
S
vensk B

otanisk Tidskrift 113 (5): 261–
3

4
0 (2019)

Volym 113: Häfte 5, 2019

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Svensk  
Botanisk  
Tidskrift

Linnés rykte upprättas

Ekorrkorn
Ett av Sveriges vackraste gräs 
är kanske ekorrkorn Hordeum 
jubatum, särskilt när axen ännu 
är unga och fräscha på detta 
lågvuxna, ettåriga gräs. De långa 
borsten skimrar då intensivt i 
rött och grönt när axen vajar i 

kvällsbrisen. Men de förlorar 
snart det mesta av sin färgprakt, 
blir yvigt utspärrade och gulnar. 

Ekorrkornet förekommer 
mindre allmänt i en stor del av 
landet. Det växer vanligen på 
öppen, kulturpåverkad mark. 

Sitt ursprung har ekorrkorn 
i Nordamerika. Arten dök upp 
i Sverige i början av 1900-talet 
och används ibland som eternell.
foto: Håkan Pleijel. – Västergöt-
land, Nylöse socken, Kviberg, 10 
juni 2019.

GlattfibblorBRIFUNK – ett hjälpmedel i naturvården

Spädklöver funnen i Sverige



311Har du sett en glatt-
fibbla? Det senaste 
kända fyndet är från 

1922. Torbjörn Tyler presenterar vad 
som är känt om de fem arterna i 
denna sektion av hökfibblor. 

264 Parknäckros Nymphaea 
×marliacea, troligen av 
sorten ’Rosea’, är bara 

en av flera sorters exotiska näckrosor 
som man hittar i Färsksjön i Blekinge. 

270 Under en exkursion till 
Skanörs Ljung i sydväst-
ligaste Skåne i somras 

upptäckte Erik Ljungstrand den mycket 
småvuxna spädklövern Trifolium micranthum. 
Det är det första säkra fyndet i Sverige.

276 Leif Anders-
son och hans 
kollegor har 

utarbetat en metod för att 
kunna fastställa konkreta 
mål för hur krävande arter 
ska kunna överleva i sin miljö. 
Metoden är utarbetad för 
Östra Vätterbranterna men kan 
tillämpas över hela Sverige. 

Kartan visar tätheten av 
ekar med en stamdiameter 
över en meter. I de gröna 
områdena finns tillräckligt 
många ekar för att många 
ovanliga arter bör finnas där.

333 Matsäcken smakade bra 
vid den gamla slåtter-
boden när Sølendets 

vidsträckta och artrika slåttermarker gästa-
des under årets Botanikdagar.
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foto: Evastina Blomgren

våra nordiska föreningar

Norsk Botanisk Forening 
(NBF) er foreningen for alle 
som vil lære mer om ville plan-
ter i Norge. 2500 personer er 
medlemmer. Organisasjonen er 
et bindeledd mellom amatører 
og fagbotanikere, og målet er 
å spre glede og kunnskap om 
ville vekster i naturen. 

Rundt omkring i Norge er det 14 lokallag, fra 
Agder i sør til Svalbard i nord. I tillegg er det en 
moseklubb og en lavforening som har ekskursjo-
ner og turer i hele Norge. 

Ung Botaniker 
De siste årene er det laget et nettverk for unge 
for å få flere aktive medlemmer under 30 år. Akti-
viteter som turlederkurs og feltkurs har blitt spon-
set for denne gruppen. Resultatet er at mange 
nye entusiastiske ungdommer er blitt med i NBF, 
og medlemstallet har økt med mer enn 50 % 
siden 2016!

Aktiviteter
Villblomstens dag i juni er foreningens største 
arrangement. Denne søndagen er det mer enn 50 
turer rundt omkring i landet. Årets villblomst, som 
i 2019 er ballblom (Trollius europaeus), er med 
å markedsføre foreningen. På programmet står 

Norsk Botanisk Forening

Kontaktinformasjon
Leder  Kristin Bjartnes 
(styreleder@botaniskforening.no)
Daglig drift av foreningen  Jeanette Viken og  
Honorata Gajda 
(post@botaniskforening.no)

Medlemskap  
Det koster NOK 340 inklusiv Blyttia å bli medlem 
av NBF. Send en mail med navn, adresse og 
email-adresse til post@botaniskforening.no hvis 
du vil melde deg inn.
Nettside  botaniskforening.no 
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også kartlegging og floravokting. Det arrangeres 
kurs om disse temaene. 

Mange lokalforeninger jobber mye med kart-
legging, og rundt omkring i landet er det 200 
floravoktere som følger med og dokumenterer 
tilstanden til truede arter. Om høsten arrangeres 
også en pøbelgrandugnad for å fjerne fremmede 
uønskede arter.

Blyttia
Tidsskriftet Blyttia kommer ut fire ganger i året. 
Der finner en forenings- og opplæringsstoff samt 
vitenskapelige artikler. Redaktøren de siste 21 
årene har vært Jan Wesenberg.
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omslagsbild  Parknäck-
ros Nym phaea ×marlia-
cea. De klolikt utdragna 
basalflikarna är en 
typisk karaktär, liksom 
att blommorna höjer sig 
över vatten ytan.

Läs mer om näck-
rosorna i Färsksjön i 
Blekinge på s. 264.
fo to: Åke Widgren, 7 
augusti 2018.
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Gräsmarkernas framtid
  reflexion

Jag deltog på Botanik-
dagarna i Härjedalen i 
somras. Att få vandra 
omkring i fjällen tillsam-
mans med likasinnade 
och resonera om livets 
väsentligheter är både 
avkopplande och inspi-
rerande. Många av vännerna träffar jag bara 
vid dessa tillfällen men samtalen från tidigare 
år återupptas som om det vore förra veckan vi 
sågs. Vid besöket på fjället Mittåkläppen blev 
det tydligt att renarnas närvaro sätter en tydlig 
prägel på fjällfloran. Den extensiva betesdrift 
som samebyarna bedriver med sina tamrenar 
har pågått i hundratals år och är ett hållbart 
nyttjande av denna gräsmarksresurs. Det är ett 
av våra största kulturlandskap, som en av mina 
floravänner uttryckte det. 

Jag har i jobbet sysslat en hel del med inven-
teringar av hagmarker och slåtterängar, det vi 
kallar naturliga gräsmarker. På 1980-talet blev 
det några fältsomrar i norrlandslänen och det 
var oförglömliga upplevelser att träffa de sista 
ängs- och skogsbetesbrukarna som vårdade 
sina fodermarker som deras förfäder gjort i 
generationer. Det mesta har vuxit igen sedan 
dess, en mindre del hävdas av nya markägare 
med jordbruksstöd, en del sköts av SNF-kretsar 
och enstaka toppobjekt har blivit reservat. Det 
blir dock aldrig detsamma när man plockar 
ut en slåtteräng ur sitt gårdsliga sammanhang 
och sköter den med enbart slåtter. Det blir en 
för svag störning och främst då för våra mest 
krävande gräsmarksarter med fältgentiana 
i spetsen, som ofta tynar bort i förnatjocka 
grässvålar i våra slåtterängar. Vissa skötselinslag 
saknas i dagens ängsskötsel, främst det viktiga 
efterbetet och tillfälliga lindor, vilket beskrivs i 
den utmärkta skriften ”Ängar och slåtter” som 
nyligen gavs ut av Riksantikvarieämbetet. När 
det dessutom är så att det mesta av ängshöet 

dumpas i skogen eller bränns upp på plats så blir 
ängsvården än mer tagen ur sitt sammanhang. 

Vi har dock en hel del så kallade semi-
naturliga gräsmarker som vi bör lyfta upp på 
ett tydligare sätt där många av ängsarterna 
trots allt kan överleva. Begreppet seminaturlig 
används inte i Sverige särskilt mycket men är 
en ganska vanlig beteckning i andra länder på 
brukad mark som har kvar en väsentlig del 
av de mer ursprungliga värdena. Främst är 
det örtrika slåttervallar och vägkanter men 
också förvildade stadsparker som slås sent och 
faktiskt även slalombackar. De senaste åren 
har jag jobbat med biologiska inventeringar i 
kraftledningsgator. Vi hittar en del ”hotspots” 
där ängsarterna funnit en tillflykt i lednings-
gatorna, till exempel låsbräkenarter och 
violett guldvinge i Västerbotten och darrgräs 
och brudbröd i Västergötlands kalktrakter. 
Ledningsgator, slalombackar och vägslänter 
kanske inte lockar till sådana poetiska jubelord 
som de ”riktiga” slåtterängarna men de är ändå 
vår tids gräsmarker och de bidrar till artmång-
falden och den gröna infrastrukturen.

Jag tror trots allt att delar av det äldre 
odlingslandskapet kan ha en plats även i vår tid. 
En stor andel av våra ängsväxter och dagfjärilar 
förekommer i örtrika, sent slagna slåtter-
vallar. Till exempel månlåsbräken och den 
vackra ängsmetallvingen har ännu en del goda 
förekomster på våra norrländska ängs artade 
vallar som det också är möjligt att söka särskilt 
slåtterängsstöd för. Tyvärr så är denna semina-
turliga typ av gräsmark försummad i de lands-
omfattande ängs- och betesinventeringarna 
och därmed missas mycket av ängsmångfalden. 
Slutligen tror jag på en renässans för utmarks-
bete i skogen och på fjället. Det är ett utmärkt 
och hållbart sätt att producera lokala livsmedel 
men här måste vi värna mulbetesrätten som 
idag ifrågasätts juridiskt och anses otidsenlig.

stef an gr undstr öm, miljökonsult och f.d. ordförande i SBF
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Bengt Bergs näckrosor 
på Eriksberg
ÅKE WIDGREN

E
riksbergs naturreservat i mellersta Blekinge har för-
utom djurparken med hjortar och visenter länge varit 
känt för sina mängder av röda näckrosor. Näckrosorna 
växer i två sjöar inom området, Färsksjön och Norrsjön. 

Eriksberg köptes 1938 av den kände fotografen och naturskild-
raren Bengt Berg. Vid hans död 1967 övertogs egendomen av 
sonen Iens Illum Berg, och därefter har egendomen bytt ägare 
ytterligare tre gånger. Det har länge varit en utbredd uppfattning 
att Bengt Berg under 1940-talet lät plantera in röda näckrosor 
Nymphaea alba f. rosea från den klassiska lokalen Fagertärn i 
Tiveden. Syftet skulle ha varit att odla dem i Färsksjön som en 
genbank utifall att något skulle hända på ursprungslokalen. 
Färsksjön är idag full med röda och rosa näckrosor, men vilka 
arter det är har ingen tittat närmare på förrän nu. 

År 2003 gjorde jag ett försök att inventera sjöns vattenväxter. 
Eftersom jag misstänkte att det fanns näckroshybrider i sjön 
samlade jag av både röda och rosa näckrosor, men även av en 
storblommig gul näckros som jag inte alls kände igen. Ett belägg 
av den senare lämnades till Botaniska museet i Lund, men det 

figur 1. Utsikt över Färsksjöns 
norra del, 8 juni 2008. 
fo to: Åke Widgren.

De röda näckrosorna i 

Färsksjön i Blekinge har 

länge väckt uppmärk-

samhet. Vad har de för 

historia och vilka arter 

är det egentligen som 

finns i sjön? Åke Wid-

gren har lånat en båt 

och tittat närmare på 

de vackra näckrosorna.
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blev bara preliminärt registrerat som en odlad form av gul näck-
ros Nuphar lutea. Under 2014–2018 gjorde jag nya insamlingar i 
sjön av både den stora gula och av hybridnäckrosorna, och jag 
tog även rikligt med bilder.

Färsksjön är en grund och näringsrik sjö med mycket begrän-
sat siktdjup. Den är knappt 11 hektar stor, och näckrosor täcker 
betydande delar av vattenytan (figur 1). Förutom mängden av 
näckrosor är sjön artfattig. De enda ytterligare vattenväxter som 
noterats är hästsvans Hippuris vulgaris och andmat Lemna minor. 
Strandfloran är rikare och innehåller näringskrävande arter som 
kärrbräken Thelypteris palustris, slokstarr Carex pseudocyperus, 
bäckveronika Veronica beccabunga, rosendunört Epilobium hirsu-
tum, dikeslånke Callitriche stagnalis och rödlånke Lythrum portula.

Sextalig näckros Nuphar advena
Efter att ha läst om gula näckrosarter och studerat bilder på 
nätet började jag ana att den storvuxna gula kunde vara den 
nordamerikanska arten Nuphar advena. I början av 2017 blev 
beläggen bestämda och bekräftade av både Torbjörn Tyler och 
Thomas Karlsson; det var N. advena. 

Nuphar advena är vanlig i delar av Nordamerika. Arten har 
länge odlats i Europa, och är bland annat förvildad i England. 
Den har aldrig tidigare rapporterats som vildväxande i Norden. 
Arten har fått det svenska namnet sextalig näckros. Namnet 
syftar på de sex (eller fler) kronbladslika foderblad som omslu-
ter blomman; gul näckros har vanligtvis fem. Kronbladen och 
märkesskivorna är ofta orangeröda (figur 2) medan de hos gul 
näckros är gula. Vidare skiljer den sig från gul näckros på att 
bladskaften är relativt runda i tvärsnitt; hos gul näckros är de 
trekantiga (Tyler 2017).

I Färsksjön bildar den sextaliga näckrosen flera mycket stora 
och etablerade bestånd (figur 3). Arten växer där tillsammans 
med både gul näckros och vit näckros Nymphaea alba, men 
framförallt med mängder av hybridnäckrosor. Fyndet av sex-
talig näckros, men även av hybriderna, har tidigare publicerats i 
Blekingebläddran (Widgren 2017).

Parknäckros Nymphaea ×marliacea
De röda näckrosor jag fotograferades i sjön 2016, och sedan även 
samlade under 2017 och 2018 bestämdes av Torbjörn Tyler till en 
hybrid, parknäckros Nymphaea ×marliacea, vilken har vit näckros 
N. alba och doftnäckros N. odorata som huvudsakliga föräldra-
arter. Den känns främst igen på de klolikt utdragna basala blad-
flikarna, och att blommorna ofta höjer sig över vatten ytan (figur 
4). I Färsksjön är parknäckros den helt dominerande näckrosen, 
med såväl röda som rosa men även helt vita former. Parknäckros 

figur 3. Bestånd av sex-
talig näckros Nuphar advena. 
Bladen är upprättstående 
till skillnad från gul näckros 
N. lutea som har flytande blad. 
– Färsksjön, 27 augusti 2014. 
fo to: Åke Widgren.

figur 2. Blomma av sextalig 
näckros Nuphar advena. De 
sex mörkgula foderbladen 
som omsluter blomman, och 
de röda kronbladsflikarna är 
typiska artkaraktärer. – Färsk-
sjön, 27 augusti 2014. 
fo to: Åke Widgren.
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finns även i den närbelägna Norrsjön inom Eriksberg. Hybriden 
saluförs av handelsträdgårdar och är med all säkerhet den vanli-
gaste näckroshybriden i odling i Sverige. Det är troligen den röda 
näckros som oftast planteras ut och förvildas i sjöar och dammar. 
I Artportalen finns (i september 2019), förutom de två lokalerna 
på Eriksberg, ytterligare tre fynd i Blekinge samt fynduppgifter 
från Skåne (2), Småland (1), Halland (3) och Stockholm (1 lokal). 
Osäkra bestämningar är ej medräknade.

Svavelnäckros Nymphaea ×thiona 
I Färsksjöns östra del finns ett begränsat bestånd av en näck-
ros med svavelgula blommor och variegerade blad (figur 6). 
Ett belägg insamlades 2016, och bestämdes av Torbjörn Tyler 
till svavelnäckros Nymphaea ×thiona. Svavelnäckros, som är en 
hybrid mellan de nordamerikanska arterna N. mexicana och den 
ovan nämnda doftnäckrosen, är troligen ganska ovanlig i odling i 
Sverige. Färsksjön är den hittills enda kända lokalen i landet där 
den rapporterats vildväxande. 

”Röd näckros” Nymphaea alba f. rosea
Det har i flera årtionden varit en gängse uppfattning att de röda 
näckrosorna i Färsksjön varit svenska, med ursprung i Fagertärn. 
Den stora mängden röda och rosa näckrosor i sjön är parknäck-
rosor, så frågan har varit om det över huvud taget finns några 
svenska röda i sjön numera? Sommaren 2017 hittade jag i sjöns 
norra del ett bestånd av ganska stora, rosablommiga näckrosor 
med rödtonade blad, som inte är parknäckros (figur 5). Torbjörn 
Tyler har bestämt belägg av denna till en rosablommig form av 
nordnäckros Nymphaea alba subsp. candida. Kanske är den en 
ättling till de röda näckrosorna i Fagertärn? 

figur 4. Parknäckros Nym-
phaea ×marliacea. De klolikt 
utdragna basalflikarna är en 
typisk karaktär, liksom att blom-
morna höjer sig över vatten-
ytan. – Färsksjön, 7 augusti 
2018. 
fo to: Åke Widgren.

figur 5. Rosablommig ”röd 
näckros” Nymphaea alba f. 
rosea. – Färsksjön, 7 augusti 
2018. 
fo to: Åke Widgren. 
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Bengt Bergs egna ord om näckrosorna i Färsksjön
Tack vare en bibliografi om Bengt Berg (Lohm 2008) lyckades 
jag spåra en artikel som han skrev i Stockholmstidningen den 30 
augusti 1956, med rubriken ”Röda näckrosor”. I artikeln berättar 
Bengt Berg om sina inplanterade röda, vita och rosa näckros-
hybrider, men han nämner också de inhemska röda näckrosor 
som härstammar från Fagertärn: 

Nu har mina blodröda näckrosor blommat sen midsommar och där 
syns ingen avmattning i rikedomen. I fjol blommade de långt in i 
september. Det är obegripligt att inte flera människor tar sig för att 
odla dessa praktfulla vattenrosor i åar, dammar och insjöar vid sina 
sommarställen och lantgårdar. Man kommer sig visst inte för, hur 
man än faller i hänryckning vid deras åsyn. 

”Åh, där är den röda näckrosen från Fagertärn” utbrast här en 
och annan turistfröken på den tiden då jag brukade föra besöks-
grupper genom mina hjorthägn. Till och med karlar kunde bli 
lyriska inför sensationen att se de väldiga djupröda kalkarna som en 
stjärnhimmel över blankvattnen i min vildgåssjö. 

En del sade Tiveden i stället för Fagertärn – Ettdera stället hade 
de hört talas om, kanske verkligen läst om i skolan, vid sidan av 
allt det viktiga om Madame de Pompadour och revbensspjället i 
Moseboks beskrivning av ”maninnans” skapelse. Ingen syntes veta 
att vår ”röda” näckros inte alls är röd utan en rosafärgad varietet 
av vår vanliga lilla vita näckros. Först när jag pekade ut våra små 
blygsamma vid sidan av de inplanterade jättenäckrosorna, tycktes 
åskådarna fatta att dessa var flera gånger större än våra inhemska, 
och vederbörligt häpna över de främmades både färger och volym. 
Och ingen av den mängd skolbildade personer – ”alla” kön och 
åldrar – som under många år i samtal med mig har betraktat den 
färgstarka massan av storblommiga skära, blekröda, djupröda, vita 
och ifrån orange till svavelgula stjärnblommiga näckrosor, vars 
handstora kalkar i soliga sommardagar skimrar från alla vatten ytor, 
där jag kommit åt att plantera dem, har givit svaret: ”Ja så här har 
jag ordnat för dem hemma hos mig också”.

figur 6. Svavelnäckros Nym-
phaea ×thiona. – Färsksjön, 1 
juli 2016. 
fo to: Christina Sandin.
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Det kan vattnas i en blomsterälskares gom vid bara tanken 
på de skönaste läckra färger och även deras välljudande namn – 
Nymphaea magnifica och colossea, skära, stora som en utbredd 
hand – Gladstoniana, mäktig, lotusrund och bländvit kring det gula 
ståndarknippet – Albatross, också vit med långa spetsiga kronblad 
– Marliacea rosea och Chromatella – den ena blekröd, den andra 
med svavelgul stjärna – Odalisque, Falconer, Ellisiana, röda i olika 
nyanser – tacksammast av dem alla den stora djupröda Escarboucle 
– och bland mängden av de andra till sist, de små kopparröda Sioux, 
Comanche och Chrysanta med dess pantermönstrade blad. 

Bengt Bergs egna ord bekräftar att han verkligen hade svenska 
röda näckrosor i sjön, även om de tycks ha varit få i förhållande 
till alla hybrider. Sanningshalten i påståendet att han odlade dem 
i sjön som genbank har inte gått att bekräfta, men det är fullt 
möjligt att han hade en sådan tanke. 

Av alla de namnsorter av röda, rosa och vita hybrider som 
Bengt Berg räknar upp i artikeln förs de flesta idag till park-
näckros N. ×marliacea. Jag har inte haft någon ambition att iden-
tifiera alla sorter, men den stora mörkröda som dominerar i sjön 
i dag bör vara ’Escarboucle’ (figur 7a), och den blekrosa ’Rosea’ 
(figur 7b). Den stora vitblommiga sorten är sannolikt ’Albatross’ 
eller möjligen ’Gladstoniana’ (figur 7c). Den något mindre, rosa-
blommiga som växer i Norrsjön är troligen ’Comanche’ (figur 8). 
Bengt Berg nämner även ’Chromatella’, vilken med all säkerhet 
är den svavelnäckros N. ×thiona som än idag finns i ett mindre 
bestånd. 

I en inspelad intervju med Iens Illum Berg från 1986, som jag 
själv medverkade i, berättar han att näckrosorna planterades 
av hans far i Färsksjön i slutet av 1930-talet och vidare under 
1940-talet. Den sextaliga näckrosen omnämner han som ”den 
kanadensiska”. Han berättar också att Bengt Berg skulle ha fått 
den svenska röda näckrosen från en botanist i Holland, som i sin 
tur fått den från Fagertärn i början av 1900-talet. Det låter som 
en rimlig förklaring.

Slutord
Färsksjön är unik genom sina mängder av framförallt röda, rosa 
och gula näckrosor. De är visserligen inplanterade, men det är 
närmare åttio år sedan det skedde. De är idag väl etablerade och 
spridda i stora delar av sjön och därmed att betrakta som vild-
växande. Eriksberg är inte bara naturreservat utan även djurpark, 
vilket innebär att tillträdet är begränsat. Färsksjön ligger invid 
en av områdets bilvägar, och det går utmärkt att se näckrosorna 
från bilen, men kikare rekommenderas.  

•  Stort tack till Christina Sandin för bilden på svavelnäckros, till 
Per-Arne Olsson, Eriksberg, som ordnat båt åt mig varje gång jag 

figur 7 . a) Parknäckros Nym-
phaea ×marliacea ’Escar-
boucle’ är den dominerande 
näckrosen i Färsksjön.  
b) Parknäckros N. ×marliacea, 
troligen av sorten ’Rosea’.  
c) Vitblommig form av park-
näckros N. ×marliacea, troligen 
av sorten ’Albatross’, eller 
’Gladstoniana’. – Färsksjön, 
7–8 august 2018. 
fo to: Åke Widgren.
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behövt komma ut på Färsksjön för inventering och insamling av 
belägg, samt till Torbjörn Tyler och Thomas Karlsson som hjälpt 
mig med bestämningarna.
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figur 8. Parknäckrosor Nym-
phaea ×marliacea, troligen av 
sorten ’Comanche’. – Norrsjön, 
8 augusti 2017. 
fo to: Åke Widgren.
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In the 1940s, the famous nature 
photographer and author Bengt 
Berg planted various species and 
hybrids of water lilies in Lake 
Färsksjön in central Blekinge, SE 
Sweden. They have since spread 
in the lake and today form large 
and established stands, and 
can be regarded as naturalized. 
But which species and hybrids 

that occur in the lake have been 
unclear. Inventories in recent 
years have shown that the pre-
dominant water lily is the hybrid 
Nymphaea ×marliacea, which 
occurs with several different 
cultivars. Two of the other water 
lilies in the lake are new to Swe-
den: the North American Nuphar 
advena and the hybrid Nymphaea 
×thiona. 
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T
orsdagen den 6 juni i somras (2019) 
ledde jag tillsammans med Åke 
Svensson en exkursion för Lunds 
Botaniska Förening till Skanörs 

Ljung i allra sydvästligaste Skåne, i vilken 
fjorton personer deltog i soligt och varmt, 
men rätt så blåsigt väder. Huvudsyftet med 
denna exkursion var att återbesöka och stu-
dera förekomsterna därstädes av rariteterna 
dvärglåsbräken Botrychium simplex (Olsson 
& Tyler 2007) och hedjungfrulin Polygala 
serpyllifolia (Ljungstrand 2016), men även 
andra såväl vanligare som ovanligare växter 
togs i betraktande och diskuterades. 

Bland varandra liknande växter som jag 
demonstrerade för deltagarna på de mera 
gräsbevuxna delarna av Ljungen fanns även 
de tre små gula ärtväxterna jordklöver 
Trifolium campestre, humlelusern Medicago 
lupulina och trådklöver T. dubium, vilka alla 
förekom rikligt. Under krypandet i det låga 
gräset råkade jag upptäcka att ett mindre 
bestånd, som mest erinrade om trådklöver, 
utmärkte sig genom sina påfallande få- och 
glesblommiga huvuden samt genom att det 
mittersta småbladet var (i stort sett) oskaf-
tat, i likhet med de bägge sidosmåbladen 
(figur 1). Mina tankar leddes då omedelbart 
till spädklöver T. micranthum, en art jag 

åtskilliga gånger har sett och studerat såväl i 
Danmark som längre söderut i Europa, och 
vid en närmare granskning av den småväxta 
klövern kunde jag inte finna något som alls 
talade emot denna bestämning. Emellertid 
var jag ändå inte helt säker på saken, huvud-
sakligen då förväxlingsarten trådklöver är 
synnerligen variabel, varför jag nöjde mig 
med att uppmärksamma exkursionsdelta-
garna på att vad jag funnit såg ut att möj-
ligen kunna vara en helt ny art för Sverige. 
Det bör väl också nämnas att jag lyckades 
påträffa ett tjogtal individ av hedjungfrulin 
samt – efter lång tids krypande på knäna 
– totalt fem exemplar av dvärglåsbräken.

Efter min återkomst till Göteborg och 
Herbarium GB tog jag tag i saken med hjälp 
av befintliga floraverk, framför allt Flora 
Europaea (Coombe 1968), Flora of Turkey 
(Zohary 1970), Norsk flora (Lid m.fl. 1994), 
Nordens flora (Mossberg & Stenberg 2018) 
samt New Flora of the British Isles (Stace 2019), 
varvid även jämförelser med befintligt her-
bariematerial från såväl Danmark som längre 
söderut utfördes. Resultatet blev att mitt lilla 
insamlade belägg visade sig utgöras av just 
spädklöver, precis som jag hade misstänkt 
ute på Ljungen, varigenom ytterligare en ny 
inhemsk art kan bokföras för Sveriges flora.

Spädklöver har för första gången påträffats i Sverige. Under en exkursion till 

Skanörs Ljung i sydvästligaste Skåne upptäckte Erik Ljungstrand denna mycket 

småvuxna, gulblommiga klöver. Den växte tillsammans med trådklöver, vilken 

spädklövern mycket liknar vid ett ytligt betraktande. Högst sannolikt har späd-

klövern tidigare förbisetts bland all trådklöver på denna sedan lång tid tillbaka 

synnerligen välbesökta växtlokal.

Spädklöver äntligen påvisad  
i Sverige 
ERIK LJUNGSTRAND
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När man tänker närmare på saken är det 
kanske inte så märkligt att just Skanörs 
Ljung visat sig hysa spädklöver; de mera 
gräsrika, välbetade delarna av Ljungen är 
förmodligen bland de platser i västra Skåne 
som mest liknar artens sedan tidigare kända 
lokaler i Danmark, vilka just utgörs av 
välhävdade betesmarker nära havet, framför 
allt vid Lilla Bält och Smålandsfarvattnen 
(öster om Stora Bält, mellan Lolland, Falster 
och Själland). 

Däremot kan det väcka viss förvåning 
att Skytts härad, Skånes sydvästligaste del, 
än en gång visat sig härbärgera en tidigare 
från Sverige okänd, inhemsk blomväxt. 
Detta intressanta område hör ju till de 
av botanister mest välbesökta delarna i 
landet, och har tidigare varit föremål för 
två olika specialinventeringar vilka avkastat 
lokalflororna Vellingeortens flora (Gunnars-
son 1932) och Falsterbohalvöns flora (Kraft 
1987), varför man skulle ha trott att det här 
inte skulle ha kunnat finnas några okända 
växter kvar att upptäcka. Men 1998 fann 
Knut Källström dvärglåsbräken på Ljungen 
(Olsson & Tyler 2007), 2007 återfann Nils-
Arvid Andersson den dittills i Sverige som 
utdöd ansedda brunkrisslan Inula conyzae 
(Svensson m.fl. 2008) vid Jordholmen i 
Mellan-Grevie socken (som tillhör Oxie 
härad), 2010 påträffade samme Nils-Arvid 
en förmodligen spontan (men säkert nykom-
men) förekomst med läkemalva Althaea 
officinalis i Flommen utanför Falsterbo 
(Svensson & Andersson 2010), för fem år 
sedan upptäckte Staffan Nilsson biblomster 
Ophrys apifera (som väl dock säkerligen torde 
vara spontant invandrad i tämligen sen tid) i 
häradets inre del (Nilsson 2014) och för tre 
år sedan hittade jag själv hedjungfrulin på 
Ljungen, dess andra lokal i Sverige (Ljung-
strand 2016). Man kan fråga sig hur många 
ytterligare för Sverige helt okända växter 
som döljer sig där nere i sydvästra Skåne, 
och hur lång tid det skall ta innan även de 
uppmärksammas?

Möjligen kan det förhålla sig så att 
fjolårets heta och torra sommar, följd av 
innevarande års rätt milda vinter, samt rätt 
så varma men också våta senvår och försom-
mar har varit extremt gynnsam för många 
små vinterannuella växter – de flesta av 
oss har väl noterat hur till exempel vårarv 
Cerastium semidecandrum, sandkrassing Tees-
dalia nudicaulis, skatnäva Erodium cicutarium, 
mjuknäva Geranium molle, styvmorsviol 
Viola tricolor, rödplister Lamium purpureum 
och många andra växter med liknande 
ekologi luxurierat som aldrig förr. Dessa 
för vinterannueller högeligen gynnsamma 
förutsättningar har måhända även gjort att 
vissa ovanliga ettåringar ”vaknat upp” ur sin 

figur 1. Två blommande individ av spädklöver 
bland mossor, starr och gräs på Skanörs Ljung. 
Lägg märke till att blomhuvudena (i detta fall) har 
endast tre små, gula blommor och att samtliga tre 
småblad, även ändsmåbladet, är oskaftade. 
fo to: Åke Svensson, 6 juni 2019.
Flowering Slender Trefoil Trifolium micranthum grow-
ing in mosses among sedges and grasses on Skanörs 
Ljung, southwesternmost Scania. Notable are the very 
few flowers (in this case, three in each congested 
raceme) and that the apical leaflets (like the lateral 
ones) are without stalks.
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fröbank och i år blommat och låtit sig beskå-
das, men därefter kanhända inte kommer att 
ses på åtskilliga år trots ivrigt eftersökande. 
En annan klöver, som finns sällsynt i Dan-
mark och har ett liknande, men ännu mera 
extremt uppträdande, är fågelfots klöver 
Trifolium ornithopodioides (syn. Falcatula o.) 
– kanske har även denna lilla eleganta växt 
nu i våras blommat någonstans i Skåne, men 
utan att bli sedd?

