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Lär dig skilja på en 
handfull nävor
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för nybörjaren!
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Sparvnäva är den art av de fem som man kan finna längst norrut. Den är spridd 
i Gästrikland och längs södra Norrlandskusten. Den är oftast lågvuxen och 
växer på torra ställen som berghällar, torrbackar, eller som åkerogräs och på 
ruderatmark. Blommorna är små (4–8 millimeter) och blekt rosa. Blomstjäl-
karna är korthåriga och bladen ganska djupt flikiga.  Artnamnet pusillum syftar 
på att växten är liten.

Mjuknäva är liksom sparvnäva (till höger) lågvuxen och finns på liknande plat-
ser som den, till exempel på torrbackar och åkerkanter. Blommorna är större 
(8–14 millimeter) och mer kraftigt färgade i rosarött än sparvnävans. Framför 
allt är blomstjälkarna och foderbladen hårigare, med långa mjuka hår.  Artnam-
net molle (mjuk) syftar på den håriga stjälken.

Fliknäva är ganska lågväxt med veka stjälkar som ofta tar stöd mot andra 
växter. Den är den mest sällsynta av de fem och växer på torra ställen i södra 
Sveriges kusttrakter. Blommorna är cirka 5 millimeter breda och mörkröda, och 
foderbladen är liksom hos duvnävan hinnkantade med borstudd. Blomskaften 
har utstående hår och körtelhår. Bladen är djupt finflikiga, något som artnam-
net dissectum (skära isär) syftar på.

Duvnävans stjälkar är ofta nedliggande. Den växer i torra berg och på steniga 
och grusiga ställen, gärna nära kusten. Blommorna är cirka 10 millimeter 
breda och skära. Fodren är utböjda och hinnkantade och har en lång borstudd. 
Blomskaften har tilltryckta hår. Bladen är finflikiga. Artnamnet columbinum 
syftar på duva.
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5 söta små geranier 
S

läktet nävor, Geranium, har fler än 400 arter i världen. 
En stor del av dem finns på våra breddgrader, många 
finns också i östra Medelhavsområdet, och några i 
tropiska bergstrakter. I Sverige har vi cirka 15 vildväx-
ande arter där skogsnävan, eller midsommarblomstret, 

är den mest kända. I Sydsverige, ungefär upp till Uppland (tillfäl-
liga förekomster kan återfinnas ännu längre norrut), finns fem 
arter nävor som ibland kan var svåra att skilja åt, särskilt när man 

inte har möjlighet att jämföra dem med varandra. Dessa arter är 
sparvnäva, mjuknäva, fliknäva, duvnäva och skuggnäva. Detaljer 
att titta på är framför allt blommans färg och storlek, blomstjäl-
kens hårighet och bladens flikighet. Om det är sent på säsongen 
kan även delfrukterna vara något som skiljer arterna åt. För att 
titta på detaljer kan det som alltid vid växtstudier vara lämpligt att 
ha lupp. Sparvnäva och mjuknäva påminner om varandra, liksom 
duvnäva och fliknäva. 

Skuggnäva har upprätt stjälk och kan bli 
upp mot 6 decimeter hög. Den växer på 
skuggiga ställen, gärna i närheten av be-
byggelse. Blommorna är 12–20 millimeter, 
rödvioletta och sitter i par. Kronbladen 
är djupt urnupna. De nedre bladen är 
rundade. Artnamnet pyrenaicum betyder 
”kommer från Pyrenéerna.”

Särdrag: Större och kraf-
tigare färgade blommor än 
sparvnäva. Blomstjälkar 
med långa, mjuka hår. 
Delfrukt med tväråsar på 
ytan och utan hår.

Särdrag: Små, bleka 
blommor och korthåriga 
blomstjälkar. Delfrukt med 
slät yta och tilltryckta hår.

Särdrag: Stora skära 
blommor, blomskaft med 
tilltryckta hår. Delfrukt med 
slät yta utan hår. 

Särdrag: Små mörkröda 
blommor, blomskaft med 
utstående hår och körtel-
hår. Delfrukt med slät yta 
och hår.

Särdrag: Upprätt stjälk. 
Stora parvisa rödvioletta 
blommor med urnupna 
kronblad. De nedre bladen 
rundade. Delfrukt med slät 
yta och tilltryckta hår. 
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Just nu sitter du med ett nytt nummer av Vilda Växter framför 
dig. Vi i styrelsen hoppas att du uppskattar tidskriften som 
utkommit sedan hösten 2013; det innebär att den i år firar 
5-årsjubileum.

Redaktören strävar efter att få till en mix av intressanta, 
ofta lite kortare artiklar, som är tänkt att tilltala en bredare 
publik. Till detta fogas vackra och instruktiva foton så att hel-
heten blir balanserad. Även om titeln är Vilda Växter så låter 
vi ibland även andra grupper som svampar, alger, kransalger, 
mossor och lavar få utrymme i tidningen. Alla organismer 
samspelar i naturen – tänk bara på det komplicerade samar-
betet mellan svampar och träd genom underjordisk mykorr-
hiza. Vet du förresten att svampar, precis som växter och djur, 
numera räknas till ett eget rike? 

I Sverige har vi stolta traditioner vad gäller kunskapen om 
svampar. Elias Fries (1794–1878) räknas som grundare av den 
moderna mykologin (vetenskapliga studier av svampar). Tänk 
att ”lilla” Småland producerat två världsberömda storheter 
som Elias Fries och Carl von Linné. 

Till denna lista över driftiga smålänningar kan även läggas 
en känd entreprenör med platta paket. Kanske är det något 
speciellt med jordmånen i detta landskap som driver på 
utvecklingen? 

När jag skriver dessa rader viner januarivinden utanför 
mitt fönster på östra Öland. Troligen är jag inte ensam om 
att längta till en solig dag med blommande hassel och tibast. 
Tätt i deras fotspår följer vårfryle, blåsippa, backskärvfrö och 

nagelört. 
Jag önskar alla läsare 

ett spännande 2018 fyllt av 
naturupplevelser och nyvunna 
kunskaper. 

 

Ulla-Britt Andersson 
Ledamot i 
Svenska Botaniska 
Föreningens styrelse

 
Vilda Växter 
fyller 5 år 2018
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  Från fältet

E
n kartläggning av den vilda 
floran i Skåne visar att det är 
långt vanligare att arter minskar 
än att de ökar. Bland dem som 
trots allt ökar rör det sig i de allra 

flesta fall om invasiva arter som spridits 
av människor. Ett allt varmare klimat och 
förändringar i markanvändningen lyfts 
fram som orsaker till förändringarna.

Tillsammans med biologer och 
miljövetare vid Lunds universitet har 
Lunds Botaniska Förening inventerat den 
skånska floran inom ramen för projek-
tet Miljö- och floraövervakning i Skåne 
(Millora). Inventeringen har pågått under 
nio år (2007–2015). Resultaten har sedan 
jämförts med en inventering som gjordes 
1987–2005.

Klotullört och rynkoxbär ökar
Analyser av resultaten visar att 57 arter 
ökar, medan 177 arter minskar signifi-
kant. Klotullört och rynkoxbär ökar mest, 
medan luddveronika, åkerrättika och 
månlåsbräken minskar mest. 70 procent 
av de arter som ökar är främmande, inva-
siva arter som införts av människan.

Många mycket vanliga arter har 

minskat, till exempel gulmåra, hampdån, 
vitmåra, blodrot och åkermolke.

– De finns inte längre i hela Skåne så 
som de gjorde förr. De arter som klarar sig 
bäst är skogsväxter och andra arter som 
trivs i skugga och gynnas av igenväxning, 
säger Torbjörn Tyler, intendent vid Biolo-
giska museet och ansvarig för analysen av 
projektet.

Samma arter men nya orsaker
En slutsats är att det till stor del är samma 
arter som minskar nu som tidigare under 
1900-talet. Däremot är det inte samma 
arter som ökar och orsakerna till föränd-
ringarna är inte desamma. Under 1900-ta-
let kunde förändringarna i floran till stor 
del förklaras av kvävenedfall, användning 
av konstgödsel och utdikning. 

De senaste årtiondena ligger förkla-
ringarna istället i varmare klimat och 
stora omstruktureringar inom jord- och 
skogsbruk, där både antalet betesdjur och 
betesmarksarealen minskat, samtidigt 
som jordbruksmark i främst de norra och 
inre delarna av Skåne inte längre brukas 
utan har omvandlats till skogsmark.

Pressmeddelande från Lunds universitet

Fler arter som 
minskar än ökar

Rynkoxbär ökar i Skåne ...

... liksom klotullört.
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Skåne län Charlotte Wigermo (charlotte.wigermo@gmail.com)
Blekinge län Åke Widgren (ake.widgren@lansstyrelsen.se)
Gotland Dennis Nyström (dennis_ny90@hotmail.com) och 
Amanda Overmark (amanda.overmark@gmail.com)
Öland Thomas Gunnarsson (thomas.gunnarsson.oland@gmail.com)
Kalmar län (fastlandet) Åke Rühling (ake.ruhling@telia.com)
Kronobergs län Margareta Edqvist (margareta.edqvist@svenskbotanik.se)
Jönköpings län Margareta Edqvist (margareta.edqvist@svenskbotanik.se)
Hallands län Lars-Erik Magnusson (lars.erik.magnusson@gmail.com)
Västra Götalands län – Bohuslän Evastina Blomgren  
(evastina.blomgren@gmail.com)
Västra Götalands län – Västergötland Enar Sahlin (enar.sahlin@telia.com) 
och Michael Johansson (ambrosia20@live.se)
Västra Götalands län – Dalsland Claes Kannesten  
(claes.kannesten@telia.com)
Östergötlands län Kjell Antonsson (kjell.antonsson@lansstyrelsen.se)
Värmlands län Owe Nilsson (owe.kga@telia.com)
Örebro län Henrik Josefsson (henrik.josefsson@lansstyrelsen.se)

Södermanlands län Bo Karlsson (bovil@telia.com) och 
eva.grusell@icloud.com
Stockholms län Jan Andersson (jan.andersson.bio@gmail.com)
Uppsala län Mora Aronsson (mora.aronsson@habonet.net)
Västmanlands län Einar Marklund (einar.marklund@bredband.net) och 
Bo Eriksson (bo.r.eriksson@spray.se)
Dalarnas län Lennart Bratt (lennart.bratt@lansstyrelsen.se)
Gävleborgs län Peter Ståhl (peter.stahl@gavlenet.se)
Jämtlands län Staffan Åström (carex47@gmail.com) och 
Lars-Åke Bäckström (lars-ake.backstrom@live.se) 
Västernorrlands län Olof Svensson (olof.l.svensson(@telia.com)
Västerbottens län Mikael Marberg (marberg.mikael@gmail.com)
Norrbotten Hans Erik Öster (hans.erik.oster@telia.com)  
Pite lappmark Elisabet Arvidson (arvidson.elisabet@gmail.com)

Har du andra frågor som berör Floraväktarna och våra hotade växter? 
Kontakta Floraväktarnas nationella samordnare Margareta Edqvist 
(margareta.edqvist@svenskbotanik.se). Du kan också gå med i Facebook-
gruppen Floraväkteri.

