniornas evolution och biologi 
finns intressant beskrivet i SBT nr 1/2018 (Backéus 2018).

ORKIDÉER
Boken Orchids of Java (Comber 1990) skaffade jag före Indone-
sienresan men den blev bortprioriterad när packningen skulle 
bantas eftersom den också finns tillgänglig på nätet. Enligt detta 
verk finns det drygt 700 arter orkidéer på Java varav 231 stycken 
lär vara endemiska för ön. Trots detta till synes höga antal, har 
denna ö faktiskt färre endemiska växtarter jämfört med grann-
öarna Sumatra och Borneo och på släktesnivån finns det inget 
endemiskt alls på Java. Det kan förklaras (Whitten m.fl. 1996) av 
de återkommande störningarna i form av vulkanutbrott som är 
vanligare på Java varför endemiska taxa inte haft tillräckligt med 
tid på sig att utvecklas under ostörda förhållanden.

Javas västra del, där Halimun-Salak är belägen, har flest orki-
déarter och enligt författaren till Orchids of Java beror det på det 
mer jämnfuktiga klimatet här jämfört med den östra delen. Den 
del av parken vi besökte ligger inom avrinningsområdet för Ci 
Sadane och är det mest nederbördsrika området på Java med en 
genomsnittlig regnmängd på 3 800 mm per år. Det kan vissa år 
falla så mycket som 5 000 mm och det är bara under våra som-
marmånader som det är lite mindre mängder.

Några av orkidésläktena på Java känns igen från Nordeuropa, 
till exempel det markväxande släktet Goodyera, som vi bara har 
en art av (knärot Goodyera repens), men som här är representerat 
med 12 arter varav två anses vara endemiska. Insamling av vilda 
orkidéer har varit och är fortfarande ett hot mot många arter 
även om avskogningen troligen är ett större hot idag. Ett välkänt 
släkte i orkidéfamiljen är brudorkideer Phalaenopsis där främst 
olika hybrider går att köpa i blomsteraffärer. Phalaenopsis javanica 
är känd från två bergsområden på Java men storskaliga insam-
lingar har troligen utrotad den. Den är i alla fall inte sedd i det 
vilda sedan 1970-talet då den ännu växte i ett bergsområde några 
mil öster om Bogor. Idag finns den bara kvar i odling, bland 

figur 14. Orkidén Dendrobium 
hymenophyllum fick vi se vid 
stigen där den växte på en 
nedböjd trädgren. Den här 
arten skiljer sig från närstående 
arter på att den långa sporren 
är något nedåtböjd i änden. 

Dendrobium hymeno phyllum 
är skyddad enligt CITES-
konventionen och är där klas-
sificerad som II, vilket innebär 
att den inte är utrotningshotad 
men riskerar att bli det om 
inte handeln regleras (UNEP-
WCMC 2018).

figur 13. Den unge guiden 
visar upp ett blad av Begonia 
robusta vars stjälkar äts av 
lokalbefolkningen som en syrlig 
grönsak, ungefär som rabarber.
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annat i Bogors botaniska trädgård. Släktet Phalaenopsis beskrevs 
för övrigt 1825 av Carl Ludwig Blume i Bogor. Historien förtäl-
jer att han såg något som han trodde var en grupp fjärilar uppe 
bland träden men som höll sig förvånansvärt stilla och visade sig 
vara orkideblommor. Phalaenopsis härrör från orden ”phalaina” 
(nattfjäril) och ”opsis” (liknar). 

Alla orkidéarter är skyddade mot handel enligt en internatio-
nell convention, CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Ofta finns också 
nationell lagstiftning, för Sveriges del en generell fridlysning av 
alla orkidéarter, oavsett vanlighet. I den statistik som CITES 
för över orkidéer som det har handlats eller handlas med, är 
över femhundra arter förtecknade i olika kategorier beroende 
på graden av hot. De flesta av dem är dock möjliga att odla i dag 
och samlare kan få tag på dem utan att de behöver hämtas från 
naturen.

Släktet Dendrobium (betyder trädlevande) är rikt representerat 
på Java med cirka femtio arter, de flesta är epifytiska och före-
drar bergsområden (figur 14). I en studie av en Dendrobium-art 
på Sri Lanka (Harshani m.fl. 2014) fann man att det främst var 
barkens struktur som var avgörande för vilken trädart den växte 
på. Även barkens vattenhållande förmåga och dess kemiska sam-
mansättning spelade roll och den senare hade betydelse främst 
för frögroningen.

Det påträffas fortfarande nya orkidéer på Java. Så sent som 
2017 publicerade Plant Conservation Agency, en underavdel-
ning till Bogors botaniska trädgård, en ny endemisk art för Java, 
Gastrodia bambu. (Metusala & Supriatna 2017). Släktet Gastrodia 
brukar kallas för ”ghost orchids” och artepitetet syftar på växt-
platsen i ett äldre tjockt bambubestånd, där det är mörkt och 
fuktigt. Arten är en så kallad holomykotrof och saknar klorofyll, 
ungefär som vår egen skogsfru Epipogium aphyllum.