Äldre, felaktiga eller osäkra  
uppgifter från Sverige
Från äldre tid föreligger ett fåtal uppgifter om 
fynd av spädklöver från Sverige, men inga av 
dem har kunnat verifieras. Lilja (1870) uppger att 
spädklöver förekommer på ”Strandängar, här och 
der [sic!] på kusten [av Skåne], trol. sparsamt.”, 
men denna Liljas uppgift åtföljs inte av några 
lokalangivelser, vilket annars är regel vad beträffar 
honom, varför uppgiften starkt betvivlas redan 
av Murbeck (1885); den omnämnes inte heller på 
något vis av Areschoug (1881).

Till förbistringen vad gäller äldre uppgifter 
om spädklöver bidrar i hög grad att Linnæus 
(1753) förefaller ha haft rätt så oklara gränsdrag-
ningar mellan de gulblommiga Trifolium-arterna: 
hans ”36. TRIFOLIUM agrarium” motsvarar 
visserligen i stort sett gullklöver T. aureum och 
”38. TRIFOLIUM procumbens” är väl i huvudsak 
detsamma som vi nu kallar jordklöver, men hans 
”39. TRIFOLIUM filiforme” är utan tvivel mycket 
heterogen och omfattar såväl trådklöver som 
spädklöver. Namnet ”Trifolium filiforme L.” har 
också, i synnerhet i den äldre litteraturen (t.ex. 
Hartman 1879), använts som ett kollektivt namn 
för dessa båda arter, eller (omväxlande) antingen 
för enbart trådklöver, eller blott med innebörden 
av spädklöver; det sistnämnda av allt att döma i 
överensstämmelse med vad som skulle kunna ha 
blivit lektotyp1 för namnet ”Trifolium filiforme L.”. 
Denna oreda i namnskicket blev inte slutgiltigt 
åtgärdad förrän genom Turland m.fl. (1996), vilka 
föreslog att dessa tre linneanska klövernamn 
från Species Plantarum (Linnæus 1753) alla skulle 
förkastas2 och placeras på listan över nomina 

1 Lektotyp – en nomenklatorisk typ som valts ut 
senare än den ursprungliga beskrivningen, men som 
valts bland det originalmaterial som den ursprunglige 
auktorn förmodas ha använt sig av.

2 Förkastat namn – växtnamn som genom ett beslut 
på en Internationell Botanisk Kongress har undan-

utique rejicienda, vilket också sedermera skedde 
(Greuter m.fl. 2000, s. 402).

Hos Weimarck (1963) kan man läsa om späd-
klöver att den ”ej [är] funnen i Skåne, närmaste 
fyndorter i Danm.[ark]”, medan Olsson & Tyler 
(2007) anger att spädklöver är ”uppgiven åtta 
gånger i äldre tid men alla belägg som påträffats 
har befunnits tillhöra trådklöver T. dubium (det. 
P[er ]La[ssen]).”. Dessa ”åtta gånger” återgår 
enligt Torbjörn Tyler (i e-brev 10 juni 2019) på 
följande gamla uppgifter om ”Trifolium filiforme” 
ur ”Sektionen Skånes Flora”:s kortregister: 
Skurup 1898 (A. Heintze i LD3), Simrishamn 
1896 (O. R. Holmberg i LD), Lockarp 1904 (A. 
Bundy i LD), Limhamn 1902 (H. Lenander i LD), 
Hohög i Husie 1926 (G. Norrman i LD), Alnarp 
i Lomma 1900 (O. R. Holmberg), ”mellan Lund 
och Kungsmarken” 1901 (dito), samt slutligen 
Kviinge 1928 (G. Hasslow i LD); för två av Otto 
R. Holmbergs uppgifter förefaller bevarade 
belägg idag saknas, men alla de övriga är ombe-
stämda till trådklöver. Torbjörn framhöll dock 
att dessa ”åtta gånger” måste betraktas som ”en 
ganska meningslös uppgift då det finns många 
uppgifter som kan tolkas antingen som T. dubium 
eller som T. micranthum eftersom namnet ’T. 
filiforme’ använts för båda”, precis som jag ovan 
har påpekat. Således kan man inte veta vad de 
många äldre publicerade uppgifterna från Sverige 
som uppgett ”Trifolium filiforme” avsåg att syfta 
på, även om det är högst sannolikt att det stora 
flertalet uppgiftslämnare menade tråd klöver, 
vartill kommer att i de (förmodligen få) fall där 
insamlaren kan ha trott sig ha funnit spädklöver 
samtliga kontrollerade uppgifter (= bevarade 
belägg) utgörs av uppenbar trådklöver.

På karta 1125, spädklöver, i Atlas över väx-
ternas utbredning i Norden (Hultén 1950, 1971) 
är arten i fråga blott angiven som spontan från 
Danmark, men förutom en ring vid Kristian-
sand (vilket avser Svante Murbecks fynd år 
1884; jämför nedan) finns en annan ring ungefär 
vid Stockholm, men varken Stockholmstraktens 
växter (Almquist & Asplund 1937), Sörmlands flora 
(Wanntorp & Rydberg 2001) eller Upplands flora 
( Jonsell & Svenson 2010) uppger spädklöver från 
någon som helst lokal i östra Svealand, vilket 
åtminstone någon av dem borde ha gjort om 
det hade funnits något dokumenterat stöd för 

tagits, så att ett annat namn, fastän yngre, skall använ-
das för den växt som avses; sådana motiveras oftast 
av att namnets tillämpning har varit mycket växlande 
eller helt oklar.

3 LD är den internationella förkortningen för herbarie-
samlingarna vid Biologiska museet i Lund.
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Eric Hulténs ring vid Stockholm. På karta 1242 i 
Atlas of North European Vascular Plants North of the 
Tropic of Cancer (Hultén & Fries 1986) föreligger 
samma markering för en förekomst av späd klöver 
i Stockholmstrakten, och här är den inte ens 
särmarkerad som ”Införd”, men någon källa till 
uppgiften anges inte.

Hur känner man igen spädklöver?
Spädklöver liknar mest en fåblommig och 
vek trådklöver, men skiljer sig genom att det 
mittersta småbladet är i stort sett oskaftat 
(i likhet med de båda andra småbladen; 
småbladsskaften är alla kortare än 0,5 mm), 
genom att antalet blommor per huvud är 
lågt (vanligen högst sju), genom att såväl 
blad som blommor är mindre än hos (en 
genomsnittlig) trådklöver samt genom att 
skaften hos såväl blommor som frukter 
är längre än blomfodret (Weimarck 1963, 
Coombe 1968, Zohary 1970, Lid m.fl. 1994, 
Rich m.fl. 1998, Mossberg & Stenberg 2018, 
Stace 2019). Bestämningen kompliceras av 
trådklöverns stora variation; få- och oftast 
även småblommiga individ är inte alls 
ovanliga, och de kan vid ytligt betraktande 
lätt tas för spädklöver, men granskning av 
småbladens skaft fungerar nästintill alltid: 
trådklöver har ett mittsmåblad med tydligt 
skaft, avsevärt längre än de nästan obefint-
liga skaften hos sidosmåbladen. Detta kan 
tyckas vara en ”mindre väsentlig” egenskap, 
men alla de moderna floraverk jag har 
konsulterat framhåller småbladsskaften 
som en av de viktigaste nyckelkaraktärerna 
för att skilja klöverarterna inom sektionen 
Chronosemium. Hegi & Gams (1924) behand-
lade trådklöver och spädklöver som två 
underarter inom samma art, vilken de kall-
lade ”Trifolium filiforme”, men alla nyare verk 
uppfattar dem som två skilda arter. Spädklö-
ver är diploid (2n=2x=16) medan trådklöver 
däremot anges som tetraploid (2n=4x=32), 
stundom dock även aneuploid (Coombe 
1968, Lid m.fl. 1994, Stace 2019), och det 
är tänkbart att den vittspridda trådklövern 
skulle kunna ha uppkommit ur spädklöver 

genom en fördubbling av dess kromosomtal 
(autopolyploidisering), vilket, i synnerhet 
om detta har inträffat vid flera olika tillfäl-
len, skulle kunna förklara både trådklöverns 
stora variationsbredd och svårigheten att 
ibland säkert skilja den från dess eventuella 
föräldraart spädklöver.

Wiinstedt (1908, s. XXXVII) berättade 
om sina erfarenheter från sju av honom stu-
derade lokaler vid Vejle Fjord och Horsens 
Fjord på mellersta Jyllands östkust att ”Den 
stod altid sammen og blandet med Trifolium 
minus [= trådklöver T. dubium], som den er 
overordentlig lig, …”, något som mycket väl 
överensstämmer med mitt fynd på Skanörs 
Ljung. Wiinstedt beskrev också två olika 
former av spädklöver, en mera ”typisk”, ofta 
liggande på mera halvöppen, ”störd” mark, 
och en nästan upprät, växande inne i tätare 
vegetation. Jag har sett dessa två former 
nära Nyborg på Fyn, och kan notera att den 
första är den vanligaste (det är den som är 
avbildad i Mossberg & Stenberg 2018) och 
mest distinkta, medan den andra, som är 
mer lik en trådklöver, utmärker sig genom 
sin förekomst i nästan sluten vegetation, 
och skiljer sig från framför allt späda former 
av trådklöver genom sina nästan oskaftade 
mittsmåblad. På Ljungen sågs endast exem-
plar som får räknas till denna andra form, 
och mycket riktigt uppträdde de också i 
relativt sluten grässvål.

Utbredning i och utanför Norden
Spädklöver har en omfattande utbredning i 
Västeuropa, Medelhavsområdet, Makarone-
sien samt västra Asien. I Norden förekom-
mer den som en naturlig art i Danmark, 
genomgående på betade strandängar eller 
liknande lokaler, på sydöstra Jylland, Fyn, 
Lolland och västra Själland (Hartvig 2015); 
tidigare har den även förekommit på Ærø, 
Falster och några än mindre öar ( Jessen 
1931, Hansen 1981). Såväl Hansen (1981) 
som Lange (2006) uppger även arten från 
Skallingen (vid Vadehavet västnordväst om 
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Esbjerg), men då denna uppgift helt sak-
nas hos Hartvig (2015) torde den troligen 
vara grundad på något slags missförstånd. 
I Norge påträffades spädklöver av Svante 
Murbeck ”[s]parsamt på gräsbevuxna 
ställen bland strandklipporna vester invid 
Christansand” år 1884 (Murbeck 1885); han 
uppfattade den som snarare fullt naturlig 
än nyligen ditkommen, men arten har aldrig 
återfunnits i Norge, varken vid Kristiansand 
eller annorstädes, och betraktas numera 
blott som fordom tillfälligt uppträdande i 
landet (Fægri 1960, Lid m.fl. 1994, 2005).

För övrigt är spädklöver känd från 
nordvästra Tyskland (Schleswig-Holstein), 
Nederländerna, Belgien, England och Wales, 
södra Skottland, södra och östra Irland, 
Kanalöarna, Frankrike, Portugal, Spanien, 
Balearerna, Korsika, Sardinien, Italien, 
Sicilien, det f.d. Jugoslavien, Ungern, Rumä-
nien, Bulgarien, Albanien, Grekland, Kreta, 
Turkiet (såväl det europeiska Trakien som 
det asiatiska Anatolien), Georgien, det ryska 
Nordkaukasien, Azerbajdzjan, nordvästra 
Iran, västra Syrien och Libanon, norra Israel 
(och möjligen även Jordanien), nordöstra 
Libyen (Cyrenaika, varifrån den ursprung-

ligen beskrevs som ny för vetenskapen av 
den italienske botanikprofessorn Domenico 
Viviani anno 1824 med utbredningsangivel-
sen ”H.[abitat] in montibus Cyrenaicæ”; 
Viviani 1824), Tunisien, norra Algeriet och 
Marocko samt Kanarieöarna och Azorerna, 
medan äldre uppgifter från nordvästra delen 
av Egypten förefaller vara felaktiga eller 
åtminstone helt obekräftade (Hegi & Gams 
1924, Jessen 1931, Coombe 1968, Zohary 
1970, Heß m.fl. 1970, Zohary 1972, Täck-
holm 1974, Hultén & Fries 1986, Haeupler 
m.fl. 1988, Greuter m.fl. 1989, Muños Rodrí-
guez m.fl. 2000, Pearman 2002).  

• Ett stort tack till mina medexkurrenter 
nere på Skanörs Ljung, särskilt Åke Svens-
son, Johan Grudemo, Jennie Jonsson och 
Ulf Ryde; den förstnämnde har även bidragit 
med ett fotografi från upptäcktstillfället. 
Stort tack även till Torbjörn Tyler (LD) för 
upplysningar angående de tidigare uppgif-
terna om ”Trifolium filiforme” i ”Sektionen 
Skånes Floras”:s kortregister. Ävenledes 
stort tack till Eva Andersson, Uno Eliasson, 
Birgitta Herloff och min mor Ingrid Ljung-
strand för kritiska synpunkter på artikeln.
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F
örlust av biologisk mångfald är 
ett av vår tids stora miljöproblem. 
Utdöendet i vår tid är i paritet med 
de stora utdöendena under tidigare 

katastrofer i planetens historia. Man har 
till och med föreslagit ett eget namn på den 
geologiska epok som startade i och med 
industrialismens genombrott för ett par 
hundra år sen – antropocen – på grund av 
människans stora påverkan på planeten. 

Det har varit svårt att vända den negativa 
trenden för många ekosystem när det gäller 
biologisk mångfald. Förlusterna påverkar 
ekosystemens funktioner och även männis-
kans välfärd. Biologisk mångfald är grunden 
för en rad ekosystemtjänster, tjänster som 
är gratis för samhället så länge de fungerar. 
Fungerande ekosystem levererar tjänster 
som till exempel pollinering, kolinlagring, 
rekreation och hälsa, framtida mediciner, 
vattenrening och biologisk kontroll av 
skade insekter. 

Mycket av diskussionerna om förlust 
av biodiversitet har fokuserat på tropiska 
miljöer. Men Sverige är inget undantag, våra 
ekosystem utarmas också och rödlistan rym-
mer nu drygt 4000 arter. Många förr vanliga 
arter är nu på rödlistan. Sveriges riksdag har 
lyft frågan och den är en viktig hörnsten i 
många av de 16 miljökvalitetsmål i Sveriges 
arbete mot hållbar utveckling som sker inom 
ramen för FN:s globala hållbarhetsmål.

Den dominerande orsaken till förlusten 
av arter är att deras livsmiljöer försvinner 
och att de kvarvarande miljöerna frag-
menteras i små, mer eller mindre isolerade 
områden. Sedan länge kända resultat från 
ett stort antal forskningsstudier visar att 
sannolikheten för att en art ska överleva 
ökar med ökad total areal och ökat antal 
områden av dess livsmiljö och ökad kontakt 
mellan dessa områden (Krauss m.fl. 2004). 
För att dessa forskningsresultat ska bli rik-
tigt användbara i praktiskt naturvårdsarbete 
och planverksamhet krävs dock mer detal-
jerade uppgifter om hur stora arealer som 
arter kräver för att överleva och följande 
frågor behöver besvaras: (i) hur stora arealer 
av en biotop behövs, (ii) var i ett landskap ska 
de vara belägna samt (iii) vilka kvaliteter ska 
de ha. 

Utan att besvara dessa frågor riskerar 
arbetet att bli ineffektivt och möjligheten 
att nå miljömålen om bevarande av bio-
logisk mångfald minskar. Särskilt viktiga 
områden behöver identifieras och väljas ut 
för kostnads effektiva och rimliga åtgärder. 
Detta är särskilt viktigt då naturvården ska 
samsas med andra intressen i landskapet. 

Arters utbredning är inte slumpmäs-
sig utan arter med olika krav på sin miljö 
förekommer i olika landskapsavsnitt. Män-
niskans markanvändning har ofta resulterat i 
en trivialisering av biotoperna. Skogarna blir 

Leif Andersson och hans kollegor har utarbetat en metod för att kunna fastställa 

konkreta mål för hur krävande arter ska kunna överleva i sin miljö. Metoden är 

utarbetad för Östra Vätterbranterna men kan tillämpas över hela Sverige.

Landskapsekologisk brist- och  
funktionalitetsanalys (BRIFUNK)  
– levande landskap från teori till praktik 
LEIF ANDERSSON, KARL-OLOF BERGMAN, CLAES HELLSTEN & HEIDI PALTTO ANDERSEN
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yngre, träden i landskapet blir yngre, gräs-
markerna kvävegödslas och blir artfattigare, 
våtmarker dikas ut, skogarna förtätas och 
blir mörkare. Detta har resulterat i att arter 
med lägre krav, till exempel på skogens eller 
trädens ålder, eller gräsmarkers hävd och fri-
het från kvävepåverkan finns utbredda över 
stora delar av landskapet, medan arter med 
höga och specialiserade krav på sin livsmiljö 
bara finns kvar i vissa landskapsavsnitt med 
tillräcklig mängd av högkvalitativa biotoper. 

Forskning visar att många arter kräver en 
viss mängd passande livsmiljö för att kunna 
överleva i landskapet, ett tröskelvärde för 
överlevnad (Angelstam 2004, Angelstam 
m.fl. 2010). Sjunker mängden passande miljö 
under tröskelvärdet minskar sannolikheten 
för överlevnad snabbt för arten (figur 1). Ett 
problem med att göra studier av tröskel-
värden har dock varit bristen på data över 
var arter finns och var de saknas samt bristen 
på data över var lämpliga biotoper finns. Det 
har gjort att det inte funnits något heltäck-
ande verktyg för att beräkna tröskelvärden 
för olika biotoper. 

Här ska också inskjutas att förutsättning-
arna för arter i landskapet av rent naturgivna 
skäl varierar. Vissa biotoper täcker naturligt 
mycket små arealer eller är sällsynta, till 
exempel källor, extremrikkärr, lodytor, sand-
revlar i vattendrag. Bedömningar av före-
komst av sådana miljöer, deras artinne håll 
och utveckling över tid är svårare då bristen 
på data här är ännu större.

Syftet med detta arbete har varit att ta 
fram ett verktyg för att visa hur mycket av 
en biotop som behövs för att en krävande 
art eller en grupp av krävande arter ska över-
leva långsiktigt i ett landskap, samt att peka 
ut var i landskapet det finns förutsättningar 
för att bevara arterna och hur dessa förut-
sättningar varierar.

Vi presenterar därför här en ny metod 
som vi tror kan svara på de frågor vi ställde 
ovan: Landskapsekologisk brist och funk-
tionalitetsanalys (BRIFUNK). Vi använ-

der artpooler av fokusarter från ett antal 
viktiga biotoper och data över biotopernas 
förekomster för att fastställa tydliga och 
mätbara mål för långsiktig överlevnad av 
krävande arter som kan utgöra underlag för 
dialog och beslut om åtgärder. BRIFUNK 
är utvecklad utifrån behovet av ett underlag 
för diskussioner om markanvändningen 
inom biosfärsområdet Östra Vätterbran-
terna och biotoperna som belyses här är 
därför knutna till det området, men princi-
perna för metoden bör kunna användas över 
hela Sverige och för andra biotoper.

Metodik och arbetsgång (figur 2)
MODELL- OCH STUDIEOMRÅDE
Det område som var utgångspunkt för 
denna studie var Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna. Vi kallar detta område 
för ”modellområdet”. Under förarbetena 
och utvecklingen av metodiken så framgick 
att området var för litet för att ge tillräck-
ligt underlag för att beräkna statistiskt 

figur 1. Exempel på samband mellan sannolik-
heten för en arts förekomst och mängden habitat 
i landskapet. I detta exempel krävs det 50 enheter 
(t.ex. jätteekar) av habitatet för att arten ska finnas 
där med 80 procents sannolikhet. Tröskelvärdet för 
detta landskap är alltså 50 enheter av habitatet. 
Karakteristiskt för sådana samband är att i ett visst 
intervall stiger sannolikheten snabbt för att en art 
ska förekomma när mängden habitat ökar, för att 
sedan nå en mättnad där arten förekommer med 
100 procents sannolikhet.

Mängd habitat i en landskapsruta (antal eller areal)
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säkerställda tröskelvärden för de valda 
fokus arterna. Det område som användes 
för analyserna är Östergötlands län, Jönkö-

pings län, Kronobergs län, fastlandsdelen 
av Kalmar län och Västgötadelen av Västra 
Götalands län (figur 3). Denna mycket större 
areal kallar vi för ”studieområdet”. Resulta-
ten från detta arbete är giltiga i hela studie-
området.

MODELLOMRÅDETS VIKTIGA BIOTOPER
En första analys av Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna innefattade en genomgång 
av vilka biotoper som är viktiga för bio-
logisk mångfald i området (tabell 1) samt 
vilka biotoper som har ett nationellt eller 
till och med internationellt värde. Analy-
sen baserades på förekomster av biotoper i 
området och studier av biotopernas inne-
håll av kärl växter, svampar, mossor, lavar, 
evertebrater och fåglar i området. Alla var 
dock inte intressanta som val för en vidare 
analys. Vissa biotoper är knappast möjliga 
att förbättra vad det gäller kvalitet eller 
mängd och är därför inte förstahandsval för 
en BRIFUNK-analys. Lodytor mot Vättern 
är exempelvis biologiskt intressanta men 
arealen är knappast möjlig att öka (men 
däremot att minska eller försämra genom 

figur 2. Schematisk bild av arbetsgången för en 
Landskapsekologisk brist- och funktionalitets analys 
(BRIFUNK).

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

2. Analys av modell-
områdets  viktiga
biotoper?

9. Sammanställning
av biotop-
förekomster

3. Analys av de
viktiga biotoperna

13. Framställning av
Brifunk-kartor

4. Val av biotoper för
brifunk-analys

5. Sammanställning
av ekologiska
artpooler

6. Val av fokusarter

12. Beräkning av
tröskel-värden för
fokusarter

11. Sammanställning
av undersöknings-
grad

10. Framställning av
kartor över
ekologiska artpooler
och biotopmängd

8. Sammanställning
av artförekomster

1. Val av
modellområde

7. Val av studie-
område

tabell 1. Biotoper av stor betydelse för den biologisk mångfalden i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Biotop Analyserat Kommentar

Ekmiljöer X
Ask–alm–lönn-miljöer X
Hällmarkstorrängar X
Hällmarkstallskog X
Friskängar–torrängar X

Bergbranter – Biotop som ej kan ökas genom val av skötsel, brist på 
biotopdata och artdata

Bryn, mosaiker av gräsmarker, blommande 
buskar, skog X

Granmiljöer – Bedöms vara av mest lokalt intresse
Tallar i betesmarker (ev. vidgat till skogsbeten) – Brist på biotopdata, brist på artdata, svårt att avgränsa

Hamlade träd X Inkluderad i ask,alm, lönn-miljöer. Svårt att avgränsa som 
separat biotop

Östvända branter med asp, gran och tall – Brist på biotopdata, brist på artdata, svårt att avgränsa
Bokmiljöer – Bedöms vara av mest lokalt intresse (Omberg)

Bäckraviner X Inkluderad i ask–alm–lönn-miljöer. Svårt att avgränsa som 
separat biotop

Klippstränder – Biotop som ej kan ökas genom val av skötsel, brist på 
biotopdata och artdata

Gammal björk i landskapet – Brist på biotopdata, brist på artdata, svårt att avgränsa
Sälg i landskapet – Brist på biotopdata, brist på artdata, svårt att avgränsa
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exploatering). Denna studie har därför foku-
serat på biotoper som kan påverkas i mängd 
och kvalitet genom aktiva val inom de are-
ella näringarna eller natur vården. Följande 
biotoper valdes ut för vidare analyser:

• Ekmiljöer (ekskogar, ekhagar, förekomster 
av grova ekar) (figur 9)

• Ask–alm–lönn-miljöer (inkl. förekomster 
av hamlade träd och skyddsvärda träd av 
dessa trädslag)

• Hällmarkstorrängar (figur 13)
• Hällmarkstallskog
• Friskängar–torrängar
• Bryn, mosaiker av gräsmarker, blommande 

buskar, skog.

SAMMANSTÄLLNING AV EKOLOGISKA 
ARTPOOLER OCH FOKUSARTER
För att besvara frågan hur mycket som 
behövs av en biotop använde sig BRI-
FUNK av existerande mönster hos arters 
utbredning i landskapet. För att välja arter 
för analyserna gjordes sammanställningar 
av den ekologiska artpoolen för de valda 
biotoperna för analys. Dessa listor över 
arter från de olika biotoperna baserades på 
utdrag ur ArtDatabankens Artfaktadatabas 
(inkl dess föregångare, den äldre databasen 
BIUS) (ArtDatabanken 2019). Även utdrag 
ur ArtDatabankens databaser över arter på 
död ved och från kontinuitetsskogar använ-
des (Dahlberg & Stokland 2004, Dahlberg 
2011). Vidare användes de ekologiska kata-
logerna för lavar och svampar (Hallingbäck 
1995, Hallingbäck & Aronsson 1998). 

Resultatet av dessa sammanställningar 
blev bruttolistor över arter i respektive bio-
top. För ekmiljöer blev resultatet en lista på 
1687 arter. De framtagna listorna granskades 
sedan av författarna för att se till att endast 
arter med hög grad av knutenhet till bioto-
pen användes. När denna genomgång gjorts 
för ek återstod 467 arter strikt knutna till 
ek. För hällmarks torrängar återstod 135 arter 
och för ask–alm–lönn-miljöer 299 arter. 

Det var inte praktiskt möjligt att analy-
sera hur alla den ekologiska art poolens arter 
förhöll sig till förekomst av olika mängd bio-
top i landskapet. Därför valdes ett antal så 
kallade fokusarter (figur 4) ut från varje bio-
top för analys (Lambeck 1997). Kriterierna 
var att de skulle (i) vara hyggligt väl kända, (ii) 
ha dokumenterat höga krav på biotopkvali-
tet men inte vara för sällsynta, och (iii) vara 
strikt knutna till den analyserade miljön. 

För ekmiljöer valdes därför 23 arter ut 
(tabell 2), för ask–alm–lönn-miljöer valdes 
24 arter knutna till själva träden och 24 
andra arter knutna till markförhållanden i 

figur 3. För att få tillräckligt underlag för beräk-
ningar av tröskelvärden valdes data från ett område 
omfattande Västergötland (nästan hela), Småland 
(nästan hela) och Östergötland för beräkningarna. 

Detta område valdes för att de naturgivna 
förutsättningarna, särskilt vad det gäller klimat, är 
likartade. Området motsvarar sydlig del av den 
boreonemorala zonen. Kustlandskapen i väster och 
Öland och Gotland bedömdes ha för avvikande 
klimat och vad det gäller Öland och Gotland dess-
utom särpräglad berggrund. Dessa faktorer skulle 
riskera att påverka tröskel värdesberäkningarna.
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dessa miljöer, för hällmarkstallskogar valdes 
16 arter, för hällmarkstorrängar 23 arter, 
för torra–friska gräsmarker 44 arter, och 

slutligen så valdes 48 olika arter ut för träd–
gräsmarksmosaiker (bryn och kantzoner i 
odlingslandskapet) .

figur 4. Exempel på 
fokusarter. A) Almlav 
Gyalecta ulmi växer 
företrädesvis på gamla 
askar, almar och lönnar. 
Mest finner man den på 
gamla hamlade träd i 
hagmarker, lövängar och 
lövängsrester, men den 
finns även i rasbrants-
skogar med gamla lönnar.

B) Saffransticka 
Aurantiporus croceus 
är en sällsynt men lätt 
igenkännlig art som växer 
på mycket gamla ekar 
och på grova eklågor. 

C) Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina 
är en tämligen ovanlig 
orkidé som växer på torra 
gräsmarker, gärna i kan-
ten av hällmarker. Arten 
är väl känd och därför en 
bra fokusart. 

D) Trumgräshoppa 
Psophus stridulus är 
en sällsynt och lätt 
igenkännlig gräshoppa 
knuten till större, främst 
torra, gräs marker.
fo to: Leif och Anita Stridvall 
(A–C), Mats Wilhelm/N (D).

A B

DC

tabell 2. Tabell över lämpliga fokusarter för ekmiljöer. I begreppet ekmiljöer ingår grova träd av ek (över 1 
meter i brösthöjdsdiameter), ekhagar med grova träd och ekskogar.

Vetenskapligt namn Svenskt namn
Organism-
grupp

Arthonia byssacea ekpricklav lavar
Aurantiporus croceus saffransticka storsvampar
Bactrospora corticola liten sönderfallslav lavar
B. dryina stor sönderfallslav lavar
Calicium adspersum gulpudrad spiklav lavar
Chaenotheca hispidula parknål lavar
C. phaeocephala brun nållav lavar
Cliostomum corrugatum gul dropplav lavar
Dendrographa decolorans grå skärelav lavar
Fistulina hepatica oxtungsvamp storsvampar
Grifola frondosa korallticka storsvampar
Gymnopus fusipes räfflad nagelskivling storsvampar

Vetenskapligt namn Svenskt namn
Organism-
grupp

Haploporus tuberculosus blekticka storsvampar
Hygrophorus russula kremlevaxskivling storsvampar
Inonotus dryadeus tårticka storsvampar
Lactarius volemus mandelriska storsvampar
Lecanographa amylacea gammelekslav lavar
Osmoderma eremita läderbagge skalbaggar
Perenniporia medulla-panis brödmärgsticka storsvampar
Phellinus robustus ekticka storsvampar
Piptoporus quercinus tungticka storsvampar
Schismatomma pericleum rosa skärelav lavar
Sclerophora coniophaea rödbrun blekspik lavar
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SAMMANSTÄLLNING AV  
ARTFÖREKOMSTER
Data över artfynd hämtades huvudsak-
ligen från Artportalen, Artportalens 
observations databas, Smålands flora, Fungus 
info (privat svampdatabas), ängs- och betes-
marksinventeringen TUVA, Ängs- och hag-
marksinventeringarna från Jönköpings län 
och dåvarande Älvsborgs och Skaraborgs 
län samt Markfauna data basen hos Natur-
historiska museet i Göteborg. 