Vill du bli Floraväktare? Här är din kontakt!  

Världens största genbank 
fyller tio år 
I år fyller fröbanken på Svalbard tio år. 125 
meter in i urberget på ön Spetsbergen förvaras 
nedfrusna växtfrön i ett valv. Här finns världens 
största frösamling med över 800 000 arter sam-
lade på samma ställe. Syftet är att skydda jordens 
biologiska mångfald för att säkerställa framtidens 
matproduktion. Fröerna fungerar som en backup 
om något skulle hända. Flertalet av världens 
länder har bidragit med fröer.

Ålgräsängar försvinner 
Utbredningen av ålgräs i skandinaviska vatten har 
halverats sedan början av 1900-talet, i Bohuslän 
med över 60 procent eller cirka 12 500 hektar 
sedan 1980-talet. 

– Ålgräs kallas ofta havets barnkammare, 
eftersom det ger skydd och mat för flera av våra 
viktigaste fiskarter när de är små. Det motverkar 
dessutom övergödning och förbättrar vatten-
kvaliteten, men samtidigt är ålgräsängar en av 
de svenska naturtyper som idag är starkt hotad i 
stora områden, säger Sofia Brockmark, utredare 
på enheten för biologisk mångfald på HaV, Havs- 
och vattenmyndigheten.

– Vi ser stora förluster i Bohuslän samtidigt 
som inventeringar i Skånes län tyder på stora och 
välmående bestånd i Öresund, längs sydkusten, 
i norra delarna av Hanöbukten, i stora delar av 
Blekinge och i Kalmarsund. Problemet är att vi 
idag inte har en heltäckande bild av utbredningen 
i svenska vatten, säger Sofia Brockmark.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och Göteborgs universitet har HaV tagit 
fram ett åtgärdsprogram för ålgräs för perioden 
2017–2021, det är första gången detta gjorts i 
Sverige. Åtgärderna beräknas kosta totalt 82 
miljoner kronor.

De största hoten mot ålgräsängar i svenska 
vatten är övergödning och överfiske. Andra allvar-
liga hot är kustexploatering, muddring och dump-
ning av muddermassor, ankring och propellerska-
dor från fritidsbåtar samt eventuellt förändrad 
landavrinning och klimatförändringar. Nya studier 
visar att bryggor påverkar ålgräs negativt genom 
den skugga de kastar, och att flytbryggor skuggar 
dubbelt så mycket som pålade bryggor.

Mer sjönajas än förväntat 
Sommaren 2017 gjordes en uppföljande inven-
tering i de fyra svenska sjöar där den sällsynta 
vattenväxten sjönajas påträffats i modern tid. 
Resultatet blev över förväntan; en halv miljon 
exemplar hittades! Tidigare har den svenska 
populationen uppskattats bestå av 5 000–10 000 
plantor. Arten var tidigare känd från ett tiotal 
sjöar, varifrån den försvann under början och 
mitten av 1900-talet till följd av föroreningar och 
sjösänkningar. 

Sjönajas är rödlistad som Starkt hotad (EN) i 
Sverige. Den är sällsynt i hela Europa och ingår i 
EU:s art- och habitatdirektiv. Framtiden för arten 
ser betydligt ljusare ut idag än för några tiotal år 
sedan, tack vare förbättrad vattenkvalitet.

Många växtarter i vårt land är rödlistade på grund av risk att dessa skall försvinna. Dessa växter följs upp regelbundet, framför allt 
de som är mest hotade. Du som är växtintresserad kan hjälpa till med detta genom att bli floraväktare. Du behöver inga särskilda 
förkunskaper och kan räkna med ett trevligt, stimulerande och meningsfullt arbete tillsammans med andra floraväktare. Utbild-
ningsmöten genomförs regelbundet för floraväktare.

I 
Sverige finns tre arter gullpudror: 
gullpudra, kustgullpudra och polargull-
pudra. Gullpudra är den klart vanligaste 
och finns från Skåne i söder till Jämt-
land–Ångermanland i norr. Arten växer 

i fuktiga löv- eller granskogar, ibland i mer 
öppna betesmarker med källflöden. Den är 
känslig om vattenföringen på växtplatsen 
ändras. 

Kustgullpudra har endast en känd lokal 
i Sverige, nära Söderåsens nationalpark 
i Skåne. Den upptäcktes där så sent som 
1995 och växer i en bokskog med källflö-
den. 

Längst uppe i nordligaste Sverige, i 
Norrbottens län, kan man finna polargull-
pudra. Även denna art hittas i skogar med 
källflöden, ibland ovan trädgränsen. Mer 
information om hur du skiljer arterna åt 
och hur rapporteringen går till kan du läsa 
om på (svenskbotanik.se). 

Gå in under fliken ”Aktiviteter” och 
”Årets växt”. Välkommen med dina rap-
porter! 

        Ulla-Britt Andersson

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Årets växt 2018 är en trio gullpudror

Kustgullpudra. En av tre arter som är årets växt 2018. Och den ovanligaste.
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  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Blåslav är en av landets 
allra mest vanliga lavar
Ibland sägs det att blåslav Hypogymnia physodes 
är Sveriges vanligaste växt. Nu är den ju inte 
en växt, men den är om inte den 
vanligaste laven i Sverige så 
definitivt en av de van-
ligaste. Blåslaven är 
en bladlav som kan 
växa på många olika 
underlag. Oftast hittar 
man den på stammar 
och grenar av såväl 
barr- som lövträd, men 
blåslaven kan också 
växa på alltifrån tvättlinor 
till vägskyltar. Den är mindre 
känslig för förorenad luft än 
andra busk- och bladlavar 
och kan därför hittas även 
inne i städernas mitt.

Rekordgamla sporer 
Alla kryptogamer sprider sig med sporer, som är 
en enklare version av frön. Hos vissa arter är spo-
rerna mycket livskraftiga och kan överleva både 
svåra förhållanden och tidens gång. Mossorna har 
kanske tidsrekordet – i myrarnas torv har man 
hittar moss-sporer som är grobara efter så lång 
tid som 500 år.

Svampar som trivs i kyla 
Många av våra storsvampar bildar fruktkroppar 
under sommarhalvåret, men till glädje för alla 
svampintresserade finns det också många arter 
som dyker upp först när det börjar bli kyligt ute. 
En av dessa är sälgplätt Cytidia salicina som växer 
på sälg och viden. Den har vackert röda fruktkrop-
par som växer på grenar och stammar. Fruktkrop-
parna är bara någon centimeter stora, men flyter 
ofta ihop med varandra så att större ytor täcks. 
När de är färska är de sega, men blir med åldern 
torra och hårda. Sälgplätt finns i stora delar av 
landet men är vanligast i norr.

En av de sällsyntaste lavarna
Huvudbägarlaven Cladonia peziziformis är en av 
de mest sällsynta lavarna i Sverige. Fram till 2016 
var den känd från ynka tre platser i södra Sverige. 
Under 2016 och 2017 gjordes riktade försök att 
hitta arten på nya platser, med resultat att de 
kända lokalerna i Sverige ökade med mer än det 
dubbla! Huvudbägarlaven är knuten till ljunghedar 
och är en pionjärart på bar humusjord. Den växer 
både på marken bland ljung och på stenar.

Honungsskivling.

Blåslav kan växa på 
många ställen.

Svampmycel gör 
rymddebut i serie

M
örkfjällig honungsskivling 
är en hattsvamp som finns 
i stora delar av landet, 
även om den inte är vanlig 
överallt. Den lever både som 

nedbrytare av död ved och som parasit på 
levande träd. 

Arten har blivit känd för att kunna 
bilda enormt stora mycelier – världens 
största organism sägs vara ett nordame-
rikanskt exemplar vars mycel finns på en 
yta av 600 hektar. Vikten har beräknats 
till hundratals ton, det vill säga mer än en 
blåval! Nu har den mörkfjälliga honungs-
skivlingen också gjort entré på vita duken 
och blivit känd bland ”trekkies”, fans av 
science fiction-serien Star trek. 

I den senaste säsongen av Star trek 

spelar honungsskivlingen en framträ-
dande roll – forskare på rymdskeppet 
har nämligen hittat en revolutionerande 
metod att använda svampens sporer för 
att driva skeppet framåt med osedvanlig 
hastighet. Dock tycks manusförfattarnas 
mykologiska kunskap vara lite begränsad 
eftersom myceliets egenskaper att växa 
till enorm storlek sammanblandas med 
svampsporernas förmåga att spridas långt 
och i mängd. 

Eller är det bara fantasin som getts 
fritt spelrum? Oavsett är det roligt att 
notera kreativiteten kring hur svamparnas 
fascinerande liv kan bygga upp så stora 
delar av handlingen i världens mest kända 
sci-fi-serie.          

          Linnea Helmersson

FOTO: LINNEA HELMERSSON

Kryptogamer är ett samlingsnamn för mossor, svampar och 
lavar. Linné delade in växtvärlden i fanerogamer (med ståndare 
och pistill) och kryptogamer (utan tydliga befruktningsorgan). 
Idag används kryptogamer snarare som ett ekologiskt begrepp, 
för grupper av arter som lever i liknande miljöer.
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Huvudbägarlav.

FOTO: ÖRJAN FRITZ

Från fältet

I ett skönt tempo och med gott om utrymme för frågor lär vi oss om arterna vi stöter på och om grundläggande botaniska begrepp. 
Vi fokuserar på de vanligaste arterna i olika naturtyper, men kommer också att se några sällsyntheter. Alla nivåer av förkunskap 
går bra. Vi lär oss med guide, men också av varandra!

För: Dig som är 15–25 år och är intresserad av växter. Inga förkunskaper nödvändiga.
Ledare: Kristoffer Hahn, Erik Danielsson och Daniel Lundin.
Datum: Fredag–söndag 8–10 juni 2018. Senaste anmälningsdatum är 20 maj.
Plats: Kinnekulle i Västergötland.
Kinnekulle är ett av Sveriges finaste, och mest kända, botaniska områden. Ett stort inslag av kalk i berggrunden bidrar till art-
rikedom, vilket också märks i den mosaik av biotoper som området erbjuder: lundar, alvar och gräsmark för att nämna några. 
Boende: Falkängens vandrarhem i Hällekis. Vi lagar mat tillsammans. 
Samling: På boendet under eftermiddagen fredag den 8 juni. Eller gör upp med oss, så kommer vi och hämtar vid lämplig tåg-
eller busstation. 
Kostnad: Lägret kostar 400 kronor. I det ingår kost och logi, samt transporter. Vi betalar också resan till och från Hällekis med
allmänna, miljövänliga, färdmedel – kolla detaljer med oss innan du bokar!
Kontakt: Daniel Lundin, gatkamomill@gmail.com, 070-8123922.

Ungdomsläger i botanik
Kinnekulle juni 2018
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Sedan några år tillbaka undersöker Svens-
ka Botaniska Föreningen tillsammans med 
forskare hur snabbt våren utvecklas över 
landet i det som kallas Vårkollen.

Allmänheten uppmanas att gå ut under 
Valborgshelgen (29 april – 1 maj) och kolla 
upp en handfull vårtecken och sedan rap-
portera in dessa till Vårkollen.