KARDEMUMMA OCH TE
Vi går vidare efter stigen och javahökörnen Nisaetus bartelsi seglar 
över oss på jakt efter smågnagare, ekorrar och liknande byten. 
De högsta träden i nationalparken som rasamalaträdet utgör 
häckningsplatser för denna sällsynta rovfågel berättar guiden. 
Javahökörn anses vara Indonesiens nationalfågel på grund av 
likheten med den fågelliknande varelsen Garuda (i national-
emblemet, se figur 2) som återfinns i hinduiska och buddistiska 
myter. Längs med stigen möter vi en grupp ungdomar från uni-
versitet i Jakarta som studerar turismvetenskap och de blir glada 
över att få träffa några riktiga turister. Det blir en lång ”fotoses-
sion” vid en av nationalparkens vattendrag där det finns en liten 
glänta. Strax innan vi anländer till byn Malasari som ligger som 

figur 15. Orkideer, jätte träd 
och begonior till trots så är det 
ett däggdjur som är huvud-
attraktionen i nationalparken 
Halimun Salak. Det är en 
halvstor apa i gibbonfamiljen, 
silver gibbon Hylobates moloch. 
Den anses vara endemisk för 
Java och finns bara kvar i några 
få bergsområden, varav detta 
är dess starkaste fäste. Arten 
bedöms som starkt hotad på 
IUCN:s rödlista. 

Silvergibbonen lever i 
trädkronorna där den svingar 
sig fram med sina långa armar. 
Som andra gibboner är den 
växtätare och trivs i regn-
skogen med dess rika och 
varierade tillgång på frukter, 
blad och blommor.
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en enklav i parkens norra del visar guiden oss ett bestånd med 
kardemumma Elettaria cardamomum. Det är odlad kardemumma 
som spritt sig en bit in i skogen längs med stigen (figur 16).

Kardemumma tillhör ingefärsfamiljen Zingiberaceae och har 
långa spetsiga blad och den något gräslika plantan blir ungefär 
en meter hög. Den anses inhemsk i Indien och Sri Lanka men 
har odlats i hundratals år i en stor del av Sydostasien. Den trivs 
på hög höjd i lite svalare klimat och med god tillgång på vatten. 
Namnet Elettaria lär härledas från det indiska språket Malayalam 
(ela = blad och tari = frö). De torkade frukterna är en av de vikti-
gaste kryddorna i det asiatiska köket och en viktig ingrediens i 
kryddblandningen garam masala.

Den ovan nämnde Clas Fredrik Hornstedt gjorde en resa 
till de här bergsområdena i maj 1784. Han beskrev det som ”en 
plågsam resa” i sällskap med slaven Ali och några javanesiska sol-
dater. Troligen var han så sjuk efter sin vistelse i Batavia att han 
hade svårt att orka med de strapatser som det innebar att färdas i 
Javas djungler på den tiden. Släktet Hornstedtia i ingefärsfamiljen 
är uppkallat efter honom och är representerat i nationalparken 
med två arter: H. pininga och H. megalocheilus (Etlingera megalo
cheilos), den senare har ätliga frukter och rötterna från båda 
arterna används i den lokala medicinen.

Hemma hos guiden blir vi bjudna på te medan småsyskonen 
nyfiket tittar på. Invånarna på västra Java tillhör en folkgrupp 
som kallas sundaneser och de har ett eget språk som dock är 
ganska likt javanesiska och även likt det officiella riksspråket 
indonesiska. Sundaneserna är kända för sin ärlighet och gästfri-
het, är vana att styra sig själva och inordnar sig inte gärna i större 
politiska hierarkier. De är i huvudsak muslimer men tillhör en 
typ av islam som är toleranta mot andra religioner. Indonesien 
har faktiskt hela sex godkända statsreligioner men att öppet vara 
ateist är däremot olagligt. Som en slags kvarleva från tidigare kul-
turer, innan sundaneserna blev muslimer, lever det kvar danser 
där deltagarna pryder sig med rikt ornamenterade ansiktsmas-
ker. De vackra dansfigurerna med masker återfinns idag oftast i 
dockteaterns form.

Omgivningarna till den lilla gården är fulla av fruktträd, till 
exempel bananer, kakaoträd, papaya, jackfrukt, mango och. 
Varje gård verkar också ha en liten fiskodling. De vanligaste 
tamdjuren är höns som finns överallt, även inne i städerna, så 
fort det finns ett lämpligt utrymme. På en del av gårdarna vi pas-
serar finns även får och ibland vattenbufflar, de senare används 
både som dragdjur och för mjölk och köttproduktion. Trots att 
det känns som en idyllisk plats att leva på minskar befolkningen 
ändå på landsbygden. Jakartas utbud av nöjesliv och chans till 
utbildning och högre avlönat arbete lockar.

figur 16. Kardemumma (även 
kallad äkta eller grön karde-
mumma) Elettaria cardamo-
mum är en drygt meterhög ört i 
ingefärs familjen Zingiberaceae. 
På varje blomställning bildas 
grupper på tre eller fyra blom-
mor växelvis. Det vanliga är 
att bara en blomma per grupp 
utvecklas medan de andra 
förblir i knoppstadiet (Gregory 
1935). 

I Indien har man konstaterat 
att de vildväxande sorterna 
av kardemumma i högre grad 
pollineras av solitära bin medan 
de odlade sorterna pollineras 
av sociala bin (Kuriakose m.fl. 
2009).

figur 17. En stor och gulblom-
mig ört som växte längs ett 
vattendrag i utkanten av byn 
var Ludwigia octovalvis, en art 
i dunörtsfamiljen Onagraceae. 
Denna ludwigia är ganska van-
lig i Sydostasien och förekom-
mer även som ogräs i risod-
lingar. Delar av åns stränder var 
helt nyligen uppodlade till risfält 
och vi fick kryssa oss fram på 
de smala odlingsterrasserna.
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I byn Malasari arbetar de flesta i teodlingen som ägs av det 
multinationella bolaget Unilever. Det är en gigantisk odling av 
tebuskar Camellia sinensis som breder ut sig över kullarna, över 
niohundra hektar (figur 18, 19). Det är svart te av märket Sari-
wangi som förädlas här och merparten exporteras till Kina. Den 
teförpackning vi fick med oss hem provsmakades efter någon 
vecka men teet smakade bittert och förblev odrucket. Tebladen 
plockas för hand och torkas sedan i en ugn och förpackas i jute-
säckar. Odlingen är definitivt inte ekologisk, både skadeinsekter 
och ogräs besprutas regelbundet med pesticider.