Totalt består databasen för att beräkna 
tröskelvärden av 5 700 341 artfynd. Det är 
nästan dubbelt så många som fanns i Art-
portalen över det aktuella området i slutet 
av 2014. I denna databas har inte fynddata 
över ryggradsdjur tagits med. Inte heller 
arter förekommande i limniska eller marina 
miljöer. Att en databas med så många olika 
arter sammanställdes har två skäl. Det ena 
är att det ger ett säkrare mått på hur nog-
grant varje ruta har undersökts. Det andra 
är en ökad flexibilitet att välja och arbeta 
med fokus arter. 

SAMMANSTÄLLNING AV  
BIOTOP FÖREKOMSTER
För att matcha artförekomster mot före-
komster av deras livsmiljö hämtades data 
för de olika biotoperna från olika källor. 
Viktiga har för ekmiljöernas del varit 
länsvisa databaser över förekomster av 
skyddsvärda träd, ängs- och betesmarks-
inventeringen TUVA och Natura 2000-
data över ekhagar samt SLU:s skogskarta 
och Översiktlig skogsinventering (ÖSI). 
För ask–alm–lönn-miljöerna användes 
också de länsvisa data baserna över före-
komster av skyddsvärda träd, Skogs-
styrelsens databas över nyckelbiotoper 
samt Natura 2000-data över ett antal ädel-
lövmiljöer. För torra–friska ängar, liksom 
för hällmarkstorrängar och brynmiljöer, 
användes TUVA (figur 5). För hällmarks-
tallskogar användes Svenska Marktäcke-
data och ÖSI.

SKALOR FÖR EKOLOGISKA ARTPOOLER 
OCH BIOTOPMÄNGD
Resultatet av artförekomsterna och biotop-
mängderna sammanställdes i rutnät i land-
skapet. Idealt bör rutornas storlek avgöras 
av i vilken rumslig skala som arterna reage-
rar på landskapets sammansättning. För att 
få analyserbara data har vi dock begränsats 
av tillgången på data för arter och biotoper. 
Med de data som är tillgängliga idag är rutor 
om 5 × 5 km och 1 × 1 km de skalor som är 
lämpliga att arbeta med. Forskningsresultat 
visar att det också är en relevant skala för 
många arter, även om det varierar (Paltto 
m.fl. 2010). 

Dessa ytor, 2 500 hektar respektive 100 
hektar, är alltså de landskapsstorlekar som 
analyserna baseras på. Mindre ytor gav 
för lite data (särskilt fynddata av arter) att 
arbeta med. Totalt analyserades 2 464 rutor 
med en yta av 2 500 hektar och 64 724 rutor 
med en yta av 100 hektar som fanns i studie-
området. Rutor med en viss del utanför 
studieområdet analyserades inte, medan 

figur 5. Karta över areal betesmarker med bryn 
eller blommande träd per ruta om 5 × 5 km enligt 
TUVA i undersökningsområdet.
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de med förekomst av vatten eller andra för 
arterna olämpliga miljöer togs med. 

I varje ruta sammanställdes uppgifter om 
noterad förekomst av de undersökta arterna 
(figur 6) samt mängden av artens livsmiljö. 

SAMMANSTÄLLNING AV  
UNDER SÖKNINGSGRAD
Vissa organismgrupper eller artgrupper 
(skogliga signalarter, insekter, svampar och 
växter) har eftersökts mer än andra och 
undersökningsgraden varierar starkt i geo-
grafin. Landskapen runt universitetsstäder 
och tätorter är genomgående mer under-
sökta än glest befolkade regioner. Samman-
ställningar av artförekomster skulle således 
påverkas starkt av undersökningsgraden, 
vilket skulle påverka analyser av den typ som 
BRIFUNK utgör.

För varje ruta sammanställdes därför 
antalet fyndplatser (antalet olika koordinat-
punkter) av arter i den organismgrupp som 
arten tillhör för att få ett mått på undersök-
ningsgraden. Undersökningsgraden använ-
des sedan för att vikta datat för varje ruta 
som sedan användes i de statistiska model-
lerna för beräknade tröskelvärden.

BERÄKNING AV TRÖSKELVÄRDEN  
FÖR FOKUSARTER
Ett viktigt grundantagande för beräkning av 
tröskelvärden är att det finns ett samband 
mellan artförekomst och mängden av artens 
livsmiljö per ytenhet. Mängden livsmiljö 
kan till exempel mätas i antal (skyddsvärda 
träd) eller areal (gräsmark). Livsmiljön 
behöver i många fall ha en viss kvalitet som 
till exempel ålder eller stam omkrets på 
träd, utvecklingsgrad, hävd gynnad flora 
etc. Analyserna av arternas tröskelvärden 
gjordes mot olika sätt att mäta och kartera 
biotopen. Ekarterna undersöktes till exem-
pel mot antalet grova träd (> 1 m och > 1,5 m 
i brösthöjds diameter), mot areal ekhage, 
mot areal ekskog och mot sammanlagd areal 
ekbestånd (både ekhage och ekskog).

En binomial regressionsmodell använ-
des för att beräkna hur en arts sannolikhet 
att finnas i ett givet geografiskt område (i 
detta fall rutor om 5 × 5 km eller 1 × 1 km) 
påverkades av mängden lämpligt habitat. 
I denna modell inkluderas också effekten 
av undersökningsgrad. Utifrån modellerna 
beräknades mängden/arealen biotop som 
krävs för att en viss art ska finnas i en ruta, 
ett tröskel värde (figur 7). Tröskel värdena 
beräknas genom att modellen anger den 
biotopmängd som behövs för att arten med 
80 procents sannolikhet ska finnas där. 
Modellerna ger även tröskelvärden för att 
arten med 50 eller 95 procents sannolikhet 
ska finnas men vi bedömde att det första 
kravet var för lågt ställt och det andra för 
högt. Modellerna beräknar också ett 95-pro-
centigt konfidens intervall för själva tröskel-

figur 6. Karta över artpoolens storlek avseende 
antalet marklevande fokusarter i bestånd av ask, 
alm och lönn per ruta om 1 × 1 km. Maximalt antal 
arter som noterats i en ruta var 5 av de 24 utvalda 
fokusarterna.
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värdet vilket innebär att tröskelvärdet med 
95 procents sannolikhet finns inom detta 
intervall. Det 95-procentiga konfidens-
intervallet anger den osäkerhet som finns 
i skattningen av tröskelvärdet. Ett snävt 
konfidensintervall innebär att tröskel värdet 
är säkrare än ett brett konfidens intervall.

Ett antal kriterier användes sedan för att 
avgöra om tröskelvärdet var rimligt. Model-
lerna är rent matematiska och är ekologiskt 
blinda och resultatet måste därför kontrolle-
ras. Kriterier som då användes är att 1) konfi-
densintervallet inte får anta negativa värden, 
2) konfidensintervallets högre värde får inte 
vara mer än 10 procent högre än det högsta 
värdet för biotopmängden i data setet. Båda 
dessa villkor måste vara uppfyllda då tröskel-
värdena annars baseras på orimliga värden.

Vid analyserna visade sig statistiskt 
signifikanta och rimliga tröskelvärden kunna 

beräknas för 73 av de 202 använda fokus-
arterna. För ett antal arter kunde sådana 
tröskelvärden beräknas för olika sätt att 
mäta biotopmängden.

Dessa beräknade tröskelvärden för de 
analyserade arterna användes sedan för att 
göra ett sammanvägt tröskelvärde för den 
biotopmängd som är tillräcklig för att de 
valda fokusarterna ska kunna fortleva i ett 
ruta (figur 7). Det sammanvägda tröskel-
värdet definieras så att alla fokusarters 
tröskel värden ligger i nivå med eller under 
detta. Enstaka arter med stora konfidens-
intervall kring tröskelvärdet tilläts dock inte 
påverka tröskelvärdet i lika stor utsträck-
ning som arter med snävare konfidensinter-
vall. Det sammanvägda tröskelvärdet skulle 
dock ligga inom de mest krävande arternas 
konfidensintervall för att även krävande 
arter skulle kunna ha sina krav uppfyllda. 
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figur 7 . Tröskelvärden för ett antal fokusarter på ek för antalet ekar med större brösthöjdsdiameter än 
150 cm per ruta om 1 × 1 km. Den röda triangeln och siffran bredvid avser det beräknade tröskelvärdet. 
Siffrorna i varje ände av linjen avser värdet för ändpunkterna i det 95-procentiga konfidensintervallet för 
tröskelvärdet. Den breda blå linjen är nivån för det sammanvägda tröskelvärdet för samtliga arter med 
beräknade tröskelvärden.
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Detta sammanvägda tröskelvärde användes 
sedan för att göra kartor över brist och till-
gång på biotopen som är lämplig för fokusar-
terna. Detta gjordes i de båda rut storlekarna 
och för olika mått på biotopen. 

FRAMSTÄLLNING AV BRIFUNK-KARTOR
Huvudresultatet av en BRIFUNK-analys är 
kartvisa sammanställningar av hur landska-
pet uppfyller fokusarternas krav på före-
komst av livsmiljö med hjälp av de beräk-
nade tröskelvärdena (figur 8). Dessa kartor 
visar hur brist och tillgång på respektive 
biotop varierar i geografin. Hur landskapet 
uppfyller fokusarternas krav på livsmiljö kan 
delas in i åtta olika kategorier. 

1. Ingen brist. Områden med tillräckligt 
med habitat för att fokusarten (-erna) med 
god sannolikhet kan leva vidare (god till-
gång) och där mer än hälften av fokusarterna 
med beräknade tröskelvärden påträffats. 
Här behövs bevarande och säkring av framtida 
tillgång av habitatet.

2. Liten brist. Områden där habitatet före-
kommer i en mängd motsvarande 70–100 % 
av det beräknade och sammanvägda 
tröskel  värdet och där mer än hälften av 
fokusarterna med beräknade tröskelvärden 
påträffats. En viss restaurering tillsammans med 
bevarande och säkring av habitatet för framtiden 
är här nödvändig.

3. Stor brist. Mängden habitat förekom-
mer med 20–70 % av det beräknade och 
sammanvägda tröskelvärdet och där mer 
än hälften av fokusarterna med beräknade 
tröskel värden påträffats. Här behövs mer 
omfattande restaurering av lämpliga biotoper 
tillsammans med bevarande och säkring av habi-
tatet för framtiden.

4. Mycket stor brist. Mängden habitat 
förekommer med mindre än 20 % av det 
beräknade och sammanvägda tröskelvärdet 
och där mer än hälften av fokusarterna med 
beräknade tröskelvärden påträffats. I dessa 
områden finns en utdöendeskuld och det kan anses 
vara svårt att säkra arters överlevnad på sikt. 
Viktiga kärnor där arterna förekommer bör dock 
bevaras.

5. Ingen brist – få arter. Områden med 
tillräckligt med habitat för att fokus arten 
(-erna) med god sannolikhet kan leva vidare 
(god tillgång). Här har dock mindre än 
hälften av fokusarterna med beräknade trös-
kelvärden påträffats. Dessa områden kan vara 
dåligt undersökta på arter eller så har området 
en kort historia med god tillgång på habitatet. 
Oavsett vilket så är detta viktiga områden för 
bevarande av habitatet.

6. Liten brist – få arter. Områden där habi-
tatet förekommer i en mängd motsvarande 
70–100 % av det beräknade och samman-
vägda tröskelvärdet. Här har dock mindre 
än hälften av fokusarterna med beräknade 
tröskelvärden påträffats. Dessa områden kan 
vara dåligt undersökta på arter eller så har områ-
det en kort historia med god tillgång på habitatet. 
Oavsett vilket så är detta viktiga områden för 
bevarande av habitatet men här behövs också 
restaurering så att mängden lämpligt habitat ökar.

figur 8. Karta över brist och tillgång på ekhage 
i rutor om 5 × 5 km i undersökningsområdet. 
Flertalet rutor inom undersökningsområdet saknar 
färgmarkering och tillhör den lägsta kategorin (nr 8) 
med mycket stor brist på både habitat och arter.
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7. Stor brist – få arter. Mängden habitat 
förekommer med 20–70 % av det beräknade 
och sammanvägda tröskelvärdet. Här har 
dock mindre än hälften av fokusarterna med 
beräknade tröskelvärden påträffats. Här 
behövs mer omfattande restaurering av lämpliga 
biotoper tillsammans med bevarande och säkring 
av habitatet för framtiden. 

8. Mycket stor brist – få arter. Mängden 
habitat förekommer med mindre än 20 
% av det beräknade och sammanvägda 
tröskel värdet och mindre än hälften av 
fokusarterna med beräknade tröskelvärden 
påträffats. Detta är förmodligen områden där 
bevarande av habitatet har lägre prioritet. Så 
som landskapet ser ut idag så är dessa ”blanka” 
ytor de mest frekventa.

Resultat
VAR FINNS DE FUNKTIONELLA LANDSKA-
PEN OCH VAR FINNS DE MED BRISTER? 
För fokusarter knutna till grova ekar (bröst-
höjdsdiameter > 1 m) var det sammanvägda 
tröskelvärdet 140 grova ekar per 25 km2 
(tabell 3). För mycket grova ekar (bröst-
höjdsdiameter > 1,5 m) var det sammanvägda 
tröskelvärdet 50 sådana jätteekar per 
25 km2. Så många krävs för att fokusarter 
som till exempel saffransticka Aurantiporus 
croceus (figur 4), tårticka Inonotus dryadeus 
och tungticka Piptoporus quercinus ska före-
komma med 80 % sannolikhet. 

Sådana landskap finns bara på några stäl-
len. Landskap där mer än hälften av fokus-
arterna med giltiga tröskelvärden påträffats 
och där tillräckligt med grova ekar – med 
över 1 m brösthöjdsdiameter – finns är fram-
för allt i eklandskapet söder om Linköping 
men också i områden vid Norrköping, yttre 
delen av Vikbolandet, utmed Kalmarsund 
(norr och söder om Kalmar) samt på Kinne-
kulle. Enstaka 25 km2-rutor som uppfyller 
att både fokusarter och tillräckligt med ekar 
finns, finns också utmed Östra Vätterstran-
den (figur 10). Det finns också områden med 
tillräckligt med grova ekar men där min-

figur 9. Det tar lång tid för ekar att utveckla höga 
naturvärden. I området mellan Vretaholm och sjön 
Noen öster om Gränna finns ett antal ekhagar. 
Dock hyser inte alla ekhagarna riktiga gammelekar. 
En viktig åtgärd för att på sikt öka naturvärdena är 
att låta ekarna åldras och få bli gammelekar. 
fo to: Claes Hellsten.

figur 10. Ekar med stamdiameter över en meter. De 
gröna områdena visar vilka områden där tröskel-
värdet på 140 ekar per 25 km2 uppfylls. Ju mörkare 
färg desto fler ekar finns det inom det definierade 
området. Detsamma gäller för den orange färgen, 
ju mörkare färg desto närmare tröskelvärdet ligger 
området.
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dre än hälften av fokusarterna med giltiga 
tröskel värden påträffats, till exempel norr 
och söder om Hjo, vid Alingsås, vid Vär-
namo, vid Mjölby och vid Skara och Motala. 
Områden med tillräckligt med riktiga jätte-
ekar (med över 150 cm brösthöjds diameter) 
finns endast i eklandskapet söder om Linkö-
ping och norr och söder om Kalmar utmed 
Kalmarsund.

Mängden biotop av ask, alm och lönn 
mättes dels i antalet grova träd av dessa 
träd (brösthöjdsdiameter över 80 cm) per 
ytenhet men också i mängden (hektar) av 
ask, alm och lönn (bestånd av skog och 
betesmarker) per ytenhet. Sammanvägt trös-
kelvärde för att arter knutna till dessa ädel-
lövträd som exempelvis almlav Gyalecta ulmi 
(figur 4), blek kraterlav Gyalecta flotowii, vit-
skivlav Diplotomma alboatrum och klosterlav 
Biatoridium monasteriense beräknades till 150 

hektar per 25 km2. Landskap där mer än 
hälften av dessa arter påträffats och där till-
räckligt med biotop finns är framför allt på 
Kinne kulle. Även runt Billingen och utmed 
Östra Vätter stranden finns sådana områden 
samt vid Alsteråns mynning. Tröskelvärden 
beräknades också för marklevande arter i 
sådana ädellövskogar och landskapen där 
de marklevande fokusarterna finns och där 
biotopförekomsten når upp till det samman-
vägda tröskelvärdet är i stort sett desamma.

För att arter knutna till torra och friska 
gräsmarker (figur 11) som ängsmetallvinge 
Adscita statices, månlåsbräken Botrychium 
lunaria, fältgentiana Gentianella campestris, 
trumgräshoppa Psophus stridulus (figur 4) 
och sepiavaxskivling Hygrocybe ovina ska 
förekomma med 80 % sannolikhet behövs 
ett sammanvägt tröskelvärde om 200 hek-
tar torr och frisk gräsmark per 25 km2. 
Endast på Kinnekulle och i mellanbygderna 
i gränsen mellan Mjölby och Ödeshögs kom-
muner finns rutor som uppnår dessa arealer 
med kravet att minst hälften av fokusarterna 
med giltiga tröskelvärden ska påträffats. 

Landskapsanalysen visar stora brister på 
torra och friska gräsmarker men tämligen 
stora områden där mer än hälften av fokus-
arterna med giltiga tröskelvärden är note-
rade. De stora koncentrationerna av sådana 
gräsmarker är i södra Östergötland och norra 
Småland. Också Falbygden och Billinge-
bygden liksom områden utmed Emån och 
Alsterån är viktiga områden för torra och 
friska gräsmarker. Det är rimligt att anta att 
detta är områden som har en utdöendeskuld.

Landskap med hällmarkstorrängar som 
når upp till det sammanvägda tröskelvärdet 
för arter som exempelvis vitknavel Scleran-
thus perennis, lunddraba Draba muralis, Adam 
och Eva Dactylorhiza sambucina (figur 4) och 
vårvicker Vicia lathyroides finns framför allt 
utmed Östersjökusten. Viktiga landskap 
med hällmarker finns också utmed östra 
Vätterstranden och på Kålland och Kål-
landsö vid Vänern.

figur 11. Torra–friska naturliga gräsmarker. Ju mör-
kare orange färg desto närmare tröskelvärdet ligger 
området. Observera att inget område uppfyller trös-
kelvärdet på 200 hektar per 25 km2.
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Analysen av hällmarkstallskogar visade 
att även här är Östersjökusten den vikti-
gaste trakten. Endast fyra av de undersökta 
arterna, svart praktbagge Anthaxia similis, 
dvärgbägarlav Cladonia parasitica, vedskivlav 
Hertelidea botryosa och trepanerad barkborre 
Pityogenes trepanatus gav statistiskt säker-
ställda tröskelvärden. Inga andra områden 
hade biotopförekomster av hällmarkstall-
skogar som nådde i närheten av tröskel-
värdet. Viktiga områden med hällmarks-
tallskogar som Tiveden och Dalsland ingick 
dock inte i området som analyserades.

Bryn och kantzoner i odlingslandskapet 
– eller uttryckt som mosaik mellan träd-
bevuxen mark och gräsmark – analysera-
des på 44 olika arter. Nästan en tredjedel 
av dessa arter gav statistiskt signifikanta 
tröskelvärden. Här fanns kärlväxter som 
småborre Agrimonia eupatoria, sötvedel 
Astragalus glycyphyllos och rundhagtorn 
Crataegus laevigata men också fågelarter som 
hämpling, törnsångare och göktyta. Det 
sammanvägda tröskelvärdet för bryn- 
och kantzoner per 5 × 5 km ruta var 150 
hektar. Trakter med god tillgång på dessa 
biotoper finns i Östergötland (utom norra 
delen), östra Småland och östra Vätter-
bygden samt i platåbergsområdena i Väster-
götland.

Diskussion
FÖRDELAR MED BRIFUNK 
I och med att habitatförluster är den helt 
dominerande orsaken till att arter minskar 
och försvinner i landskapet måste en strategi 
för bevarande av arter bygga på vetenskap-
ligt underbyggda kunskaper om hur arter 
reagerar på mängden passande habitat i 
landskapet. En rad studier har visat att arter 
kräver en viss mängd habitat för att kunna 
överleva och att sannolikheten för över-
levnad ofta påverkas kraftigt när mängden 
sjunker under ett visst tröskelvärde. Det 
finns naturligtvis en rad osäkerheter i 
dessa beräkningar men vi tror ändå att våra 
resultat kan ge en god vägledning i natur-
vårdsarbetet tack vara det stora antalet arter 
som analyserats samt det stora geografiska 
område som analysen bygger på. 

Utdöendeskulder är en osäkerhetsfaktor 
som kanske främst berör växter, och som 
i så fall skulle leda till att mängden habitat 
som krävs underskattades. Andra faktorer 
är naturligtvis mängden artdata som finns 
och kvaliteten på underlagsmaterialet för 
habitaten, men med vårt stora material så 
kan vi ändå få fram tillräckligt med data 
för att genomföra analysen. Totalt analy-
serades tröskelvärden för 202 arter och 
målet ekologisk funktionalitet i landskapet 

tabell 3. Sammanställning av sammanvägda tröskelvärden i olika skalor erhållna genom BRIFUNK-analys.

Biotop  Ruta 5 × 5 km  Ruta 1 × 1 km

Ekträd > 1 m  140 träd  90 träd
Ekträd > 1,5 m  50 träd  30 träd
Ekhage  75 ha  50 ha
Ask–alm–lönn > 0,8 m  250 träd  120 träd
Skog ask–alm–lönn – trädanknutna arter  150 ha  –
Skog ask–alm–lönn – markanknutna arter  150 ha  –
Bestånd ask–alm–lönn (skog, hagmarker) – trädanknutna arter  150 ha  –
Bestånd ask–alm–lönn (skog, hagmarker) – markanknutna arter  150 ha  –
Hällmarkstorrängar  160 ha  –
Hällmarkstallskogar  600 ha  –
Torra–friska naturliga gräsmarker enligt Natura 2000  200 ha  60 ha
Bryn- och mosaikmiljöer i jordbrukslandskapet  150 ha  –
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kunde i och med detta mätas inom sex av 
de för Östra Vätterbranterna viktigaste och 
analyserbara biotoperna (ek, ask–alm–lönn, 
hällmarkstorrängar, hällmarkstallskogar, 
torra–friska naturliga gräsmarker samt bryn- 
och mosaik miljöer). 

Det stora antalet (202 st) arter som analy-
serats är unikt i Sverige. En liknande analys 
gjordes för eklandskapet i Östergötland med 
läderbagge och mellanspett som fokusarter 
(Bergman m.fl. 2007). Detta ger naturvården 
helt nya redskap för att genomföra en effek-
tiv naturvård. De största fördelarna med att 
arbeta med BRIFUNK är att den utgår från 
ett vetenskapligt och biologiskt angrepps-
sätt för vad arterna kräver för att överleva. 
Detta ger en möjlighet att sätta upp biolo-
giskt baserade mål för arealer och kvaliteter 
av biotoper samt att bedöma hur långt vi har 
kvar för att nå dem. Vidare kan dessa mål 
kostnadsberäknas. En annan aspekt är att de 
är lätta att kommunicera och att det är lätt 
att förstå vad som händer om vi inte når dem 
(arterna riskerar att försvinna). Tillämpning 
av BRIFUNK ger ett viktigt underlag för att 
kunna nå miljömålen och därmed också ett 
beslutsunderlag till politiker och andra. Sär-

skilt viktigt är att vi kan bidra till ekologiskt 
relevanta – och mätbara – mål, även på lokal 
och regional nivå.

De beräknade tröskelvärdena stäm-
mer också med det som en fältjobbande 
ekolog intuitivt känner. Vissa arter är mer 
krävande än andra och det avspeglar sig i 
tröskel värdena. Gulpudrad spiklav Cali-
cium adspersum (figur 12) är till exempel 
mindre krävande än gammel ekslav Lecano-
grapha amylacea. Ett antal tickor – tårticka, 
tungticka och saffrans ticka – är så krävande 
att det är ekar med en brösthöjdsdiameter 
större än 1,5 meter som bäst förklarar deras 
förekomst. Tröskelvärdet per kvadrat-
kilometer är för tårtickan 33 ekar och 
för saffransticka 37. De mindre krävande 
tickorna oxtungssvamp Fistulina hepatica 
och korall ticka Grifola frondosa har för ekar 
större än 1,5 m i brösthöjdsdiameter tröskel-
värden på 8 respektive 22 ekar per kvadrat-
kilometer.

Analyserna visar också att de landskap 
som visar sig vara landskapsekologiskt funk-
tionella, eller nästan funktionella (med liten 
brist i förhållande till tröskelvärdena), oftast 
är belägna i geografin där man förväntar sig. 
Detta gäller samtliga de sex undersökta bio-
toperna. Eklandskapet söder om Linköping 
är sedan gammalt känt för sina mängder av 
ekvärden, men att Kalmarsundskusten har 
nästan lika höga värden är kanske inte lika 
välbekant. Att platåbergssluttningarna och 
Östra Vätterbranterna har norra Götalands 
bäst fungerande områden för ask–alm–lönn-
miljöer är väntat. Likaså att hällmarks-
torrängarna och hällmarkstallskogarna 
har sina bäst fungerande landskap utmed 
Östersjö kusten. Men funktionaliteten hos 
hällmarkstorrängarna i Östra Vätterbran-
terna (figur 13) är betydligt bättre än hos 
hällmarks tallskogarna. Vad det gäller torra 
och friska gräsmarker framstår gränstrak-
terna mellan Småland och Östergötland i 
en klass för sig, dock följt av markerna runt 
platåbergen och Falbygden i Västergötland. 

figur 12. För gulpudrad spiklav Calicium adsper-
sum räcker det med tre ekar med en diameter 
större än 150 cm per ruta om 1 × 1 km för att arten 
med 80 procents sannolikhet ska påträffas. 
fo to: Leif och Anita Stridvall.
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Brynmiljöerna har bäst fungerande landskap 
i samma områden men dessutom i ännu 
högre grad utefter Östersjökusten.

Praktisk tillämpning
Arbetet med att genomföra en BRIFUNK-
analys gav ett antal resultat som är använd-
bara i olika sammanhang. Följande lista visar 
de viktigaste resultaten där kartor över brist 
och tillgång av den analyserade biotopen är 
viktigast:

•	Ekologiska artpooler för analyserade bio-
toper – artlistor 

•	Fokusarter från analyserade biotoper – 
artlistor

•	Tröskelvärden för fokusarter avseende 
biotopmängd - tabeller 

•	Biotopvisa kartor över områden med god 
tillgång på fokusarter eller biotop (värde-
trakter) – kartor

•	Biotopvisa kartor över områden med god 
biotoptillgång – kartor

•	Biotopvisa kartor över områden med bris-
tande biotoptillgång och där restaurering 
kan/bör göras – kartor

En generell tillämpning av BRIFUNK har 
stor potential vad gäller hållbar utveckling 
och biologisk mångfald. Kartunderlag för 
prioriterade landskapsavsnitt skulle kunna 
vara underlag som används i övergripande 
samhällsplanering och inom olika sektorer 

som berör brukande av landskapet. Det 
skulle till exempel vara värdefullt att kunna 
peka ut regioner som är viktiga för biologisk 
mångfald vad gäller planering av bostads-
byggande, skogsbruk, jordbruk och infra-
struktur.

Olika aktörer i landskapet såsom Trafik-
verket, Svenska kraftnät, Skogsstyrelsen och 
skogsägarorganisationer, LRF och mark-
ägare skulle få ett underlag som visar var i 
landskapet olika åtgärder bör prioriteras. 
En skogsägare skulle exempelvis kunna 
få information om att ek bör prioriteras 
som naturvårdshänsyn i samband med en 
avverkning om den ligger inom ett utpekat 
landskapsavsnitt. Produktion av ektimmer 
kombinerat med ”evighetsträd” i skog och 
jordbrukslandskap skulle kunna bli bryg-
gan mellan ekmiljöer som idag är isolerade. 
Svenska kraftnät skulle kunna identifiera 
kraftledningsgator och Trafikverket vägkan-
ter med potential att länka ihop värdefulla 
gräsmarker.

ARBETE I MODELLOMRÅDET
I Östra Vätterbranterna har gjorts en ansats 
till praktisk tillämpning av BRIFUNK. 
Detta leddes av Länsstyrelsen med stöd av 
Naturvårdsverket (Länsstyrelsen i Jön-
köpings län 2017). Då projektet ”Levande 
ekosystem i framtiden” (LEIF) hade begrän-
sade resurser fokuserades arbetet på att ta 

figur 13. I Östra 
Vätter branterna 
finns gott om artrika 
hällmarks torrängar. 
fo to: Leif Andersson.
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Biosfärområden – modeller för hållbar utveckling
Östra Vätterbranterna utsågs 2012 till biosfär-
område av UNESCO på grund av områdets stora 
biologiska mångfald i kombination med höga 
estetiska och kulturhistoriska värden. Här finns en 
enastående rikedom av ädellövträd som ask, alm, 
lönn, lind och ek och en stor mängd hamlade träd. 

I området finns en lång historia av konflikter 
mellan naturvårds- och produktionsintressen som 
med tiden övergått till dialog och samarbeten. Det 
är därför ingen slump att BRIFUNK utvecklats 
just här. 

Samverkan och dialog är särskilt viktigt i ett 
område som detta, där ägandet är uppdelat på 
en stor mängd (över tusen) jordbruksfastigheter 
och markägare. Skogsbruksplaner och markäga-
res beslut om skötsel av till exempel naturbeten 
grundas ofta på avväganden inom fastigheten, 
ibland till och med inom enskilda skogsbestånd 
eller beteshagar. Det är sällan naturvärden på 
grannarnas marker vägs in. Här behövdes därför 
övergripande kartunderlag som på en vetenskap-
lig bas beskrev naturvärdena på landskapsnivå; 
ett gemensamt underlag som alla intressenter 
kunde utgå ifrån.

Biosfärområden har som uppdrag att utgöra 
arenor för hållbar utveckling. Genom samverkan 
ska nya modeller för ekologisk, social och ekono-
misk utveckling tas fram, prövas och spridas till 
omvärlden. BRIFUNK är en viktig bit i det pussel 
som behöver läggas. Ansvar för helhetsperspek-
tivet ligger på biosfärområdet som försöker samla 
övriga aktörer till insatser. Flera projekt genomförs 
årligen, exempelvis för utvidgning av betes-
marker, hamling av träd, omställning från gran- till 
lövskogsproduktion, bevarande av skogsbeten 
med mera.