För 100 år sedan brukade vitsipporna 
börja blomma i Uppsala vid Valborg. Nu 
vet vi att vårens ankomst sker tidigare. 
Förutom rapporter om blommande vitsip-
por vill de få in rapporter om björkarnas 
lövsprickning och blomning för hägg, sälg, 
och tussilago från hela landet.

– Vi vill stimulera intresset för att 
spana efter vårtecken, och samtidigt 
uppmuntra de som rapporterar in sina 
vårtecken med att de också bidrar till 
vetenskaplig kunskap, säger Eva Walde-
marsson, ordförande i Svenska Botaniska 
Föreningen.

Klimatförändringen har tydligt påver-
kat både vårens ankomst och växtsäsongen 

som helhet. Genom att dokumentera när 
vårtecknen kommer år från år kan forsk-
ning och miljöövervakning se hur olika 
arter och olika delar av landet påverkas.

– Eftersom samma sak gjordes i landet 
för 100 år sedan kan vi jämföra de uppgif-

Kolla vårtecken i Vårkollen

ter vi får in via Vårkollen med hur det såg 
ut då, säger Kjell Bolmgren från SLU, som 
är samordnare för Svenska fenologinätver-
ket. Vårkollen.se kommer att vara öppen 
för att ta emot observationer från den 29 
april till och med 1 maj.       Niklas Aronsson

Blommande hästhov.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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  Personligt

”Att göra kartotek och ordna i 
bokstavsordning är det bästa jag vet ...”

Ö
rtagården i Dals Rostock nå-
gon mil väster om Mellerud i 
Dalsland sover under ett tunt 
snötäcke. Några vinterstånda-
re håller ställningarna medan 

frön och lökar sussar vidare i väntan på 
vårsol och längre dagar. Förflyttar man 
sig ett par hundra meter längre fram längs 
vägen in i samhället, ligger det gamla för-
samlingshemmet på höger sida, vid foten 
av Kroppefjäll. En skylt med orden Kerstin 
Ljungqvists ateljé & butik sitter på den 
rödmålade väggen mellan två höga fönster. 
Bakom församlingshemmet ligger ett 
växthus och ett litet orangeri, det senare 
är en äldre byggnad som tidigare tjänade 
som barberarstuga under den tid man 
kunde komma hit och dricka brunn. En 
ensam kardvädd står i givakt och vaktar 
vägen upp mot orangeriet. Därinifrån kisar 
pelargoner mot vintersolen med rosiga 
kinder, medan ett par olivträd vilar i halv-
dunklet. Det dröjer ett par månader innan 
de får komma ut och visa upp sig.

Lådor högt och lågt
Under vintern får Kerstin Ljungqvist 
regera fritt i det ombyggda församlings-
hemmet. Här finns nu en stor ateljé fylld 
med böcker, papper, lim, pennor, färgtuber 
och så alla dessa lådor. Det är lådor högt 
och lågt, överallt: vita, röda, gröna, ådrade 

och marmorerade. Alla försedda med ord 
och namn. Det stå zinkvitt, cinnober och 
grön umbra på ett vitt högt skåp och på ett 
ommålat kortkartotek från det lokala ned-
lagda biblioteket finns ord som pappslöjd, 
muttrar och spatlar.

– Jag älskar lådor. Att göra kartotek och 
ordna i bokstavsordning är det bästa jag 
vet. Det är sådant som jag tror att Linné 
också måste ha älskat, säger hon.

Vi sitter på var sin 
sida om ett bord mitt i 
ateljén. Mellan oss lig-
ger hennes bok Nyttans 
växter, ett ambitiöst 
bokprojekt som kom i sin 
första upplaga 2006. Den 

senaste upplagan tar upp användningen 
av smått fantastiska 1 360 växter, många 
av dem illustrerade med hennes egna teck-
ningar och akvareller.

– Jag lägger till nya växter för varje 
upplaga, på bildernas bekostnad.

Vurmade för medicinalväxter
Utgångspunkt för boken är den legenda-
riske medicinalväxtförespråkaren Johan-
nes Henriksson som föddes 1853 på en 
gård strax söder om Mellerud. Hans familj 
flyttade till Dals Rostock där han drev en 
privatskola och hade stora odlingar av 
medicinalväxter.

Kerstin Ljungqvist är en driftig entusiast som driver en 
örtagård och en ateljé i Dals Rostock. Hon har valt att 
göra det hon tycker allra mest om att göra: måla och 
illustrera växter, sy, göra skyltar och förmedla 
kunskap till andra. 

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Favoriter
Växt:
”Det är svårt att välja ut en favorit, det finns 
ju så många! Men måste jag så väljer jag 
kråkklöver. Den är så vacker, särskilt när 
man tittar nära.”

Plats:
”Det är många ställen som är favoritplatser: 
vägkanter, fjällen, mossar, myrar och kärr. 
Och ruderatplatser! Som bangårdar, öde-
tomter och soptippar (fast det finns väl inte 
många kvar av den gamla sorten).”

Kråkklöver.
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Namn Kerstin Ljungqvist  Ålder 58 år  
Bor Dals Rostock  Aktuell Driver bland 
annat örtagård i Dals Rostock 

ILLUSTRATION: KERSTIN LJUNGQVIST
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Personligt

– Han hade ett stort intresse för medi-
cinalväxter, men det var också en protest 
mot att det importerades stora mängder 
med växter som han tyckte vi kunde odla 
här i Sverige. Det var helt onödigt att 
hämta dem från andra länder, menade han, 
säger Kerstin Ljungqvist.

I fjol var det 30 år sedan hon såg till att 
det blev en örtagård i Dals Rostock på nytt. 
På 1970-talet hade hembygdsföreningen 
gett ut Henrikssons böcker i nytryck och 
lite senare väcktes iden om att till minne 
av honom anlägga en örtagård i Brunns-
parken bredvid hembygdsmuseet.

– Jag hade redan då ett stort intresse 
för vad man kunde använda växter till och 
tog mig an detta uppdrag med liv och lust, 
berättar hon.

Värderar det praktiska arbetet
Kerstin Ljungqvist är utbildad mellansta-
dielärare och inspirerad av den franske 
pedagogen Célestin Freinet vars pedago-
gik starkt betonar 
arbetets betydelse i 
skolan. Handen och 
hjärnan är lika myck-
et värda, menade 
Freinet. För Kerstin 
var den inriktningen 
snarare en självklar 
fortsättning på det 
hon alltid sysslat med.

– Jag har målat, ritat och klistrat så 
länge jag kan minnas. Det har ofta varit 
med naturen som utgångspunkt. Att kom-
binera hantverk med naturen har alltid 
varit min grej, säger hon.

Naturintresset fick hon med moders-
mjölken. Hennes mamma var lärare och 
intresserad av växter. Hon var mycket ute 
i skogen som liten, och bildade i tonåren 

en egen fältbiologförening – Kroppefjälls 
fältbiologer. Hon och en kompis gav till 
och med ut tidningen Fibbla-Aktuellt (en 
travesti på en helt annan slags tidning kan 
tilläggas).

– Jag gjorde mitt första herbarium som 
tioåring med fjällväxter. På gymnasiet 
handlade mitt specialarbete också om väx-
ter. För mig har alltid det viktigaste varit 

det pedagogiska, att få 
andra att bli intres-
serade.

En drivkraft som 
bland annat tar sig 
uttryck i lusten att göra 
skyltar.

– Många tror att jag 
drivs av lusten att odla, 

men sanningen är att jag drivs av lusten 
att göra skyltar. Om jag inte odlar har jag 
inget att göra skyltar till. Det är en del i att 
kunna väcka folks intresse.

Öppnar port mot historien
Hon berättar med glöd i rösten om allt det 
som växter kan berätta.

– De öppnar en port in i historien. De 
kommer upp år efter år. Jag kan känna 

I ateljén arbetar Kerstin och målar sina akvareller. Den fungerar också som butik under sommarhalvåret där hon säljer vykort, tavlor och affischer med sina motiv.

”Jag har målat, 
ritat och klist-
rat så länge jag 
kan minnas.”
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Bakom det gamla församlingshemmet skymtar orangeriet med de övervintrande växterna längst bort.

samma lukt från en växt som någon som 
luktade på den för 2000 år sedan. När man 
fördjupar sig förstår man till exempel vilka 
växter som infördes med klostren och hur 
religionen påverkat. Till exempel johan-
nesörten med sin märkligt röda växtsaft 
i de gula blommorna. Före kristnandet 
kallades den odinsblöda för att man då 
trodde att örten hade sina egenskaper från 
Oden – den hade laddats med Odens blod. 
De kristna menade istället att kraften kom 
från Johannes Döparens blod och bytte 
namn på den.

Det finns så mycket kunskap som vän-
tar på att erövras. Rektor Henriksson, ville 
redan på 1800-talet att kunskaperna om 
medicinalväxter inte skulle försvinna och 
uppmanade folk att gå man ur huse och 
samla in dem till apoteken.

– På den tiden var de lokala växtnam-
nen fortfarande starka och kunde skilja sig 
åt mellan olika landskap. I Östergötland 
kallades till exempel renfanan för rölleka, 
vilket krånglade till det.

Det språkliga intresserar Kerstin. Hon 
berättar gärna om burleska gamla namn 
som dretrot och rännskitastilla, två alter-
nativa namn för det något mer neutrala 
namnet blodrot, vars rot innehåller så 
mycket garvämnen att den verkar stop-
pande vid diarré. 

Har svårt att hinna ut
Kerstin är orolig för konsekvenserna av 
den digitala utvecklingen. Kan vi slita oss 
från skärmarna? Är hantverk och slöjd på 
utdöende nu när fokus ligger på elektro-
niska världar? Hon gör i varje fall vad hon 
kan för att motverka den utvecklingen. 

Ett citat hon gärna återkommer till, och 
som tillskrivs Aristoteles, är: Att obehind-
rat kunna bruka sin bästa fallenhet, vilken 
den än nu må vara, är det egentliga lyckan. 

Det är knappast någon tvekan om att 
Kerstin har hittat sin ”bästa fallenhet”, 
och hennes enda problem numera är hur 
hon ska hinna ut i den natur hon älskar så 
mycket. Från maj månad till september 
jobbar hon sju dagar i veckan. Förberedel-
serna för säsongen börjar redan i april. 

”I Östergötland 
kallades till 
exempel renfanan 
för rölleka”

Ett av många vackra skåp med lådor där Kerstin 
förvarar allehanda saker.



     Nybörjartips TEXT: MARGARETA EDQVIST & EVA STENVÅNG LINDQVIST

K
anske har du någon gång stannat 
till vid en blomma och undrat 
vad den heter. Eller så har ett 
vackert format blad, en originell 
knopp eller en fröställning väckt 

din nyfikenhet. I vissa miljöer, som i fjäl-
len och på de kalkrika öarna Öland och 
Gotland, kan du verkligen bli frestad att ge 
dig in i botanikens område. Men blom-
morna hemmavid kanske lockar minst 
lika mycket. Sedan kan du ju bli mer eller 
mindre fast. Att lära dig grunderna i artbe-
stämning, och konsten att hitta till växter 
som du gärna skulle vilja se, räcker kanske 
– eller så ger du dig inte förrän du har sett 
minst 3 000 arter i landet!