SYDKUSTEN
Javas södra kust är helt annorlunda än den norra. Det är en bran-
tare och klippigare kust men också en del sandstränder. Några 
timmars resa från Halimun Salak ligger Karang Taraje Cape och 
om man fortsätter österut därifrån finns en småflikig kuststräcka 
som är förvånansvärt oexploaterad av turistanläggningar. Det är 
en mosaik av klippkust, små sandstränder (figur 20) och en bit 
upp från stranden är det små bosättningar med risfält. 

En faktor som i hög grad styr utvecklingen av vegetationen på 
Javas havsstränder är tidvattnets variationer. Tidvattnet på södra 
sidan är regelbundet, med två toppar varje dygn varav den ena är 
något större. Skillnaden mellan ebb och flod är dock inte så stora 
och ryms normalt inom en meter. Mera oregelbundet kommer 
det tsunamier på grund av jordbävningar och vulkanutbrott längs 
med subduktionszonen söder om Java. Senast var 2006 då en tsu-
nami drabbade Javas sydkust svårt med flera dödsfall och stora 

figur 18. Den stora teplan-
tagen i Malasari startades av 
holländarna och är ännu i drift. 
I mitten av bilden syns ett av 
byns gemensamma risfält och i 
bakgrunden ligger den nästan 
ständigt dimhöljda regnsko-
gen i sluttningen på berget 
Halimun.

figur 19. Tebuskens spädare 
toppskott plockas för hand. 
Normalt tillåts inte tebusken 
blomma men det går att hitta 
enstaka blommor och till och 
med mogna frukter. Frukterna 
kan användas till olja.
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materiella skador, främst vid badorten Pangandaran. Risken för 
tsunamier är troligen förklaringen till att många strandområden 
inte är så exploaterade, ett slags naturens eget strandskydd.

RIS OCH SOCKER
En annan dag gör vi en tur genom småbyarna norr om den stora 
teodlingen. Vi är fortfarande i enklaven inne i nationalparken och 
på väg till ett vattenfall som är en av parkens huvudattraktioner. 
Vid en av gårdarna vi passerar är en av årets risskördar i full gång 
(figur 22, 23). Här sker skörden för hand på gammalt sätt med 
skäror och efter skörden läggs riset upp i stora balar för att torka 
inför tröskningen. Den sker också manuellt men på vissa gårdar i 
byn fanns det mindre motordrivna tröskverk. Efter tröskningen 
läggs riset ut för torkning och sedan ska det malas för att få bort 
agnarna och poleras för att det ska bli vitt.

Guiden följer med oss hem till en familj för att vi ska få ta del 
av deras sockertillverkning. De skördar sav från sockerpalmen 
Arenga pinnata som kokas i en stor öppen gryta och som efter 
några timmar koncentrerats till rent, mörkt socker. Vi tilldelas 
varsin sked och erbjuda att smaka direkt ur grytan. Vi blir också 
bjudna på kaffe, givetvis med hemkokt socker till, och när vi 
tackat för kaffet kände vi oss manade att köpa med oss ett paket 
socker hem, färdiginslaget i palmblad. Det mörka sockret var 
mycket användbart, till skillnad från teet, och passade bra till 
den engelska fruktkakan som jag bakar varje jul.

Dagarna i regnskogen lider mot sitt slut och chauffören från 
Krakatau Travel tar oss tillbaka till Jakarta. Det blir en annan 
sträckning på hemresan, en vådlig färd längs branta bergs vägar 
utan räcken, tidvis balanserande uppe på halvfärdiga, smala 
betongvägar med skarpa och höga kanter. Vi får pusta ut några 
gånger då vi rastar på små byrestauranger längs vägen. Som 
vanligt är servicen utmärkt och den enkla maten är välkryddad 
och god.

figur 20. Två typiska arter på 
Javas sandstränder är den 
pantropiska getfotsipomean 
Ipomoea pes-caprae (ovan) 
– en släkting till sötpotatisen 
I. batatas – och kronbuske 
Calotropis gigantea (till höger), 
en storvuxen buske som också 
ses längs med vägkanter. 
Kronbusken har blivit en invasiv 
problem art på sina håll, till 
exempel i Australien.

figur 21. En av de vanligaste 
blommorna vi stöter på i de 
bebyggda bergsområden är 
denna Impatiens platypetala. 
Inte så stor som vår jättebal-
samin I. glandulifera, men 
mycket konkurrenskraftig och 
spridd över stora delar av Java. 
Arten lär även förekomma 
med orange blommor men vi 
såg enbart magentafärgade 
blommor.
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Försvinnande mangrove
Tillbaka i Jakarta får vi en förmiddag över innan hemresan och vi 
tar en promenad från hotellet och styr kosan ut mot havet. Kust-
området ser mycket exploaterat ut och efter att ha snirklat oss 
fram på några smågator hamnar vi vid floden Ci Liwungs myn-
ning. Det är samma flod som rinner genom Bogors botaniska 
trädgård och mycket riktigt återser vi vattenhyacinterna som 
finns här i stora bestånd. Vid flodmynningen visar det sig ligga 
ett naturskyddat område, Angke Kapuk. Det är ett av två områ-
den med mangroveskog på sammanlagt 45 hektar som är avsatt 
som naturreservat, ett så kallat Wildlife Sanctuary (figur 24).