Några exempel på åtgärder som kan motiveras ur kartorna  
som tagits fram för Östra Vätterbranterna
• Satsa på hällmarkstorrängar på hällmarks-

tallskogarnas bekostnad (hällmarkstallskog kan 
omvandlas till hällmarkstorrängar och i Östra 
Vätterbranterna är artrikedomen vad det gäller 
hällmarkstorrängar betydligt högre sett i ett 
geografiskt större perspektiv).

• Restaurera (åldra) ekhagar samt satsa på pro-
duktionsbestånd med ek mellan Vretaholm och 
sjön Noen (drygt 2 mil).

• Utvidga arealen ädellövskog av ask, alm och 
lönn. Detta görs lämpligen kring existerande 

värdekärnor mellan Kaxholmen och Huskvarna, 
runt Grav, norr om Gränna mot länsgränsen 
mot Östergötland (gärna utmed bäckarna som 
rinner ner till Vättern).

• Anlägg brynmiljöer i hela biosfärområdet, gärna 
i existerande eller nya betesmarker. Förbättra 
kantzonernas kvalitet utmed jordbruksmarken. 
Östra Vätterbranterna är ett av Sydsveriges vik-
tigaste områden för biologisk mångfald knuten 
till brynmiljöer, vilket motiverar satsningar just 
här.

Östra Vätterbranterna och skydd av natur
Den totala landarealen inom biosfärområdet är 
70170 hektar, nästan allt är privatägd mark.

När arbetet med Östra Vätterbranterna startade 
för nästan tjugo år sedan fanns nio naturreservat 
med sammanlagd areal av 689 hektar. Sedan 
dess har arealen utökats med 22 nya reservat (ca 
885 hektar), 24 naturvårdsavtal (233 hektar) och 
32 st biotopskyddsavtal (82 hektar).

Idag finns alltså 31 naturreservat inom biosfär-
området och sammanräknat utgör områden med 
någon form av formellt skydd 1856 hektar eller 
2,6 procent av landarealen.

Skogsmarken omfattar 46 700 hektar. Av 
denna areal är cirka 1800 hektar eller knappt 
fyra procent formellt skyddad. Därtill finns de 
arealer som avsatts frivilligt av privata markägare 
i så kallade gröna skogsbruksplaner, en grov 
uppskattning är att dessa utgör ytterligare ca fem 
procent av skogsarealen.

För att nå ekologiskt hållbara arealer och kon-
nektivitet i landskapet behövs alltså fortfarande 
nya insatser i form av anpassad produktion, frivil-
liga skydd och utvidgning av formellt skyddade 
områden. 
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fram kartor för några biotoper och områden 
som uppfyllde, eller med rimliga åtgärder 
skulle kunna uppfylla kriterier för ekologisk 
hållbarhet.

För ekmiljöer togs kartor fram över före-
komst av stora ekar och områden möjliga att 
restaurera så att de uppnår tröskelvärdena.

Fastigheten Botorp, Tranås kommun, 
utgör en värdekärna i ett möjligt ek område 
som sträcker sig ner till Gränna (ca 25 km 
västerut). Här användes data från BRI-
FUNK och framtagna kartor (även histo-
riska) som underlag för Mattias Pontén på 
Skogsstyrelsen. Han skriver själv i projekt-
rapporten: ”Med underlaget från BRIFUNK 
och LEIF om ekmiljöernas utbredning i 
landskapet och tröskelvärdena för artföre-
komst och ekologisk funktionalitet så inser 
jag fullt ut betydelsen av ekmiljöerna på 
Botorp”. Resultatet på Botorp blev i korthet 
att den relativt nya skogsbruks planen för 
fastigheten gjordes om helt, och i cirka 30 
hektar med inväxande gran prioriteras nu 
framhuggning av ek och betesdrift istället 
för granproduktion.

Slutsatser
Vår analys visar att det är möjligt att beräkna 
biologiskt baserade mål för arealer och 
kvaliteter av biotoper vilket ger ett viktigt 
underlag för att kunna nå miljömålen och 
därmed också ett beslutsunderlag till politi-
ker och andra. Vi tror att liknande analyser 
av andra habitat i skogsmiljöer skulle kunna 
ge en god vägledning även där. Vi har dock 

under arbetets gång identifierat en del 
begränsningar för arbetet. Framförallt gäller 
det livsmiljöerna, där möjligheten varie-
rar att kartera dem och att få fram deras 
biologiska kvalitet. Grova träd och gräs-
marker har inventerats på ett systematiskt 
sätt medan de övriga livsmiljöerna har varit 
svårare att kartlägga (ekbestånd, ask–alm–
lönn-bestånd, hällmarkstorrängar, hällmark-
stallskogar, bryn- och mosaik miljöer). Mer 
systematiska inventeringar av biotoper och 
förbättrad fjärranalys kan ge bättre biotop-
data i framtiden. Här skulle till exempel 
en systematisk inventering av gamla träd 
och död ved av olika kvaliteter och deras 
rumsliga utbredning öppna för beräkningar 
av tröskelvärden för barrskogar och trivial-
lövskogar.  

•  Vi vill tacka Thomas Appelqvist, Göte-
borg, som hjälpt till med att välja ut fokus-
arter och deltagit i diskussioner kring olika 
biotopers avgränsning. Tack också till Lars 
Westerberg, Linköpings universitet, som 
hjälpt till att utveckla de matematiska 
modellerna som använts för beräkning av 
tröskelvärden. Ett stort antal personer, 
myndigheter och institutioner har ställt sina 
fynddata till vårt förfogande. Vi har också 
fått idéer, teknisk hjälp och uppslag i diskus-
sioner från ett likaledes stort antal personer, 
ingen nämnd, ingen glömd. 

Vi vill också tacka Ove Eriksson, Stock-
holms universitet, och en anonym granskare 
för värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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NÅGRA VIKTIGA BEGREPP FÖR BRIFUNK
Art–areasamband: En av de viktigaste och mest 
grundläggande ekologiska principerna är att 
antalet arter ökar med mängden (t.ex. arealen) av 
en biotop. Man brukar kalla detta art–area-sam-
bandet. Detta leder till slutsatsen att om en art 
förekommer eller ej i ett geografiskt område beror 
på mängden tillgänglig och lämplig livsmiljö. För 
olika arter finns olika krav på hur mycket och vil-
ken kvalitet av en biotop som behövs för att arten 
ska kunna förekomma i en livskraftig population. 

Biotop: Område med enhetlig miljö och orga-
nismsammansättning. Biotop är en mer detalje-
rad indelning av naturen än naturtyper. Exempel 
på biotoper är hällmarkstallskog, alsumpskog, 
slättsjö och skogstjärn. Biotoper kan delas in och 
namnges enligt olika klassificeringar (se också 
habitat).

Ekologisk konnektivitet: Med ekologisk kon-
nektivitet i ett landskap menas till vilken grad 
habitatsytor av en viss typ i ett landskap är sam-
mankopplade med varandra, med utgångspunkt 
från en organism eller organismgrupp med en viss 
spridningsförmåga. Vid en närmare granskning av 
begreppet så används det på två olika sätt: Inom 
landskapsekologin kan konnektiviteten definieras 
som den grad i vilken ett landskap gynnar eller 
försvårar (artens) rörelse mellan lämpliga habitat 
(Taylor m.fl. 1993, Tischendorf & Fahrig 2000). 
I metapopulationsstudier definierar man kon-
nektiviteten som förväntat antal immigranter per 
tidsenhet i ett för arten lämpligt habitat område 
(Hanski & Ovaskainen 2003). Detta kan då 
uttryckas matematiskt och ges ett värde (åtmins-
tone i teorin).

Fokusart: En fokusart ställer vissa och vanligtvis 
höga krav på sin livsmiljö, vilket medför att den i 
vissa avseenden grovt kan representera förut-
sättningarna för andra arter, med liknande krav på 
sin livsmiljö. Fokusarter ska också vara i någon 
mening väl kända.

Habitat: Livsmiljö för en enskild art, dvs. den 
miljö som den behöver för kunna överleva och 
föröka sig. Begreppet används numera ofta (i 
den engelskspråkliga användningen, framför allt 
i EU-texter, men även i svenska texter) felaktigt 
synonymt med begreppet biotop.

Landskapsekologisk funktionalitet: I BRI-
FUNK-arbetet har vi definierat landskapsekolo-
gisk funktionalitet så att det är områden som har 
sådana biotopkvaliteter (mängd av viss biotop 
med viss kvalitet) att man där med 80 % sannolik-
het bör kunna hitta hälften av de krävande fokus-
arterna för vilka tröskelvärden kunnat beräknas. 

Landskapsekologisk funktionalitet kan naturligtvis 
inte uppfyllas för alla biotoper överallt.

Livsmiljö: Livsmiljö för en art är synonymt med 
habitat.

Naturtyp: En övergripande indelning av biotoper 
med liknande förhållanden – t.ex. barrskogar, 
lövskogar, sjöar, våtmarker eller gräsmarker.

Tröskelvärden: För ett stort antal arter finns det 
tröskelvärden för hur mycket livsmiljö som behövs 
för att en art varaktigt ska kunna leva i ett område. 
Det är viktigt att inse att minskningen av en art 
inte följer ett linjärt samband med minskningen 
av arealen biotop. Vid ett visst tröskelvärde 
tippar systemet över och arten försvinner helt. 
För ett antal ryggradsdjur så är detta väl bevisat 
och generaliserade siffror runt 20 procent av 
ursprunglig biotopmängd brukar framhållas som 
ett tröskel värde för fortlevnad (Andrén 1994, 
1997). Att ta fram sådana tröskelvärden är ett 
mödosamt vetenskapligt arbete. Den landskaps-
ekologiska brist- och funktionalitetsanalysen 
använder ett liknande, om inte exakt samma 
sätt att beräkna fram tröskelvärden som i djur-
studierna.

Utdöendeskuld: Arter försvinner långsammare 
ur landskapet än vad deras livsmiljöer gör. I Östra 
Vätterbranterna (och hela södra Sverige) höggs 
exempelvis större delen av de gamla ekarna bort 
på 1840-talet. Mellanspetten, ”eklandskapets 
egen hackspett” häckade sista gången i Bråne-
ryd, Huskvarna, på 1930-talet. Miljön försämra-
des alltså snabbt och kraftigt men arten över-
levde som häckfågel i Sverige in på 1980-talet 
i eklandskapet söder om Linköping (Kuussaari 
m.fl. 2009). En brist- och funktionalitetsanalys på 
landskapsnivå kan i vissa fall visa förekomst av 
områden med utdöendeskuld, alltså platser där 
arterna ännu finns kvar men där biotoperna är för 
små för att säkra långsiktig överlevnad. 

Värdekärna: Ett sammanhängande område som 
bedöms ha stor betydelse för flora och fauna och/
eller för en värdefull naturtyp/biotop. Värdekär-
nor kan utgöras av delar av ett landskapsavsnitt, 
eller flera olika områden. Storleken varierar från 
enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra 
hektar i södra Sverige, till flera tusen hektar i 
norra Sverige. I första hand avses ett område 
som med avseende på biotop-, struktur- och 
artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade 
arter, signalarter samt andra skyddsvärda arter. 
I skogsmiljöer ingår normalt nyckelbiotop och 
naturvärdesobjekt som en delmängd i begreppet 
(Naturvårdsverket 2008).
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habitat area thresholds for the long-
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area threshold values for species and 
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Korsblommiga släkten i 
den nordiska floran
3. Alliaria, Armoracia, Berteroa, Capsella, Con-
ringia, Hirschfeldia, Myagrum och Rapistrum

BENGT JONSELL

H
är kommer beskrivningar av ytterligare åtta kors-
blommiga släkten i den nordiska floran så som de var 
avsedda att presenteras i Flora Nordica, men översatta 
från engelska till svenska. För förkortningar och 

tecken förklaringar hänvisas till de första två uppsatserna, i SBT 
nr 3–4, 2017 och nr 2, 2018 (Jonsell 2017, 2018).

Alliaria Heist. ex Fabr.
Fabricius, Enum.: 161 (1759).

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande Fig. 1–3
Cavara & Grande, Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913). – Arabis 
petiolata M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 126 (1808). Beskriven från Georgien. 
Erysimum alliaria L., Sp. Pl.: 660 (1753). 
Alliaria officinalis Andrz. ex M. Bieb. (1820).
D Løgkarse. F litulaukka. I laukkarsi. N løkurt. S löktrav.

Hemikryptofyt. Tvåårig (stundom ettårig), ibland med basala 
adventivknoppar från vilka nya skott kan växa ut. Hela växten 
luktar lök när den krossas. Kal, förutom glesa, smala, raka, 
enkla hår på nedre delen av stjälken, vid bladskaft och utefter 
nerverna på undersidan av bladskivorna. Stjälkar upprätta, 
50–120 cm, 2–5 (–7) mm tjocka vid basen, trinda eller något 
fårade, gröna till rödaktiga, fasta, kompakta, ogrenade eller 
med ett fåtal raka, snett uppåtriktade grenar från den mellersta 
delen och uppåt. Rosettblad mycket tidigt vissnande. Stjälkblad 
(5–) 8–15, mörkgröna, tydligt skaftade, utan bladöron; bladskaft 
(10–) 20–45 (–60) mm; bladskiva odelad, triangulär, spetsig eller 
nästan spetsig, tvär till hjärtformad vid basen, grovt tandad till 
buktig, ganska tunn, 40–90 (–120) × 40–80 (–105) mm.

Blomställning tät, halvklotformig, fruktställning ganska gles, 
(8–) 15–40 cm, upp till 40 % av huvudstjälken. Blomskaft 2,5–4 
mm, fruktskaft 3–7 (–8) mm, ungefär lika tjocka som frukten, 
snett uppåtriktade till utstående, raka. Foderblad 2–4 × 0,8–1,7 
mm, smalt triangulära. Kronblad vita med otydliga nerver, 4,5–7 
× (1,5–) 2,5–4 mm, ungefär dubbelt så långa som foderbladen, 

Bengt Jonsell fortsät-

ter här med den tredje 

delen av sin presenta-

tion av de nordiska 
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figur 1. Löktrav Alliaria petio-
lata, stjälkblad.
teckning: Fia Bengtsson.

1 cm



Jonsell: Korsblommiga del 3 295

spatelformiga med hel, rundad till tvär spets. Ståndare 6, varav 4 
tydligt längre; ståndarknappar (0,7–) 1–1,8 × c. 0,6 mm, gula. Stift 
(0,6–) 1–3,5 (–5) × 0,4–0,9 mm; märke halvklotformigt, ej eller 
bara något vidgat. Frukt uppsprickande, med bred skiljevägg, 
rak, linjär i omkrets, 35–60 × 0,9–2 mm. Frön 3–4,2 × 0,8–1,2 
mm, ganska platta, elliptiska till rundat rektangulära i omkrets, 
mörkbruna, fint fårade. – Senvår till försommar. 

2n = 36 (S Sk, Upl); 2n = 42 (S Sk). – [2n = 36, 42]

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral (–mellanboreal) zon. 
D Vanlig i Sjæ. FyL Fyn och östra Jylland norrut till Århus, 
spridd i NJy, FyL Langeland, Ærö, LFM och Brn, ganska sällsynt 
i VJy. N spridd (lokalt vanlig) utefter kusten från Øf till NT 
Steinkjer, men sällsynt i VA och Ro, i inlandet sällsynt till Ak 
Eidsvoll och He Ringsaker; längre norrut åtminstone delvis 
spontan (Alm & Often 2010), SNo Meløy och Brønnøy, NNo 
Narvik och Evenes, Tr Tromsø (Dyrøy). S vanlig till ganska 
vanlig, i synnerhet i bebyggda områden, och även i många jord-

figur 2. Löktrav Alliaria petio-
lata. – Lund, Skåne, 23 maj 
2008.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 3. Löktrav Alliaria petio-
lata, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.

1 cm
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bruksområden norrut till norra BhG, Vg, Dls, centrala Nrk, syd-
östligaste Vsm och Upl (södra delen samt Uppsalaslätten), men 
sällsynt i skogsområden i inlandet; längre norrut bofast men säll-
synt i sydligaste Vrm, södra Gst, enstaka lokaler i Hls och Mpd, 
tillfällig i Hrj, Ång, Vb, och Nb Nederkalix och Nedertorneå. 
F sällsynt som ursprunglig på öarna i östra A och skärgården i 
V; annars som inkomling, nämnd redan år 1683 från V Åboregio-
nen. Rapporterad från fastlandet under senare halvan av 1800-
talet (först i botaniska trädgårdar eller herrgårdsparker) från V 
Åbo, U Helsingfors, Ingå (Inkoo) och Lovisa, St Kjulo (Köyliö) 
och OP Uleåborg och före 1940 även åtminstone från V Sankta 
Karins (Kaarina), Pemar (Paimio), Nystad, U Esbo, Grankulla 
(Kauniainen), Kyrkslätt (Kirkkonummi), St Vittis (Huittinen), 
EH Tavastehus, EP Vasa (ännu kvar) och PK Nurmes. Införd till 
EP Kristinestad (Kristiinankaupunki) och KP Gammal karleby 
(Kokkola) (polemokor), PeP Pello 1992. För närvarande vanlig 
och ökande i A Mariehamn, omgivningarna av V Åbo och U 
Helsingfors; sentida fastlandsrapporter utom V och U endast 
från EK Vederlax (Virolahti), St Loimaa, EH Pälkäne och Tam-
merfors, ES Sankt Michel, KP Brahestad och OP Uleåborg. I IVe 
Reykjavík 2009–2010, INo Svalbarðsströnd 1935. – Karta 1.

Europa utom de nordligaste delarna, Nordafrika, Sydväst-
asien. Införd i Nord- och Sydamerika.

Ståndort.  Skuggiga till halvöppna, friska till något fuktiga 
lokaler med näringsrik mull. Troligen inhemsk i lövskogar, 
jordtäckta skogbevuxna klippor, strandsnår. Mycket vanligare 
vid bond gårdar, bosättningar och stadsmiljöer: parker, kyrko-
gårdar, häckar, snår, skräpmarker, ofta på sluttningar med öppen 
jord. Under 1800-talet kraftigt ökande och troligen gynnad av 
kvävenedfall.

Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
Gaertn., Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 426 (1800).

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Scherb. Fig. 4
Gaertn., Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 426 (1800). – Cochlearia armora-
cia L., Sp. Pl : 648 (1753) – Nasturtium armoracia  Fr. (1835). – Typ: Linnéherbariet 
826.6 (LINN) lektotyp, vald av Rich, Taxon 51: 533 (2002). 
Armoracia lapathifolia Gilib. (1782) nom.illeg.
D Peberrod. F piparjuuret.  Fa piparrot. I piparrot. N peparrot.  S pepparrot.

Hemikryptofyt. Perenn med tjock och djup pålrot med skarp 
smak. Bildar utbredda bestånd med hjälp av korta underjordiska 
utlöpare, fullständigt kal. Stjälkar raka, ± upprätta, förgrenade 
nedanför blomställningen, 50–100 (–150) cm höga, trinda, solida 
5–10 cm tjocka vid basen. Rosettblad 30–60 (–100) cm med 15–30 

kar ta 1. Löktrav Alliaria petio-
lata.

Alliaria petiolata
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cm långa bladskaft; bladskiva triangulär till 
äggrund, vid basen naggad till sågad. Stjälk-
blad vanligen 10–15, lansettlika i omkrets 
med heterofylli; de nedersta kamlika med 
trådlika lober, längre upp djupt parflikiga 
med 8–12 par bandlika lober; uppåt suc-
cessivt mindre flikiga och smalare, sågade 
till (mot toppen) nästan hela, trubbiga, 
avsmalnande mot basen, 7–12 × 1,5–2,5 cm.

Blomställningar toppställda, tätt för-
grenade, i blom kvastlika, ganska täta till 
glesa, c. 15 × 30 cm, i frukt smalt cylin-
driska, ganska glesa, 15–20 cm. Blomskaft 
14–16 mm, snett uppåtriktade. Foderblad 
brett avlånga, blekgröna, 3,0–4,0 × c. 1,5 
mm. Kronblad vita, brett spatelformade 
till skaftade, med tvär spets, 7,5–10,0 × c. 
0,5 mm; skaft c. 2,5 mm, skiva c. 6 mm. 
Ståndarknappar c. 1,0 × c. 0,5 mm. Frukter 
bildas mycket sällan; obefruktade frukter 
ellipsoida, växande till c. 4,0 × 1,5 mm; stift 
c. 1,0 × 0,3–0,5 mm med halvklotformigt, 
vidgat märke. – Försommar till hög-
sommar.

[2n = 32]

Utbredning. Nemoral–mellanboreal zon. Införd. Odlad sedan 
medeltiden i kloster, från 1500-talet vanlig vid bondgårdar i 
D och södra S. Länge kvarstående och allmänt naturaliserad. 
D vanlig till ganska vanlig i de flesta regioner, mindre vanlig i 
VJy och SJy. N ganska vanlig till spridd i söder från Øf till Ro, 
sällsynt norrut till He Trysil och Op Sør-Fron och utefter kusten 
till NT Stjørdal. S uppgiven som naturaliserad från 1700-talet 
(Sk Lund, dammar, Linnaeus 1745), Srm Strängnäs c. 1790; vanlig 
till sällsynt i jordbrukslandskapet norrut till Dlr och Upl, längre 
mot norr huvudsakligen tillfällig; i kustprovinserna spridd till 
Nb. I inlandet i Norrland spridd i Jmt, i övrigt bara som kvarstå-
ende i PL Arvidsjaur (Gällejaur 2008, Städdjejaur 2014). F ganska 
vanlig och stundom bofast i befolkningscentra i de sydvästra och 
södra delarna, längre norrut spridd med de nordligaste rappor-
terna från OP Uleåborg och PeP Keminmaa och Simo. I ett fåtal 
växtplatser i sydväst 1943–1960 (IVe Reykjavík, ISu Reykjakot 
Ölfusi) och i norr (INo Akureyri Gleráreyrar), inga sentida fynd. 
– Karta 2.

Naturaliserad eller tillfällig i stora delar av Europa, troligen 
ursprunglig i Ryssland och Ukraina.

figur 4. Pepparrot Armoracia 
rusticana. – Vallentuna, Upp-
land, 11 juni 2015.
fo to: Jens Johansen.

kar ta 2. Pepparrot Armoracia 
rusticana.
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Ståndort. Öppen, något fuktig, näringsrik, helst basrik mark, 
skräpmark, utefter diken, vägar och, i synnerhet i D, järnvägs-
områden, runt bondgårdar, i övergivna trädgårdar; ibland vid 
näringsrika å- och sjöstränder.

Biologi. Sprids med hjälp av rotdelar. Mycket sällan om någon-
sin fröbildande i Norden.

Berteroa DC.
De Candolle, Reg. Veg. Syst. bot. 2: 290 (1821).

Berteroa incana (L.) DC. Fig. 5, 6
De Candolle, Syst. Nat.  2: 291 (1821). – Alyssum incanum L., Sp. Pl.: 650 (1753). 
Farsetia incana (L.) R. Br. i Ait. fil. (1812) – Typ: Linnéherbariet 827: 7 (LINN) 
lektotyp, vald av Jonsell & Jarvis, Nord. J. Bot. 22: 67 (2002).
D Kløvpade. F harmio. I hvitduðra. N hvitdodre. S sandvita.

Hemikryptofyt. Flerårig ört med tunn pålrot och 1–6 skott från 
basen. Hela växten tätt täckt av stjärnhår och gaffelgrenade hår 
blandade med spridda enkla, upp till 1 mm långa hår. Stjälkar 
upprätta, 25–70 cm, 2,0–3,5 mm tjocka vid basen, trinda, solida 
och hårda, vanligen ogrenade nedanför blomställningen, men 
ibland rikt greniga längre ner. Rosettblad med 20–40 mm långa 
bladskaft; bladskiva lansettlik, trubbig, hel eller glest och grunt 
tandad, 40–65 × 15–20 mm. Stjälkblad 15–20 (ibland upp till 50), 
oskaftade, brett avlånga till lansettlika, trubbiga till nästan spet-
siga, hela, (9–) 15–50 (–65) × (1,5–) 3–9 (–15) mm.

Blomställning utan stödblad, tät, 1,0–1,5 cm lång, 1,2–2,5 cm 
bred, fruktställning smalt cylindrisk och ganska tät, rikt grenig, 
upp till 25 cm. Blomskaft 4,0–5,5 mm, fruktskaft snett uppåt-
riktade till nästan upprätta, 3–7 mm. Foderblad brett avlånga, 
trubbiga, nästan säckformiga, 2,7–3,2 × c. 1 mm. Kronblad rent 
vita, 7,5–8,5 × 3–3,7 mm, kluvna till något ovan mitten, otydligt 
skaftade. Ståndare 6 varav 4 längre; ståndarknappar c. 0,8 × c. 
0,3 mm, strängar linjära. Stift 1,7–3,0 × c. 0,2 mm; märke något 
vidgat. Frukter något utstående, uppsprickande, ellipsoida, 
något platta, 5,3–8,0 × 2,6–4,6 mm. Frön 3–5 i varje rum, plattat 
klotformiga med en c. 0,1 mm bred vinge runt hela, mörkbruna, 
släta, c. 2,0 × 1,7–2,0 mm. – Högsommar till sensommar.

2n = 16 (S Sk, F V). – [2n = 16]  

Utbredning. Nemoral–mellanboreal (–nordboreal) zon. En 
ganska sen invandrare som kommit in med gräsfrö och ballast. 
D först uppgiven 1806 och inte förrän på slutet av 1800-talet 
allmänt spridd. Nu vanlig i norra och sydvästra Själland, ganska 
vanlig i norra och östra Jylland, delar av Fyn, västra Mön och 
Bornholm, i övrigt spridd till sällsynt. N först rapporterad från 

figur 5. Sandvita Berteroa 
incana. – Höllviken, Skåne, 23 
juni 2012.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 6. Sandvita Berteroa 
incana, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.

5 mm
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VA Mandal 1826; från senare hälften av 1800-talet ökande i syd-
ost och utefter kusten; nu spridd i sydöst norrut till Op Sel och 
de inre kustdistrikten norrut till SNo; längre mot norr tillfällig 
till Tr Tromsø 1944 och VFi Alta 1915. S först uppgiven från Sk 
Lund 1744, Skanör m.fl. 1749; utanför Sk först uppgiven omkring 
1830, vanligare från 1860-talet, i den norra delen först omkring 
1900. Nu vanlig i kustområdena i de södra provinserna norrut 
till Ög och Hl, och på Öl, spridd på Gtl och på fastlandet norrut 
till östra Ång; sällsynt utefter kusten norrut till Nb Piteå (längre 
norrut i Nb tillfällig liksom i Hrj Hede 1985, Jmt flera lokaler). 
F inkommen huvudsakligen med hästfoder till garnisoner för 
rysk militär från 1840-talet till första världskriget, kom även 
samtidigt in med import av rysk havre, råg och höfrö; nu spridd 
på fastlandet norrut till OP Uleåborg och Kn Kajana, några till-
fälliga fynd längre norrut till EnL. A Eckerö 1890. I ISu Sviðu-
garðar 1950–1960, inkommen med hönsfoder. – Karta 3.

Utanför Norden från östra England och östra Frankrike 
österut i Europa, Kaukasus och södra Sibirien till Jenisej. Införd 
i norra USA och södra Kanada.

Ståndort. Öppna sandiga och grusiga områden med bar mark, 
inte alltför näringsfattigt; järnvägsområden, vägkanter, hamnar, 
industriområden, skräpmarker, åssluttningar.

Capsella Medik.
Medikus, Pflanzen-Gatt. 1: 85 (1792).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Fig. 7, 8
Medikus, Pflanzen-Gatt. 1: 85 (1792). – Thlaspi bursa-pastoris L., Sp. pl.: 647 (1753).  
– Typ: Linnéherbariet 825.15 (LINN) lektotyp, vald av Fawcett & Rendle, Fl. 
Jamaica 3: 241 (1914).
D Hyrdetaske. F lutukka. Fa hirðahjartaarvi. I hjartarfi. N gjetartaske. S lomme.

Litteratur. Almquist 1907, 1921; Bosbach & Hurka 1981; Mum-
menhoff & Hurka 1990.

Terofyt till hemikryptofyt. Annuell (eller sällan kortlivad perenn) 
5–70 cm hög. Stjälkar en till ett fåtal från basen, upprätta eller 
uppåtstigande, enkla eller med få grenar, trinda, solida. Rosett-
blad talrika (upp till 50), djupt parflikiga till lyrformigt parflikiga 
med 4–6 par brett avlånga till triangulära sidolober, eller grovt 
sågade, omvänt lansettlika i omkrets, spetsiga, (2–) 4–15 (–25) × 
0,8–2,5 cm. Stjälkblad oskaftade, pillika eller stjälkomfattande, 
ganska små, mindre än rosettbladen, brett avlånga till lansettlika 
i omkrets, grovt till fint tandade eller hela. Stjälk och blad med 
enkla och/eller förgrenade hår eller ibland kala. 

Blomställningar utan stödblad, täta, med talrika små blom-
mor, i frukt förlängda, glesa. Blomskaft 5–20 mm, utstående till 

kar ta 3. Sandvita Berteroa 
incana.

Berteroa incana
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figur 7 . Lomme Capsella 
bursa-pastoris. – Videholm, 
Skåne, 8 juni 2013.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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utspärrade. Foderblad upprätta, brett avlånga, oftast håriga, gröna 
eller rödaktiga, 1,2–2,7 × 0,7–1,0 mm. Kronblad vita (ibland något 
rosa), otydligt skaftade, med äggrund till elliptisk skiva, i spetsen 
rundade till urnupna, 1,8–3,5 × 0,7–1,5 mm, något längre än till 
dubbelt så långa som foderbladen, saknas sällan. Ståndare 6 varav 
4 längre; strängar linjära, ståndarknappar gula 0,8–1,2 × 0,2–0,3 
mm. Fruktämne ellipsoidiskt. Frukt uppsprickande, omvänt tri-
angulär eller omvänt hjärtlik, platt, med septum vinkelrätt mot 
de platta sidorna, utan vinge, i spetsen urnupen eller tvär, 5–10 × 
2,5–8,0 mm; stift 0,3–0,5 × 0,2–0,3 mm, märke ej vidgat; valvler 
med otydliga nerver. Frön utan vinge, brett avlånga i omkrets, 
fint vårtiga, blekt till rödaktigt bruna, 0,8–1,0 × c. 0,4 mm. – Vår 
till höst.

2n = 32 (D Jy, F V, EH 2, S Sk) [2n = 16, 32].

Utbredning. Nemoral–nordboreal (–lågalpin) zon. Höjdgräns 
N Ho 1230 m. Arkeofyt känd i D sedan romersk järnålder 
(Helbæk 1954). D överallt vanlig. N, S, F vanlig i uppodlade 
och bebodda områden upp till den lågalpina nivån. I vanlig för 
det mesta i låglandet, men endast spridda förekomster i söder 
mellan ISu Vik och Höfn och i norr mellan INo Kópasker och 
Bakkafjörður; sällsynt i höglandet. Fa spridda förekomster på de 
centrala och södra öarna, mycket sällsynt i norr. AI Sb tillfällig 
vid boplatser. – Karta 4.