Entomologi och floristik i ett – myskbock och kruståtel.
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Upptäck blommornas värld

Är du nyfiken på vad som blommar utmed vägen till jobbet, eller 
kanske vid sommarstugan? Undrar du hur mandelblom, kattfot 
och blå viol egentligen ser ut? Då har du en ny fantastisk värld att 
utforska. I boken Upptäck blommornas värld av Margareta Edqvist 
och Eva Stenvång Lindqvist finns massor av tips för nybörjaren.   

Det finns intressanta växter överallt, det 
gäller bara att ha ögonen med sig. En bra 
utgångspunkt när du vill börja titta på 
växter är därför att utforska den egna 
hemtrakten eller omgivningarna kring 
sommarstället. Har du en naturtomt 
kanske du rentav börjar där. Hur många 
olika slags växter finns det egentligen runt 
huset?

Vad växer i vägkanterna? Vad kan fin-
nas inne i en stad? Spännande fynd väntar 
nästan överallt!

Annars är det inte långt till fina 
växtmiljöer, även om du bor i ett större 
samhälle eller en stad. På rimligt avstånd 
finns med all säkerhet naturreservat och 

andra utflyktsmål av botaniskt intresse. 
Länsstyrelsernas och kommunernas 
hemsidor ger bra vägledning. Ibland finns 
även broschyrer och utflyktsguider, och 
apparna blir allt fler.

Fjällen, Öland och Gotland
Ett annat bra sätt att komma igång är 
att börja i en miljö där det finns särskilt 
intressanta växter, till exempel i fjällen? 
På väg uppför fjällsluttningen behöver 
det ofta pustas ut. Då kan det passa bra att 
stanna till vid de fina små fjällväxter som 
bildar färgklickar på marken. Över huvud 
taget är fjällområdena intressanta. Ingen 
annanstans har du chansen att få se den 

lilla gula fjällviolen, lappspira – också den 
i gult, fast i en blekare nyans och med ett 
helt annat utseende – de små kuddarna 
med cerisefärgad fjällglim eller lappljung-
en i nästan samma färg.

Att utgå från en sådan miljö och göra 
sig hemmastadd med växterna där kan 
alltså vara en stimulerande början. Förut-
om fjällen har Öland och Gotland till följd 
av sin kalkrika berggrund en spektakulär 
flora. Många botanister har börjat sin 
bana på knä framför en orkidé. Det finns 
ett fyrtiotal orkidéarter i Sverige, varav de 
flesta växer på dessa öar. Blommorna är 
inte alltid lätta att artbestämma. Ibland går 
det inte att bara bläddra sig fram i en flora 
utan noggranna studier krävs. Spännande.

Börja med växter du är nyfiken på
Ett generellt råd är att börja med de mest 
spektakulära växterna och sådana som 
du av andra skäl blivit intresserad av, de 
som har spännande blommor, knoppar 
eller blad. Försök inte artbestämma allt, 
då blir det genast svårt och tröttsamt, utan 
ta några växter i taget. Vilka växter är du 
mest nyfiken på? Vad heter de, vilka krav 
på sin miljö har de och hur pass vanliga är 
de? Låt de ”nya” växternas namn sjunka 
in och lägg detaljerna i deras utseende och 
miljön där de växer på minnet.

Det är roligt att titta på växter tillsam-
mans. Här är barn och barnbarn oslagbara 
följeslagare, när de är små och nyfikna på 
allting. Har man tur följer intresset dem 
genom åren ... eller så kommer det kanske 
tillbaka längre fram när de har egna barn. 

Botanikglädje. Lillebil Nordén och Birgitta Gustafsson.

Småfingerört. Backruta.

Backnejlika.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Det finns trevliga böcker för barn om väx-
ter – en bra present!

Olika sätt att utveckla intresset
Man kan utveckla sitt specialintresse på 
väldigt olika sätt. En del begränsar sig till 
de vackra blommorna eller njuter av att 
besöka fina växtmiljöer. Det kan vara gott 
nog. Andra satsar mycket på fotografering. 
Det finns till exempel en stor grupp med 
växtintresserade som reser runt i Sverige, 
och även i andra länder, för att se och 
fotografera orkidéer. Det är fascinerande 
att kunna föreviga detaljerna i en blomma 
på det sätt som det är möjligt med ett 
makroobjektiv. Den konstnärligt lagda 
kanske istället väljer att teckna eller måla 
av växter.

Men många blir ändå så intresserade 
att de satsar på att lära sig allt mer och, när 
kunskaperna börjat få fäste, bidrar genom 
att rapportera sina växtfynd, och delta i 
inventeringsarbete. Med andra ord, de blir 
duktiga botanister. Men vad du nu än väl-
jer så är det klokt att redan från början gå 
med i en botanisk förening, för att kunna 
ta del av kunskaperna hos medlemmar 
som hållit på längre med växter. Medlem-
marna har dessutom säkert utvecklat sitt 
växtintresse på lite olika sätt och kan ge 
inspirerande insikter.

Det går att ju också att specialisera sig 
på annat vis. Lägga sitt största fokus på 
en viss växtgrupp, det egna landskapets 
växter, medicinalväxter, vilda ätliga växter, 
förvildade trädgårdsväxter, fröställningar 
eller något annat. 

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Krok-Almquist. En fryle, men vilken?

Nybörjartips

Från sajten www.digiflora.se. Den nya nordiska floran.

Hjälp 
att arta!

A
tt kunna bestämma en art är 
inte alltid enkelt. En fältflora 
är nödvändig och det finns 
många att välja mellan. Den 
nya nordiska floran är den mest 

heltäckande som finns utgiven i Sverige. 
Den innehåller en bit över 3 000 växter. 
Det är samtidigt tung och inte speciellt 
fältanpassad. Den kan också vara svår 
att hitta i, särskilt om man är oerfaren. 
Ett alternativ kan vara Svensk fältflora 
(Mossberg & 
Stenberg 2007) 
som omfattar 
cirka 1 000 väx-
ter. Den räcker 
ganska långt, 
särskilt i början.

På nätet går 
det också att få 
bestämnings-
hjälp. Sajten 
www.digiflora.se 
är en bra sådan. 
Den finns också 
i en mobilt anpassad version vilket gör att 
du lätt kan använda den i fält. I Digiflora 
skriver du in uppgifter om blomman, 
bladen, stjälken, frukterna et cetera. Då 
kommer det upp förslag på tänkbara arter. 
Omkring 2 000 arter ingår i Digiflora, som 
kan vara ett bra hjälpmedel särskilt om du 
är helt vilse när det gäller var någonstans 
du ska börja söka i den tryckta floran.

Ungefär lika många växter, 2 000 
arter, finns i Den 
virtuella floran, 
med Naturhisto-
riska riksmuseet 
som utgivare. 
Du hittar  den 
på adressen lin-
naeus.nrm.se/
flora.

Vill du lära 
dig växter 
ordentligt är 
det emellertid 
bra att lära 

sig ”nyckla” i Thorgny Krok & Sigfrid 
Almquists Svensk flora: Fanerogamer 
och kärlkryptogamer (senaste upplagan 
2013), ”Kroken” kallad. Den innehåller 
bestämningsnycklar – eller -tabeller – som 
hjälper dig vid svårare artbestämnings-
problem. Boken har inga färgillustrationer 
men teckningarna av särskiljande detaljer 
är mycket tydliga och vägledande.

Appar blir viktigare
På senare år har appar med naturtema 
blivit vanliga och vi har antagligen bara 
sett början på den utvecklingen. Det finns 
redan idag fågelappar av god kvalitet. Men 
ännu finns ingen heltäckande växtapp som 
kan konkurrera med den tryckta floran. 
Den stora mängden arter i växtriket gör 
det dessutom svårt att som nybörjare få en 
överblick och lära sig växter enbart med 
hjälp av en app i mobilen.

Men visst kan du mjukstarta med en 
app som innehåller ett överskådligt antal 
växter. Vilken växt? heter en billig app 
med fokus på växter i sydvästra Sverige 
och då i synnerhet Bohuslän. Evastina 
Blomgren står bakom den. Du navigerar 
på ett enkelt sätt genom att utgå från 
blommans färg och form och tar dig sedan 
successivt vidare.

Utvecklingen med appar går som sagt 
var väldigt snabbt, men såväl via tidskrif-
terna Vilda Växter och Svensk Botanisk 
Tidskrift som Svenska Botaniska Förening-
ens hemsida kan du hålla dig uppdaterad 
om nya appar av intresse.

Floran ger en god överblick
Bästa sättet att få en överblick över vår 
växtvärld är ändå att ta sig tid att bläddra 
igenom den tryckta floran. Då får du en 
överskådlig bild av vad det finns för slags 
växter i landet. Vilka växter känner du 
igen? Vilka skulle du gärna vilja se och 
finns dessa rentav i hemtrakten? Försök 
att få ett grepp om hur floran är upplagd 
och vilka växtfamiljer som är särskilt 
artrika. Vilka likheter finns det mellan 
arterna i en viss familj, vad binder dem 
samman?

När du sedan är ute i naturen har du 
stor nytta av att kunna placera en växt i 
en viss familj redan från början. Det går 
till exempel att se att det rör sig om en 
korgblommig växt eller ärtväxt. Då går det 
snabbare att sedan komma fram till rätt 
art.

Luppen ett viktigt verktyg
För att kunna granska detaljerna på en 
växt räcker det inte alltid med ögonen. 
Därför behövs också en lupp av bra 
kvalitet. En sådan kostar från några 
hundralappar och uppåt. Kva-
litetsluppar kan vara svåra 
att få tag på i den vanliga 
handeln men de finns all-
tid hos Naturbokhandeln, 
www.naturbokhandeln.se. 
De har också detaljerade 
uppgifter om för- och nackdelar med olika 
modeller eftersom alla luppar och i syn-
nerhet optiken testas noga.

Välj en lupp som förstorar 10–12 
gånger. I vissa fall kan du behöva förstora 
upp till 15–25 gånger, men det är inte ofta. 
En lupp som ger stor förstoring är svår att 
hantera; skakar du lite på handen blir ”bil-
den” lätt suddig. Luppen får inte ha ett för 
litet synfält (öppningsdiameter) för då blir 
det svårt att se. Flertalet modeller har en 
diameter på mellan 18 och 23 millimeter. 
Luppen ska också vara robust och inte ha 
skarvar där det kan komma in fukt. En del 
luppar har en inbyggd måttskala som syns 
när du tittar genom linsen.

Alla luppar för fältbruk har ett hölje att 
dra in luppen i när den inte används och 
en ögla som du kan trä ett band igenom för 
att kunna bära den om halsen.

Sedan några år finns det bra luppar 
med lampa. En sådan kan underlätta om 
du inte ser så bra, liksom i sämre ljus eller 
då vädret är dåligt.

Kikare och plastpåsar
De flesta naturintresserade förknip-
par kikare med fågelskådare. Men även 

botanisten har nytta av att ta med sig 
en kikare ibland. Du kan behöva 
titta på växter som är svåra att 

nå, till exempel sådana som växer 
en bit bort på en svårtillgänglig 

bergsbrant, eller vill överblicka ett större 
område.