Naturtypen mangrove har minskat mycket starkt i alla 
tropiska länder och på Java finns det bara en bråkdel av den 
ursprungliga arealen kvar. På 1960-talet fanns ännu 1300 hektar 
av mangroveskogen kvar i närheten av Jakarta men den växande 
befolkningen och en byggboom under de senaste decennierna 
har inneburit att merparten av skogen exploaterats för hotell och 
lyxbostäder. En del av den ursprungliga mangrovevegetationen 
har efter avverkningarna bara övergivits och omvandlats till vass- 
och sumpområden. Fläckvis dominerar det mycket högvuxna 
gräset Saccharum spontaneum, en släkting till sockerröret, och 
även i dessa miljöer finns mattor med vattenhyacinter.

Ordet mangrove kommer av portugisiskans mangue eller 
spanskans mangle, som i sin tur troligen är upptaget från något 
inhemskt sydamerikanskt språk. Engelskans ord för skogsdunge, 
grove, ger ordets efterled. Skogstypen förekommer över hela 
världen i tidvattenbältet men också i en del brackvatten deltan 
vid flodmynningar. Typiskt för mangroveskogen är att de trädar-
ter som växer här har olika typer av styltrötter som kan klara av 
tidvattnets variationer, låga syrehalter och höga halter av grum-

figur 23. Färdigtröskat ris som 
torkar i solen i byn Malasari. 
Risarbetarna rastar i skuggan 
under soltaket till vänster i 
bilden. I bakgrunden skymtar 
byns stora teodlingar.

figur 22. Risfält på Java med 
en typisk uppbyggnad av lång-
smala dammar där riset odlas 
och jordvallar däremellan där 
man kan gå. De flesta risfälten 
är terrasserade på detta sätt 
med en kontrollerad tillförsel av 
vatten. 

Ris Oryza sativa tillhör 
gräsfamiljen och är en urgam-
mal kulturväxt med ursprung i 
Asien. Genomet är relativt litet 
och ris är en av de genetiskt 
bäst kartlagda av världens 
organismer.  Det finns en stor 
mängd förädlade sorter. Så 
kallat GMO-förädlat ris är offi-
ciellt inte godkänt i Indonesien 
men de multinationella livsmed-
elsföretagen lobbar starkt för 
att det ska tillåtas.
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lande ämnen. Förutom naturvärdet är mangroven också viktig 
för att stabilisera kusten och minska erosionen från stormfloder, 
tsunamier, vågor och tidvatten. Det invecklade rotsystemet 
gör också dessa skogar attraktiva för fisk och andra organismer 
som söker mat och skydd från rovdjur. Traditionellt användes 
mangrove skogen, precis som bergsregnskogarna, i ett självhus-
håll där man fiskade, tog byggnadsvirke och bränsle.

En del av mangroveskogen i Angke Kapuk är idag en turist- 
park med vandringsleder på bambubroar men också informa-
tionstavlor med beskrivningar av den mångsidiga samhällsnyttan 
av mangrove skogen. Där finns enkla övernattningsstugor med 
små planteringar av fruktträd, däribland så kallade mangrove 
apples – frukterna från Sonneteria alba – som är ett av mangrove-
skogens typiska träd. Som en del av besöksnäringen kan man 
själv köpa trädplantor och plantera ut dem i bamburör.

I Angke Kapuk har man hittat elva olika trädarter (Onrizal 
m.fl. 2005), alltså en mycket måttlig artrikedom jämfört med 
regnskogen och med helt andra arter, med träd och buskar som 
är anpassade till den speciella miljön. Den viktigaste växt familjen 
i mangroveskogarna är Rhizo phoraceae, en familj där vivipari – 
alltså att fröna gror redan medan de sitter kvar på moder plantan 
– är vanligt. Typiskt för alla trädarter som finns i området är att 
de har en ganska vidsträckt utbredning i en stor del av Asien och 
inga av trädarterna i mangroveskogen är egentligen hotade även 
om själva habitatet är i starkt minskande.

Längs med floden är det skräpigt och fattiga båtburna per-
soner får sin försörjning från att plocka saker av värde från de 
avfallshögar som flyter omkring (figur 25). Förutom att plast-
avfallet kväver rötterna i mangroveskogen är också vattnet 
extremt förorenat med slam och näringsämnen vilket förändrar 
växt betingelserna. Mängden vatten i floderna minskar också på 
grund av ny bebyggelse och bevattning uppströms. Det har även 
byggts flera golfbanor de senaste decennierna, en vattenslukande 
verksamhet som är förödande för grundvattennivåerna.

Jakartaregionen står inför gigantiska utmaningar och våra 
samhällsproblem framstår som lite futtiga i sammanhanget. Jag 
inser också att svensk samhällsplanering fungerar ganska väl, 
även om den är byråkratisk och ibland mycket tidsödande. I 
Jakarta och andra indonesiska städer har man inte heller rådig-
het över hela processen. Det mesta av den lokala planeringen har 
lagts ut på privata företag, så kallade ”property developers”, vilka 
på egen hand bestämmer var nya industriområden och bostads-
områden med tillhörande infrastruktur ska byggas.