De flesta områden i Eurasien (utom östra Sibirien, inre Kina), 
Nordafrika. Införd i Nordamerika och många tempererade 
områden och högländer på södra halvklotet.

Ståndort. Solexponerad, torr till medelfuktig bar mark, måttligt 
till mycket rik på näring, som regel starkt påverkad av människan; 
störda fläckar i åkrar och ängar, ladugårdsbackar och gödselhögar, 
trädgårdsland, stadsmiljöer, skräpmarker, grus planer, trampade 
stigar och vägar; ibland apofytisk på fågelskär, strandängar.

Variation. Capsella bursa-pastoris är en morfologiskt mycket 
variabel art. Den är huvudsakligen självbefruktande och kan 
bilda stora enhetliga lokala populationer, i synnerhet på nyligen 
koloniserade lokaler. De omfattande odlingsexperiment som 
gjordes av Almquist (1907, 1921) avslöjade avsevärd genotypisk 
variation, speciellt uttalad i fråga om fruktens och rosettbla-
dens form. Han urskiljde inte mindre än c. 200 tämligen tydliga 
former i de nordiska länderna (och ännu fler utanför Norden), 
vilka han betraktade som ”elementärarter” (”jordanoner”). De 
var i sin tur ordnade i 12 klasser som grundades på de nämnda 
karaktärerna. Frukterna och bladen illustreras väl av fotografier 
av de odlade formerna i Almquist (op. cit.). Som Almquist såg 
dem har dessa elementärarter i allmänhet mer än lokal utbred-

kar ta 4. Lomme Capsella 
bursa-pastoris.
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figur 8 Lomme Capsella 
bursa-pastoris, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.
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ning, några av dem till och med interkontinental. Graden av 
beständighet över generationer diskuteras något av Almquist, 
men följdes inte på ståndorterna, eftersom hans observationer 
helt och hållet grundade sig på odlat material. Därför saknas 
observationer av korrelationen mellan ståndort och morfologi. 
En trolig förklaring till mycket av den observerade variationen är 
att den här arten i hög grad är självbefruktande och att formerna 
representerar homozygota ”rena linjer”, ett begrepp som inte var 
allmänt känt förrän omkring 1920. Omfattningen av den morfo-
logiska variationen hos nordiska Capsella bursa-pastoris täcks väl 
av Almquists fotografier. 

Hurka & Wöhrmann (1977)  analyserade morfologiska 
karaktärer i Capsella-populationer och föreslog en hög grad av 
heterozygoti, vilket emellertid inte är i enlighet med resultaten 
av studier av enzymmarkörer (Bosbach & Hurka 1981), en studie 
som till stor del grundades på material från alla de fem nordiska 
länderna. Arten är tydligen genetiskt mycket mer homogen än 
man kunde förvänta sig av morfologin. Mummenhoff & Hurka 
(1990) försökte spåra ursprunget till den tetraploida C. bursa-
pastoris från endera eller båda de diploida C. grandiflora och 
C. rubella, hemmahörande i Medelhavsområdet, en undersök-
ning som inkluderade isländskt material. Resultaten var emeller-
tid inte helt övertygande men tydde på att C. bursa-pastoris är en 
gammal tetraploid.

Sällsynt gäst
C. rubella Reuter (1854)
F rusolutukka. S rödlomme.

Foderblad vanligen påfallande röda, kala. Kronblad ungefär lika 
långa som foderbladen, åtminstone i kanterna rödaktiga. Frukt 
med i spetsen tydligt utåtböjda kanter. 

S BhG Göteborg Ringön 1955. F St Björneborg 1901 (ballast). 
Medelhavsområdet.

C. grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss. uppgiven för S BhG Göteborg i 
plantskola 1941, men materialet är inte säkert bestämbart.

Conringia Heist. ex Fabr.
Fabricius, Enum.: 160 (1759).

Kala, ettåriga växter med föga grenad eller ogrenad stjälk och 
enkla blad. Blomställningar utan stödblad, i frukt glesa. Blom-
mor små, inre foderblad säcklika, upprätta. Kronblad vita, smala, 
brett avlånga till spatelformade. Ståndarsträngar linjära. Frukt 

figur 9. Kåltrav Conringia 
orientalis, habitus.
teckning: Fia Bengtsson.
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en smal skida, lätt uppsprickande, valvler oftast 
med en eller flera tydliga nerver.

Kromosomgrundtal x = 7

Conringia orientalis (L.) Dumort. Fig. 9, 10
Dumortier, Fl. Belg.: 123 (1827). – Brassica orientalis L., Sp. Pl.: 
666 (1753). – Typ: Linnéherbariet 844.1 (LINN) neotyp, vald 
av Jafri, Fl. W. Pakistan 55: 49 (1973).
D Kålurt. F savuruoho. I káljurt. N kålurt. S kåltrav.

Terofyt (ettårig). Kal, blågrön, upprätt, 5–60 cm, 
ogrenad eller med 1–2 grenar. Basalblad avsmal-
nande, ej stjälkomfattande, elliptiska, c. 50 × 20 
mm, tidigt avfallande. Stjälkblad (2–) 4–7 (–9), 
oskaftade, stjälkomfattande med stora bladöron, 
enkla, hela, äggrunda till omvänt äggrunda, bre-
dast nära mitten, 11–120 × 7–50 mm. Blomställ-
ning gles med de nedre blommorna sträckande 
sig ovan de övre, i frukt mycket gles, upp till 
40 cm, med snett uppåtriktade, 5–12 mm långa 
blomskaft och på samma sätt utstående skidor. 
Foderblad smalt avlånga, 5,5–8 × 1–1,5 mm. Kron-
blad vita; nerver ej färgade, 10–15 × 2–3,5 mm, 
spatelformade till smalt skaftade, rundade i spet-

sen. Ståndarknappar 1,1–1,5 × c. 2 mm. Skida 65–110 × 2–2,5 mm; 
valvler med en framträdande nerv; stift smalt koniskt, 1,5–3,5 
mm; märke huvudlikt. Frön i 2 rader, ellipsoida, mörkt bruna, fint 
nätådriga, 2,1–2,5 × 1,3–1,8 mm. – Försommar till sensommar.

[2n = 14]

Utbredning och ståndort. Införd huvudsakligen med råg från 
Ryssland och även (sekundärt) från Nordamerika, även med 
ballast; tidigaste uppgifter från mitten av 1800-talet, mycket få 
efter 1950-talet. – D uppgiven från omkring 55 lokaler, huvud-
sakligen hamnar, i alla provinser utom Brn, huvudsakligen mellan 
1890- och 1930-talen; första rapport från Sjæ Amager 1885, 
senaste ØJy Århus 1955. N uppgiven från omkring 30 lokaler 
norrut till ST, mestadels hamnar med kvarnar, från omkring 
1900 till 1950-talet; första uppgifter (Holmboe 1900) Ak Oslo 
1859, MR Kristiansund 1868 och VA Farsund 1875 (båda på bal-
last), den senaste VA Kristiansand 1969. S tillfällig men regel-
bunden i några hamnar i Sk 1890-talet till 1930-talet och vid 
kvarnar i BhG Göteborg och Angered och Vg Nödinge fram till 
1950-talet; sällsynt som tillfällig i ett antal hamnar norrut till Nb 
Piteå 1908. Fynd i inlandet vid järnvägsstationer i norra SmI och 
Jmt 1920–1930-talen; den första uppgiften Klm Kalmar 1885, de 
senaste BhG Göteborg 1959, Vg 1950-talet, Ög Norrköping 1962 , 

figur 10. Kåltrav Conringia 
orientalis. – Noravank, Arme-
nien, 8 maj 2018.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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Nrk Hallsberg 1980, 1988 (stationsområden). F de första rap-
porterna OP Uleåborg 1886, U Helsingfors 1888 (båda på ballast) 
och EP Vasa 1894 (kvarn); efter 1900 uppgiven från omkring 80 
lokaler norrut till PeP Rovaniemi 1925, Kemijärvi 1964 och InL 
Utsjoki 1930; senaste rapporter från EH Tammerfors 1972 och 
Nokia 1989 (tipp). I IVe Dal 1897, INo 3 rapporter 1889–1900, 
IAu Heydalir Breiðdal 1899. – Karta 5.

Sydeuropa. Införd i Nordamerika.

Liknande arter. Conringia orientalis kan förväxlas med Morican-
dia arvensis, som bäst skiljs ut på sina c. 20 mm långa, violetta till 
purpurfärgade kronblad. Den kan även förväxlas med Brassica 
rapa, som också har starkt stjälkomfattande blad, men bredare 
frukter med iögonenfallande näbb.

Sällsynt gäst
Conringia planisiliqua Fisch. & C.A. Mey. 1837. 
F aasiansavuruoho. S turkisk kåltrav. 

Upp till 40 cm. Kronblad blekgula till vita med mörkvioletta ner-
ver, c. 6 × 1,5–2 mm. Skida knutig, 45–90 × 1–2 mm; valvler med 
framträdande nerver. Frön i en enda rad. – [2n = 14, 18]

Kvarnar. S BhG Göteborg 1952, 1952, Ög Dagsberg (Djurö kvarn) 
1967, 1969. F V Raisio 1953 (kvarn, inkommen med turkisk råg). 
– Centrala och sydvästra Asien.
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet rapporterades från S BhG Göteborg 
1956 Angered och Vg Nödinge 1949 (Blom 1961), men alla granskade 
exemplar är C. orientalis.

Hirschfeldia Moench
Moench, Meth.: 264 (1794).

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. Fig. 11, 12
Lagrèze-Fossat, Fl. Tarn Garonne: 19 (1847). – Sinapis incana L., Cent. Pl. I: 19 
(1755). – Typ: Erysimum brevissimis siliquis subincanum i Hermann, Parad. Batav.: 155 
(1698) lektotyp, vald av Gómez-Campo, Taxon 51: 535 (2002). 
Brassica adpressa Boiss. (1839).
D Bastardsennep. F hilmiö. N narresennep. S gråsenap.

Terofyt (ettårig). Stjälk ogrenad, upprätt, (10–) 30–150 cm, 2–5 
mm tjock vid basen, kompakt, trind, ganska tätt täckt med 
enkla, utstående, upp till 5 mm långa hår, de kortare ogrenade, 
de längre oftast rikt grenade. Blad skaftade, dovt grågröna, på 
båda sidor med ganska täta, ± tilltryckta, enkla, 0,3–0,5 mm långa 
hår. Rosettblad 5–10, lyrformat parflikiga, glest sågade till nag-
gade; ändloben 1/3–1/2 av hela längden; sidolober 1–3 par, rundat 

kar ta 5. Kåltrav Conringia 
orientalis.

Conringia orientalis
2012-08-11 21:14:23
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figur 11. Gråsenap Hirsch-
feldia incana. – South West 
Rocks, Australien, 12 juli 2014.
fo to: Harry Rose.
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rektangulära. Stjälkblad ganska få; de nedre lika rosett bladen, de 
övre otydligt skaftade, hela, lansettlika med hel kant. 

Blomställning utan stödblad, i blom ganska tät, 1–3 cm, i 
frukt mycket utdragen och gles, upp till 50 cm. Blomskaft 3–6 
mm, fruktskaft 3–6 mm. Foderblad elliptiska, trubbiga, något 
säck formiga, 3,2–4 × c. 2 mm. Kronblad blekgula, 7–8,5 × 3–3,7 
mm, skaftade; skaft 2,5–3,5 mm; bräm rundat. Ståndare fyra 
långa och två korta; ståndarknappar 1–1,2 × c. 0,5 mm; ståndar-
strängar linjära. Fruktämne linjärt, ledat. Frukter ± tryckta mot 
blomställnings axeln, ej uppsprickande, 7–15 × 1,3–1,6 mm, med 
två segment, det nedre smalt cylindriskt, fårat, 60–80 % av 
hela fruktens längd, det övre cylindriskt, fårat, lika brett som 
det nedre, vanligen kalt eller nästan kalt, mera sällan tätt hårigt 
(f. trichocarpa Thell.), med (0–) 1–2 (–3) frön, ytterst med ett c. 2 
mm långt spröt. Stift otydligt, förenat med sprötet; märke platt, 
ej eller svagt vidgat. Frön rundat rektangulära, brunröda, svagt 
fårade, c. 1,2 × 1 mm. – Högsommar till höst.

[2n = 14]

Utbredning. D sällsynt och tillfällig, först rapporterad från FyL 
Odense 1890. Därefter mest från hamnar och ruderatområden i 
alla provinser utom Brn; regelbunden i Sjæ Köpenhamns området 
(tidigast 1910-talet). N först rapporterad från ST Skaun 1924, nu 
regelbundet förekommande som tillfällig eller kanske bofast i 
några hamnstäder (Vf Larvik, Bu Hurum 1999–2003, VA Kris-
tiansand, Ro Stavanger, ST Trondheim och Skaun), tillfällig i Øf 
Moss till Ho Bergen, Vaksdal. S sällsynt och oftast tillfällig, tidi-
gast rapporterad från Srm/Upl Stockholm 1882 (ballast) och Gtl 
Visby 1899–1900; regelbundet förekommande i BhG Göteborgs-
området 1936–68 och Uddevalla 1938–53, i övrigt i regel tillfällig: 
Sk Landskrona 1953,  Hl Laholmstrakten 1960-talet, Falkenberg 
1980, SmI Valdshult 1986, Vg Vara 1952, Svenljunga 1982, Srm/
Upl Stockholm 1882, Srm Brännkyrka (Liljeholmen) 1993, Nacka 
(Hästholmen) 1931, Skarpnäck (Kärrtorp) 1989. Även angiven 
från Värmland (Hård 1952), men belägg saknas. F tillfällig, de 
flesta rapporterna efter 1950 med en topp 1950–70; regelbundet 
förekommande i V Åbo, Nådendal (1940–1980-talen), U Hel-
singfors (1930–1990-talen), EP Vasa (1940–1960-talen); mycket 
sällsynt som tillfällig i inlandet och längre norrut till Kn Kajana 
1959. – Karta 6.

Medelhavsområdet, Kanarieöarna, Sydvästasien; införd till 
Nord- och Sydamerika och Australien. 

Ståndorter. Nästan uteslutande införd med utsäde från Argen-
tina eller Australien, förr även med ballast; under 1990-talet i 
ett fåtal fall troligen inkommen med fågelfrö. Hamnområden, 
kvarnar och silos, järnvägsområden, skräphögar.  

kar ta 6. Gråsenap Hirschfeldia 
incana.

Hirschfeldia incana
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figur 12. Gråsenap Hirsch-
feldia incana. – South West 
Rocks, Australien, 23 maj 
2014.
fo to: Harry Rose.
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Myagrum L.
Linnaeus, Sp. Pl.: 640 (1753).

Myagrum perfoliatum L. Fig. 13, 1 4
Linnaeus, Sp. Pl.: 640 (1753). – Typ: Linnéherbariet 819.10 (LINN) lektotyp, vald 
av Hedge, Regnum Vegetabile  127: 68 (1993). 
D Huldodder.  F ontervio.  N huldodre.  S håldådra.

Terofyt. Vinterannuell, kal, blågrön ört, nedtill något pruinös, 
illaluktande då den krossas. Stjälk upprätt, (20–) 50–100 cm, i 
den övre delen med långa bågformigt uppstigande, fertila grenar. 
Rosettblad (tidigt vissnande) och nedre stjälkblad elliptiska till 
smalt spatelformiga i omkrets, något bukttandade till grunt och 
brett loberade med tydlig vit mittnerv; övre stjälkblad oskaftade, 
smalt triangulära med hjärtlik till pillik bas; blad tunna, vanli-
gen hela, 5–12 × 1,5–3 cm. Blomställning smalt cylindrisk, i frukt 
upp till 30 cm. Blomskaft 1,5–3,0 mm, vid blomningen tunna, 
senare starkt förtjockade och ± klubblika, upprätta, upp till 5 
mm. Foderblad elliptiska, c. 2 × c. 0,7 mm, med smala vita kanter. 
Kronblad spatelformiga, klargula (som torra vita), 3–5 × c. 1 mm. 
Frukt tryckt till stjälken, 5–8 × 3–5 mm, brett klubbformig eller 
omvänt äggrund, ej uppsprickande, med tre rum, de båda övre 
tomma och ihåliga, den nedre delen strimmig; stift brett koniskt; 
märke ej vidgat. Frö utvecklas bara i det nedre rummet, ellipsoi-
diskt, mörkbrunt, 2,5–3 × 0,8 mm, fyller fruktrummet helt. – 
Försommar – högsommar. 

[2n = 14]

Utbredning och ståndorter. D mycket få rapporter, huvudsak-
ligen från hamnar och skräphögar. VJy Ulfsborg 1928, FyL Ærø 
(Marstal) 1947, Sjæ Köpenhamn (4 lokaler från sent 1800-tal till 
1978), Nekselø 1932, Køge 1960, Slagelse 1966, Tune 2005. LFM 
Nakskov 1964. N det äldsta fyndet på ballast 1880. Ak Oslo (bal-
last) 1882, 1915, AA Grimstad 1880, Arendal 1888 (båda ballast), 
Ro Vindafjord och Haugesund 1902 (ballast), ST Skaun 1927 
(kvarn), Trondheim 1974. S ett fåtal fynd, det första 1900. Sk Hel-
singborg (avfallsplats) 1900, Öl Böda (Fagerum) 2010–11 (ogräs i 
plantering), Klm Kalmar 1920, 1921 (ballast och hamn), SmI Säby 
2000 (tipp), Tingsås 2001 (tipp), Hl Vallda 1990 (strand med 
tång), BhG Göteborg flera fynd mellan 1926 och 1956 (huvud-
sakligen avfallsplatser), Ödsmål 1948 (bland säd), Uddevalla 
1956 (kvarn), Vg Nödinge 1940, Ög Norrköping c. 1990 (ogräs 
i plantering), Upl Uppsala 1929 (avfallsplats), Stockholm 1930 
(hamn), Gst Gävle (Bomhus) 1979 (avfallsplats). F äldsta fyndet i 
A Lemland (strand) 1930, senare huvudsakligen vid kvarnar, troli-
gen med vete från Ukraina, Södra Ryssland och Kazakstan (Suo-
minen 1979), V Raisio 1950 (kvarn), Perniö 1993 (sockerbetsfält), 

figur 13. Håldådra Myagrum 
perfoliatum. Uppifrån och ned: 
Del av blomställning, del av 
fruktställning, bladbas. – Lund, 
Skåne, 24 maj 2011.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 14. Håldådra Myagrum 
perfoliatum, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.

2 mm
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U Helsingfors 1946, 1951 (kvarn), PH Jyväskylä 1960 (kvarn), PK 
Joensuu 1990 (blomrabatt), KP Oulainen 2010 (avfall). – Karta 7.

Central- och Sydeuropa, centrala Västasien österut till västra 
Iran.

Rapistrum Crantz
Crantz, Class. Crucif. Emend.; 105 (1769).

Perenner, bienner eller annueller. Hår enkla, encelliga. Blad utan 
bladöron. Blomställning utan stödblad, ± kvastformig och gan-
ska tät i blom, smal och gles i frukt. Foderblad upprätta under 
blomningen, de yttre något säckformiga. Kronblad medelstora, 
gula, skaftade. Ståndare 6, av vilka 2 är kortare, strängar linjära, 
knappar linjära. Fruktämne tvåledat; det inre segmentet cylin-
driskt till äggrunt med 0–4 frön, länge kvar i fruktställningen 
och ibland uppsprickande; det yttre (rostrum) ellipsoidiskt till 
klotrunt med 1–2 frön, tidigt avfallande och ej uppsprickande. 
Frön brett avlånga, tilltryckta.
1 Yttre fruktsegmentet avsmalnande till ett kort (< 0,8 mm) 

och nedtill brett stift. Perenn eller bienn   1. R. perenne
– Yttre fruktsegmentet abrupt avsmalnande till ett stift,  

som vanligen är > 0,8 mm och < 1 mm brett vid basen.  
Annuell  ........................................................................................... 2. R. rugosum

1. R. perenne (L.) All. Fig. 15
Allioni, Fl. Pedemont. 1: 258 (1785). – Myagrum perenne L., Sp. pl.: 640 (1753). – 
Typ: Linnéherbariet 819.1 (LINN) lektotyp, vald av Hedge, Taxon 51: 535 (2002).
D Flerårig Knopskulpe. F sileäsaksanrettika. N russevindbukk. S flerårig stäpp-
senap.

Hemikryptofyt. Bienn till perenn. Nedtill tätt styvhårig, upptill 
kal. Stjälkar  upprätta, greniga i den övre delen. Nedre och mel-
lersta blad skaftade, lyrformigt parbladiga till djupt parflikiga; 
bladskiva upp till 16 × 11 cm, grovt och regelbundet sågad; övre 
blad otydligt skaftade, hela, ofta med ett par tydliga tänder, 
sågade.

Blomställningar med talrika blommor, i frukt 10–20 cm, ofta 
något bågböjda. Blomskaft 20–35 mm, fruktskaft 40–70 mm, 
upprätta. Foderblad 2,4–3,2 × 1,3–1,6 mm, brett avlånga till ellip-
tiska. Kronblad gula, 5,0–7,0 × 2,8–3,2 mm, skaftade, i spetsen 
rundade. Ståndarknappar c. 1,0 × 0,5 mm. Frukter kala; det inre 
segmentet smalt äggformigt till cylindriskt, 2,5–4,3 × 1,3–3,0 mm, 
slätt eller med svaga längsribbor, omkring hälften så långt som 
fruktskaftet; det yttre segmentet äggformigt, successivt avsmal-
nande mot stiftet, 3,0–3,4 × 2,7–3,0 mm, längsribbat (ej rynkigt). 
Stift 0,5–0,7 × 0,3–0,5 mm. Frön c. 1,5 × 1,0 mm.

[2n = 16, 18]

kar ta 7. Håldådra Myagrum 
perfoliatum.

Myagrum perfoliatum
2014-07-07 16:10:02
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figur 15. Flerårig stäppsenap 
Rapistrum perenne, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.
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Utbredning och ståndorter. Kvarnar, hamnar, avfallsplatser, 
troligen införd med säd från Sydosteuropa. En sällsynt, främ-
mande art, som kan finnas kvar ett antal år på en lokal, men tycks 
ingenstans i Norden ha blivit bofast. D första rapporten 1866 
(Köpenhamn); sammanlagt omkring 20 fynd, huvudsakligen från 
NJy och Sjæ (senast Ishøj 1999), nästan alla före 1920. N Te Skien 
1912, VA Kristiansand 1893, 1912, Ho Bergen 1925, ST Trondheim 
1910. S första fyndet Upl Stockholm (Ladugårdsgärde) 1897, och 
rapporterad upprepade gånger fram till 1910. Sk senast Kristian-
stad, omkring 1930, Bl Karlskrona 1900, Klm Kalmar flera gånger 
1916–1929, BhG Angered 1932, 1952, Ög Dagsberg (Djurö kvarn) 
1964, Jmt Frösö 1931. F 5 rapporter från 4 städer under 1950-
talet: U Hangö 1953 (hamn), Helsingfors, EP Vasa, OP Uleåborg 
(alla vid kvarnar, 1950-talet), av allt att döma införd med ryskt 
vete. Uppgiven för V Åbo men belägg saknas. – Karta 8.

Östra, centrala och sydöstra Europa, Nordafrika, Kaukasus, 
mellanöstern österut till Iran och Turkmenistan.

2 . R. rugosum (L.) All. Fig. 16–18
Allioni, Fl. Pedemont. 1: 257. (1785). Myagrum rugosum L., Sp. pl.: 640 (1753). – Typ: 
Linnéherbariet 819.5 (LINN) lektotyp, vald av Hedge, Taxon 51: 535 (2002). 
Myagrum hispanicum L., Sp. pl. 640 (1753). – Rapistrum hispanicum (L.) Crantz, 
Class. Crucif.: 106 (1769).
D Knopskulpe. F kurttusaksanretikka. N lodnevindbukk. S stäppsenap.

Terofyt. Annuell. Nästan kal till ganska tätt styvhårig, upp till 
150 cm hög (i Norden i allmänhet mycket lägre). Stjälkar upp-
rätta, enkla eller med få grenar. Rosettblad och nedre stjälkblad 
skaftade, lyrformigt pardelade till parflikiga; bladskiva upp till 11 
× 5,5 cm, naggad eller grovt tandad till sågad. Övre blad otydligt 
skaftade, hela; bladskiva brett till smalt lansettlik, grovt tandad 
till sågad.

Blomställningar med talrika blommor (ofta > 100), i frukt 
20–60 cm. Blomskaft 2,3–4,2 mm, fruktskaft 2,8–6,0 × 0,2–0,8 
mm, upprätta, tryckta mot huvudaxeln. Foderblad 2,5–4,5 × 
0,5–1,3 mm, brett avlånga till elliptiska. Kronblad gula, 5,7–9,0 × 
1,0–4,0 mm, skaftade, skiva i spetsen rundad eller tvär. Ståndar-
knappar 0,7–1,1 × 0,3–0,5 mm, gula. Frukt kal till tätt styvhårig; 
inre segment cylindriskt och utan frön, eller äggformigt med 1–4 
frön, 1,5–2,8 × 0,5–1,8 mm, slätt eller längsribbat; yttre segment 
klotrunt till äggformigt, snabbt avsmalnande till stiftet, vanligen 
enfröigt, 2,0–4,8 × 2,0–4,5 mm, längsribbat till grovt rynkigt. 
Stift 0,8–3,1 × 0,3–1,0 mm, 0,3–1,0 mm brett vid basen; märke 
klotformigt till utvidgat. Frön 1,5–2,0 × 1,0–1,5 mm.   

[2n = 16] 

Utbredning och ståndorter. Många kollekter kan på grund 
av omogna frukter inte bestämmas till underarter. Här angi-

kar ta 8. Flerårig stäppsenap 
Rapistrum perenne.

Rapistrum perenne
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figur 16. Stäppsenap 
Rapistrum rugosum. – 
Mallorca, Spanien, 17 april 
2011 (ovan), Lesbos, Grek-
land, 11 maj 2010 (nedan).
fo to: Jan Thomas Johansson.
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ven utbredning baseras på alla exemplar. Längre ner anges 
respektive underarts utbredning baserad på med säkerhet 
bestämbara exemplar. – Kvarnar, oljeslagerier, hamnar (men 
sällan på ballast), bangårdar; under senare år huvudsakligen 
avfallsplatser, tippar och vägkanter. Tidigaste fynd från slutet 
av 1800-talet. Troligen i viss utsträckning införd från Medel-
havsområdet (och Svartahavs området åtminstone i F) med säd 
och oljeväxtfrön, men huvudsakligen med argentinsk råg under 
1930- till 1950-talet (Jørgensen & Ouren 1969, Suominen 1979). 
Tillfällig, men kan kanske föröka sig under ett antal år; där den 
samlats under flera år (t.ex. S BhG Angered) är den emellertid 
representerad av olika biotyper, vilket talar för att det rör sig 
om upprepad införsel. – D första rapport 1855 (LFM Nakskov); 
uppgiven från omkring 50 lokaler (i alla provinser utom Brn) från 
1880-talet ungefär jämnt fördelade över åren. N första rapport 
1904. Øf Fredrikstad, Moss 1975, Ak Oslo 1930–1970-talen, Vf 
Larvik 1967, Bu Hurum 2002, Te Skien 1912, VA Kristiansand 
1960–1980-talen, Flekkefjord 1970, Ro Sandnes 1985, Stavanger 
1930–1980-talen, Strand 1968, Ho 4 lokaler 1916–1969, ST 
Skaun 1930–1970-talen, Trondheim 1950-talet till 1990. S första 
rapporter Sk Malmö och Klm Kalmar hamn båda 1907; Sk flera 
senare fynd, senast Landskrona 1988, Bl Karlskrona 1997–2000, 
SmI Lidhult 1988, Säby 1981, 1999, Klm Fågelfors 1992, Kalmar 
1907, Gtl Visby 1913, Hl 6 rapporter, senast Våxtorp 1966 (grus-
tag), BhG Göteborgsområdet, regelbundet från 1929, Uddevalla 
1937–1946, Vg Vara 1952, Västra Tunhem (Vargön) 1958, 1964 
på mangan malm, Borås 1970, Ög Dagsberg (Djurö kvarn) 1958, 
Norrköping 1963, Srm Stockholmsområdet, några få fynd sedan 
1930, Eskils tuna 1957, Upl Uppsala 1944–45, Bro 1966. Vrm 
Karlskoga 1999. Gst Gävle (Näringen) 1957 (enligt Lindberg 1978, 
men inget belägg är känt). F tillfällig med fynd från c. 30 lokaler, 
huvudsakligen kvarnar, avfallsområden och järnvägsområden, 
även några uppgifter på ballast och i trädgårdar; de flesta upp-
gifterna 1949–1968 (import huvudsakligen med argentinsk råg); 
efter 1980 endast i V Nådendal och Raisio, U Helsingfors, EH 
Nokia och Tammerfors. – Karta 9.

Ursprunglig i Medelhavsområdet, Krim, Sydvästasien, kultur-
spridd till stora delar av världen.

Variation. Arten är mycket varierande i fråga om fruktform och 
hårighet, såväl i sina ursprungsområden som i Norden. Den har 
delats upp i tre underarter, åtskilda genom ornamenteringen på 
det yttre fruktsegmentet, fruktskaftets tjocklek och dess längd 
i relation till det inre fruktsegmentets längd. Nyligen gjorda 
studier av material från artens ursprungsområden har visat kon-
tinuerliga övergångar och avstått från uppdelning i taxonomiska 

kar ta 9. Stäppsenap 
Rapistrum rugosum.

Rapistrum rugosum
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enheter (Jalas m.fl. 1996, Strid & Tan 2002) eller urskilt material 
med smala fruktskaft och alltid fårat (ej rynkigt) yttre segment 
som subsp. linnaeanum (Castroviejo m.fl. 1993). Det finns inget 
tydligt mönster bakom denna variation. Fruktens hårighet varie-
rar oberoende av andra karaktärer. I denna behandling urskiljs 
två underarter, subsp. rugosum och subsp. linnaeanum, den senare 
innefattande en ganska homogen grupp kollekter, även om den 
inte är enhetlig i fråga om nordisk utbredning och tidpunkten 
för införsel. Eftersom endast material med fullt mogna frukter 
går att bestämma till underart kan långt ifrån alla nordiska kol-
lekter klassificeras. 

Från många lokaler har båda underarterna rapporteras och 
även former med kala och håriga frukter, även inom ett fåtal år. 
Detta visar på upprepad och även nästan samtidig införsel av 
olika geografiskt ursprung. 