Plastpåsar är bra att ha tillhands när 
du är ute för att kunna ta hem en växt för 
senare artbestämning. Knyt ihop påsen 
ordentligt, då håller sig växten fräsch. 

Svensk fältflora.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

TEXT: MARGARETA EDQVIST & EVA STENVÅNG LINDQVIST (UR BOKEN UPPTÄCK BLOMMORNAS VÄRLD)
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Nybörjartips

1
Delta i vandringar eller utflykter som leds av en 
erfaren botanist. De Vilda Blommornas Dag med 
blomstervandringar genomförs på många stäl-
len i landet i början av juni. Du kan också söka 
upp någon lokal botanisk förening och be om att 

få information om deras program. Har du tur har fören-
ingen en studiecirkel för nybörjare. Information om Vilda 
Blommornas dag och lokala föreningar får du på Svenska 
Botaniska Föreningens hemsida svenskbotanik.se. De 
lokala föreningarna hittar du under ”länkar”.

2
Skaffa en digitalkamera eller använd din mobil-
kamera för att dokumentera det du ser.
Då kan du i lugn och ro titta på bilderna när du 
kommer hem och har ett stöd för minnet så att 
du lättare kommer ihåg blomman.

3
En flora är ett måste för den växtintresserade. 
Själv kan jag inte tänka mig någon bättre än Den 
nya nordiska floran med bilder av Bo Mossberg 
och text av Lennart Stenberg. Bilderna är små 
konstverk och om du tar en stund då och då och 

bläddrar i den blir du troligen ännu mer fascinerad och 
intresserad av blommornas värld.

Barbro tipsar!M
ånga fascineras av orkidéerna, som framstår som 
lite exotiska och med en speciell dragningskraft. 
Ibland lite hemlighetsfulla, som den sällsynta 
skogsfrun – skogsråets egen blomma? – som det är 
en utmaning att leta reda på i den mörka, mullrika 

skogen ...
Kanske har det stora intresset för odlade orkidéer, med ur-

sprung i Asien och Latinamerika, spätt på intresset för våra vilda 
svenska arter. Men resor och exkursioner till orkidérika marker i 
Sverige har alltid varit populära. Öland är många orkidéälskares 
Mecka, så dit åker många för att leta efter arter som i vissa fall 
bara finns där eller på den likaledes orkidérika grannön Gotland.
 

Hitta till lokalerna på Öland

Orkidéspana

Orkidén Sankt Pers nycklar.

Skogsfru. Fläcknycklar. Nattviol.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Välkommen till 
våra föreningar
M

edlemskap i botaniska föreningar öppnar dörrarna 
till så mycket. Möjligheten att lära dig mer under 
trevliga former på utflykter och resor, i studiecirk-
lar och genom att lyssna på föredrag. Nya vänner 
och bekanta som delar växtintresset. Sist men inte 

minst får du föreningstidskrifterna, med intressanta artiklar om 
växter. Du är också välkommen att delta i föreningsarbetet. Du be-
höver inte vara expert för att åta dig en uppgift inom exempelvis 
Floraväktarna, och många kompetenser behövs för att en förening 
ska fungera och kunna utvecklas. Välkommen till Svenska Bota-
niska Föreningen och din regionala botaniska förening.

Svenska Botaniska Föreningen ett ”paraply”
Svenska Botaniska Föreningen 
(SBF), bildad 1907, är den 
enda rikstäckande organisa-
tionen i Sverige för botaniskt 
intresserade. Den samlar allt 
från mycket kunniga bota-
nister till nybörjare. Alla är 
välkomna!

Föreningen ger ut Svensk 
Botanisk Tidskrift, som utkom-

mit sedan SBF bildades, och Vilda Växter som startades 2013 för 
att nå ut till en bredare växtintresserad allmänhet. Vilda Växter 
utkommer med fyra nummer per år.

SBF fungerar som paraplyorganisation för de regionala och 
lokala botaniska föreningarna, som för närvarande är 29 stycken.

De Vilda Blommornas Dag (i år arrangeras dagen 17 juni) är 
ett arrangemang som 
föreningen samordnar. 
Dessutom anordnas en 
del resor och exkur-
sioner samt de årliga 
Botanikdagarna i något 
av våra landskap.

SBF koordinerar 
också arbetet med 
florafrågor på nationell 
nivå, bland annat Floraväktarna, och fungerar som bokförlag för 
botanisk litteratur. Kansliet ligger i Linnés egen stad, Uppsala.

Webbadressen är www.svenskbotanik.se. Där kan du läsa mer 
om föreningen och teckna medlemskap. Föreningen finns också 
på Facebook; sök på föreningsnamnet.

Barbro Risberg (i bildens mitt) är en av landets mest aktiva botanister. 
Det är hon som skrivit på sidan 2 i detta nummer.

Botanikdagarna 2014 i Ångermanland.

Erik Danielsson studerar en purpurknipprot 
under ett ungdomsläger.

FO
T

O
: 

S
T

E
FA

N
 G

R
U

N
D

S
T

R
Ö

M

FO
T

O
: 

D
A

N
IE

L 
LU

N
D

IN

FO
T

O
: 

N
IK

L
A

S
 A

R
O

N
S

S
O

N

I 
boken En guide till Ölands växt-
värld beskrivs ett stort antal 
lokaler på Öland av Ulla-Britt 
Andersson som bor på ön och 
är en av landets skickligaste 

botanister. Hon är också med i 
Svenska Botaniska Föreningens 
styrelse och har skrivit ledaren i 
detta nummer. Boken finns bland 
annat att köpa från föreningens 
hemsida, www.svenskbotanik.se. 

TEXT: MARGARETA EDQVIST & EVA STENVÅNG LINDQVIST (UR BOKEN UPPTÄCK BLOMMORNAS VÄRLD)

F 
acebook har på senare år blivit ett nav i många 
växtintresserades värld i och med möjligheten att 
lägga ut bilder, få hjälp med artbestämningsproblem, 
utbyta erfarenheter eller helt enkelt ”bara” dela med 
sig av vackra växtbilder. Några av de grupper där det 

är mest aktivitet är Vilken växt, där artbestämningsproblem 
diskuteras, Växtkalendern – en del av Naturens kalender, som 
startats som ett stöd till insamlingen av fenologiska data, samt 
Ätliga vilda växter i Sverige. Det finns också lokala/regionala 
Facebookgrupper som till exempel Botanik i Väst och Ölands 
flora med många medlemmar.

Hitta din grupp på Facebook
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Humlans herbarium 
om växtpressning 

     Samla växter

B
oken Humlans herbarium 
av Stefan Casta och Maj 
Fagerberg vänder sig till 
både barn och vuxna. Den 
berättar om något som 

lever tillsammans med oss på den här 
planeten. De vilda blommorna. De 
som funnits i naturen i tusentals år, 
trots att ingen någonsin har planterat 
dem. Boken kan också fungera som 
en växtpress och som ett herbarium. 
Meningen är att man ska kunna 
plocka blommorna och pressa dem 
längst bak i boken. Därefter kan man 
sätta in dem under silkespapperet på 
de förberedda sidorna. Då blir Hum-
lans herbarium ditt eget herbarium. 
Och växterna du plockar bevaras i 
många, många år framöver. 

Var med i utlottning av boken
Vilda Växters läsare har chans att vinna 
ett exemplar av boken Humlans herba-
rium. Vill du delta? Skicka ett mejl till 
niklas.aronsson@svenskbotanik.se och 
motivera varför du vill vinna en bok. Vi 
drar tre vinnare som får var sitt exemplar.
Lycka till!

OBS!
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     Nannie i Norrland

V
åren 2015 tog jag masterexa-
men i biologi på Stockholms 
universitet, men likt många 
andra nyutexaminerade vis-
ste jag inte riktigt vart jag 

skulle ta vägen efter det. Min kära vän 
Annelie, som jag lärt känna på universi-
tetet, frågade då om jag ville följa med 
på två inventeringsläger för Lule och 
Pite lappmarkers floror i juli månad. 
Jag som aldrig varit norr om Åre tyckte 
såklart att det lät väldigt spännande. Så, 
på kvällen den 4 juli tog Annelie och jag 
nattåget från Stockholm upp till det första 
lägret som skulle hållas i Gällivare i Lule 
lappmark, organiserat av Lars Fröberg vid 
Lunds herbarium. Luftkonditioneringen i 
tåghytten gav mig en ordentlig förkylning 
och inte gjorde det saken bättre när vi inte 
lyckades artbestämma det första videt vi 
gav oss på. Men solen sken, vattnet var 
kristallklart och vi bekantade oss med 
åkerbär och fjälltimotej. 

Snart började dock kryssen hagla in, 

för likt fågelskådarna kryssar observa-
tioner på sina listor så kryssar jag växter 
i floran. Metoden vi arbetade efter var 
att ta en koordinat och skriva ned allt 
man såg på platsen. För mig som är mest 
intresserad av ren artkunskap snarare än 
ekologi passade detta perfekt. Varje grupp 
skulle bli tilldelade en 5x5 kilometer stor 
ruta varje dag och åka till nyckelbioto-
perna där i.

Första inventeringsdagen åkte vi till en 
plats söder om Dundret, fjället söder om 
stan. Den första utmaningen blev att lära 
sig se skillnad på gullris, fjällskära och 
brudborste utan att ha några blomställ-
ningar tillgängliga. Annelie och jag blev 
kända för de glädjetjut vi gav ifrån oss 
varje gång vi fick se något som vi tidigare 
bara sett på bild i floran. 

Jag lade märke till ganska snart att 
här uppe talade man ofta om underarter. 
Framförallt gällde det lumrarna – nord-
lummer, riplummer och groddlummer. 
Det som kom att bli ett av de roligaste 

minnena var videdjungeln vi gav oss in i 
sent på eftermiddagen denna första dag. 
Annelie visade krafterna och sågade av 
grenar som lagt sig över vägen så att vi 
kunde ta oss fram med bilen. Det var 
som att Norrland ville busa lite med oss 
turister, men misslyckades helt när vi bara 
tyckte det var en spännande och rolig 
upplevelse.

Lätt regn och inköp av varm tröja 
Dag två tillbringades runt Malmberget. 
Hela tiden föll ett väldigt lätt, men mycket 
blött, regn och mina kängor visade sig inte 
alls vara så vattentäta som jag trott. Vi 
gick förbi norrlandsstarr, smörbollar och 
vårfingerört, men det visade sig i jakten 
på ruderater vara omöjligt att närma sig 
gruvområdet eftersom delar av orten 
var avspärrade på grund av rasrisken. 
Vi gjorde däremot ett litet kulturstopp i 
Kåkstan, ett område där bodar och hus 
byggts upp så som de troligen såg ut i 
slutet av 1800-talet, då folk kom för att 

arbeta i gruvan. På tillbakavägen tog vi en 
avstickare till gallerian i centrum så att jag 
kunde köpa mig en varm tröja, eftersom 
jag hade varit dum nog att packa efter 
stockholmsväder (det vill säga 25 grader 
och sol, inte 15 grader och blåst).