Ett av de mest ödesdigra problemen är att Jakarta sjunker, i 
genomsnitt 7 cm per år. Någon månad efter att jag kommit hem 
läser jag i Jakarta Posts nätupplaga att delar av staden sjunker så 

figur 24. Vy från en drönare 
över ett av besöksområdena i 
mangrovebältet i Jakartas norra 
utkanter där det pågår nyplan-
tering av mangrove. 
foto: Kamera Udara.

figur 25. Utsikt över floden 
Ci Liwung i Jakarta med en 
typisk sophög i strandkanten. 
Tyvärr är detta en vanlig syn 
och det inträffar regelbundet 
att avfallsbergen hopar sig 
i vatten dragen och orsakar 
lokala översvämningar. Med 
denna syn inser man att pro-
blemen med plast i världshaven 
är påtagliga. I bakgrunden syns 
kolonialvillor från den holländ-
ska tiden.
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mycket som 25 cm per år! Sänkningen beror i huvudsak på att 
grundvattenresurserna överutnyttjas. Lägg därtill en förmodad 
havsnivåhöjning på minst 40 cm fram till år 2100 enligt de senaste 
prognoserna så är det katastrofala framtidsutsikter. Ett storvulet 
projekt som är en slags fortsättning på exploateringen av den norra 
kusten är Waterfront City där tanken är att valla in hela inloppet 
till staden. Vallen är tänkt att efterlikna Garuda, den fågelliknande 
varelsen på national emblemet. Givetvis är den gamla kolonial-
makten Nederländerna med som teknisk support i detta gigan-
tiska projekt, som varande specialister på skyddande havsvallar.

Jag lämnar ett sjunkande Jakarta med blandade intryck. Det 
har varit lärorikt och trevligt att ströva omkring på västra Java 
men det är också skönt att slippa trafikkaoset, sopbergen och 
smogen från skogsbränderna.  

•  Tack till Katarina Stenman för synpunkter på texten.
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läsvärt
Fantastisk bok om 
vitmossor
En ny bok om våra vitmossor gör Lars 

Ericson både glad och överväldigad.

LARS ERICSON

Ibland blir man glad och överväldigad 
av en ny bok. Denna bok, avsedd för att 
bestämma Europas vitmossor i fält eller 
hemma vid mikroskopet, är ett sådant fall. 
Boken är resultatet av ett mycket lyckat 
samarbete mellan sju finländare, flertalet 
verksamma vid Helsingfors universitet, och 
med mångsidig erfarenhet av torvmarker, 
deras organismvärld och betydelse för kolets 
dynamik, samt vår tids ledande expert på 
vitmossor Kjell Ivar Flatberg, Trondheim. 
En blick på auktorsnamnen – hans namn 
återfinns för 12 av 65 upptagna taxa – ger en 
antydan om hans stora betydelse. 

Påfallande mycket är nytt jämfört med 
Flatbergs bok Norges torvmoser från 2013 (se 
recension i SBT nr 6/2014). Så visade han 
2015, att den mörka morfen av rostvitmossa 
S. fuscum i västra Norge är identisk med 
den nordamerikanska S. beothuk – 2016 
även funnen i Bohuslän. Det allra senaste 
(från 2018) är att det vi kallat praktvitmossa 
S. magellanicum tillhör södra halvklotet. I 
stället har vi två andra arter: S. divinum (en 
myrkantart) och S. medium (en myrviddart); 
förvånansvärt lätta att hålla isär även i fält. 
Men som påpekas återstår annat att reda ut 
som oklarheter kring uddvitmossa (S. fallax- 
gruppen) och kring flytvitmossa (S. cuspida
tum/viride). 

Med tanke på allt det nya kan man fråga 
sig vad framtiden kommer att utvisa? När 
jag på 1970-talet försökte lära mig vitmossor 
rådde uppfattningen att sedan Hugo Sjörs 
1944 beskrev brun glansmossa S. subfulvum 
återstod inte mycket att göra i vår del av 
världen. Senare visade Flatberg 1984 att 
kärr- och mossetypen av det som då kallades 
S. imbricatum skulle delas upp på mellan-
vitmossa S. affine respektive snärjvitmossa 
S. austinii; mikroskopiskt var det lite knepigt 
men ekologin var väl skild. Lite värre var 
det med hans uppdelning 1988 mellan 
krusvitmossa S. annulatum och piskvitmossa 
S. jensenii. Nu fick man granska grenbladens 
porer i mikroskop, men även här finns skill-
nader i ekologin.

Det är också glädjande, att resultat 
från Flatbergs fältarbete 2017 i europeiska 
Rysslands nordöstra del finns med; bland 
annat två för Europa nya arter: S. mirum och 
S. tescorum. 