2A . subsp. rugosum
R. rugosum subsp. orientale (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 49 (1882).
D Håret Knopskulpe. N vanleg lodnevindbukk. S hårig stäppsenap.

Fruktskaft 2,8–4,0 (–5.0) mm, 1–2 gånger så långt som och 0,5–1 
gånger så brett som det inre fruktsegmentet, vilket är 1,5–2,8 × 
0,8–1,8 mm, äggformigt med 1–2 (–4) frön; yttre segmentet klot-
runt, nästan klotrunt eller brett äggformigt, 2,0–4,8 × 2,3–4,5 
mm, grovt fårat och/eller rynkigt.

Utbredning. D bekräftad från NJy Egholm 1983, VJy Esbjerg 
2007, ØJy Horsens 1974, Glatved Strand 2008, FyL 6 lokaler 
1911–2009. Sjæ c. 12 lokaler 1927–2005, LFM 10 lokaler 1959–
2009. N bekräftad från Øf Fredrikstad 1904, 1910, Ak Oslo 1960-
talet, Bu Hurum, VA Kristiansand 1960-talet, Ro Stavanger, 
Strand båda 1968, Ho Hosanger 1954, Bergen 1960-talet, Bruvik 
1968, ST Trondheim 1950–1960-talen. S bekräftad från Klm Kal-
mar 1907, SmI Säby 1999, BhG Göteborgsområdet 1945–1952, Vg 
Vara 1952, Srm Nacka 1952, Eskilstuna 2000, Upl flera rapporter 
1944–2000. F bekräftad från V Åbo 1950–1960-talen, Ny stad 
1957, 1961, U Helsingfors 1888, 1950–1960-talen, Träsk ända 1949, 
EH Tavastehus 1952, Tammerfors 1972–1986, ES Nyslott 1957, Kn 
Kajana 1957, OP Uleåborg 1886. 

2B . subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy & Foucaud
Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 73 (1895). – R. rugosum var. linnaeanum Coss., 
Comp. Fl. Atlant. 2: 313 (1887). 
D Spansk Knopskulpe. N linnévindbukk. S spansk stäppsenap.

Fruktskaft 4–6 mm, 2–4 gånger så långt som och vanligen min-
dre än 0,5 gånger så brett som det inre fruktsegmentet, vilket 
är 1,5–1,8 × c. 0,5 mm, cylindriskt och vanligen utan frön; yttre 

figur 17. Hårig stäppsenap 
Rapistrum rugosum subsp. 
rugosum, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.

2 mm

figur 18. Spansk stäppsenap 
Rapistrum rugosum subsp. 
linnaeanum, frukt.
teckning: Fia Bengtsson.

2 mm
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fruktsegmentet äggformigt, 3,5–4,5 × 2,0–2,4 mm, fårat, men 
aldrig rynkigt.
Utbredning. D bekräftad från alla provinser utom Brn och den 
dominerande underarten. N bekräftad från Ak Oslo 1970, VA 
Kristiansand, Kvinesdal, båda 1970-talet, Ho Odda 1916, Bergen 
1967. S bekräftad från BhG Göteborg 1930–1940-talen, Angered 
1935, Srm Stockholmsområdet 1990-talet. F A Mariehamn 1898, 
V Nådendal 1983, 1993, Reso 1983, U Helsingfors 1950–1960-
talen, Träskända 1953, Kervo 1977, EH Nokia 1991, EP Vasa 1950-
talet, PH Jyväskylä 1955, PS Kuopio, Kiuruvesi, båda 1965, PK 
Tohmajärvi 1959.  

•  Tack till Lena Jonsell för översättning, till Thomas Karlsson 
för uppgifter och värdefulla kommentarer samt till Fia Bengts-
son för teckningarna.
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Å
r 1866 hittade Sigfrid Almquist en 
hökfibbla i Härjedalen som han 
tyckte var så anmärkningsvärd att 
den måste beskrivas som ny fastän 

han samtidigt höll med samtida botanister 
om att antalet arter i släktet Hieracium redan 
blivit för stort (Almquist 1867). Det anmärk-
ningsvärda med den nya arten H. depilatum 
var att den på ett märkligt sätt förenade 
karaktärer typiska för fjällfibblor H. sect. 
Alpina med sådana typiska för sallatsfibblor 
H. sect. Prenanthoidea. 

Sedan dess har en handfull liknande arter 
beskrivits från fjälltrakterna i Dalarna och 
Jämtland. I flera floror, senast i den senaste 
upplagan av Krok & Almquists Svensk flora 
(Jonsell & Jonsell 2013), har dessa arter 
sammanförts under namnet ’Depilata’ 
trots att någon sektion (eller motsvarande 
taxon) med detta namn aldrig blivit formellt 
beskriven. På svenska har artgruppen döpts 
till glattfibblor. 

Nästan lika anmärkningsvärt som upp-
täckten och den nya artens morfologi är 
att ingen nu levande botanist tycks ha sett 
någon av dessa arter. Jag har själv besökt 
några av de gamla lokalerna, men detta till 
trots är den senaste uppgiften om fynd av 
en glattfibbla i Sverige från 1922! Med för-
hoppningen att intresset för dessa mycket 
speciella hökfibblor skall växa och arterna 
skall kunna återupptäckas i Sverige behand-
lar jag här alla i Sverige (och Norden) kända 
arter av sektionen glattfibblor.

Genom mitt arbete för Svenska Art-
projektet med målet att för Nationalnyckeln 
till Sveriges flora och fauna på sikt kunna 
presentera alla Sveriges hökfibblor blev det 
nödvändigt att hitta ett giltigt vetenskapligt 
namn för glattfibblorna, alternativt inklu-
dera dem i någon redan känd sektion. Så 
som jag på annan plats utförligt motiverat 
(Tyler 2017) är det då rimligast att föra de 
skandinaviska glattfibblorna till den från 
Centraleuropas bergsområden (Alperna, 
Sudeterna, Tatrabergen och Karpaterna) 
beskrivna och namngivna sektionen H. sect. 
Pulmonarioidea och att överföra det svenska 
namnet glattfibblor till denna sektion. Sek-
tionen har upprättats just för att inkludera 
arter intermediära mellan fjällfibblor och 
salladsfibblor (motsvarande ”grupp 18” hos 
Sell & West 1976), så även om de skandi-
naviska arterna skiljer sig en hel del från 
de centraleuropeiska så bör de inkluderas i 
denna sektion även om Sell & West (1976) 
listar H. depilatum under den grupp som 
senare formaliserats som H. sect. Alpestria 
(Stace 1998).

De skandinaviska glattfibblorna har 
såvitt känt ungefär samma geografiska 
utbredning som den bara lite mer välkända 
sektionen dovrefibblor H. sect. Alpestria. 
Dessa är begränsade till låglandsområden i 
direkt anslutning till den södra delen av den 
skandinaviska fjällkedjan. Medan glattfibb-
lorna är morfologiskt intermediära mellan 
sallatsfibblor (eller möjligen dovrefibblor; 

Ingen har sett några glattfibblor sedan 1922. Kanske kan Torbjörn Tylers genom-

gång leda till att någon av dem kan hittas igen.

Sveriges glattfibblor  
Hieracium sect. Pulmonarioidea
TORBJÖRN TYLER
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Zahn 1921–1923) och fjällfibblor, så omfattar 
dovrefibblorna arter intermediära mellan 
sallatsfibblor och någon av de besläktade 
sektionerna skogsfibblor H. sect. Hieracium, 
krattfibblor H. sect. Bifida och hagfibblor 
H. sect. Vulgata. 

Det ligger alltså nära till hands att 
tänka sig ett samband mellan glattfibblor 
och dovre fibblor, men för övrigt är dessa 
arter och sektioners uppkomst lite av ett 
mysterium. Även om det saknas detaljerad 
kunskap om många enskilda hökfibble-
arter så tyder den kunskap vi har i dag på 
att alla nord europeiska arter av släktet 
utom flockfibbla H. umbellatum förökar 
sig uteslutande vegetativt genom asexuell 
fröbildning (apomixi), något som borde 
omöjliggöra uppkomsten av hybrider. Det 
har visserligen föreslagits att åtminstone 
vissa apomiktiska arter kan ha kvar viss 
begränsad förmåga till sexuell förökning 
(Hand m.fl. 2015) och hypotesen att arter 
i de närbesläktade sektionerna skogs-, 
hag- och krattfibblor kan ha uppkommit ur 
hybrider har funnit åtminstone visst stöd i 

cytologiska och molekylära studier (Tyler & 
Jönsson 2009, 2012), men hybrider mellan 
apomiktiska arter av så avlägset besläktade 
sektioner som fjäll fibblor och salladsfibb-
lor känns ändå som en ganska främmande 
tanke. 

Nyligen upptäcktes dock sexuella popu-
lationer av den vittspridda fjällfibblearten 
H. alpinum i östra Karpaterna (Mráz m.fl. 
2009), vilka, om man bortser från flock-
fibbla, blir de till Norden geografiskt mest 
närbelägna konstaterat sexuella populatio-
nerna av släktet. Hieracium alpinum är vitt 
spridd även i Skandinavien, så även om man 
hittills inte lyckats hitta annat än asexuella 
populationer av arten hos oss (Mráz m.fl. 
2009) så är det inte otänkbart att sådana 
kan finnas, eller har funnits, även i Nord-
europa. Sallatsfibblorna antas slentrian-
mässigt vara apomiktiska liksom övriga 
nordeuropeiska hökfibblor, men jag känner 
inte till några studier där detta egentligen 
visats. Emellertid producerar många (hon-
sterila) apomiktiska hökfibblor en mindre 
mängd funktionsdugligt pollen (Thomas 

Nyckel till svenska glattfibblor
1 Holkfjällen med beklädnad dominerad av täta–hopade, ca 0,5 mm långa glandelhår, 

med eller utan inblandning av ca 1 mm långa, från basen åtminstone till mitten svarta enkelhår  ........  2
– Holkfjäll med beklädnad dominerad av 1,5–3 mm långa, från nedom mitten ljusa enkelhår  ................  3

2 Märken efter torkning ± tätt svartprickiga; kronbladens spetsar ± kala; holkfjäll 
med sylvass, nästan sotsvart och helt naken spets  ......................................................  1. H. depilatiforme

– Märken även efter torkning ± rent gula; kronbladens spetsar tätt cilierade; holk-
fjäll med kort, knappast sylvass, spets med åtminstone antydan till en spetstofs 
av ullhår  .......................................................................................................................................... 2. H. depilatum

3 Märken efter torkning ± tätt svartprickiga; stjälkens nedre del i regel mörkviolett 
och helt utan eller med blott få, 1–1,5 mm långa borsthår; välutvecklade blad ± 
sågtandade  .......................................................................................................................................  5. H. stellans

– Märken även efter torkning ± rent gula; stjälkens nedre del sällan violettfärgad 
och i så fall med längre och tätare behåring; blad helbräddade eller ytterst fint uddtandade  .............  4

4 Holkar med tätt sittande till hopade, upp till 3 mm långa ljusa hår; stjälkens 
nedre del med gles, ca 2 mm lång behåring; kronbladens spetsar ± cilierade 
(ibland otydligt)  ..................................................................................................................  3. H. dovrensifolium

– Holkar med glesare, högst 2 mm långa hår; stjälkens nedre del med relativt tät, 
2–4 mm lång behåring; kronbladsspetsar kala  ...................................................................  4. H. linophyton
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m.fl. 2011) så det räcker egentligen att det 
finns en sexuell föräldra art för att hybrider 
skall kunna uppstå. Eftersom det är nästan 
etthundra år sedan någon senast rappor-
terade en glattfibbla från Sverige har det 
varit omöjligt att få tag på färskt material 
och inkludera gruppen i de cytologiska och 
molekylära studier av svenska hökfibblor 
som jag tidigare genomfört.

Morfologiskt är de hypotetiska föräldra-
sektionerna fjällfibblor och sallatsfibblor 
nästan så olika som arter inom släktet 
hökfibblor över huvud taget kan vara och 
de har få karaktärer gemensamt som inte 
är gemensamma för alla arter i släktet. 
Känne tecknande för fjällfibblorna är en 
mångbladig basal bladrosett, en kort, 
ofta långt borsthårig stjälk med få och 
mer eller mindre rudimentära men i regel 
tydligt skaftade stjälkblad, som längs 
kanten och på undersidan har rikligt med 
ytterst korta färglösa glandelhår. Stjälken 
uppbär en ogrenad eller sparsamt gaffel-
grenig korgställning med en eller ett fåtal 
mycket stora holkar med långa, smala och 
sylvassa holkfjäll som liksom holkskaften 
har extremt tät beklädnad av korta ljusgula 
glandler och mycket långa, ljusa eller mer 
eller mindre rökfärgade hår men i regel helt 
utan stjärnhår. 

Sallatsfibblorna däremot är högvuxna 
och nästan helt utan borsthår. De saknar 
helt basal rosett men har talrika (15–30) 
stjälkblad som är helt oskaftade och har en 
bred, mer eller mindre stjälkomfattande 
bas men saknar glandelhår, och de har en 
mångkorgig korgställning med relativt små 
holkar med breda och brett rundtrubbiga 
holkfjäll som är måttligt tätt klädda av 
svarta glandelhår med eller utan inbland-
ning av korta enkelhår och stjärnhår. 

Glattfibblorna å sin sida saknar i regel 
basal bladrosett men har istället 2–8 
välutvecklade stjälkblad varav åtminstone 
de övre är oskaftade och mer eller mindre 
stjälk omfattande. Habituellt liknar glatt-

fibblorna således mest klena exemplar av 
sallats fibblor, men stjälkbladen har nästan 
mikroskopiska glandelhår längs kanten 
(en karaktär som annars bara förekommer 
hos fjällfibblor och svartfibblor H. sect. 
Subalpina) och holkarna är få (mest 2–5, 
undantagsvis upp till 10), relativt stora, med 
spetsiga eller smalt trubbiga fjäll och tät 
beklädnad som består av mer eller mindre 
ljusa glandelhår med eller utan inbland-
ning av ibland långa enkelhår men mer eller 
mindre helt utan stjärnhår. 

Glattfibblor kan möjligen förväxlas med 
klena exemplar av styvfibblor H. sect. Tri-
dentata, men styvfibblor är sällsynta i fjäll-
trakterna, i regel mer högvuxna med fler 
stjälkblad, har stjälkblad som även om de är 
oskaftade smalnar av killikt mot basen, och 
de har i regel mindre holkar med trubbi-
gare fjäll och glesare beklädnad av hår och/
eller glandler men ofta rikliga stjärnhår. 
Flertalet glattfibblor har dessutom cilierade 
kronbladsspetsar vilket man aldrig ser hos 
styvfibblor.

Nedan behandlar jag alla i Sverige (och 
Norden) kända arter av sektionen glatt-
fibblor. Framställningen följer den mall 
som tagits fram inom Svenska Artprojektet 
för beskrivningar av hökfibblor (Tyler & 
Herlitz, oupbl.). Det mesta av karaktärer 
och terminologi förklaras av Tyler (2006). 
Behandlingen baseras på allt det material 
som funnits tillgängligt i Lunds universitets 
biologiska museum (LD), Naturhistoriska 
riksmuseet (S), Evolutionsmuseet (UPS) 
och Göteborgs universitets herbarium 
(GB). 

Arterna har hittills inte haft några 
svenska namn varför jag här presenterar för-
slag på sådana. Likaså har de vetenskapliga 
namnen inte typifierats tidigare varför jag 
utser lekto typer för dem här och som bak-
grund till lektotypifieringarna återges under 
rubriken ”Typmaterial” de hänvisningar 
till typmaterial som ges i protologerna där 
arterna först beskrevs.
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Artbeskrivningar
1. Hieracium depilatiforme Dahlst. – 
mörk glattfibbla (figur 1, 2)

Publicerad av: Dahlstedt (1894 p. 140).
Först beskriven som: H. depilatum subsp. 
pseudodepilatum Almq. ex Elfstr. (1893 p. 54).
Typmaterial: ”Jämtland, Handöl am Flusse 
1892; Bunnerviken am Flüsschen 1892; … 
Handöl och Snasahögen (Almqvist).”
Lectotypus (hic designatus): ”Jemtland, 
Handöl, 1873 leg. S. Almqvist (det. H. Dahl-
stedt 1890)” in S.

Beskrivning: Stjälkbas (och bladskaft) gröna, 
med ± gles 1–1,5 mm lång behåring. Rosett-
blad 0–5 (egentlig bladrosett saknas men de 
nedersta stjälbladen ofta sammanträngda 
till en ”falsk rosett”), liksom de nedre 
stjälkbladen gröna (aldrig lilaanlupna eller 
fläckiga), på bägge sidor glest styvhåriga, 
nästan utan stjärnhår men längs kanten med 
få–talrika, ytterst korta färglösa glandelhår, 
omvänt lansettlika med mot det ± tydliga 
skaftet jämnt avsmalnande bas, helbräd-
dade eller med något buktig kant, mer sällan 
med enstaka låga, brett triangulära tänder. 
Stjälkblad 2–5, oskaftade, smalt elliptiska till 
omvänt lansettlika med föga avsmalnande, 
halvt stjälkomfattande bas, i övrigt lika 
rosettbladen om än med något tätare stjärn-
hår och ofta med ± tätt sittande, ytterst 
korta glandelhår även på undersidan. Korg-
ställning gles med (1)2–5 korgar på markant 
oliklånga, raka skaft; akladium kort–medel-
långt (1–3 cm). Holkskaft filtartat stjärnhåriga 
med inblandning av ytterst korta ± färglösa 
glandelhår samt med 0–få hår och få–glesa 
längre glandelhår. Holkfjäll ca 10 mm långa, 
från medelbred bas ± jämnt avsmalnande 
mot en ± sylvass spets, grönsvarta. Holk-
glandler hopade, mest korta (de längsta ca 
0,5 mm), med övervägande ljusgula knappar. 
Holkhår få, ± täta, medellånga (de längsta ca 
1,2 mm), från basen till över mitten svarta. 
Holkstjärnludd endast närmast holkbasen 

figur 1. Typisk habitus för mörk glattfibbla Hiera-
cium depilatiforme. 
Characteristic habit of Hieracium depilatiforme.
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mycket sparsamt spritt; spetstofs saknas 
helt. Märke glest–tätt mörkprickigt. Kron-
bräm kalt eller sällan med enstaka omärkliga 
cilier.

Kommentar: Mycket snarlik glattfibbla 
H. depilatum, men förefaller skild genom ± 
prickigt märke, kalt kronbräm samt något 
längre tillspetsade och mörkare (nästan sot-
svarta) holkfjäll helt utan antydan spetstofs. 
Dessa skillnader må tyckas subtila och det 
är inte omöjligt att i materialet av glatt-
fibbla hitta exemplar som närmar sig mörk 
glattfibbla i var och en av dessa karaktärer, 
men Elfstrand (1893) som studerat arterna 
i fält i blandade populationer intygar att 
de är distinkta taxa och sedan dess har inte 

mycket ny kunskap tillkommit. Elfstrand 
betraktade för övrigt mörk glattfibbla som 
en ”övergångsform” mellan glattfibbla och 
fjällfibble-arten H. adspersum.

Växtmiljö: De kända lokalerna förefaller ha 
utgjorts av bäck- eller åstränder i lågfjälls-
miljö.

Utbredning: Endast känd genom gamla 
insamlingar från tre relativt närbelägna loka-
ler i Åre socken i västligaste Jämtland (figur 
3): kring Handöl (1873–1892, belägg i S), 
Bunnerviken (nära Handöl) (1892, enligt Elf-
strand 1893) och Snasahögarna (1884, i S). I 
S finns dessutom en insamling med svårtydd 
etikett men från angränsande Trondheims 
amt i Norge.

figur 2. Typisk holk av mörk glattfibbla Hieracium 
depilatiforme. 
A characteristic capitulum of Hieracium depilatiforme.

figur 3. Utbred-
ningen av sektio-
nen glattfibblor 
Hieracium sect. 
Pulmonarioidea i 
Sverige baserat på 
herbariematerial och 
25 km2-rutor enligt 
Rikets nät. 

Arterna älvfibbla 
H. stellans, smal 
glattfibbla H. lino-
phyton och lång-
hårig glattfibbla 
H. dovrensifolium är 
begränsade till den 
sydligaste markerade 
rutan, mörk glatt-
fibbla H. depilati
forme är begränsad 
till den nordvästli-
gaste rutan, medan 
glattfibbla H. depi-
latum är känd från 
samtliga markerade rutor utom den sydligaste. 
The Swedish distribution of Hieracium sect. Pul-
monarioidea based on herbarium specimens and 
25 km grid squares in the Swedish National Grid 
system. The species H. stellans, H. linophyton and 
H. dovrensifolium are restricted to the southern-most 
grid-square and H. depilatiforme is confined to the 
northwestern-most grid square, while H. depilatum is 
known from all mapped grid-squares except for the 
southernmost.
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2. Hieracium depilatum (Almq.) Lindeb. 
– glattfibbla (figur 4, 5)

Publicerad av: Hartman (1877 p. 10).
Först beskriven som: H. lingulatum subsp. 
depilatum Almq. (1867 p. 68).
Typmaterial: ”Herjedalen på Ramans-
berget [= Ramundberget] och Ljusne stöten 
(Fristedt), på sistnämnda ställe af mig i 
mängd anträffad 1866. — Jemtland vid 
Handölselfven (R ob. Hartm. enl. ex. i Prof. 
Fries’ herb.). — Norge vid Ne-elven nedanför 
Sylfjällen (Fristedt).”
Lectotypus (hic designatus): ”Herj. Ljusne-
stöten, 22/8 1866, Almquist & Söderlund” in 
S (Acc. no. 17-21557). – I S finns fem ytterli-
gare ark med material från denna insamling 
vilka dock inte tycks ha blivit bestämda och 
etiketterade förrän av Dahlstedt 1890 och 
vilka därför endast med tvekan kan betrak-
tas som typmaterial, och i UPS finns ett ark 
samlat av Almquist 1866 från ”Herjeådalen” 
och som senare av okänd etiketterats som 
syntyp men som inte heller verkar ha blivit 
identifierat med H. depilatum förrän 1905 av 
Dahlstedt.

Beskrivning: Stjälkbas (och bladskaft) gröna 
eller rödviolett anlupna, med ± gles, 1–2 mm 
lång behåring. Rosettblad 0–3(8) (egentlig 
bladrosett saknas i regel men nedre stjälk-
blad ofta sammanträngda till en ”falsk 
rosett”), liksom de nedre stjälkbladen gröna 
(aldrig lilaanlupna eller fläckiga), på bägge 
sidor jämnt men ganska glest styvhåriga, 
undertill även glest stjärnhåriga och längs 
kanten med få–talrika, ytterst korta, färglösa 
glandelhår, smalt elliptiska till smalt omvänt 
lansettlika eller nästan linjära med långt och 
jämnt avsmalnande bas övergående i det 
brett vingade och föga differentierade skaf-
tet, nästan helbräddade, glest uddtandade 
eller mer sällan med enstaka långa brett 
triangulära tänder. Stjälkblad 3–5(7), oskaf-
tade, smalt elliptiska till lansettlika med ± 
avsmalnande men ändock relativt bred och 

figur 4. Typisk habitus för glattfibbla Hieracium 
depilatum. 
Characteristic habit of Hieracium depilatum.
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± halvt stjälkomfattande bas, i övrigt lika 
rosettbladen. Korgställning gles med 1–5 (säl-
lan upp till 10 på mycket frodvuxna exem-
plar) holkar på markant oliklånga, raka skaft; 
akladium av varierande längd (1–5 cm). Holk-
skaft filtartat stjärnhåriga med enstaka–glesa 
glandler och 0–få hår. Holkfjäll 9–10 mm 
långa, från relativt bred bas ± jämnt avsmal-
nande mot en smaltrubbig eller kort vass 
spets, svartgröna till grönsvarta. Holkglandler 
tätt sittande till hopade, omväxlande korta 
och medellånga (de längsta ca 0,6 mm), med 
övervägande ljusgula knappar. Holkhår få–
talrika (sällan ± täta), medellånga (de längsta 
ca 1,2 mm), från basen till eller över mitten 
svarta. Holkstjärnludd endast närmast holk-
basen sparsamt spritt; spetstofs obetydlig, 
mycket gles men ± nedlöpande och av rela-
tivt långa ullhår. Märke rent gult eller sällan 
mycket glest mörkprickigt. Kronbräm tätt 
cilierat. Kronblad relativt korta och ibland ± 
rännformiga även som fullt utvecklade.

Kommentar: Denna art identifierades 
först av Fries (Fries & Lagger 1862–1865) 
och senare på Fries inrådan av Almqvist 
(1867) som en form av den från Skottland 
beskrivna arten H. lingulatum Backh. f., men 
Lindeberg (i Hartman 1877) insåg att det 
knappast var fråga om en och samma art 
och myntade då namnet H. depilatum fastän 
han själv så sent som i sitt exsickatverk från 
1868 använt det av Fries föreslagna namnet 
(Lindeberg 1868).

Växtmiljö: Flera av de gamla lokalerna har 
beskrivits som strandnära miljöer längs älvar 
och sjöar i fjälltrakterna, men några loka-
ler tycks ha utgjorts av bergsbranter, gles 
fjällbjörkskog och kulturgräsmarker eller till 
och med åkrar. För många av fynden saknas 
uppgift om miljön på platsen.

Utbredning: Enligt gamla insamlingar glest 
spridd i de södra fjälltrakterna, men trots 
eftersök på några gamla lokaler ej rap-
porterad sedan 1922 (figur 3) – Hrj Långå 
gästgivare gård (1894 i S) och mitt emel-
lan Långå och Hede (1898–1905) i Hede, 
Dravagen i Linsell (1891–1897 i S, LD & 
GB), Nordhögen (1905 i S & LD), Lillån 
nära Kläppen (1905 i S) och vid lands-
vägsbron över Tandån (1905 i S) i Storsjö, 
Ljusne stöten (1866–1867 i S & LD), Funäs-
dalsberget (1891–1894 i S & LD), Yttre 
Städjan (1922 i S), Anåfjällets SO-sluttning 
(1905 i S), Vallarna vid Ljusnedal (1922 i S), 
Hamra fjället (1894 i LD & GB), vid Ljusnan 
nedanför Ösjövålen (1910 i S), Ramund-
berget (1853 i S) och Haftornsstöten (1853 i 
S) i Tännäs, samt vid landsvägen över fjället 
nära Klövsjö-gränsen i Vemdalen (1894 i S), 
Jmt Bydalen i Oviken (1905–1909 i S, LD 
& GB), Vallbo kapell (1884 i S) och Grön-
vallen (1889 i S) i Undersåker, samt Gevsjö 
by (1894–1897 i S & LD), Böle vid Gevsjö 
(1894–1895 i LD & GB), Klockan (1873 i S 
& LD), Enaforsholm (1892–1914 i S, LD & 
GB), Enafors (same vistet; 1882–1908 i S, 
LD & GB) och banvallen 0,5 km O Enafors 

figur 5. Typisk holk av glattfibbla Hieracium depi-
latum. 
A characteristic capitulum of Hieracium depilatum.



318 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 5 (2019)

(1907, i S), Handöl (1868–1911 i S, LD & 
GB), stranden av Bunnerviken (1885–1892 
i S), Snasa högarna (1850–1868 i S), V gamla 
Storlien (längs järnvägen; 1868–1911 i S, LD 
& GB) och Skurudalshöjdens krön (1894–
1922 i S) i Åre. 

Dessutom känd från de närmast angräns-
ande fjällområdena i Norge. (I S finns även 
ett belägg som enligt etiketten är samlat 
på Lofoten, men utan ytterligare bevis är 
jag inte beredd att acceptera en så disjunkt 
förekomst.)

3. Hieracium dovrensifolium Elfstr. – 
långhårig glattfibbla (figur 6, 7)

Publicerad av: Elfstrand (1922 p. 58).
Synonymt namn: H. nigrescens subsp. 
dovrensi folium (Elfstr.) Zahn (1921–23 p. 
1550).
Typmaterial: ”[Dalarna], Idre: Idrebyn på 
en äng nära färjstället (27/7 1918)”
Lectotypus (hic designatus): ”Dalarne: Idre, 
Idrebyn, äng intill färjestället 27/7 1918, Gun-
nar Samuelsson, det. Elfstr. 1921” in S.

Beskrivning: Stjälkbas (och bladskaft) gröna, 
med ± gles, ca 2 mm lång behåring. Rosettblad 
0–2 (egentlig bladrosett saknas), liksom 
de nedre stjälkbladen gröna (aldrig lila-
anlupna eller fläckiga), på bägge sidor nästan 
kala eller glest styvhåriga, ± utan stjärn-
hår men längs kanten med ± täta, ytterst 
korta, färglösa glandelhår, smalt omvänt 
lansettlika, mot basen ± avsmalnande och 
utan tydlig gräns mot det brett vingade och 
föga differentierade skaftet, helbräddade 
eller ytterst fint uddtandade. Stjälkblad 
3–5, oskaftade, närmast linjära och mot 
den halvt stjälkomfattande basen föga 
avsmalnande, i övrigt lika rosettbladen om 
än med ± stjärnhår på undersidan. Korgställ-
ning oftast enholkig (?). Holkskaft ± filtartat 
stjärnhåriga med inblandning av ytterst 
korta glandelhår samt med ± tätt sittande, 
ljusa hår (men oftast helt utan normallånga 

figur 6. Typisk habitus för långhårig glattfibbla 
Hieracium dovrensifolium. 
Characteristic habit of Hieracium dovrensifolium.
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glandelhår). Holkfjäll 10–11 mm långa, från 
relativt bred bas ± jämnt avsmalnande mot 
en ± kort vass spets, svartgröna. Holkglandler 
± glest sittande, mycket korta (de längsta 
ca 0,2 mm), nästan färglösa och ± dolda 
bland håren. Holkhår tätt sittande–hopade, 
mycket långa (de längsta ca 3 mm), från 
nedom mitten ljusa. Holkstjärnludd ± 0; 
spetstofs ± 0. Märke rent gult eller mycket 
glest mörkprickigt. Kronbräm glest cilierat 
(ibland ± omärkligt).

Kommentar: långhårig glattfibbla är endast 
känd genom ett fåtal insamlade exemplar 
från en lokal, varav kanske blott ett enda 
är bevarat, varför det är osäkert om artens 
hela variationsbredd är känd och beskriv-
ningen ovan bör betraktas som preliminär. 
Från glattfibbla H. depilatum dock uppen-
bart skild genom en holkbeklädnad helt 

dominerad av långa ljusa hår. Mer lik den på 
samma lokal förekommande smal glattfibbla 
H. linophyton om än med ännu tätare och 
längre hår i korgställningen samt kortare och 
glesare behåring på stjälken, samt ± cilierat 
kronbräm. Jämför även med den på samma 
lokal beskrivna älvfibbla H. stellans.