Hopp mellan tuvor
Dag tre åkte vi alla till rutor ganska långt 
bort. Jag och Lars tog oss till Allavaara, 
där ingen verkade vara. Jag hade en tur-
dag och fick syn på små, aningen svårfunn-
na arter, som bladrosetten till en dvärgtät-
ört och månlåsbräken i kanten på en äng. 
Myrarna vi besökte var ganska blöta, man 
fick hoppa mellan tuvorna och kände 
sig därför lite som huvudkaraktären i ett 
datorspel. Men det var det värt för att få 
se odonvide och rostull. På kvällen åkte 
vi till en plats utanför Koskullskulle för 
att titta på norna. Jajamän, kära växjöbor 
som undrar, orten är uppkallad efter en 
släkting till Teleborg slotts Anna Koskull. 

Vi letade efter nornan ett ganska bra 
tag, och fann till slut ett par exemplar i 
full blom. Visst tyckte jag det var roligt att 
få se denna ovanliga växt, men jag tyckte 
definitivt att det mycket vanligare spin-
delblomstret var häftigare.

Lämmel, krypljung och nya stövlar
Dag fyra åkte vi upp på Dundret. Eftersom 
jag vet att jag blir varm för ingenting och 
vi skulle upp på toppen tänkte jag att jag 
tar på mig svala kläder. Det skulle jag inte 
gjort, för det var inte många branta stig-
ningar och det blåste rätt bra. Hursom-
helst så fick jag se min första (och vad som 
skulle bli hittills enda levande) lämmel. 
I klippskrevorna fann vi mycket fint, så 
som krusbräken, fjällgröna, krypljung och 
mossljung. 

Det bästa var nog dock trådfräknen 
som stod i en fors i skogen längre ned på 
fjället. Det tog de andra några sekunder 
att inse vad det var jag över huvud taget 
pekade på. Jag hann precis tänka att 
vilken tur att jag tog stövlarna, när jag 
kände att det blev vått om strumpan. Det 
var dock inte så att det gått över kanten, 
det var hål! Jag klagade på detta lite väl 
mycket under resten av dagen, men de där 
stövlarna hade ju legat mig så varmt om 
hjärtat eftersom de varit med hela min 
utbildning. 

På vägen tillbaka var det alltså dags för 
nästa besök i gallerian, denna gång för att 
köpa nya stövlar.

Följ med på inventering i 
de svenska lappmarkerna  

Vid Skellefteälven, i Pite lappmark, hölls det andra av två inventeringsläger som Nannie och Annelie deltog i för snart tre år sedan.

Den sista dagen av inventeringen i Lule 
lappmark gick till Linaälven. Där fanns bland 
annat fjällviol, men även dvärglummer och 
lappranunkel.

Klådris växer på sina håll rikligt i strandkanten av 
Skellefteälven.

Vid tågstationen i Slagnäs växer rikliga mängder 
med fjällnejlika som tål koppar bra.

Parasollmossa.

Krusbräken växte på Dundret.
Nannie Persson, född och uppvuxen i Växjö i Småland, 
utbildad biolog vid Stockholms universitet. Nu doktorand i 
växtsystematik vid universitetsmuseet i norska Bergen.

TEXT OCH FOTO: NANNIE PERSSON
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Nannie i Norrland

Fjällviol i eskimåmundering
Sista dagen åkte vi till Linaälven. Där 
fanns en rätt snårig och myggrik skog där 
vi bland annat fann fjällviol, dvärglummer 
och den ovanliga lappranunkeln. För en 
gångs skull var det rätt varmt, dock gick 
det inte så bra att klä av sig med tanke på 
myggen. Jag har för mig att jag blev kallad 
något i stil med eskimå eftersom jag hade 
luvan uppdragen och hårt snörad hela 
tiden. 

På kvällen tog vi en tur till Abborr-
träsk för att titta på de vackra ängarna. En 
grönbena hälsade oss ovälkomna med sitt 
ständiga varningsrop, så vi gjorde en liten 
snabbinventering och hittade bland annat 
flera månlåsbräknar.

Växter som avbildade i floran
Så var det lördag och sex av oss skulle åka 
söderut till Slagnäs camping vid Skellef-
teälven, fem mil väster om Arvidsjaur, till 
inventeringslägret för Pite lappmark (or-
ganiserat av Föreningen Pite Lappmarks 
flora). Från att ha varit åtta personer i 
Gällivare var vi nu över 20 deltagare, men 
principen med att ta en koordinat och 

anteckna alla arter i 5x5 kilometer stora 
rutor var densamma.

Första dagen åkte vi sydöst till en 
by som hette Hedberg, där vi tog en tur 
bland husen och upp på ett väldigt brant 
kalhygge. Jag minns speciellt hur vi i en 
skogsdunge sprang på ett riktigt ståtligt 
exemplar av blodrot, och hur vägtågen såg 
ut exakt som på bild i floran. Det är alltid 
tacksamt. På kalhygget stod en ensam 
fläcknyckel och spirade mitt bland allt an-
nat till synes dött, och på vägen ner fick jag 
se min älskade stagg. ”Älskade” är det nog 
många som drar sig för att kalla staggen, 
men som växtsystematiker är jag väldigt 
fascinerad över dess reducerade småax 
(de saknar ytteragn). Sedan tog vi oss till 
en mycket vacker plats vid älven för att 
leta efter klådris. Vi fann visserligen ingen, 
men där fanns smalfräken och blommande 
kung Karls spira. Och knagglestarr i mas-
sor!

Smycken vid stranden
Lars hade i Gällivare dragit på sig en 
ordentlig förkylning (medan min försvun-
nit), så på måndagen höll vi oss i rutan som 

campingen låg i så att vi skulle slippa åka 
så långt. Vi började i Norra Slagnäs med 
kulturmark och en bit av älvstranden. Vid 
stranden fanns det mycket fint – rund-
sileshår, lappvide, sköldmöja och korall-
rot, vill jag minnas. Så nej, det var ingen 
sandstrand. Jag sprang också på ett gäng 
hästsvansar, en art jag inte sett sedan jag 
läste påbyggnadskursen i floristik två år ti-
digare. Vi styrde sedan tillbaka till Slagnäs 
och badplatsen, där det fanns lite mer sand 
(men sileshår också). Där fanns mer tätört 
än jag någonsin sett och Lars skarpa ögon 
hittade två små höstlåsbräken. Jag fick syn 
på den lilla stennarven när jag tröttnat på 
att sitta och tugga på mina lunchmackor. 
På tågstationen fanns massor av fjällnej-
lika, en art som är förhållandevis okänslig 
för höga halter av koppar i marken. På en 
myr i södra delen av rutan sprang jag på 
gul parasollmossa, känd från omslaget till 
Tomas Hallingbäcks Mossor: en fälthand-
bok. Den var riktigt häftig att få se.

På kvällen mådde Lars bättre, så på tis-
dagen åkte vi bort till Gullön på Storavans 
södra strand. Det var en förhållandevis 
varm dag, men myggorna vägrade låta en 
klä av sig. Det där med att lära sig se skill-
nad på gullris, fjällskära och brudborste 
hade blivit lite lättare eftersom de nu 
drygt en vecka senare börjat utveckla sina 
blomställningar. 

På en tomt tillhörande ett rart gammalt 
par hittade vi ett tätt bestånd av ögonpyro-
la. Lars tog med ett exemplar att visa dem 
där de satt på verandan, och talade om att 
de har ett hav av årets växt bakom knuten. 
Det tyckte de var roligt. 

Precis utanför byn fanns en riktig 
sandstrand, där låg mängder av uppspolat 
styvt braxengräs och där växte en söt liten 
tuva gulkavle. Jag satte de nya stövlarna på 
prov och gick i vattenbrynet hela sträckan 
tillbaka till bilen. De höll, men jag såg 
dem knappt för allt pollen i vattnet. Sista 
stoppet gjorde vi på en skogsbeklädd brant 
för att leta ormbunkar, men vi hittade 
dock inget mer nytt för dagen än ullvide. 
Vad som hittade oss däremot var ett gäng 
riktigt stora bromsar.

Jakt på klådris bland myggor
På onsdagen bar det av till en av de sydli-
gaste rutorna i länet, bland annat för att 
göra ett nytt försök i att hitta klådris. Det 
var helt sanslöst mycket mygg, så för första 
gången åkte myggnätet fram, men jag fick 
fortfarande skyffla bort myggen från de 

oskyddade händerna hela tiden. Målet var 
att ta sig till älven, men det visade sig vara 
svårare än beräknat från vår parkerings-
plats eftersom älven letts om sedan våra 
kartor ritades. 

En kort stund var vi till och med inne 
i Västerbottens län, men dess flora hade 
inte vi ansvar för. Vi hittade i alla fall något 
vatten där det fanns ärtstarr i mängder och 
några tuvor av den ovanliga myrstarren. 
Vi korsade vattnet och på andra sidan stod 
det plötsligt en liten klådrisbuske! När jag 
satt på huk och tittade på den fick jag se 
att jag nästan satt mig på ett par strån av 
vitstarr. Ut kom resans högsta glädjetjut, 
eftersom den stod högst på önskelistan.

Efter lunch följde vi ett litet biflöde 
och hittade så till slut älven. Och där fanns 
klådris i mängder! Det var såklart väldigt 
roligt, men en ensam liten brunört fångade 
också min uppmärksamhet. Hemma hos 
mina föräldrar i Växjö är den en vanlig 
syn i gräsmattan, men här uppe var den 
ovanlig. 

Vid en tidpunkt på eftermiddagen tit-
tade jag ner i myggnätet och fick se några 
myggor på fel sida, men de var alla anting-
en döda eller avsvimmade på grund av den 
höga halten koldioxid jag producerat. Ja, 
det var faktiskt lite kvavt där under. Dagen 
efter hade också mina knogar svullnat så 
mycket av alla myggbett att jag inte kunde 
knyta händerna ordentligt. 

Sista stoppet för dagen blev vid en 
kulturmark där vi fick se höstlåsbräken 
igen. Åskan mullrade dovt långt bort och 
vi hittade ett par renhorn i lagom storlek 
som jag plockade med mig. De ligger nu 
högst upp på hyllan hemma och påminner 
om denna äventyrliga dag.

I mjukt blåbärsris
På torsdagen åkte vi till en plats norr om 
Arvidsjaur. Vi började längs ett par bäckar 
och hittade en hel del smått och fint, som 
till exempel spädstarr. På eftermiddagen 
skickades Annelie och jag uppför Tjuörrie 
för att försöka hitta några fjällarter. Det 
höga blåbärsriset bjöd på ordentlig kon-
ditionsträning mellan altaigranarna, och 
toppen tycktes hela tiden klättra längre 
och längre bort i horisonten. Annelie var 
modigare och starkare och klättrade på 
de riktiga branterna, medan jag höll mig 
till den planare marken och letade ripbär. 
Från toppen kunde vi sedan njuta av 
utsikten över Byskeälven. Om uppstigning 
är fysiskt jobbigt så är alltid nedstigning 

psykiskt jobbigt. Jag är livrädd för att trilla 
och spjärnar emot allt vad jag kan för att 
det inte ska gå för fort, vilket nu resultera-
de i skoskav på tårna. Trots min försiktiga 
framfart lyckades jag sätta mig på rumpan 
ett par gånger, men det var ju i alla fall 
mjukt att landa i blåbärsriset.