Boken inleds med korta, välskrivna 
avsnitt om myrterminologi, myrars zonala 
(mediterran-arktis) och azonala (ocea-

Sphagnum mosses. The stars  
of European mires. 
Laine, J., Flatberg, K. I., Harju, P., Timo-
nen, T., Minkkinen, K., Laine, A., Tuittila, 
E.-S. & Vasander, H.  2018. Sphagna 
Ky. ISBN 9789515131430. 326 
sidor. Boken beställs enklast via holvi.
com/shop/Sphagna. Pris: 69 euro + 
porto 17,05 euro. Notera att en box på 
11 böcker kostar 650 euro inkl. porto.
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nisk-kontinental) differentiering; nyckelbe-
grepp för att förstå arternas förekomst. För 
varje art beskrivs sedan på 4–5 sidor makro- 
och mikroskopiska karaktärer, miljökrav 
och utbredningsmönster. I ord svårfångade 
kännetecken i huvud, toppknopp, gren-
knippen med mera återges i utsökta bilder. 
Detaljbilder av stam- och grenblad, samt av 
grenblad- och stamtvärsnitt får en sida. Ett 
lyckat grepp, som kommer att bli till stor 
hjälp, är, att bilder på grenbladens celler, 
från såväl konvex- som konkavsidan, får 
en egen sida. Utöver detta helt underbara, 
instruktiva miljöbilder, främst från hösten, 
när myren är som vackrast, och blodsugarna 
försvunnit. Det är ett imponerande arbete 
som lagts ned på att fotografera arterna i 
deras naturliga miljö i olika delar av Europa. 
Allt detta i en genomtänkt, användarvänlig 
layout. 

Någon vanlig bestämningsnyckel finns 
inte. Däremot finns två tabellöversikter med 
viktiga makro-och mikrokaraktärer, där 
man kan kryssa sig fram till tänkbara namn. 
Efter några dagars försök tycker jag att det 
fungerade förvånansvärt bra. Men även 
med den här boken kommer bestämning av 
vitmossor att förbli en utmaning, vilket inte 
döljs: ”An experienced and/or self-confident 
person may identify many species 'in their 
typical form' without even picking them up. 
This method, however, carries a high risk 
for wrong determinations”. Vitmossor är 
förfärande plastiska (läs och lär om sump-
vitmossa S. palustre på Azorerna!), han- och 
honplantor kan se väldigt olika ut, årstiden 
har betydelse och så vidare. Därtill kommer 
att hybridisering är ett viktigt led i artbild-
ningen, vilket lett till flera allopolyploida 
arter. Dessutom, om du trodde att det var 
lätt att skilja en vitmossa från andra mossor 
res till Biscayabukten, där växer S. pylaesii. 

Undervisning om myrars vegetation och 
utveckling samt vitmossor hade tidigare en 
dominerande ställning inom växtekologi och 
kvartärgeologi vid många nordiska univer-

sitet. Många lyckades dock inte uppbringa 
någon större entusiasm för den utmaning 
det innebar att tränga in i vitmossornas värld 
bland stamblad och hyalincellernas porer 
(”sphagnosofi”). Den här boken har stora 
möjligheter att överbrygga ett begynnande 
motstånd och väcka ett spirande intresse 
för denna viktiga naturtyp, som betyder så 
mycket här i Norden. Norge är det verkliga 
eldoradot för den som vill titta på vitmossor, 
men vi kommer inte långt efter, och såväl 
Ångermanland som Tröndelag finns för-
evigade i namngivningen. 

Titeln anspelar på vitmossornas skönhet 
och nyckelroll som kolsänka samt för global 
biogeosfärsdynamik. Hur de påverkas av 
markanvändning, kvävenedfall och ändrat 
klimat är högst aktuella områden. En bok 
som denna kan betyda mycket för att väcka 
intresse för dessa viktiga frågor. För ekolo-
giska och floristiska undersökningar är detta 
den givna hjälpredan, och som checklista 
bör den ersätta äldre sammanställningar 
som till exempel 5:e upplagan av Vitmossor i 
Norden från 2010.

Detta är en bok som kommer att bli 
mycket efterfrågad och använd. Köp den!  

Ullvitmossa Sphagnum tenellum. En bild ur boken.

Leaves in the branch tips resemble “open bird’s beak”. S Finland.



82

Fö
re

ni
ng

ss
id

or
 

S
ve

n
sk

a
 B

o
ta

n
is

ka
 F

ö
re

n
in

g
e
n

Svensk Botanisk Tidskrift 113: 1 (2019)

Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 
14 –20 juli
Projektet Dalarnas flora har nu pågått i tjugo år, 
men fortfarande finns en hel del kvar att göra. 
Därför bjuder vi in till ett inventeringsläger 14–20 
juli i omgivningarna av Fredriksberg i västra 
delen av Ludvika kommun. Lägret arrangeras av 
Dalarnas botaniska sällskap och Urban Gunnars-
son som ledare. Gemensam förläggning kommer 
att ordnas. 

Många intressanta områden finns att inven-
tera i trakten med skogar, sjöar, finnmarker och 
fäbodmiljöer. Inventeringsarbetet kan vara fysiskt 
krävande med regelbundna turer i terrängen. För 
mer information om arbetet med Dalafloran se 
vidare på hemsidan: www.dalafloran.se. 

Inventeringslägret är koordinerat för att tids-
mässigt passa med Svenska Botaniska Fören-
ingens växtatlasprojekt (se nedan). Det finns 
möjlighet att endast delta under en del av inven-
teringsveckan. Ange vid anmälan vilka dagar ni 
vill vara med, samt om ni har tillgång till bil. Resor 
och boende under inventerings dagarna bekostas 
av föreningen. Närmare information skickas till 
dem som anmält sig. 

Anmälan sker senast 20 juni till Urban 
Gunnarsson, Hillersboda 24, 790 23 
Svärdsjö. Telefon: 076-828 29 80, e-post: 
urban.gunnarsson68@gmail.com.

Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lapp- 
 marks skogsbygd 22–28 juli
 Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar med 
inventering av ”vita fläckar” i Lule lappmarks 
skogsland. Vi kommer att inventera områdena 
väster och nordväst om Jokkmokk. Förläggning är 
planerad i Randijaur och/eller Jokkmokk, under 
perioden 22–28 juli med Lars Fröberg som 
ledare (samling på kvällen den 21 juli). Möjlighet 
finns naturligtvis även att endast deltaga under 

en del av inventeringsveckan. Ange vilka dagar ni 
deltager, samt om ni har tillgång till bil. Boende 
och bilresor under inventeringarna bekostas av 
projektet. Närmare information skickas ut till de 
som anmäler sig.

Anmälan senast 20 juni till Lars Fröberg,  
Botaniska museet, Box 117, 221 00 Lund  
(076-848  99  45, larsfroberglund@gmail.com).

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av botanik? 
Sök då ett stipendium till årets Botanikdagar i 
Härjedalen (se annons på s. 84). SBF delar i 
år ut fyra stycken stipendier som täcker kost-
naderna för resor, mat och logi. Din ansökan 
där du berättar om dig själv och varför du vill 

delta skickas till föreningen senast 1 maj under 
adress: Svenska Botaniska Föreningen, Norby-
vägen 18 A, 752 36 Uppsala. 

Ytterligare upplysningar kan du få från 
SBF:s kansli (tel: 018-471 28  91, e-post: 
info@svenskbotanik.se).

Nordisk botanisk resa till Åland 
Som omtalades i förra häftet av SBT bjuder 
Danmarks botaniska förening in till en gemen-
sam nordisk tur till Åland den 10–14 juni. Vi blir 
guidade av Carl-Adam Hæggström som också 
skrivit boken Ålands flora. En mängd försommar-
vackra och artrika miljöer kommer att besökas 
under drygt tre intensiva dagar men också spän-
nande kulturhistoriska miljöer.

Deltagerna ordnar själva sin resa till Mariehamn 
där buss möter vid färjeläget måndagen 10 juni 
kl. 18 för transport till boendet på Övernäs gården 
strax utanför Mariehamn. Tisdag till och med 

torsdag är det heldagsexkursioner. På fredag 14 
juni är det en halvdagstur med transport till färjan 
som avgår 12.45. 

Cirka 25 platser ska fördelas på danska, 
norska och svenska deltagare. Anmälan sker 
fr.o.m. 15 mars via ett anmälningsformulär på 
Dansk Botanisk Forenings hemsida (botanisk-
forening.dk). Vid anmälan betalas samtidigt en 
depositionsavgift på 750 danska kronor. Pris för 
4 nätter, inkl. frukost och lunch, samt buss och 
guide blir 3000 danska kronor. Frågor ställs till 
stefan.grundstrom@hotmail.com.



83www.svenskbotanik.se  Föreningssidor

S
ve

n
ska

 B
o

ta
n

iska
 F

ö
re

n
in

g
e
n

 
Föreningssidor

ULLA-BRITT ANDERSSON

Hos tätörterna utsöndrar bladen ett slem i 
vilket olika småkryp fastnar. De hjälplösa 
fångarna bryts sedan ner med hjälp av 
enzymer från speciella körtlar på bladen. 

Den vanligaste svenska arten i släktet Pingui-
cula är tätört P. vulgaris. Växten förekommer 
i hela landet, från Skåne i söder till Torne 
lappmark i norr. I delar av södra och mellersta 
Sverige har arten minskat påtagligt. Tätört 
är konkurrenssvag och ljuskrävande, den 
missgynnas av upphörd hävd som leder till 
igenväxning. Även utdikning och torrläggning 
av landskapet skadar förekomsterna. 

Tätört växer på fuktig–våt torv eller mineral-
jord och är i södra Sverige tydligt kalkgynnad. 
Många lokaler är hävdade genom bete men 
tätörten kan också dyka upp längs fuktiga 
skogsvägar, i diken, kraftlednings gator eller på 
botten av sandtag. Den växer vid källflöden, 
på myrmark samt på stränder utmed åar och 
sjöar. 

Blomningen sker från mitten av maj till 
slutet av juli. Arten är omisskännlig med sina 
ljusgröna, lite feta blad som sitter i en basal 
rosett och de blåvioletta blommorna som är 
försedda med en lång och smal sporre.

Hur är det då med ryktet att man från tätört 
kan framställa ett slags filmjölk? Redan i sin 
Flora Lapponica från 1737 beskriver Linné hur 
det går till. Och när min mormor flyttade från 
Dalarna till Värmland på 1920-talet var det 
två viktiga saker som hon tog med sig, katten 
och ”tätan”, så att hon kunde fortsätta att göra 
sin egen filbunke. Denna täta med anor från 
Dalarna vårdade hon sedan i flera decennier.

Fjälltätört P. alpina förekommer främst i de 
nordliga fjälltrakterna. Dessutom finns den i 
de gotländska källmyrarna där den anses vara 
en kvarleva från ett kallare klimat. Fjälltätörten 
hotas på Gotland liksom tätörten av igenväx-
ning. I fjälltrakterna växer den främst på fuktig, 
kalkrik mark som vid bäckar, källor och på 
fukthedar. 

Blomman är vit med 1–3 gula fläckar nära 
svalget och bladen ofta svagt rödbruna. Blom-
ningen sker på Gotland från mitten av maj till 
början av juni, i fjällen från mitten av juni. 

Tätört kan sällsynt förekomma med helvita 
blommor vilket kan leda till förväxlingar. Blom-
stängeln hos tätört är dock kort men tydligt 
körtelhårig medan den hos fjälltätört i princip 
är helt kal, en karaktär som är användbar även 
när växten gått i frukt. 