Växtmiljö: Den enda kända lokalen har 
beskrivits som en äng nära älven.

Utbredning: Endast känd genom en gam-
mal insamling från en lokal i nordligaste 
Dalarna, men tveksamt om alls eftersökt 
senare (figur 3) – Dlr nära färjestället i Idre 
(1918 i S).

4. Hieracium linophyton Elfstr. –  
smal glattfibbla (figur 8, 9)

Publicerad av: Elfstrand (1922 p. 57).
Synonymt namn: H. nigrescens subsp. linophy-
ton (Elfstr.) Zahn (1921–23 p. 1551).
Typmaterial: ”[Dalarna], Idre: Idrebyn på 
en äng nära färjstället (27/7 1918)”.
Lectotypus (hic designatus): ”Dalarne: Idre, 
Idrebyn, äng nära färjestället 27/7 1918, Gun-
nar Samuelsson, det. Elfstr. 1921” in S.

Beskrivning: Stjälkbas (och bladskaft) gröna 
eller ± mörkviolett anlupna, med måttligt 
tät, 2–4 mm lång behåring. Rosettblad 0–2 
(egentlig bladrosett saknas), liksom de nedre 
stjälkbladen gröna (aldrig lilaanlupna eller 
fläckiga), på bägge sidor nästan kala eller 
glest och ojämnt styvhåriga, nästan utan 
stjärnhår men längs kanten med talrika eller 
tätt sittande ytterst korta färglösa glandel-
hår, smalt elliptiska till omvänt lansettlika, 
mot basen ± avsmalnande och utan tydlig 
gräns mot det brett vingade och föga dif-
ferentierade skaftet, helbräddade eller glest 
och ytterst fint uddtandade. Stjälkblad 4–7, 
oskaftade, smalt elliptiska till linjära och 
mot den halvt stjälkomfattande basen föga 
avsmalnande, i övrigt lika rosettbladen. 
Korgställning gles med (1–)3–11 holkar på 

figur 7 . Typisk holk av långhårig glattfibbla Hiera-
cium dovrensifolium. 
A characteristic capitulum of Hieracium dovrensifo-
lium.
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långa raka skaft; akladium oftast medel-
långt–långt (3–5 cm). Holkskaft ± filtartat 
stjärnhåriga med inblandning av ytterst 
korta glandelhår samt med ± glest sittande 
ljusa hår och enstaka glandelhår. Holkfjäll 
10–12 mm långa, från relativt bred bas ± 
jämnt avsmalnande, åtminstone de inre ± 
sylspetsiga, svartgröna. Holkglandler ± glest 
sittande, korta (de längsta ca 0,3 mm), med 
ljusgula knappar. Holkhår glest till tätt sit-
tande, långa (de längsta ca 2 mm), nästan 
från basen ljusa. Holkstjärnludd ± 0; spetstofs 
± 0. Märke rent gult eller mycket glest mörk-
prickigt. Kronbräm kalt.

Kommentar: Från typen för glattfibbla 
H. depilatum främst skild genom domi-
nansen av långa ljusa hår i korgställningen, 
men även genom större holkar med spetsi-
gare fjäll utan spetstofs, längre och tätare 
behåring på stjälken och kalt kronbräm. 
För skillnader jämfört med de i samma 

figur 9. Typisk holk av smal glattfibbla Hieracium 
linophyton. 
A characteristic capitulum of Hieracium linophyton.

figur 8. Typisk habitus för smal glattfibbla Hiera-
cium linophyton. 
Characteristic habit of Hieracium linophyton.



321Tyler: Glattfibblor

område förekommande långhårig glattfibbla 
H. dovrensifolium och älvfibbla H. stellans, se 
nyckeln.

Växtmiljö: De få kända lokalerna har beskri-
vits som strandnära ängsmarker.

Utbredning: Endast känd genom gamla 
insamlingar från två närbelägna lokaler i 
nordligaste Dalarna, men tveksamt om 
alls eftersökt senare (figur 3) – Dlr nära 
färjestället (1918–1922 i S & UPS) och vid 
kapellet (1922 i S & UPS) i Idre.

5. Hieracium stellans Elfstr. –  
älvfibbla (figur 10, 11)

Publicerad av: Elfstrand (1922 p. 83).
Synonymt namn: H. depilatum subsp. stellans 
(Elfstr.) Zahn (1921–23 p. 1556). 
Typmaterial: ”[Dalarna], Idre: Idrebyn på 
en äng nära färjstället (27/7 1918)”
Lectotypus (hic designatus): ”Dalarne: Idre, 
Idrebyn, äng nära färjestället 27/7 1918, Gun-
nar Samuelsson, det. Elfstr. 1921” in S.

Synonymt namn: H. adrigidum Elfstr. (1924 
p. 29).
Typmaterial: ”[Dalarna], Idre: Idrebyn, äng 
nära kapellet (29/9 [29/7, error. typogr.] 1922”
Lectotypus (hic designatus): ”Dalarne: Idre, 
Idrebyn, äng nära gamla kapellet 29/7 1922, 
Gunnar Samuelsson, det. Elfstr. 1923” in S.

Beskrivning: Stjälkbas (och bladskaft) 
mörkvioletta, relativt tätt stjärnhåriga men 
helt utan eller med blott få, 1–1,5 mm långa 
borsthår. Rosettblad 0–2 (egentlig blad-
rosett saknas), liksom de nedre stjälkbla-
den gröna eller ± rödviolett anlupna, på 
bägge sidor ganska tätt stjärnhåriga men 
med blott få–glesa styva hår, längs den ofta 
något nedvikta/förtjockade kanten med tal-
rika, ytterst korta, färglösa glandelhår samt 
små papilliknande hår, smalt elliptiska 
till lansettlika, mot basen ± avsmalnande 
mot ett ± tydligt skaft, fint uddtandade 
eller grunt sågtandade. Stjälkblad 4–8, 

figur 10. Typisk habitus för älvfibbla Hieracium 
stellans. 
Characteristic habit of Hieracium stellans.
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oskaftade, relativt brett lansettlika, mot 
basen avsmalnande men ändock ± halvt 
stjälkomfattande, i övrigt lika rosettbladen. 
Korgställning gles med 1–3 stora holkar på 
raka skaft; akladium kort–medellångt (1–3 
cm). Holkskaft ± filtartat stjärnhåriga med 
inblandning av ytterst korta glandelhår 
samt med ± glest sittande ljusa hår och 
0–enstaka glandelhår. Holkfjäll 11–13 mm 
långa, från bred bas ± jämnt avsmalnande 
mot en ± kort vass spets, svartgröna, de 
yttre löst anlagda och ± nedstigande på 
holkskaftet. Holkglandler ± tätt sittande, 
mycket korta (de längsta ca 0,2 mm), med 

ljusgula knappar, ± dolda bland håren. 
Holkhår tätt sittande till hopade, långa (de 
längsta cirka 2 mm), nästan från basen ljusa. 
Holkstjärnludd ± 0; spetstofs ± 0. Märke 
± tätt mörkprickigt. Kronbräm kalt eller 
mycket glest cilierat.

Kommentar: Från glattfibbla H. depilatum 
uppenbart skild genom en holkbeklädnad 
helt dominerad av långa ljusa hår. Mer lik de 
på samma lokal förekommande smal glatt-
fibbla H. linophyton och långhårig glattfibbla 
H. dovrensifolium, men från smal glattfibla 
dock skild genom mycket glesare och kor-
tare behåring på stjälken, ofta violettfärgade 
basaldelar, som välutvecklade, ± sågtandade 
blad samt mörkare märke och från långhårig 
glattfibbla skild genom kortare behåring 
på holkar och holkskaft, tätt mörkprickigt 
märke, ± kalt kronbräm och ofta violett-
färgade basaldelar.

Det först insamlade materialet som låg 
till grund för beskrivningen av H. stellans 
tycks enbart ha bestått av mycket klent 
utvecklade exemplar med en ensam holk 
och nästan helbräddade blad och när det 
senare tillkom grövre exemplar från en 
närbelägen lokal beskrev Elfstrand dem som 
en ny art med namnet H. adrigidum. För mig 
förefaller det dock uppenbart att det bara 
handlar om olika miljöbetingade modifi-
kationer av en och samma art. Trots att det 
insamlade materialet av bägge ”arterna” 
tycks ha varit mycket sparsamt beskrev 
Elfstrand även flera namngivna former av 
dem, men det handlar näppeligen om annat 
än miljömodifikationer som inte förtjänar 
att urskiljas taxonomiskt.

Älvfibbla är inte lika uppenbart besläktad 
med sallatsfibblorna H. sect. Prenanthoidea 
som övriga glattfibblor utan skulle istäl-
let kunna tänkas ha uppkommit genom 
hybridisering mellan någon fjällfibbla 
H. sect. Alpina och flockfibbla H. umbel-
latum. För det senare talar de hos älvfibbla 
ibland tydligt nedvikta bladkanterna med 

figur 11. Typisk holk av älvfibbla Hieracium stellans. 
A characteristic capitulum of Hieracium stellans.
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papillika hår. Elfstrand (1924) föreslår ännu 
ett alternativt ursprung ur en hybrid mellan 
en fjällfibbla och någon styvfibbla H. sect. 
Tridentata.
Växtmiljö: De få kända lokalerna har beskri-
vits som strandnära ängsmarker.

Utbredning: Endast känd genom gamla 
insamlingar från två närbelägna lokaler i 
nordligaste Dalarna, men tveksamt om 
alls eftersökt senare (figur 3) – Dlr nära 
färjestället (1918 i S) och vid kapellet (1922 i 
S) i Idre.  

Tyler, T. 2019: Sveriges 
glattfibblor, Hieracium sect. 
Pulmonarioidea. [The Swedish 
Hieracium sect. Pulmonario-
idea.] Svensk Bot. Tidskr. 113: 
311–323.
All five accepted Swedish (and 
Scandinavian) species of the 
’Depilata group’, now referred 
to Hieracium sect. Pulmonar-
ioidea, have been revised and 
a diagnostic key as well as 
descriptions and illustrations 

are provided. The geographic 
distribution of the species in 
Sweden is mapped, but it is 
noted that none of them have 
been collected since 1922. 
Lectotypes are designated 
for H. depilatiforme Dahlst., 
H. depilatum (Almq.) Lindeb., 
H. dovrensifolium Elfstr., H. lino-
phyton Elfstr., H. stellans Elfstr. 
and H. adrigidum Elfstr. (here 
treated as a taxonomic synonym 
of H. stellans).
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läsvärt
Storverk om  
norska Salix
En nyutkommen monografi över släk-

tet Salix i Norge har mycket att tillföra 

svensk botanik, menar Thomas Karls-

son. Ladda ner boken, läs in lämpliga 

avsnitt, och gack sedan och finn några 

hos oss okända eller förbisedda viden! 

Glöm bara inte att samla belägg – 

Salix är fortfarande ett svårt släkte!

THOMAS KARLSSON

I bokform väger verket 2,7 kg, omsluter 716 
sidor och upptar 3,7 cm i bokhyllan. Boken 
är häftad. Den är snyggt gjord, tryckt på fint 
papper som bär fram bilderna bra, men den 
är tung och klumpig – definitivt ingen fält-
manual. Den är limbunden och med tiden 
kommer sidorna troligen att virvla runt på 
skrivbordet.

Detta är dock ett problem för fåtalet. 
Gunneria, den till Trondheim knutna serie 
där volymen ingår, har nämligen gått över 
till nätpublicering, och bara några få exem-
plar har tryckts. Om nätpubliceringens för- 
och nackdelar kan man orda mycket, men 
här är två tilltalande saker: Du har boken 
efter en knapptryckning, och det kostar 
ingenting. Gå in på www.ntnu.no/museum/
gunneria och ladda ner den, högupplöst 
eller lågupplöst. – Den högupplösta ver-
sionen (två filer) rekommmenderas. Den 
tar en stund att ladda ner, men väl på plats i 

hårddisken är den snabb, och många bilder 
(speciellt av behåring) är betydligt bättre 
än i den lågupplösta versionen. Vill man 
absolut ha boken i hyllan så kan man lämna 
de högupplösta filerna till ett ”print on 
demand”-tryckeri.

Läsaren bör nog ha någon kunskap om 
släktet, men behöver knappast ha botanisk 
utbildning. Boken är på norska (bokmål) och 
ytterst välskriven, utan trassliga formule-
ringar och utan oförklarade fackuttryck. 
Som svensk har jag inte haft någon svårig-
het att förstå, förutom lite besvär i början 
med att växternas namn är på norska; det 
komplicerar ytterligare att enligt nutida 
norsk praxis är artnamn och underartsnamn 
helt olika, ripvide S. glauca heter till exem-
pel myrvier men underarten vanligt ripvide 
subsp. glauca heter sølvvier. Ha gärna en 
lista med norska → vetenskapliga namn 
till hands (finns på bokens sista uppslag). – 
Antalet tryckfel är minimalt (jag har sett 
två). 

Reidar Elven og Eli Fremstad

Salix – vier, selje og pil i Norge

Gunneria
 82 / 2018

ISSN: 1894-7859 ISBN: 978-82-8322-153-4

www.ntnu.edu/museum/gunneria

GUNNERIA 82                             Reidar Elven og Eli Fremstad                                Salix – vier, selje og pil i Norge

Salix – vier, selje og pil i Norge. 
Elven, R. & Fremstad, E. 2018.  
Gunneria 82. ISSN 1894-7859. ISBN 
978-82-8322-153-4. 716 sidor. Kan 
hämtas kostnadsfritt från www.ntnu.no/
museum/gunneria (som PDF-fil).

Eftersom Thomas Karlssons presentation i det förra häftet 
av SBT av denna nya norska Salix-bok drabbades av några 
olyckliga tryck tekniska problem som gjorde delar av texten 
oläsliga, publiceras här hela artikeln på nytt.
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läsvärt
Bakgrundskapitel
De inledande kapitlen rekommenderas för 
sträckläsning – förutom en mängd rele-
vant information om Salix finns här också 
mycket av allmänt biologiskt intresse. De 
behandlar släktets systematiska placering, 
dess evolution och indelning, arternas sprid-
ningssätt, karaktärer som används för att 
skilja arterna, och hur man samlar. Mycket 
användbar är en lista med ”spesialkarakte-
rer”, som är diagnostiska för en enda eller 
bara få arter.

Salix är med rätta känt för sin förmåga att 
hybridisera, men ryktet är överdrivet. Flera 
arter är vanliga tillsammans men hybridise-
rar inte alls eller bara sporadiskt – i fjällen 
gäller detta ripvide S. glauca, ullvide S. lanata 
och lappvide S. lapponum, som är rätt lika 
varann men som, såvitt man vet, aldrig 
hybridiserar. I låglandet har vi bindvide 
S. aurita, sälg S. caprea och gråvide S. cinerea. 
De växer ofta tillsammans, är snarlika 
och dessutom nära släkt, men hybrider är 
mycket ovanliga: ”intermediära” buskar är i 
regel modifikationer av någon av arterna. 

Hybridiseringens roll ska alltså inte 
överdrivas, men det är dock ofrånkomligt 
att ett stort antal hybrider är kända och väl 
dokumenterade. Elven/Fremstad betonar 
att de främst uppträder i två sammanhang: 
(1) Ursprungliga arter hybridiserar framför 
allt i miljöer som är störda, naturligt eller av 
människan. (2) Ett stort antal odlade taxa är 
införda hybrider som förvildas och etable-
ras i det fria. Vissa av dem är svårbestämda 
utan erfarenhet, särskilt i undersläktet Salix 
(pilar, där 7 av 11 taxa är hybrider) och sek-
tionen Viminella (med korgvide S. viminalis 
och dess åtta hybrider med andra viden, 
särskilt sälg S. caprea och anförvanter).

Beskrivningar
Bokens huvuddel (454 av 716 sidor) upptas 
av beskrivningar av de olika videna (53 st, 
vartill kommer ett antal hybrider). Varje 
taxon beskrivs dels i text, dels i bild.

De verbala beskrivningarna är kompletta 
och konsekventa. De går på traditionellt 
sätt igenom växtens utseende från tå till 
topp – från stam, grenar och blad till ax, 
kapslar, stift och märken, lika för alla taxa 
(där data finns), vilket ger full jämförbar-
het. Kromosomtal, ekologi och utbredning 
anges under egna rubriker. Under rubriken 
Kommentarer beskrivs inomartsvariationen, 
och diagnostiska skillnader mellan närstå-
ende arter nämns ofta. Här finner man också 
uppgifter om nomenklatur och systematik 
och (i tillämpliga fall) odlingshistoria. Under 
Hybrider listas vilka hybrider som taxonet 
ingår i, hur man känner igen dem, hur de 
varierar, var de finns och hur vanliga de är, 
och om de lätt återkorsas och därmed kan ge 
upphov till hybridsvärmar.

Bildmaterialet är oerhört rikt – oftast 
finns det fler bildsidor än textsidor – och 
till stor hjälp vid bestämning. I regel visar 
bilderna både habitus (växtsätt, förgrening) 
och detaljer: knoppar, äldre och yngre stam-
mar med typiska barkstrukturer, års- och 
fjolårskvistar samt skalade kvistar (för att 
visa vedåsar), vidare bladhållning, bladform, 
förstoringar av bladens över- och undersida 

figur 1. En vilande knopp på en flerårig gren. 
Under själva knoppen sitter bladärret med märken 
efter tre ledningssträngar. Videt med djävulsgrinet 
är vårt vanliga snälla korgvide Salix viminalis.
fo to: Eli Fremstad.
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(färg, hårtyper), bladkanter (tänder, inrull-
ning), stipler, axens placering på kvistarna, 
han- och honax i olika stadier, stödblad, 
kapslar – en mängd egenskaper, av vilka 
några inte har varit så mycket utnyttjade 
tidigare. Bildtexterna förtjänar extra beröm. 
De anger inte bara motiv och växtplats, utan 
förklarar också vad man ska lägga märke till 
och framhåller ofta artskillnader. 

Av de 53 arterna saknas bara bilder av en 
enda, trippelvide S. ×arctogena – men det är 
verkligen en brist! Jag – och säkert många 
med mig – har aldrig fått någon riktigt klar 
uppfattning om hur trippelvidet ser ut. Det 
är en skandinavisk endem som anses ha sitt 
ursprung i dvärgvide × grönvide × polarvide 
S. herbacea × phylicifolia × polaris. Genetiskt 
är den intressant eftersom varken dvärgvide 
eller polarvide bildar tvåartshybrider med 
grönvide.

Samtliga arter, underarter och varieteter 
kända som vildväxande i Norge tas upp. 

Som bonus dessutom tre viden som odlas i 
Norge, men som ännu inte förvildats: S. lasi-
andra (en släkting till jolster S. pentandra från 
västra Nordamerika) och S. schwerinii (en 
östsibirisk släkting till korgpil S. viminalis). 
Den senare odlas i energiskog i Sverige 
under namnet sibiriskt korgvide, men inte 
heller hos oss är den ännu rapporterad i det 
fria; torde dock lätt passera som korgvide. 
Slutligen S. ×boydii, styvervide, en hybrid 
mellan lappvide S. lapponum och nätvide 
S. reticulata som nu inte är ovanlig som 
prydnadsbuske. Den är lågväxt med grova, 
knotiga grenar och cirkelrunda, mycket 
rynkiga blad tätt ställda i grentopparna. Jag 
blev nyss varse, under en paus i arbetet med 
denna text, att den står i en rabatt på min 
vanliga väg till Konsum!

Alla hybrider kända från Norge finns 
med. De behandlas olika beroende på vilken 
roll de spelar i vegetationen: Hybrider som 
sprids självständigt, till exempel kulturhybri-

figur 2. Bladskott och blad, ovan- och undersida. En av de många videhybrider som beskrivs och avbildas 
i Elven/Fremstad: häckvide Salix ×smithiana (S. caprea × viminalis = sälg × korgvide). Bladformen är inter-
mediär mellan stamarterna, och bladundersidans hår ser också ut som väntat: svagt krusiga (inte raka och till-
tryckta som hos korgvide, men alls inte starkt krusiga och vinkelrätt utstående som hos sälg). Den är rätt vanlig 
i södra Sverige, men blir nog inte igenkänd så ofta, eftersom den inte står i enklare floror. fo to: Eli Fremstad.



327Salix i Norge

der som säljs kommersiellt, har fått binära 
artnamn (typ Salix ×laurina; Elven/Fremstad 
kallar dem ”hybridarter”) och behandlas lika 
utförligt som ”riktiga” arter. Övriga hybrider 
benämns med hybridformel (typ Salix cinerea 
× myrsinifolia). Om de har en stor utbred-
ning, eller verkar vara fertila, får de utförliga 
beskrivningar. Då redovisas i regel först 
skillnader från stamart 1, sedan från stamart 
2 – föredömligt! Sällsynta hybrider (funna 
en eller några få gånger) nämns helt kort, i 
regel med fyndplats. Publicerade hybrider 
som författarna inte anser vara helt säkra 
omnämns också. Det är bra; man tror annars 
lätt att de är bortglömda!

Salix och omgivningen
Efter avsnittet med beskrivningar kommer 
fyra sammanfattande kapitel. Det första tar 
upp växtgeografiska aspekter. Olika delar 
av Norge beskrivs separat från norr till 
söder, och man får veta vilka Salix som finns 
i varje delområde och vilken roll de spelar 
i vegetationen. Kapitlet är rikt illustrerat 
med foton. För mig var det särskilt intres-
sant att läsa om busktundravegetationen 
längst i nordöst på Varangerhalvön, och om 
dynlandskapet på Jæren i sydväst. Klimat-
förändringarnas inverkan på Salix-floran 
diskuteras liksom de ekologiska risker som 
en ökande Salix-vegetation (framför allt av 
införda taxa) kan medföra.

Två kapitel tar upp samspelet mellan 
Salix-arter och djur respektive svampar. 
Djurkapitlet är enligt min mening ganska 
rapsodiskt, särskilt i kontrast till kapitlet om 
Salix och svampfloran, där alla kända norska 
svamparter knutna till Salix räknas upp (15 
sidor). Tyvärr står det just inte så mycket 
mera än svamparnas namn, och avsnittet är 
rätt sparsamt illustrerat.

Betydligt mera läsvärt är kapitlet om 
Salix i kulturen, med avsnitt om traditionellt 
bruk, Salix som prydnadsväxter och Salix i 
teknologi och miljö.

Nyheter i artdelen
• Rostvide Salix atrocinerea (tidigare S. cinerea 
subsp. oleifolia) är ny för Norge (och Nor-
den) som inhemsk (Rogaland). Den är väst-
lig, från nordvästra Afrika och Spanien till 
Brittiska öarna, där den nästan helt ersätter 
gråvide S. cinerea. Rostvide odlas i Danmark, 
Norge och Sverige, och har tidigare rappor-
terats som förvildad/kvarstående från Dan-
mark och Sverige (Skåne och Göteborgs-
trakten). Hos rostvide har bladen ibland 
korta, rostfärgade hår särskilt på undersidan 
(förutom de utspärrade krushåren som finns 
hos alla gruppens arter). Dessa rosthår är 
en bra artkaraktär – om de finns. Rostvide 
liknar gråvide och stämmer överens med 
den genom sina grova kvistar och sina långa 
vedåsar (de är korta hos bindvide), men 
bladen har insänkt nervnät och lite glesare 
behåring (som hos bindvide S. aurita). Både 
hanax och honax är kortare än hos gråvide. 
Tidiga blad är ofta ganska bindvidelika till 
formen, men senare framkomna blad liknar 
mera grå videts. Stiplerna är skaftade. Nyare 
undersökningar indikerar att rostvide är när-
mare släkt med bindvide än med gråvide och 
den betraktas nu i regel som en egen art.

• Brekkavier (Salix ’Brekkavier’) är en ny, odlad 
och förvildad hybridart eller snarare sort. Den 
har isländskt ursprung och har tolkats som 
en avkomling av ishavsvide × grönvide Salix 
arctica × phylicifolia. Brekkavier odlas i hela 
Norge (häckar, vindskydd) och även i Sverige. 
I Norge är den funnen som kvarstående eller 
på utkast på några platser, men veterligen 
inte i Sverige. – Den svenska namnformen 
brekkavide förekommer men är inte fastställd 
av SBF:s växtnamnsgrupp. Som svenskt 
namn vore brinkvide kanske bättre; brekka är 
det isländska ordet för brant eller sluttning.

• Daggvide Salix daphnoides finns naturligt 
i fyra skilda områden: Mellaneuropas berg, 
älvdalar i mellersta Skandinavien, Östersjöns 
sydöstra kust samt östra europeiska Ryss-
land. Daggvidena i de här områdena skiljer 
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figur 3. Hängefjällen kan ge viktiga skillnader mellan arter och underarter i Salix. Bilderna visar tvärsnitt av 
ax av olika daggviden, de två vänstra av hanax, det högra av honax. Axfjällen är svarta och långhåriga. Till 
vänster spetsvide Salix acutifolia (smala, spetsiga fjäll), i mitten pommernvide S. daphnoides var. pome-
ranica (nästan rombiska, något trubbiga fjäll) och till höger äkta daggvide S. daphnoides var. daphnoides 
(breda, rundade fjäll). fo to: Eli Fremstad.

figur 4. Bladformen skiljer de olika daggvidena åt. Överst till vänster spetsvide S. acutifolia (längd/bredd 
7–15), nedanför till vänster pommernvide S. daphnoides var. pomeranica (4–7), överst till höger nordiskt 
daggvide S. daphnoides var. norvegica (3–6) och nedanför till höger äkta daggvide S. daphnoides var. 
daphnoides (längd 2,5–4 gånger bredden). Givetvis måste man mäta flera blad och studera fler karak-
tärer, men det är ju regel i kritiska grupper. Elven och Fremstad erkänner att de ”har hatt problemer med 
hvordan og hvor vi skal plassere en del av de dyrkete og til dels forvillete plantene”. fo to: Eli Fremstad.
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sig, men skillnaderna är rätt små och gäller 
till exempel bladbredd, hårighet, växtsätt 
(träd eller buske) och axfjällens form. Över-
gångarna är glidande och exakta gränser är 
svåra att dra. I Flora Nordica behandlades 
daggvidet som en art med två underarter, 
äkta daggvide subsp. daphnoides och spets-
vide subsp. acutifolia. Elven/Fremstad före-
slår däremot att man skiljer spetsvide Salix 
acutifolia från daggvide S. daphnoides på art-
nivå, och att daggvide delas i tre varieteter, 
central europeisk var. daphnoides, skandina-
visk var. norvegica och baltisk var. pomeranica 
(svenska namn tills vidare äkta daggvide, 
nordiskt daggvide respektive pommernvide).

Äkta daggvide var. daphnoides odlas och 
förvildas både i Norge och Sverige. Vårt 
inhemska daggvide, var. norvegica, skiljer 
sig klart på sina smalare blad, men har ändå 
vanligen slagits ihop med var. daphnoides 
till subsp. daphnoides. Men det finns all 
anledning att urskilja denna för Norden 
endemiska växt och hålla ett öga på dess 
förekomst. Men gå inte bara på biotop! Även 
nordiskt daggvide odlas och förvildas.

Pommernvidet, var. pomeranica, odlas i 
Norge och är där även funnen som kvarstå-
ende och förvildad. Det har dock blandats 
ihop med spetsvide, som dock verkar vara 
mycket ovanligare. Pommernvide finns upp-
tagen i SKUD (Svensk kulturväxtdatabas) 
och odlas sannolikt även i Sverige. Men tyvärr 
är det just nu inte klart om vi har både pom-
mernvide och spetsvide som vildväxande. 
En revision av allt material av daggvide och 
spetsvide bör göras. Nya insamlingar från väl-
utvecklade förvildade exemplar är välkomna!

• Klotpil, sorten ’Bullata’ av svartahavspil 
S. euxina, har tagits upp som ett eget taxon. 
Sorten kan kännas igen från bilen i hög fart 
genom sin bollformiga krona – däremot är 
det svårare på herbariematerial, belägg bör 
alltså kompletteras med en habitusbild. Den 
har odlats länge i Finland men är ganska 
nyintroducerad i Norge och Sverige. Nu ses 

den ofta i varje fall i Mellansverige, men den 
har hittills inte redovisats separat i floror.

• Lagervide Salix ×laurina är av brittiskt 
ursprung men känd sedan gammalt som odlad 
och förvildad från både Danmark, Sverige 
och Finland. Däremot är den ny för Norge 
(förvildad på två platser i Rogaland). Danskt 
och norskt lagervide stämmer bra med 
typiskt lagervide från Brittiska öarna, men 
svenskt och finskt lagervide avviker. Brittiskt 
lagervide anses ha uppkommit ur rostvide × 
grönvide S. atrocinerea × phylici folia medan 
den östliga typen snarare stammar från sälg 
× grönvide S. caprea × phylicifolia. Elven/
Fremstad betonar dock att fler undersök-
ningar behövs innan detta kan anses säkert. 

• Sätervide Salix myrsinifolia subsp. borealis. 
Sätervidet tycks bestå av en västlig och 
en nordöstlig variant. Västligt sätervide är 
relativt intermediärt mellan svartvidets båda 
andra underarter, vanligt svartvide subsp. 
myrsinifolia (sydlig) och kolavide subsp. 
kolaënsis (nordöstlig). Västligt sätervide 
dominerar i Norge vid kusten och i fjället 
och den finns även i svenska fjällkedjan. 
Nordöstligt sätervide är mycket mindre 
hårigt än det västliga och bladen svartnar 
sällan. Det finns i Norge i några östanfjällska 
områden, i Sverige från Medelpad norrut, 
och vidare i stora delar av norra Finland. 
Elven/Fremstad är inte främmande för att 
dela sätervidet i två taxa, men svartvidets 
variation är komplex och måste undersökas 
mera, särskilt med genetiska metoder.

• Finnvidet, tidigare S. starkeana subsp. 
cinerascens (eller som art, S. xerophila), bör 
benämnas Salix bebbiana. Det visar sig (bl.a. 
efter studier av material från Norrbotten) 
att mellanformer mellan finnvide och ängs-
vide S. starkeana subsp. starkeana troligen är 
sterila hybrider. På artnivå är epitetet bebbi-
ana (baserat på nordamerikanskt material) 
äldre än xerophila (baserat på europeiskt 
material) och har därför prioritet.
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• Sidenvide Salix cinerea × viminalis (gråvide 
× korgvide). Elven/Fremstad behandlar 
sidenvidet (liksom korgvidets många andra 
odlade och kulturspridda hybrider) under 
ett binärt namn, S. ×holosericea. I Norge 
finns sidenvidet dels som planterat, dels som 
spontant uppkommet; detsamma verkar 
gälla i Sverige. Sidenvidet skiljer sig från det 
betydligt vanligare häckvidet S. ×smithiana 
(hybriden mellan sälg och korgvide) genom 
att ha långa och tydliga vedåsar samt blad 
som är bredast ovan mitten.