Vitstarr i motljus
Sista dagen åkte vi till en närliggande ruta 
med ett helt fantastiskt landskap som 
gömde sig bakom granarna som kantade 
grusvägen. Vattnet i de djupa bäckarna 
var kristallklart, men vid sidan av dem var 
en ordentlig blockterräng och jag trillade 
emellan flera gånger. När jag började bli 
riktigt irriterad på mig själv trillade jag i 
så långt att Annelie fick dra upp mig. Tänk 
Ronja som fastnat hos rumpnissarna. Vi 
såg dvärglummer, klubbstarr, massor av 
tuvsäv och snip, ett helt gäng brudspor-
rar och hybriden mellan rundsileshår och 
storsileshår. Vi körde förbi ett riktigt tätt 
bestånd av polarull men insåg strax att 
vi kommit utanför rutan, så det var bara 
att stryka den från listan och vända. Sista 

stoppet gjorde vi vid en stor grusås där det 
låg en ståtlig ren och välkomnade oss. Vi 
gick ut på en väldigt blöt myr och efter en 
stund blev vi beordrade att vända oss om 
och titta. Stående i motsol såg vi att det 
var ett hav av vitstarr vi höll på att plaska 
genom. Vilket fantastiskt avslut.

Dundret en sista gång
På lördagsmorgonen tog Annelie bussen 
söderut tillbaka till Stockholm och jag 
tog bussen österut till Luleå, för att sedan 
med tåg åka vidare till Abisko och läsa 
en kurs i fjällfloristik. Det hade varit två 
veckors mycket lärorikt umgänge med 
otroligt botanikkunniga personer och det 
var fantastiskt att få vara ute i naturen där 
man normalt sett inte har någon anled-
ning att gå, för vi hade verkligen varit mitt 
ute i ingenstans. All möda vi upplevt på 
grund av obekväm terräng överskuggades 
av upplevelsen av att få bekanta sig med 
så många nya arter. På väg till Abisko pas-
serade tåget genom Gällivare. Jag tittade 
upp på Dundret och längtade tillbaka så 
mycket att det gjorde ont. 

Ett tätt bestånd av polarull fick inte räknas in inventeringen då det hittades strax utanför inventeringsrutan 
på 5x5 kilometer.

Knagglestarr var en av flera starrarter som Nannie och Annelie stötte på under inventeringen.
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     Maskrosor
rens, bete, tramp et cetera och blir väldigt 
förändrade. Detta gör det svårt att utan 
många års träning artbestämma maskro-
sor. Det blir inte lättare av att många arter 
växer tillsammans. Ett gult maskrosfält 
kan bestå av ett 50-tal arter! 

Indelade i sektioner
Maskrosor är både lika och olika. Olikhe-
terna gör att de med fog kunnat gruppe-
ras i så kallade sektioner efter utseende, 
utbredning och ekologi. Den dominerande 
sektionen, både sett till antalet arter och 
till individantal, är ogräsmaskrosorna. På 
danska kallas de ”fandens mælkebøtte” 
– djävulens mjölkspann! De kan växa 
nästan överallt men trivs bäst på öppen 
och näringsrik mark. De bidrar i hög grad 
till landskapets skönhet samtidigt som 
de väcker avsky hos många villaägare, 
lantbrukare och andra som väljer att kalla 
dem ogräs. 

Det finns även några andra sektioner, 
till exempel nordmaskrosor och norr-
landsmaskrosor, där växtplatserna ofta är 
åkrar, vägkanter och trädgårdar. De övriga 
sektionerna är ekologiskt specialiserade, 
då dess arter i regel är konkurrenssvaga, 
mindre näringskrävande och växer på 
marker där även andra ovanliga och 
intressanta växter huserar. Ibland kallar 
man dessa maskrosor för ”ädelmaskrosor” 
eller ”ädla maskrosor”, men egentligen är 
de ju inte ädlare än de andra.

En sektion, fläckmaskrosor, känner 
man igen på de fläckiga bladen och på att 
de yttre holkfjällen är riktade utåt. 

Atlantmaskrosorna har också fläckiga 
blad, men där är holkfjällen uppåtriktade. 
En del sektioner som fjällmaskrosor, norr-
landsmaskrosor och hornmaskrosor hittar 
man bara i norra Sverige. 

Ängsmaskrosorna är vanligare västerut, 
medan sand- och dvärgmaskrosor har en 
sydlig till sydöstlig utbredningstendens. 
Sandmaskrosorna växer helst på torrt till 
sandigt underlag. Korgarna är små och 
ljust gula, bladen ofta fint flikiga och fruk-
terna i regel rödaktiga. 

En annan grupp maskrosor, strand-
maskrosorna, är mycket typiska. De växer 
blött, har smala blad med korta flikar eller 
bara små tänder samt holkfjäll som ligger 
direkt an mot korgen. Strandmaskrosorna 
är som grupp väldigt utsatt, åtta av landets 
femton arter är hotade, några är ende-
miska med ett mycket litet utbrednings-
område.

Hotade maskrosor
Många av de maskrosor som lever i od-
lingslandskapets näringsfattiga betes-
marker har det jobbigt idag och minskar 
stadigt tillsammans med andra arter som 
majviva, flera orkidéer, gentianor och 
låsbräknar. På 2015 års rödlista finns inte 
mindre än 48 arter hotade maskrosor. 
Nästan alla är hårt knutna till naturliga 
fodermarker och kräver kontinuerlig hävd 
för att överleva. Ingen av dessa arter finns 
i våra åkrar eller trädgårdar, de finns bara i 
de finaste, mest exklusiva markerna.  Även 
vissa ogräsmaskrosor har blivit mycket 
sällsynta jämfört med förr, trots att deras 
miljöer ökat i omfattning. Eftersom alla 
exemplar av en art har i princip lika arvs-
anlag, kan en ytterst liten förändring, till 
exempel i klimatet, påverka en arts hela 
population negativt och få den att snabbt 
dö ut. Samtidigt är det minst ett 20-tal 
arter som bevisligen ökat kraftigt i sen tid, 
vilket kan bero på att deras populationer 
istället gynnats av en liten förändring i 
miljön.

Till nytta och glädje
Maskrosorna väcker känslor, deras när-
varo lämnar ingen oberörd. Som odlare ser 
man dem ofta som besvärliga ogräs, som 
villaägare förfäras man över deras förmåga 
att skjuta upp överallt och störa ordningen 
i den välplanerade trädgården. Åtskilliga 
njuter av deras blomning i maj, norrut 
i juni, då landskapet lyser i gult. Inom 
hälsokost och folkmedicin uppskattar 
man maskrosornas egenskaper då de vid 
förtäring stimulerar bukspottkörteln och 
levern. Genom att de ökar produktionen 
av galla främjas också matsmältningen. 
De unga bladen är om våren rika på C-
vitamin, men bör mörkläggas innan skörd 
så bitterämnena försvinner. Maskrosornas 
blommor ger ett gott vin, lagligt att göra 
själv från 1994, tidigare var det förbjudet. 

TEXT OCH FOTO: HANS RYDBERG
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Fjällmaskrosorna finns främst i fjällen.

”Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut. 
Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset, när sommar’n är slut.”
(Ur Om maskros och tjärdoft, Carl Anton 1966)

eller utåtriktade, hos vissa artgrupper 
uppåtriktade.

Korgen sitter i toppen av en bladlös, 
ihålig stjälk. Bladen sitter samlade i en ro-
sett nära markytan. De är parflikiga, oftast 
med bakåtriktade flikar och innehåller 
liksom stjälken en vit, klibbig, mycket besk 
mjölksaft. Den innehåller ett gummiämne, 
vilket gör att det är svårt att få bort fläckar 
som bildas av saften. 

Maskrosen är som bekant flerårig och 
näring lagras successivt upp i en kraftig 
pålrot. Bladen varierar i utseende under 
säsongen och på sommaren blir de ofta 
hela och lika sallatsblad.

Många arter
Maskrosorna besöks av många insekter 
som fjärilar, bin, humlor, skalbaggar och 
tripsar. Blommorna erbjuder nektar och i 
regel pollen, men de har ingen som helst 
nytta av insektsbesöken. Fröna bildas utan 
befruktning genom celldelningar i fröäm-
net. Därigenom får de samma arvsanlag 
som moderplantan. En dansk med namnet 

Christen Raunkiær lyckades i slutet av 
1800-talet bevisa att maskrosorna bil-
dade frö utan föregående befruktning 
och dåtida botanister började förstå att 
maskrosen inte bara var en maskros 
utan åtskilliga arter, var och en med en 
unik uppsättning gener. Idag är fler än 
3 000 arter maskrosor beskrivna och 
av dem är 571 funna i Sverige. Eftersom 
ytterligare arter är väl kända och i färd 
att beskrivas vetenskapligt kan man 
praktiskt räkna med att vi har minst 
600 arter maskrosor i vårt land.

Förmågan att bilda frön utan 
befruktning brukar med ett finare ord 
kallas apomixis. Samma förmåga finns 
även hos en del andra växtgrupper 
som hökfibblor, björnbär, daggkå-
por, majsmörblommor och oxlar. Vid 
odling är plantorna inom var och en av 
maskrosornas alla arter förvånansvärt 
lika med väl definierade egenskaper. I 
naturen däremot påverkas utseendet 
hos plantorna av olika miljöförhållan-
den som ljus, vatten, näring, konkur-

Älskade, hatade och hotade

S
köna maj, välkommen! 
Björkarna står i sin skiraste 
skrud, lundar och bäckdalar 
sjuder av liv, med växter som 
passar på att blomma innan 

mörkret lägger sin filt under trädens 
grönska. I backar och bryn, i rader av 
trädgårdar glittrar blommor i allsköns 
färger. Och över hela landskapet lyser 
det gult, intensivt gult! Vi känner dem 
väl, dessa älskade, hatade eller hotade 
maskrosor. Ja, du läste rätt! Hotade 
maskrosor! Men mer om det senare.

Vad är en maskros?
Först vill jag berätta om vad en maskros 
är för något. Maskrosorna hör till de 
korgblommigas familj, Asteraceae. 
Blommorna är samlade i en ”korg”. 
I mitten av korgen sitter rörformade 
blommor, mot kanten är de tunglika. 
Kring korgen sitter två kransar av 
holkfjäll, som har till uppgift att skydda 
de tidiga blomanlagen. De inre fjällen 
sluter an mot holken, de yttre är nedåt- 
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Maskrosor

En spännande utveckling sker i gum-
miindustrin. En rysk art, gummimaskros, 
Taraxacum kok-saghyz, testas nu att kunna 
ersätta naturgummi i till exempel bildäck. 
Konventionella gummiplantager hotas i 
hög utsträckning av svampinfektioner och 
maskrosgummit kan på sikt bli lönsamt 
som råvara.