Dvärgtätört P. villosa är den minsta i 
släktet och notoriskt svår att få syn på. Växten 
förekommer från nordligaste Värmland och 
vidare norrut ända till Torne lappmark. Den är 
ovanlig längs Norrlandskusten. Dvärgtätört 
växer på blötmyrar med lämplig vitmossa, i 
Jämtland växer den även i kalkkärr. Bladen är 
brungröna, endast någon centimeter långa 
och nedsänkta i de tuvor med vitmossa, oftast 
rostvitmossa Sphagnum fuscum, där dvärg-
tätörten föredrar att växa. Ett bra sätt att finna 
växten är därför att lära sig hur rostvitmossa 
ser ut och leta där! Blomstängeln är tunn, 
några centimeter hög och utspärrat körtel-
hårig. Den lilla blomman är blekt blåviolett och 
har en tunn sporre. Blomningen sker i juni–juli. 

Under 2019 är du välkommen att rappor-
tera fynd av våra tre tätörter. Lägg in dina fynd 
direkt på Artportalen (www.artportalen.se). 
Försök att uppskatta antalet plantor, beskriv 
biotopen och ange om något hot mot lokalen 
föreligger. Vill du hellre fylla i en rapportblan-
kett finns den på SBF:s hemsida (svensk-
botanik.se). Där kan du även läsa mer om 
inventeringen. Skicka dina rapporter senast 
2019-10-15 till Ulla-Britt Andersson, Kummel-
vägen 12, 386 92 Färjestaden. Välkommen 
med dina rapporter!  

2019
årets växt

En trio tätörter

Tätört Pinguicula vulgaris. 
foto: Thomas Gunnarsson.
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Välkomna till 
Botanikdagarna 
i Härjedalen!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årets 
botanikdagar i västra Härjedalen 17–21 juli.

Det är 30 år jämnt sedan botanikdagarna 
senast hölls i Härjedalen. Årets botanikdagar 
omfattar turer fördelade över tre dagar, alla 
med tema fjäll och fjällnära miljöer. Under 
kvällarna blir det korta föredrag. Värdar för 
botanik dagarna är Jämtlands Botaniska Säll-
skap och Medelpads Botaniska Förening.

Stor-Mittåkläppen. Härjedalens kanske 
mest kända profil är också ett rikt blomster-
fjäll, tio km norr om Bruksvallarna. Vi går från 
Djupdals vallen upp genom fjällbjörkskog mot 
kalfjäll. Alternativa rutter med olika svårighets-
grad finns. Exempel på arter är fjällgentiana, 
gullspira, lappvedel, isvedel, vippvedel, dvärg-
yxne, fjällyxne, bruntåg. Extra stopp i Bruks-
vallarna för att se brokstarr och borststarr.

Torkilstöten. Rikt blomsterfjäll 5 km nordväst 
om Ljungdalen. Alternativa rutter med olika 
svårighetsgrad. Resa över Flatruet med stopp 
för att beundra vyn. Några exempel på arter är 
grönbräken, taggbräken, alpstenbräken, gull-
draba, bergdraba, ett stort antal olika bräckor, 
nätvide, glansvide, svedstarr, svartstarr m.m.

Sandåsvallen. Levande säter med betande 
kor och får. Högt över Tänndalssjön med utsikt 
över sjöar och fjäll. Vi får en liten presentation 
av sätern och säterlivet. Några exempel på 
arter är kattfot, stagg, vityxne, brudsporre och 
vitsippsranunkel. Fjällmuseet, med inblickar i 
samekultur och året i renskogen.

Sølendet. Några stenkast in på den norska 
sidan av gränsen vid Brekken ligger Sølendets 
naturreservat. Forskare från Trondheim berättar 
om unik restaurering av omfattande slåtter-
marker på 800 m.ö.h. Exempel på arter är 
brunkulla, fleraxig sävstarr, fältgentiana, rosen-
binka, flera handnycklar och låsbräkenarter.

Samling och registrering sker på kvällen 
onsdag 17 juli på Funäsdalen Berg & Hotell.
Resa till och från Funäsdalen sker enskilt. 

Intresseanmälan görs antingen via SBF:s 
hemsida (svenskbotanik.se) eller per telefon 
(018-471 28 91) fr.o.m. 25 februari kl. 8.00. 
Sista anmälningsdag 17 mars. Anmälnings-
avgift 1000 kr betalas vid bekräftelse av plats, 
återbetalas ej vid avbokning. Fullständiga 
resevillkor finns på SBF:s hemsida eller kan 
beställas från kansliet.
Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie 
på SBF:s kansli (018-471 28  91, info@
svenskbotanik.se).  

Dvärgyxne Chamorchis alpina blommar på Torkil-
stöten. foto: Håkan Sundin.

Mittåkläppen är ett rikt blomsterfjäll. foto: Bengt Larsson.

Följande boendealternativ finns: 
• Enkelrum (hotell): 8295 kr
• Dubbelrum (hotell): 7495 kr
• Flerbäddsrum (hotell, 3–4 pers/rum): 6750 kr
• Dubbelrum vandrarhem: 6565 kr
• Eget boende (ej mat): 2500 kr
• Eget boende + mat (ej frukost): 4515 kr
I priset ingår exkursioner och i förekommande 
fall boende och mat fr.o.m. onsdag kväll 17/7 
t.o.m. söndag morgon 21/7.
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