• Buskpil Salix alba × euxina × pentandra (vit-
pil × svartahavspil × jolster) behandlas under 
sitt binära namn, S. ×pentandroides – i likhet 
med andra pilhybrider i undersläktet Salix.

• Kaskadpil, hybriden S. alba × babylo-
nica (vitpil × tårpil), kallades tidigare för 
S. ×sepulcralis, men namnet S. ×salamonii har 
prioritet och används hos Elven/Fremstad. 

Arter som inte finns med
Hur är det med användbarheten i grannlän-
derna? Man kunde befara att flera nordiska 
arter inte förekommer i Norge och därför 
inte har behandlats. – För Sverige saknas 
bara ett viktigt taxon, det östliga och hos 
oss sällsynta rosmarinvidet, Salix repens 
subsp. rosmarinifolia; dessutom har gullvide 
S. bicolor och styvvide S. eriocephala förvildats 
tillfälligt (se Flora Nordica 1). Vidare repre-
senteras fyrisvide Salix ×mollissima (S. tri-

figur 5. Ängsvide S. starkeana. Ängsvide och dess nära släkting finnvide S. bebbiana (hårigare och 
oftast trädformig) är nog de mest förbisedda videna såväl i Norge som i Sverige. Ändå skiljer de sig från 
våra andra viden genom en hel rad karaktärer: rutformigt avflagnande bark, anknäbbsformiga knoppar, ett 
hårbräm i bladkanten (försvinner på gamla blad), ovan matta och under bleka blad som ofta är tredimen-
sionella (kanter upphöjda, spetsen vriden), samt honax med extremt långa kapselskaft och abnormt smala 
kapslar. Även ekologiskt är de båda särpräglade: de växer i regel inte fuktigt, utan torrt, på grusåsar och 
sandfält, i älvbrinkar och i öppen tall- eller björkskog. fo to: Eli Fremstad.
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andra × viminalis) hos oss av tre varieteter (se 
Flora Nordica 1). Norge har bara en av dem 
(var. undulata), och det är väl därför artens 
variation inte kommenteras. – För Finland 
saknas det i landet ganska vanliga rosmarin-
videt, och dessutom pyrolavide S. pyrolifolia, 
som ännu finns på ett par utpostlokaler från 
den ryska utbredningen (i Norra Österbot-
ten respektive Kuusamo). – För Danmark 
saknas förutom rosmarinvide (här sällsynt) 
den förvildade arten sachalinvide S. udensis. 
(Sachalinvidet är känt från ett trettiotal 
lokaler i Danmark, och sydsvenska fältbota-
nister borde nog läsa på om den arten.)

Några förbättringsförslag
Det känns nästan småaktigt att komma 
med kritik när det gäller ett verk som är så 
rikt på både nyheter och sammanfattningar. 
Men eftersom det gäller en nätpublikatíon 
så finns ju reella möjligheter att uppdatera. 
Listan är förstås subjektiv och den är ordnad 
med de mest angelägna ändringarna först.

• Nycklar. Otroligt men sant, det finns inga 
nycklar! Ändå var ett av Reidar Elvens först-
lingsarbeten (tillsammans med H. F. Røer) 
en ”Bestemmelsesnøkkel for Salix L. (vier og 
pil) i Norge” (tryckt i Blyttia 1975) – så beho-
vet av en Salix-nyckel måste en gång ha varit 
en realitet för åtminstone en av författarna. 
Visst kan texter och bilder av hög kvalitet 
ge en så stor förtrogenhet med de 53 arterna 
att man till slut inte behöver någon nyckel – 
men innan man är där behöver man all hjälp 
att orientera sig bland dem och deras många 
former och hybrider.

• Jämförelsetabeller över svåra artgrupper 
(t.ex. pil- och korgvidehybriderna), med 
arterna som kolumner och skiljekaraktärerna 
som rader. Sådana tabeller ger snabbt över-
sikt, man kan sålla bort vissa alternativ som 
omöjliga, och summera likheter och skillna-
der. – Då bokens beskrivningar är helt jämför-
bara kan användaren själv konstruera sådana 

tabeller, men resultatet skulle säkert bli bäst 
om författarna gör sammanställningen. 

• Arttexterna borde stramas upp lite, så 
att alla karaktärer som skiljer mellan två 
snarlika arter samlas på ett ställe, under en 
stående rubrik. Nu får man leta lite överallt 
efter artskillnader – mycket finns i Kommen-
tarer under varje art, men en del är insprängt 
i artbeskrivningen, eller i beskrivningen av 
den andra arten, och ytterligare annat har 
hamnat i bildtexterna – lite efter hand som 
författarna kom på det under skrivandet, 
kan det tyckas. I Flora Nordica samlades 
sådana jämförelser i avsnittet Similar taxa 
där det var motiverat. Precis så är det också 
gjort av Elven/Fremstad för grönvide S. phyli-
cifolia under Kommentarer. Mer av det slaget!

• Kartor kunde gärna finnas, både över 
utbredningen i Norge och i världen. Att ta 
in de verbala, ganska detaljerade beskriv-
ningarna av den norska utbredningen är 
svårt för den som inte helt behärskar norsk 
namn geografi. Världsutbredningen är lättare 
att läsa sig till men kartor hade ändå gett ett 
mera konkret intryck.

• Bokstavsordning Arterna borde komma 
alfabetiskt, inte i systematisk ordning efter 
ett mer eller mindre nytt (och därför obe-
kant) system. Det hade besparat användaren 
mycket bläddrande – som ändå alltid slutar 
med ett besök i registret. Den systematiska 
samhörigheten kan visas i en tabell (den 
finns redan).

• Ett index. Nu befintliga register, ett på 
norska namn och ett på vetenskapliga, visar 
bara var huvudbehandlingen av varje art bör-
jar – men information om en viss art finns på 
flera andra ställen, inte minst i de inledande 
och avslutande kapitlen. Om det någon gång 
blir aktuellt att trycka en större upplaga bör 
det finnas ett index, som anger varje sida 
där en art nämns. (I nätversionen behövs 
inte detta då man kan använda webbläsarens 
sökfunktion.)  
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KEITH WIJKANDER

Det sista numret av fjolårets SBT, nummer 6, 
innehåller Ingvar Backéus, Håkan Hytte borns 
och Håkan Rydins (BHR) anmälan av min bok 
Naturen inför rätta: skandalen som skakade veten-
skapssverige. Boken handlar om den så kallade 
Selling affären vid Naturhistoriska riksmuseet 
och framför allt dess bakgrund i den långa 
serie av vetenskapliga konflikter som kantade 
framväxten av ekologin i Sverige. Den ena parten 
utgjordes allt sedan 1880-talet av företrädare för 
den geobotaniska skolbildning inom Uppsala 
universitet som hade den växtgeografiska insti-
tutionen som sin bas och som småningom kom 
att kallas för Uppsalaskolan. Men skolan hade ett 
ännu äldre ursprung och det var möjligt att följa 
dess lärosatser tillbaka ända till den på sin tid 
berömde mykologen Elias Fries. Han verkade vid 
universitetet från 1830-talet. 

Att tränga in i läran var inte lätt, men i dess 
kärna fanns idén att växtsamhällen inte var 
evolutionära produkter i darwinistisk mening. 
Samhällena bildades inte genom konkurrensen/
samspelet mellan arter som lyckades etablera 
sig på ståndorten. Istället tänkte man sig att det 
finns ett begränsat antal a priori givna växtsam-
hällen som sekundärt uttryckts genom samman-
sättningen av de arter som ingick. Vi kan tala om 
en uppochnedvänd, synnerligen apart botanik. 

När jag undersökte förhållandena närmare 
kunde jag inte dra någon annan slutsats än att 
Uppsalaskolan byggde på rent naturfilosofiska 
förställningar som traderats ända sedan Fries’ 
dagar. När konflikterna granskades visade sig alla 
handla om hur naturfilosofin kolliderade med det 
naturvetenskapliga paradigm som härskade inom 
akademin i övrigt. Dock kunde konstateras att 
konflikterna på sikt var utomordentligt produk-
tiva och betydelsefulla för ekologins framväxt. 
Denna vetenskapsgren har alltså delvis natur-
filosofiska rötter som hittills varit numera helt 
outforskade. Detsamma gäller för övrigt även den 
svenska naturvården.

Bokens resultat strider mot den etablerade 
historieskrivningen om ekologin och min insats 
har inte uppskattats av dess företrädare. BHR vill 
i sin långa artikel återställa ordningen. De und-
viker dock den öppna diskussionen och säger sig 
inte vilja polemisera, utan ”belysa en intressant 
epok”. Belysningen är naturligtvis inget annat 
än förtäckt polemik, dock utan någon närmare 
diskussion om mina resultat annat än kategoriska 
avvisanden. Det är givetvis mycket glädjande att 
BHR tagit sig an den utmaning mot den förhärs-
kande synen på ekologins historia som ligger i 
min bok, men jag önskar att de hade valt ett mera 
konstruktivt och diskuterande tillvägagångssätt. 

BHR hävdar till exempel att två av skolans 
företrädare, Hampus von Post och Rutger Ser-
nander, inte var anhängare av naturfilosofin. För 
von Post skulle det möjligen kunna handla om 
en ungdomsförvillelse, medan Sernander enligt 
BHR var en uttalad darwinist. De förbigår helt de 
sakförhållanden och den analys för de motsatta 
slutsatserna som jag redovisat i boken men hän-
visar till ett antal skrifter av de båda forskarna 
som ska belägga deras uppfattning.

Det visar sig dock att BHR har rört ihop och 
feldaterat olika texter av von Post för att på den 
vägen kunna driva sin tes. I min bok finns de 
korrekta förhållandena beskrivna. von Post svä-
vade aldrig heller själv på målet när det gällde sin 
uppslutning till Fries’ tankevärld. Han var en varm 
anhängare av Swedenborgs läror och delade för 
övrigt sin tro med Friedrich von Schelling, upp-
hovsmannen framför andra bakom 1800-talets 
nya naturfilosofi. Ifråga om Sernander stöder sig 
BHR på dennes skrift om myrornas betydelse för 
växternas fröspridning. Den sägs i darwinistisk 
anda handla om arter (Pflanzenformen) och inte 
alls om växtsamhällen. Men det är direkt felaktigt. 
Studiens huvudämne är myrornas betydelse för 
växtformationerna (Pflanzenformationen). BHR 
tycks ha glömt den tyska de säkert behärskar i sin 
iver att konstruera ett underlag för sin tes. 

Jag beklagar att jag inte här har möjlighet att 
redovisa förhållandena på annat än detta summa-
riska sätt. Jag har heller inte möjlighet att ta upp 
de många andra invändningar som bör riktas mot 
BHR:s text. Än mindre kan jag sätta in diskussio-
nen i ett något bredare vetenskapshistoriskt och 
-teoretiskt sammanhang. Här får jag hänvisa till 
boken.  

replik
Naturvetenskap och 
naturfilosofi i  
ekologins historia
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Botanikdagarna  
i Härjedalen
EVASTINA BLOMGREN

S
å återigen botanikdagar! Nu för första gången i Härje-
dalen med förläggning i Funäsdalen 17–21 juli. För de 
flesta av oss innebar det en ganska lång resa till Hotell 
Funäsdalen, där vi efter incheckning samlades till en god 

middag och lite information om de kommande tre dagarna.

Stor-Mittåkläppen
Själv tillhörde jag grupp A som på torsdagen skulle bestiga Stor-
Mittåkläppen, ett kalkrikt berg som ända sedan 1800-talet är 
känt för sin rika och intressanta växtlighet. Bussen körde oss till 
Djupdalsvallens fäbod där vandringen mot toppen skulle ta sin 
början. Redan under bussresan noterade vi växtligheten utanför 
fönstren. Här hade midsommarblomstret återigen samma mörkt 
rosa färg som hemma i Bohuslän, fastän vi som kom från det hållet 
under bilresan dagen innan tvärtom noterat att blommorna blev 
ljusare i färgen ju längre norrut vi kom, till slut var de nästan vita. 

Snart startade vandringen upp på berget. Vi fåkunniga sörlän-
ningar gladde oss under den i början enkla promenaden på bred 
stig åt att dels känna igen växter hemifrån som tätört Pinguicula 
vulgaris och ormbär Paris quadrifolia och dels återse mer väl-
kända fjällarter som fjällkåpa Alchemilla alpina, torta Lactuca 
alpina, nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrio-
nale, gullbräcka Saxifraga aizoides, fjällviol Viola biflora, svarthö 
Bartsia alpina, fjällvedel Astragalus alpinus och en hop andra gamla 
bekantskaper. Vi såg också den för de sydligare fjälltrakterna 
karaktäristiska vitsippsranunkeln Ranunculus platanifolius. Vid 
ett stopp förevisade Staffan Åström olika buskformiga videarter, 
bland annat ullvidet Salix lanata med sina kandelaberlika blom-
ställningar medan Peter Ståhl berättade om några av de speciella 
växterna i ett blötare parti, exempelvis fleraxig sävstarr Carex sim-
pliciuscula, borststarr C. microglochin och smalviva Primula stricta. 

Vi vandrade vidare och efter en stund kom vi till en plats där 
ett klippöverhäng bildade som en grotta och vi kröp omkring och 
noterade förtjust klippveronika Veronica fruticans, tuvbräcka Saxi-
fraga cespitosa, knoppbräcka S. cernua, fjällnejlika Viscaria alpina, 
fjällyxne Pseudorchis straminea, och en mängd andra intressanta 
växter. Längs med stigen växte gullspira Pedicularis oederi, isvedel 
Astragalus frigidus, rosenbinka Erigeron borealis och fjällkattfot 

Evastina Blomgren var 

en av nästan hundra 

blom älskare som följde 

med på årets botanik-

dagar.

figur 1. Smalviva, gullspira 
och klippveronika gladde ögat 
längs stigen upp mot Stor-
Mittåkläppens topp.
fo to: Bengt Carlsson.
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Antennaria alpina. De båda arterna vippvedel Astragalus norvegicus 
och lappvedel Oxytropis lapponica vållade lite besvär att hålla isär, 
men problemet reddes ut genom att småbladen på lappvedel är 
smala och spetsiga medan de på vippvedel är mer ovala. 

Vid stigen sågs plötsligt en fjällvickerblåvinge Plebejus orbitulus 
som väckte en del uppseende och uppmuntrade många fotogra-
fer. På senare tid har det ju blivit så att botanister alltmer börjat 
fuska i zoologin, framför allt när det gäller små varelser som 
fjärilar och skalbaggar. Säkert har den moderna kameratekniken 
en hel del med det att göra.

figur 2. Dvärgyxne, vipp-
vedel, fjällvickerblåvinge och 
gulldraba var fyra ovanligare 
arter som beundrades på Stor-
Mittå kläppen.
fo to: Bengt Carlsson.
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Snart blev det dags att välja väg mot toppen och eftersom jag 
är höjdrädd valde jag tillsammans med en del av sällskapet den 
enklare leden. Vi närmade oss toppen och matpausen hägrade, 
men det blåste rejält däruppe. Nu gällde det att hitta lä vilket 
erbjöds på en platå i branten mot öster där vi fick en fin utsikt 
över Mittån som meandrade i det plana landskapet under oss, 
med vackra fjäll med rejäla snölegor i bakgrunden. Här intog vi 
vår medhavda lunch och drack vårt termoskaffe medan vi små-
pratade om det vi upplevt under vandringen mot toppen.

Någon av oss hade varit inne på Artportalen och upptäckt en 
notering av gulldraba Draba alpina gjord några dagar tidigare. 
Lokalen låg alldeles i närheten och var angiven som ”vid stort 
block”. Vi hade verkligen på vägen upp till toppen sett ett ljust 
stenblock, som såg ut som en jättestor tärning med små hål efter 
något lättvittrat material. Där fann vi gulldraban som vederbör-
ligen beundrades och flitigt fotograferades. Alldeles i närheten 
hittades även dvärgyxne Chamorchis alpina.

Så småningom var det dags att ta sig ner från fjället igen. Som 
vanligt upptäckte man att det nästan är jobbigare att gå ner än 
upp, om man inte vill ramla och slå sig. Men en del vackra växter 
såg vi även nu och den kanske blåaste av de blåa, fjällgentianan 
Gentiana nivalis, fick komma med på en bild. 

Väl nere tog bussen oss vidare till dagens bonuslokal vid 
Ramundberget, där vi promenerade på en liten väg utefter 
Ljungan. Vid bron badade och lekte barn i det grunda vattnet. 
I sluttningen intill vägen blommande högvuxen stormhatt och 
kvanne Angelica archangelica, men allteftersom vi vandrade vidare 
var det alla ståtliga slåtterfibblor Hypochoeris maculata som drog 
åt sig uppmärksamheten. Strax nådde vi målet med vandringen, 
en slåtterhävdad översvämningsäng där ett tjugotal brunkullor 
Gymnadenia nigra kunde räknas in. De vackra kullorna studerades 
noggrant och kamerorna kom åter till användning. 

Efter middagen var det dags för ett mycket medryckande 
föredrag där Hielke Chaudron från Myskoxcentrum i Tännäs 
berättade om myskoxen med sina korta ben, kollisionsstarka 
panna och oerhört varma ull – en varelse som inte förändrats 
mycket på den miljonen år den levt på vår jord. 

Sølendet och Sandåsvallen
Sølendet ligger några mil in på den norska sidan och är ett natur-
reservat som bildades 1974 för att bevara det stora område med 
artrika myrslåttermarker, ängs- och hedskogar som då brukats 
i flera hundra år av bönderna runt omkring. De vidsträckta 
markerna slogs med lie och där samlade man näver och högg sin 
vinter ved. Numera bedrivs forskning här ledd av Vitenskaps-
museet i Trondheim. Man har olika skötselområden som slås 

figur 3. Fjällgentianan lyste 
blått på vägen ner från toppen.
fo to: Bengt Carlsson.

figur 4. Brunkullorna stod i sin 
vackraste blom på ängen vid 
Ljungans strand.
fo to: Bengt Carlsson.
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med olika intervall och det finns rutor där vegetationen och 
enskilda arter studeras noggrant.

 Vi blev mottagna av folk från de institutioner som är enga-
gerade i forskning och skötsel, bland andra Asbjörn Moen och 
Anders Lyngstad. De berättade utförligt om de olika typer av 
marker vi skulle möta och deras skötsel. Nu för tiden slås äng-
arna med moderna apparater och gräset samlas upp med hjälp 
av traktorer. Att det inte var alldeles enkelt att hantera den stora 
räfsan fick några pröva på. Ett stort problem i skötseln av områ-
det är att bli av med allt hö. 

När vi strövade runt visade det omväxlande landskapet upp 
frodiga skogsdungar och vidsträckta myrar med kalkrikt vatten 
och förutom rikligt förekommande kärrspira Pedicularis palustris 
njöt vi av en frodig vegetation med åtskilliga exklusiva halvgräs 
som myrstarr Carex heleonastes, och orkidéer som brunkulla, 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta, sumpnycklar 
D. majalis subsp. lapponica och vityxne Pseudorchis albida. Mot 
slutet kom vi till torrare gräsmarker med karaktäristiskt vind-
klippta enbuskar. Där fann vi bland annat topp- och nordlås-
bräken (Botrychium lanceolatum, B. boreale), som ivrigt studera-
des. 

Så klev vi på bussen som körde oss till den ännu verksamma 
sätern Sandåsvallen i Tänndalen. Platsen hade blivit vald med 
stor omsorg för över hundra år sedan, då man med djur och allt 
flyttade ut till sommarbetet för första gången, vilket sedan dess 
upprepats varje år. Här blev vi mottagna av Karin Hammar, ätt-
ling till grundarna. Karin bor fortfarande på sätern, numera året 
om, och vi fick höra spännande historier från förr. Vi visades runt 

figur 5. Slåttern hade just 
inletts i skog och på myr på 
Sølendet. Peter Ståhl – årets 
Guldluppsmottagare – provar 
den stora räfsan. Kärrspira och 
norskpyrola var vanliga arter i 
det vidsträckta området.
fo to: Brita Svensson.
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bland visthusbodar och uthus av olika slag, och såg på gamla, 
väl använda redskap samt en överårig traktor som fortfarande 
gjorde tjänst. Besöket avslutades med kaffe och hembakta tjocka 
tunnbröd, vikta med ost emellan, och det smakade mycket gott 
där vi satt på gårdsplanen omkring vedspisen. 

Efter trevligt småprat var det dags att bryta upp och ta bus-
sen tillbaka till Fjällmuseet i Funäsdalen, där arkeologen Ewa 
Ljungdahl, som inventerat samiskt kulturlandskap, berättade om 
hur det går att upptäcka spår i naturen av den verksamhet som 
bedrivits för länge sedan och hur man med hjälp av växtligheten 
till exempel kan urskilja var en kåta en gång stått. 

Så var det dags för en skildring av de nutida renskötande sam-
ernas liv. Det var Marcus Rensberg, renägare i åttonde generatio-
nen, som med hjälp av fantastiska stillbilder och film gav oss en 
fascinerande inblick i en renskötares liv under ett år.  

Torkilstöten
På lördagen återstod för vår grupp att bestiga Torkilstöten, ett 
mycket artrikt blomsterfjäll strax nordväst om Ljung dalen. Vår 
vandring utgick från Kläppen nordost om berget och började i 
ett rikkärr där det växte både blod- och sumpnycklar. Vi fort-
satte och det dröjde inte länge innan en svagt sluttande, torr och 
risdominerad fjällhed öppnade sig. Den mest iögonen fallande 
arten här var kanske den lilla krypljungen Kalmia procumbens. 
Marken var lättgången och vi spred ut oss. I ett fuktdråg växte 
fleraxig sävstarr, isvedel och fjällskråp Petasites frigidus, och efter 
ytterligare en bit fann vi bruntåg Juncus castaneus, fjällyxne, vipp-
vedel och flera tuvor av vacker fjällnejlika.

figur 7 . Fjällnejlika och pur-
purbräcka blommade fint på 
Torkilstöten.
fo to: Bengt Carlsson.

figur 6. Isvedeln stod i sitt 
vackraste flor på både Stor-
Mittåkläppen och Torkilstöten.
fo to: Lars Ove Stakeberg.
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En liten starr vållade bestämnings-
problem, men till slut enades man 
efter en del diskussion och letande 
i tillgängliga floror om att det bara 
var en småvuxen fjällstarr Carex 
norvegica. Så fick vi syn på en intres-
sant klippvägg alldeles nedanför 
toppen, så målet kändes givet. Väl där 
botaniserades det flitigt i branten. 
Bräckorna var rikligt företrädda: 
tuvbräcka, purpurbräcka Saxifraga 
oppositifolia, stjärnbräcka Micranthes 
stellaris och spädbräcka M. tenuis. Då 
vi kommit upp för sluttningen och 
fått utsikt över grannfjällen kom vi 
ikapp en folksamling på toppen som 
tycktes titta på något intressant. Det 
visade sig vara några av våra busskam-
rater som skyndat sig för att leta efter 
enaxig sävstarr Carex myosuroides som 
hade setts här dagen före.

Efter lunch var det dags att dra ner 
mot en stor snölega, där vi upptäckte 

att vegetationen inte kommit lika långt som på de platser vi 
tidigare besökt. Flera växter som vi förut sett överblommade 
stod nu i full prakt, till exempel purpurbräckan, och mossljung 
Harrimanella hypnoides och lappljung Phyllodoce caerulea blom-

figur 8. Lappljung och moss-
ljung blommade sida vid sida. 
En liten klippbrant hyste ovän-
tat många spännande arter.
fo to: Bengt Carlsson.
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Guldluppen 2019
Under Botanikdagarna i 
Härjedalen presenterades årets 
mottagare av Guldluppen, SBF:s 
pris för förtjänstfulla botaniska 
insatser. Den fina utmärkelsen 
delades i år ut till Peter Ståhl, 
Gävle.

Ur motiveringen: ”Peter Ståhl 
har oförtröttligt och med största 
entusiasm arbetat med inven-
teringen av floran i Gästrikland 
alltsedan starten 1990, något 
som 2016 resulterade i public-
eringen av Gästriklands flora. 
Peter har varit med ända från 

starten, har fungerat som pro-
jektledare för arbetet, samt varit 
redaktör, huvudförfattare och 
huvudfotograf för boken.

Peter är också aktiv i Gävle-
borgs Botaniska Sällskap, är 
samordnare för Floraväkteriet i 
Gävleborgs län, och är mångårig 
medlem i ArtDatabankens 
expertkommitté för kärlväxter. 
Han har också varit rese ledare 
för internationella botanikresor 
och många minns säkert också 
Botanikdagarna i Gästrikland 
där Peter hade en nyckelroll.” fo

to
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made vackert sida vid sida. I en skreva i berget växte den verkliga 
rariteten, alpstenbräken Cystopteris alpina, som studerades ivrigt. 

Så var det då dags att åka tillbaka till hotellet. Vi kastade en 
saknadens sista blick över fjället och embarkerade bussen. Färden 
gick över Flatruet, som är ett flackt lågfjällsområde med vad som 
brukar kallas Sveriges högst belägna landsväg, som dessutom 
måste vara en av de rakaste! Landskapet omkring oss hyste en låg-
vuxen och mager vegetation. Vi stannade vid Falkvålen där vi fick 
i uppgift att på kort stund i den fattiga växtligheten hitta så många 
arter som möjligt. Ett tjugotal arter lyckades vi skrapa ihop. Dess-
utom noterades ett flertal fjällbastardsvärmare Zygaena exulans.

På söndagen var det dags för uppbrott. Vi tackade för säll-
skapet, erinrade oss trevliga episoder, kom överens om att 
botanik dagarna återigen varit lyckade och gav oss iväg åt olika 
håll. Speciellt riktade sig vår tacksamhet till alla dem i Medel-
pads Botaniska Förening och Jämtlands Botaniska Sällskap som 
arbetat med planering och genomförande av programmet. Nu 
kan de pusta ut efter att ha gjort ett mycket gott arbete som fått 
dessa dagar att gå till historien som ett exempel på trevliga och 
välordnade botanikdagar.  

Evastina Blomgren var den som startade 
och ledde inventeringen i Bohuslän. Senare 
arbetade hon med boken Botaniska utflykter i 
Bohuslän och till slut var hon huvudredaktör för 
boken Bohusläns Flora. Numera är hon ansva-
rig för floraväktarverksamheten i landskapet.

Adress: Östanvindsvägen 6, 451 61 Uddevalla 
E-post: evastina.blomgren@gmail.com

figur 9. Alpstenbräken var 
Torkilstötens verkliga raritet.
fo to: Bengt Carlsson.
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Årets växter 2018  
– en trio gullpudror
Ulla-Britt Andersson har sammanställt alla 
rapporter som kommit in om de tre gullpud-
rorna som var Årets växter 2018. Ovarsamt 
skogsbruk har spolierat åtskilliga förekom-
ster genom att hydrologin har påverkats på 
växtplatserna.

ULLA-BRITT ANDERSSON

Provins Antal
Skåne 85
Blekinge 67 (12)
Öland 3   (2)
Småland 243 (22)
Halland 61
Bohuslän 19
Dalsland 10
Västergötland 99
Östergötland 73   (2)
Närke 20
Södermanland 88

Provins Antal
Värmland 143
Västmanland 65   (5)
Uppland 41   (1)
Dalarna 45
Hälsingland 9
Medelpad 14   (1)
Ångermanland 2
Härjedalen 2
Jämtland 8
Pite lappmark 1
Totalt 1100  (45)

Under 2018 inkom cirka 1100 rapporter om 
gullpudra Chrysosplenium alternifolium fördelade 
enligt följande. Siffran inom parentes visar antal 
lokaler där växten ej återfunnits. 

I cirka hälften av fallen har biotop angetts. 
Majoriteten av lokalerna är belägna i fuktiga skogar, 
söderut i Sverige ofta med klibbal; mer sällan med 
ek, bok eller hassel. Från Värmland och norrut 
dominerar skogar med gråal eller gran. Lokalerna 
är ofta påverkade av källflöden, dråg eller belägna 
utmed bäckar. Flera källor har blivit utdikade men 
gullpudran kan trots detta finnas kvar utmed de 
grävda dikena. Många av växtplatserna är beskrivna 
som starkt sluttande eller är belägna i raviner. 
Bland mer ovanliga växtmiljöer kan nämnas kraft-
ledningsgator och gränsande till den egna villatom-
ten (rapport från Pite lappmark). Lite förvånande 
kan tyckas att knappt tio procent av lokalerna 
anges vara hävdade, i de flesta fall med bete.

Bland hot uppges främst skogsbruk. Några 
äldre förekomster är spolierade genom avverk-
ningar där körskador med skogsmaskiner 
påverkat raviner, skurit av källflöden och ändrat 
hydrologin. Ibland kan gullpudran ändå hålla sig 
kvar i de vattenfyllda körspåren, åtminstone under 
några år. Skogar med klibbal har avverkats och 
ersatts med gran vilket varit negativt. Terräng-
körning med fyrhjulingar har i Halland skadat 
en förekomst. Även bök av vildsvin har gjort att 
gullpudra försvunnit från några lokaler. Samtidigt 

finns en rapport om att gullpudran trivs bra trots 
grisarnas framfart. Bland övriga hot uppges igen-
växning med högörter men även alltför hårt bete.

I cirka hälften av rapporterna har antalet 
angetts. Nu är det svårt att uppskatta antal plan-
tor för en växt som gullpudra, speciellt när det 
gäller stora lokaler. I Ljungby i Småland täcks ett 
alkärr på två hektar helt av gullpudra. Samtidigt är 
många lokaler små och i cirka två tredjedelar av 
rapporterna är antalet plantor hundra eller färre. 

Kustgullpudra C. oppositifolium finns kvar i 
Skåne på sin enda kända lokal i landet. Antalet 
plantor anges till 1000–1500 och något hot mot 
växtplatsen föreligger inte.

Polargullpudra C. tetrandrum har rapporterats 
från fyra lokaler, samtliga i Torne lappmark. Den 
återfanns på två lokaler nära Abisko turiststation 
där den inte setts sedan 2003. En nygrusad 
vandringsled hade uppenbarligen aktiverat en 
fröreserv. Övriga två rapporter är från fjällbjörk-
skog med källflöden. 

Samtliga rapportörer tackas för det arbete ni 
lagt ner under året. Flera landskap med avslutade 
florainventeringar har återbesökt många äldre 
lokaler och i en del fall tvingats konstatera att 
gullpudran är försvunnen.  

Polargullpudra Chrysosplenium tetrandrum har 
karaktäristiska, ljust brunröda frön.  
f oto : Åke Svensson.
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