Barn och maskrosor
Maskrosorna är också viktiga för barnen i 
deras lekar. Man kan se dem knyta kransar 
av stjälkar och blommor till halsband, 
armband eller som huvudbonad. Stjälkar-

na kan böjas runda och länkas till kedjor, 
eller sprättas upp och läggas i vatten så de 
blir som skruvlockar. Man kan blåsa i stjäl-
karna och få dem att låta som trumpeter, 
använda blommorna för att måla varan-
dras näsor och senare på våren ser man 
ofta barn på väg hem från skolan blåsa iväg 
fröna från de vita bollarna och likt vinden 
skicka iväg dem till nya platser. Oavsett 
vad man tycker om maskrosorna har de 
kommit för att stanna. Och för att ge färg 
åt landskapet i en tid då hagar slocknar, 
ängar blir asfalt och grå betongklossar 
invaderar tidigare blomstermarker. 

Bårdmaskros, en typisk sandmaskros i sitt rätta element.

Sydmaskros på sin enda lokal i Skåne. Den hör till 
strandmaskrosorna, och är en av Sveriges sällsyn-
taste maskrosor – akut hotad på rödlistan.

Cyanmaskrosen har vackert blå holkfjäll. När maskrosen fröar lyser fälten vitt.

Trollmaskrosens yttre holkfjäll är smala och vridna.

  Brev 

N
är jag tittar på bilder hämtade 
från naturen, slår det mig 
vilken fantastisk skönhet, 
”vackerhet”, evolutionen har 
frambringat. Vilken enaståen-

de fulländning i form och färg hittar vi inte 
hos fjärilar, fåglar och blommor där ute? Vi 
finner den i svensk natur, men kanske än 
mer bland mångfalden i jordens varmare 
delar, som i tropikernas djungler. 

Jag erinrar mig då vad jag läste i en 
skildring från en av de första expedi-
tionerna till Papua Nya Guinea. En av 
expeditionsdeltagarna fick vid ett tillfälle 
bevittna paradisfågelns parningsspel. 
Han blev så hänförd av fågelns fantastiska 
utstyrsel och dess koreografiskt fullän-
dade dansuppvisning att han utbrast: ”Till 
vilken nytta sker detta, här långt från all 
ära och redlighet, där ingen kan njuta av 
skådespelet”. 

På den tiden, under 1700-talet, ansågs 
allt i naturen vara till för mänsklighetens 
fromma. Ja, till och med vår store Linné 
sökte i första hand efter nyttigheterna i 
naturen; hos växter och djur.

Andra syften än att behaga
Numera vet vi bättre. Vi är nog alla med-
vetna om att evolutionen inte tar ett dugg 
hänsyn till vad vi människor tycker och 
tänker. Den har under årtusenden fram-
bringat skönhet och ”vackerhet” i andra 
syften än för att behaga oss människor.

Paradishannens fantastiska utstyrsel i 
färg och form är inte till för oss människor, 
nej syftet är att imponera på och knyta till 
sig en partner. Allt för att förmera sin art. 
För artens fortsatta levnad. Och kanske 
också för att imponera på sina rivaler. 

Här kommer vi fram till själva kärnfrå-
gan, som jag funderat så mycket kring: Hur 
kan normen för vad som är vackert vara 
så likartad? Från insekter till människor. 
Biet, fjärilen, och andra insekter, lockas till 
en blomma av dess doft och färg, och det 
går ju att förstå, men även av dess exteriör, 
dess form. Varför skulle annars till exem-
pel nornan, en klenod i vår nordiska flora, 
uppvisa en så fulländat skön formgiv-
ning, om inte för att utöver sin fantastiska 

färgprakt även attrahera sin pollinatör 
genom sin utsökt vackra form. Som om 
den lilla insektens hjärna var kapabel att 
bedöma, värdera och uppskatta blommor-
nas former. 

Vi, liksom pollinatören, tycks samstäm-
migt tycka att nornans blomma har en 
utsökt ”design”, är förföriskt vacker.

Vackra kattdjur
Om vi lämnar fåglarnas och insekternas 
värld och går till däggdjuren, så finner vi 
även där hos många arter en utformning, 
som tilltalar oss människor. Ta de utsökt 
vackra linjerna bland kattdjuren, smidig-
heten och elegansen hos antiloper, den 
kapitala kronhjortens och älgtjurens hög-
dragna och stolta framtoning. Allt detta 
talar till vårt ”vackerhetssinne”.

Undantag från min ”vackerhetsteori” 

finns naturligtvis. Näsapans honor på 
Borneo blir saliga när de ser en hane med 
en riktigt lång näsa dinglande ända ner på 
hakan. Sjöelefantens dito har stor fram-
gång bland honorna i sitt harem om han är 
utrustad med ett enormt, nästan snabel-
likt, nosparti. 

Saigaantilopen, där borta i de mongo-
liska öknarna, är även den utrustad med 
en oformligt stor nos. Där har vi ett par 
exempel, som visar att uppfattningen om 
vad som är tilltalande och vackert ibland 
går isär. Fler exempel finns, men i de flesta 
fall tycks ändå människans och djurens 
skönhetsideal sammanfalla i förvånansvärt 
hög grad.

Här stannar jag med mina funderingar. 
Det skulle vara intressant att ta del av 
andras funderingar kring detta.

               Lars Efraimsson, Karlstad

Hur kan naturen vara enig 
om det sköna och vackra?

Ett bi lämnar ett blommande vildäppleträd. Exempel på skönhet i naturen.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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D 
et är väl allmänt känt att 
mängden rönnbär varierar, 
men vad är det som styr 
tillgången på rönnbär? Är det 
sant att tillgången kan säga 

något om hur vintern blir?                 
Margareta Gustafsson, Åtvidaberg

Ulla-Britt Andersson svarar: ”Är det gott 
om ek- och bokollon eller om rönnbär, blir 
vintern sträng”. Enligt Bondepraktikan 
ska rikligt med rönnbär förebåda en hård 
vinter och mycket snö. Men ligger det nå-
gon sanning i detta? Forskaren Ulf Sperens 
från Umeå har studerat frågan. Han har 
jämfört mängden rönnbär och snödjupet 
i Umeåtrakten under sju säsonger. Något 
samband kunde han inte fastslå. Det är 
andra omständigheter som styr fruktsätt-
ningen hos rönnen. 

Mängden rönnbär varierar naturligt 
mellan åren; vartannat år brukar det 
vara gott om rönnbär, vartannat år är 
tillgången på bär sämre. Men visst spelar 
klimatet in men inte som bondepraktikan 
tänkte sig det. Blomanlagen anläggs under 
sommaren och hur väl de utvecklas styr 
hur bra blomningen och fruktsättningen 
blir nästkommande säsong. För att bilda 
många blomanlag vill rönnen ha gynnsam 
väderlek under sommaren: lagom varmt, 
mycket sol och gott om regn. Under dess 
förhållande blir det bra blomning påföljan-

de vår och gott om bär under hösten som 
kommer därefter. Dags att ändra i Bonde-
praktikan kanske? ”En gynnsam sommar 
ger bra med rönnbär kommande höst”. 

Hur länge kan ett 
frö ligga i marken 
innan det dör?
Efter branden i Västmanland blom-
made det både svedjenäva och brand-
näva, arter som inte hade setts blomma 
där förut. Växternas frön måste ha 
legat i marken under lång tid innan 
de fick chansen att gro. Jag undrar nu 
hur länge ett frö egentligen kan ligga i 
marken innan det dör? 
Kenth Berg, Malmö

Per Millberg svarar: Det är alltid en 
kittlande tanke att frön kan leva längre 
än vad vi människor kan. Men hur länge 
är en fråga svår att besvara. En typ av 
bevis kring frööverlevnad får vi utifrån 
experiment, och det finns faktiskt ett som 
startade redan 1879, då en viss W.J. Beal 
grävde ner 20 uppochner vända flaskor 
med sand i vilka han blandat frön av 20 
arter. Med allt glesare intervall har man 
sedan försökt gro ut innehållet, senast år 
2000 (nästa groningsförsök är planerat 
till 2020). Efter 120 år grodde 25 frön, 
samtliga av kungsljus (Verbascum blattaria 
och en oidentifierad art). Imponerande 
med tanke på att det var 50 kungsljusfrön 
som begravdes. 

Ett annat försök, också i USA, startade 
1902 men fick tyvärr avslutas i förtid när 
försöksplatsen togs i anspråk av USAs 
krigsministerium. Här ingick 107 arter och 
36 av dessa grodde efter 39 år. Det verkar 
alltså som en hel del arter kan klara många 
decennier i jorden, och några också sekler. 

En helt annat typ av bevis utgörs av 

Vad är det 
som styr 
mängden 
rönnbär? 

observationer av udda arter som dyker 
upp efter grävarbeten. Själv fann jag till 
exempel för en del år sedan en grushög 
på vilken det växte bolmört i hundratals. 
Troligen kom högen från en renovering 
av Vadstena slott, men jag lyckades inte 
bekräfta detta, och även om så varit fallet 
var det omöjligt att säga något om ålder. 
Många svaga bevis tillsammans kan dock 
fungera bättre, och i en dansk studie finns 

  Fråga experten

Torbjörn Tyler från 
Lund är en Sveriges 
skickligaste botaniker. 
Han är museiinten-
dent på Lunds univer-
sitet med ansvar för 
de botaniska samling-
arna. Erkänt duktig 
på det mesta som rör 
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars 
snåriga systematik han har grottat ned sig i.

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

Per Millberg arbetar 
på Linköpings 
universitet där han är 
adjungerad professor 
på institutionen för 
kemi, fysik och biologi. 
Han har fokuserat på 
frågor kring biodiver-
sitet och arter, och 
därmed även hur vi människor kan bevara och 
återskapa naturmiljöer. 
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Mogna rönnbär.

botaniska observationer från massor av 
arkeologiska utgrävningar. Ett tydligt 
mönster var att några arter uppträdde 
väldigt ofta (till exempel bolmört, ulltistel 
och kungsljus). 

I några fall kunde man också utesluta 
sentida fröföroreningar, och sätta åldrar 
som involverade flera seklers överlevnad. 
Det finns även en rapport om grobara 
lupinfrön i permafrost som givits mycket 
hög ålder, men ju extremare åldrar desto 
bättre måste bevisläget vara. 

Två kända fall där man kunnat använda 
C14-datering bör också nämnas: lotus-frön 
i sediment som daterats till cirka 1 300 
år, och dadelfrön som torrlagrats i drygt 
2 000 år.

Sammantaget verkar många arter kun-
na överleva som frö i jorden i decennier, 
en del i sekler, och enstaka i millennier. 
Om svedjenävan hör till den sistnämnda 
gruppen är svårt att veta, men 129 år gamla 
frön ur en frösamling har i alla fall grott.
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Frön från bolmört kan sannolikt överleva länge i marken.



T
ibast är vanligen en ganska låg 
buske som kan blomma redan 
i mars. Den finns i hela landet, 
men är inte särskilt vanlig. 
Det vetenskapliga namnet 

är Daphne mezereum, där artnamnet 
mezereum stammar från det persisk-
iranska namnet för döda och syftar på 
dess giftighet. Bark och bär innehåller 
ämnet daphnetoxin som enligt Giftinfor-
mationscentralen är starkt irriterande. 
Allvarliga förgiftningar är emellertid 
ovanliga.    


